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DICTIONARY  
 

 

 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  

2010-03-03 

USE unfccc 

 ASTM-A533-سبيكة الفوالذ-

1993-01-28 

، mnnimoاستخدام  سبيكة الفوالذ  Bأو  Aللصف       
 . mnmoاستخدام سبيكة الفوالذ  Dأو  Cوللصف 

*BT1 فوالذ منخفض السبك 

 262مندليفيوم  

2007-11-22 
*BT1 نظائر المندليفيوم 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

'وكالة السالمة النووية والوقاية من اإلشعاع 

 اليةاالستر

2015-04-07 
USE  وكالة السالمة النووية والوقاية من اإلشعاع'

 االسترالية

'وكالة السالمة النووية والوقاية من اإلشعاع 

 االسترالية

2015-04-07 
UF  وكالة السالمة النووية والوقاية من اإلشعاع'

 االسترالية

*BT1 منظمات أسترالية 

 بروبانول-1

USE بروبانوالت 

 فتولنا-2نتروزد -1

USE 1-نافتول-2-نتروزو 

 نافتول-2-نتروزو-1

UF 1- نافتول-2نتروزد 

UF نافثول-بتا-نتروزو-ألفا 

BT1 كواشف 
*BT1 مركبات النتروزو 

*BT1 نفتوالت 

 ثنائي إيتيل أوكسي ايتان-1،1

USE أِستال 

 مركابتو بروبيونيل غليسين -2

INIS: 1981-12-23; ETDE: 1982-02-09 

UF 2-مركابتوبروبيونيل الغليسين 

*BT1 )تيوالت )المركبتانات 
*BT1 حموض أمينية 

*BT1 مواد وقائية من اإلشعاع 

 ايتانديال-1، 2

USE غليوكسال 

 ايزو البنتان-2

INIS: 1983-09-06; ETDE: 1979-09-26 

UF إيزو البنتان 
UF ( 2-متيل البوتان) 

*BT1 ألكانات 

 ايزو البوتان-2

UF إيزوبوتان 
UF ( 2-متيل البروبان) 

*BT1 ألكانات 

 حمض بيتروليدين الكاربوكسيل-2

USE برولين 

 حمض بيريدين الكاربوكسيل-2

USE حمض البكولينيك 

 متيل البوتاديئين-2

USE إيزوبرين 

 متيل الكونيولين-2

USE كينالدين 

 متيل كحول البروبيل-2

UF كحول اإليزوبوتيل 

UF ( 2-متيل البروبلين) 
*BT1 كحول 

 مركابتوبروبيونيل الغليسين-2

INIS: 1981-12-23; ETDE: 1982-02-09 

USE 2- مركابتو بروبيونيل غليسين 

 نترواينيدازول-2

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-27 

USE ميزونيدازول 

 ثنائي فنيل االيتان-1، 2

USE ثنائي البنزيل 

 ثنائي متوكسي االيتان -2،1

UF 2،1-ثنائي مثوكسي االيتان 

*BT1 إيترات 
RT محالّت عضوية 

 ايتانديول-2،1

USE غليكوالت 

 ثنائي مثوكسي االيتان-2،1

USE 2،1- ثنائي متوكسي االيتان 

 ثنائي هيدروكسي البنزن-2،1

USE كاتيكول ناري 

 ثنائي تيومضاعف اتيل األمين-2،2

INIS: 1984-05-24; ETDE: 2002-06-06 
USE سيستامين 

 ثنائي متيل البروبان-2،2

UF ( 2، 2-ثنائي متيل البروبان) 
UF نيوبنتان 

UF نيوبنتان 

*BT1 ألكانات 

 متيل الكوالنترين-3

INIS: 1982-02-09; ETDE: 1979-07-18 

*BT1 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

RT نواتج االحتراق 

 ثنائي متيل الكسانين-3،1

USE تيوفيلّين 

 ثنائي هيدروكسي البنزن-3،1

USE ريزورسينول 

 ديازينات-3،1

USE بيريميدينات 

 بروبان تريول-3،2،1

USE غليسرول 

 ثالثي هدروكسي البنزن-3،2،1

USE )بيروغالول )حمض البيروغاليك 

 ثنائي امينو البوتان-4،1

USE عفونة 

 ثنائي هيدوكسي االنتراكينون-4،1

USE كينيزارين 

 ديازينات-4،1

USE بيرازينات 

 ديوكسان-4،1

USE ديوكسان 

 بنتان ديون-4،2

USE أستيل أستون 

 ثنائي هيدروكسي فنيل اإلالنين-4،3

USE ثنائي هدروكسي فنيل أالالتين 

 الفناالزين-1،4-ثنائي-2،3-أمينو-5

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-01-21 

USE لومينول 

 متيل اليوراسيل-5

2000-04-12 

USE تيمين 

 متيل يوراسيل-5

ETDE: 2002-06-06 

USE تيمين 

 ثنائي أمينو البنتان-5،1

USE جيفين 

 ثنائي أمينو حمض الفالريك-5،2

USE أورنيتين 

 ثالثي نتروالبنزن-6،4،2-ثالثي أمينو-5،3،1

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-08-19 

UF 5،3،1-ثالثي نتروالبنزن-6،4،2-ثالثي أمينو 
*BT1 ئيةمتفجرات كيميا 

 ثالثي نتروالبنزن-6،4،2-ثالثي أمينو-5،3،1

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-08-19 
USE 5،3،1-ثالثي نتروالبنزن-6،4،2-ثالثي أمينو 

 ثالثي ميتيل البنزن-5،3،1

USE مزيتيلين 

 رباعي متيل البنزن-5،4،2،1

USE دورين 

 أمينوبورين-6

USE أدينينات 

 فورفوريل أمينوالبورين-6

USE كْينيتن 

 كربوكسي يوراسيل-6

USE حمض األوروتيك 

 ثنائي متيل الكسانتين-7،3

USE تيوبرومين 

 ثالثي متيل إلكسانتين-7،3،1

USE كافئين 

 ثنائي بنزو االنتراسين-7،4،3،2

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-09-23 

USE بنتاسن 

 هيدروكسي الكينولين-8

1980-07-24 

USE أكسين 

FMCT 

2010-03-03 

UF معاهدة وقف إنتاج المواد االنشطارية 

BT1 معاهدات 
RT أسلحة نووية 

RT تجميد نووي 

RT مراقبة التسلح 
RT نزع السالح النووي 

inl 

2011-06-02 

USE  مخبرidaho الوطني 

mlis 

2010-02-24 

 فصل النظائر باستعمال الليزر الجزيئي

USE فصل النظائر بالليزر 

trx-1 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-10-05 

سم و  20هي عبارة عن قرص ثيتا ذو حقل معكوس قطره 
كغ  10م مع حقل مغناطيسي بسرعة دوران حوالي  1طوله 



 UNFCCC 2 إباضة

 

 

و  Zمكروثانية. تستخدم تفريغ شحنة ما قبل التأين  3كل 
حقول ذات حواجز ثمانية االقطاب من اجل تضخيم التقاط 

تخدام اعتاب التدفق في عملية حلقة النصف االول. تم اس
وشائع في نهاية قرص ثيتا لتأخير اعادة االرتباط، كذلك 

وشائع مرآتية سريعة من اجل اعادة ارتباط الزناد  في الوقت 
المخصص لزيادة كفاءة تسخين المحور االعظمي و العمر 

 الحلقي.

USE تضيّق الحقل المعكوس 

UNFCCC 

2010-03-03 

UF  أن تغير المناخ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بش 

*BT1 اتفاقيات متعددة األطراف 
RT اتفاقية باريس 

RT تغير مناخي 

RT ريد 

 أباتيت فسفات الكالسيوم

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 

USE أباتيتات 

USE فسفات الكالسيوم 

 أباتيتات

UF أباتيت فسفات الكالسيوم 

*BT1 فلزات الفسفات 
RT كيمبرليت 

 إبادة باإلشعاع

استخدام التشعيع لتدمير الكائنات الحية الدقيقة في الغذاء التي 
 تضر بالصحة.

UF بسترة بالتشعيع 

UF تشعيع الغذاء 

*BT1 بسترة 
BT1 تشعيع 

RT غذاء 

RT مخاطر صحية 

RT مشروع دولي لتشعيع الغذاء 

 آبار

2000-04-12 
 ليس للمناجم أو الحفريات ما تحت األرض.

 آبار

1976-05-07 

NT1 آبار استكشافية 
NT1 آبار الحقن 

NT1 آبار الغاز الطبيعي 

NT1 آبار المياه 
NT1 آبار النفط 

NT1 آبار تكثيفات غازية 

NT1 آبار جافة 
NT1 آبار جيوحرارية 

NT1 آبار طرح النفايات 

NT1 آبار مهجورة 

RT أغلفة اآلبار 

RT انفجارت 

RT تثقيب 
RT ثقب 

RT حفر اآلبار 

RT حفر اآلبار 
RT عطب التشكل 

 آبار )منجمية(

INIS: 1991-12-18; ETDE: 2002-06-13 

USE آبار منجمية 

 آبار استكشافية

INIS: 1992-07-08; ETDE: 1979-01-30 

UF آبار االختبار 
BT1 آبار 

RT آبار الغاز الطبيعي 

RT آبار النفط 
RT آبار جيوحرارية 

RT استكشاف 

RT استكشاف جيوحراري 
RT حفر اآلبار 

RT ر اآلبارحف 

 آبار االختبار

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 
USE آبار استكشافية 

 آبار الحقن

1991-10-22 
 بئر يستعمل لحقن الموائع في الطبقات الجوفية.

UF بئر الدخل 

BT1 آبار 
RT آبار جيوحرارية 

RT إعادة الحقن 

 آبار الغاز الطبيعي

INIS: 1992-01-16; ETDE: 1975-10-01 
UF آبار غاز 

BT1 آبار 

RT آبار استكشافية 
RT آبار تكثيفات غازية 

RT آبار جافة 

RT آبار مهجورة 
RT أسعار المنبع 

RT إكمال البئر 

RT اختبار جذع الحفر 
RT تثقيب 

RT تجهيزات إنتاج حقلي 

RT تجهيزات استعادة البئر 
RT تجهيزات حقن البئر 

RT تجهيزات هدروليكية 
RT تحفيز البئر 

RT تخديم البئر 

RT تماسك الرمال 
RT حقول الغاز الطبيعي 

RT رؤوس اآلبار 

RT ضغط البئر 
RT عوامل سبر التشققتات 

RT غاز طبيعي 

RT ماء خاللي 
RT )مانعات االنفجار )في اآلبار 

RT مضخات قضيبية 

RT ولوج  المياه 

 آبار المياه

INIS: 1994-06-27; ETDE: 1981-01-30 

BT1 آبار 

RT تزويد بالمياه 
RT مصادر مائية 

 آبار النفط

INIS: 1991-08-14; ETDE: 1975-09-11 

BT1 آبار 
RT آبار استكشافية 

RT آبار تكثيفات غازية 

RT آبار جافة 
RT آبار مهجورة 

RT أسعار المنبع 
RT إكمال البئر 

RT اختبار جذع الحفر 

RT انسداد 
RT انفجارت 

RT تجهيزات إنتاج حقلي 

RT تجهيزات استعادة البئر 
RT تجهيزات حقن البئر 

RT تحفيز البئر 

RT تخديم البئر 
RT تماسك الرمال 

RT حقن ثنائي أكسيد الكربون 

RT حقول النفط 
RT رؤوس اآلبار 

RT رافعات غازية 

RT عوامل االنسداد 
RT ماء خاللي 

RT )مانعات االنفجار )في اآلبار 

RT مصاعد  صنعية 
RT نفط 

RT ولوج  المياه 

 آبار تكثيفات غازية

INIS: 1992-09-07; ETDE: 1982-12-01 
BT1 آبار 

RT آبار الغاز الطبيعي 

RT آبار النفط 
RT تكثيفات غازية 

RT حقول تكثيفات غازية 

 آبار جافة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-02 
اآلبار التي                                                             

ليس من المتوقع أن تنتج هيدروكربونات بالكميات الكافية 
لتجعل تطورها في اآلبار المنتجة اقتراح ذو قيمة. ومن 
 الممكن أو غير الممكن أن يشاهد وجود الزيت أو الغاز.

BT1 آبار 

RT آبار الغاز الطبيعي 
RT آبار النفط 

 آبار جيوحرارية

1992-09-03 

BT1 آبار 
RT آبار استكشافية 

RT آبار الحقن 

RT حفر اآلبار 
RT حفر موّجه 

RT رؤوس اآلبار 

RT ضغط البئر 

 مغنطيسية -آبار ضوئية 

NT1 مفعول فويغت 

RT خواص ضوئية 
RT خواص مغنطيسية 

RT مفاعيل كهرضوئية 

RT مفعول زيمان 
RT مفعول ستارك 

RT مفعول فارادي 

RT  ّمفعول ِكر 

 آبار طرح النفايات

INIS: 1992-03-25; ETDE: 1984-05-23 

BT1 آبار 

RT أجاج 
RT طرح تحت أرضي 

RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 

 آبار غاز

INIS: 1976-05-07; ETDE: 1975-10-01 
USE آبار الغاز الطبيعي 

 آبار كمومية

2003-11-03 
BT1 بنى نانوية 

RT دوال موجية 

RT وصالت ال متجانسة 

 آبار منجمية

INIS: 1991-12-18; ETDE: 1981-04-17 

UF )آبار )منجمية 

BT1 حفر اآلبار 
NT1 آبار منجمية مهجورة 

RT تجاويف 

RT تعدين تحت أرضي 

RT فتحات 

 آبار منجمية مهجورة

INIS: 1991-12-18; ETDE: 1977-12-22 
UF مناجم مهجورة 

*BT1 آبار منجمية 

RT مناجم 
RT مناجم الفحم الحجري 

 آبار مهجورة

INIS: 1992-03-05; ETDE: 1977-08-24 

بئر غاز أو                                                             
نفط مهجور بسبب أن انتاجه تحت المستوى الضروري 

 النتاج مربح.

BT1 آبار 
RT آبار الغاز الطبيعي 

RT آبار النفط 

 إباضة

RT إخصاب 
RT بويضات 

RT تكاثر 

RT دورة اإليستروس 
RT يضدورة الح 

RT مبايض 



 أباالشيا 3 أبنية

 

 

 أباالشيا

2000-04-12 
المنطقة الجبلية ، بما فيها وديان و هضاب ممتدة عبر 

الواليات المتحدة األمريكية الشرقية من نيوإنكلند إلى جورجيا 
 و آالباما.
USE جبال األباالش 

 إبانة

BT1 عمليات الفصل 

RT ترسيب 

 أبخرة

*BT1 غازات 

NT1 بخار الماء 
RT انفجارات بخار 

RT تبخر 

RT سوائل 
RT قُطارات 

RT معدل الفراغات 

RT مولّدات البخار 

 إبر الوقود

UF أقالم الوقود 

UF )دبابيس )وقود 

*BT1 عناصر وقود 

 أبراج

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-08-21 

SEE أبراج التبريد 

SEE أبراج نقل الطاقة الكهربائية 
SEE بُنى ميكانيكية 

 أبراج )أبنية(

ETDE: 2002-06-13 
USE بُنى ميكانيكية 

 أبراج )استخالص(

USE أعمدة االستخالص 

 أبراج اإلرسال

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-05 
USE أبراج نقل الطاقة الكهربائية 

 أبراج التبريد

UF أبراج التبريد ذات السحب الطبيعي 
UF أبراج تبريد بالسحب القسري 

UF أبراج تبريد ذات النوع الجاف 

UF أبراج تبريد ذات تيارات متقاطعة 
UF أبراج تبريد ذات سحب آلي 

UF أبراج تبريد متعاكس الجريان 

UF أبراج تبريد من النمط الرطب 
SF أبراج 

RT تبريد 

RT تبريد تبخري 

RT شبكات برج التبريد 

RT مبادالت حرارية 

RT مكثفات البخار 
RT مكونات المفاعل 

RT منظومات  متعاكسة الجريان 

RT منظومات تبريد 
RT منظومات تبريد بدارة مفتوحة 

RT منظومات تبريد ذات دارة مغلقة 

RT منظومات ذات تيارات متقاطعة 

 أبراج التبريد ذات السحب الطبيعي

2000-04-12 

USE أبراج التبريد 

USE َحْمل حراري طبيعي 

 أبراج تبريد بالسحب القسري

2000-04-12 

USE أبراج التبريد 

USE َحْمل حراري قسري 

 أبراج تبريد ذات النوع الجاف

2000-04-12 

USE أبراج التبريد 
USE منظومات تبريد ذات دارة مغلقة 

 أبراج تبريد ذات تيارات متقاطعة

1985-12-10 

USE أبراج التبريد 
USE منظومات ذات تيارات متقاطعة 

 أبراج تبريد ذات سحب آلي

2000-04-12 
USE أبراج التبريد 

USE  َْمل حراري قسريح 

 أبراج تبريد متعاكس الجريان

1985-12-10 
USE أبراج التبريد 

USE منظومات  متعاكسة الجريان 

 أبراج تبريد من النمط الرطب

2000-04-12 
USE أبراج التبريد 

USE منظومات تبريد بدارة مفتوحة 

 أبراج نقل الطاقة الكهربائية

INIS: 1993-03-26; ETDE: 1976-08-04 

UF راج اإلرسالأب 

SF أبراج 

BT1 بُنى ميكانيكية 

RT نقل الطاقة العلوي 

 إبصار

RT عيون 

 أبصال

UF أيونات الهدروكسيل 

UF أيونات سالبة 
UF أيونات كربونية 

*BT1 أيونات 

NT1 أنيونات متعددة المتجانسة 
NT1  ناقص 1أيونات الهدروجين 

RT تحلّل كهربائي 

RT حالة كيميائية 
RT حزم أيونية 

RT مواد التبادل األيوني 

 أبصال

RT بصل 
RT ثوم 

RT ثوم 

RT نباتات 

 إبطال

 تقتصر على األنظمة الحية.

BT1 سلوك 

RT منعكسات شرطية 

 أبعاد

NT1 ارتفاع 

NT2 ارتفاع افتراضي 
NT2 ارتفاع المرجع 

NT1 ثخانة 

NT1 طول 

NT2 أطوال التبعثر 

NT2 أطوال الرابطة 

NT2 طول أولي 
NT2 طول اإلشعاع 

NT2 طول االستقراء 

NT2 طول االنتثار 
NT2 طول التباطؤ 

NT2 طول الترابط 

NT2 طول الهجرة 
NT2 طول ديباي 

NT1 َعْرض 

NT1 عمق 
NT2   1عمق-km 3 

NT2  6-3عمق km 

NT2  9-6عمق km 
NT2  12-9عمق km 

RT إنقاص عدد األبعاد الزمكانية 

RT تفاوت 
RT حجم 

RT سعات 

RT شكل 
RT طبولوجيا 

RT  ّقد 

RT مسافة 

 أبقار

*BT1 ماشية 

RT حليب 

 أبليتات

UF أالسكاتيتان 
*BT1 غرانيت 

RT فلسبارات 

RT كوارتز 

 إبنفرين

ETDE: 1981-04-20 

USE أدرينالين 

 أبنية

1997-06-17 
UF )بُنى )مباني 

UF مؤسسات التنظيف 
NT1 أبنية احتواء 

NT1 أبنية الطاقة المنخفضة 

NT1 أبنية المخبر 
NT1 أبنية تجارية 

NT2 فنادق 

NT2 مراكز تسوق 
NT1 أبنية حكومية 

NT1 أبنية سكنية 

NT2 أبنية شقق 
NT2 بيوت متنقلة 

NT2 منازل 

NT1 أبنية شاهقة 
NT1 أبنية صناعية 

NT1 أبنية عامة 

NT1 أبنية مدرسية 
NT1 أبنية مسبقة الصنع 

NT1 أبنية مطمورة 

NT1 أبنية مكاتب 
NT1 بنايات ذات غالف مزدوج 

NT1 دفيئات 

NT2 لة  دفيئات ُمتصَّ
NT1 مستشفيات 

NT1 وقاءات الحيوان 

RT أبنية موزعة 
RT أبواب 

RT إحكام السد ضد الهواء 

RT أرضيات 
RT أساسات 

RT أسقف 

RT أضواء السماء 
RT أطر النوافذ 

RT أقبية 

RT إنشاء 
RT الشاغلون 

RT بنى ذات قباب 

RT بُنى ميكانيكية 
RT  تربة -تأثرات بنية 

RT تسرب الهواء 

RT جدران 
RT جدران تخزين الطاقة الشمسية 

RT )جدران طبلية )حواجز طبلية 

RT حماية من العوامل الجوية 
RT ستائر 

RT ستائر هوائية 

RT سطوح 
RT صناعة إنشائية 

RT ظالل شمسية 

RT عمارة طاقة شمسية 
RT غرف عالية 

RT )غرف على السطح )عليّات 
RT فن العمارة 

RT كبالت فلزية عازلة 

RT مؤسَّسات طبيّة 
RT  مبانيatria 

RT مختبرات 

RT مداخن المصانع 
RT مصاعد 

RT مغاليق 

RT مكتبات 
RT منشآت رياضية 

RT منظومات إدارة الطاقة 

RT مهندسون معماريون 
RT مواءمة رجعية 

RT مواد بناء 

RT نسبة الحمولة إلى سطح المجّمع 



 أبنية )احتواء( 4 إتاحية

 

 

RT نوافذ 

RT واقيات 

 أبنية )احتواء(

2000-04-12 

USE أبنية احتواء 

 أبنية احتواء

UF )أبنية )احتواء 
BT1 أبنية 

BT1 احتواء 

 أبنية األقاليم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 

USE أبنية عامة 

 أبنية البلدية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 
USE أبنية عامة 

 أبنية الطاقة المنخفضة

2004-02-11 

أبنية تستخدم بشكل مميز طاقة أقل )مثل الماء المنزلي وتدفئة 
المكان( من أبنية مماثلة في نفس الموقع والتي تفتقر إلى 

 تدابير متقدمة للحفاظ على الطاقة.

BT1 أبنية 
RT تدقيقات الطاقة 

RT )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 

RT منظومات إدارة الطاقة 

 أبنية المحكمة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 

USE أبنية عامة 

 أبنية المخبر

INIS: 1999-12-07; ETDE: 1980-04-14 

BT1 أبنية 

RT أبنية مدرسية 
RT تجهيزات مخبرية 

RT مختبرات 

 أبنية تجارية

1993-01-28 
UF مخازن 

UF مصارف 

BT1 أبنية 
NT1 فنادق 

NT1 مراكز تسوق 

RT أبنية شقق 
RT أبنية مكاتب 

RT قطاع تجاري 

RT مزالج 
RT مطاعم 

 أبنية تحت أرضية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-09-19 
USE أبنية مطمورة 

 أبنية حكومية

INIS: 1994-10-03; ETDE: 1993-01-20 

UF أبنية فدرالية 
BT1 أبنية 

RT أبنية عامة 

RT أبنية مكاتب 
RT منشآت عسكرية 

 أبنية سكنية

INIS: 1992-03-04; ETDE: 1978-04-06 

UF مهاجع 
BT1 أبنية 

NT1 أبنية شقق 
NT1 بيوت متنقلة 

NT1 منازل 

RT أَُسر 
RT فنادق 

RT مراحيض 

 أبنية شاهقة

2005-06-01 
 طابق(. 12مترًا ) 35أبنية ارتفاعها على األقل 

UF أبنية متعددة الطوابق 

UF ناطحات سحاب 
BT1 أبنية 

RT أودية ضيقة 

RT حموالت الرياح 

 أبنية شقق

1985-07-22 

*BT1 أبنية سكنية 

RT أبنية تجارية 
RT أَُسر 

 أبنية صناعية

2007-07-27 

BT1 أبنية 
RT صناعة 

RT منشآت صناعية 

 أبنية عامة

INIS: 1992-05-18; ETDE: 1978-10-23 

 أبنية ممتلكة للحكومة.

UF أبنية األقاليم 

UF أبنية البلدية 

UF أبنية المحكمة 

UF سجون 
UF مبان حكومية 

UF محطات إطفاء 

UF مراكز زوار 
UF مراكز عليا 

BT1 أبنية 

RT أبنية حكومية 
RT أبنية مدرسية 

RT أبنية مكاتب 

RT مزالج 
RT مستشفيات 

RT مكتبات 

 أبنية فدرالية

INIS: 1994-10-03; ETDE: 1979-02-23 
USE أبنية حكومية 

 أبنية متعددة الطوابق

2005-07-05 
USE أبنية شاهقة 

 أبنية مدرسية

INIS: 1992-09-03; ETDE: 1976-04-19 

BT1 أبنية 
BT1 منشآت تعليمية 

RT أبنية المخبر 

RT أبنية عامة 

 أبنية مسبقة الصنع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-01-07 

UF أبنية مصنّعة 

UF أبنية معدنية 
BT1 أبنية 

RT بيوت متنقلة 

 أبنية مصنّعة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-01-07 

USE أبنية مسبقة الصنع 

 أبنية مطمورة

INIS: 1997-06-17; ETDE: 1977-09-19 
UF أبنية تحت أرضية 

BT1 أبنية 

RT بِنى تحت سطحية 
RT سطيحات أرضية 

RT مالجىء ضد السقط 

 أبنية معدنية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-01-07 
USE أبنية مسبقة الصنع 

 أبنية مكاتب

1993-03-24 
BT1 أبنية 

RT أبنية تجارية 

RT أبنية حكومية 
RT أبنية عامة 

RT أثاث المكاتب 

 أبنية موزعة

2004-09-03 
ترتبط مع واصفة أو واصفات مناسبة للغاية من التوزيع ، 
مثاًل محطات طاقة حرارية ، منشآت معالجة النفايات، 

 مستشفيات.
RT أبنية 

RT أسلوب بناء الحاسوب 

RT بنى ذات وحدات 
RT منشآت اختبار 

RT منشآت الطاقة 

RT منشآت نووية 

 أبنين

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-01 

*BT1 إيطاليا 

BT1 جبال 

 أبهر

*BT1 شرايين 

RT قلب 
RT َمنُِصف 

 أبو ظبي

INIS: 1992-05-07; ETDE: 1976-08-05 

USE اإلمارات العربية المتحدة 

 أبواب

BT1 فتحات 

NT1 أبواب مقاومة للعواصف 

RT أبنية 
RT ستائر هوائية 

 أبواب مقاومة للعواصف

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 
*BT1 أبواب 

RT حماية من العوامل الجوية 

RT عزل حراري 

 أبواغ

NT1 أبواغ جرثومية 

NT1 أبواغ دقيقة 

NT1 كونيديا 
RT تكاثر 

RT فطور 

 أبواغ جرثومية

BT1 أبواغ 
RT بكتريا 

RT تعقيم 

RT حْفظ 

 أبواغ دقيقة

BT1 أبواغ 

RT َطْلع 

 إبوكسيد

UF )أكسيرانات )اإليبوكسيدات 

UF )متعدد )أكسيد إيزوالبوتيلين 

UF مركبات األبوكسيد 
*BT1 مركبات أكسجين عضوية 

NT1 أرالديت 

RT راتنجات 
RT مركبات حلقية المتجانسة 

RT مواد توضيب 

 أبيال أّسية

USE تجميعات دون حرجة 

 أتابولجيت

INIS: 1980-05-14; ETDE: 1979-07-18 

*BT1 غضار 
RT تربة القّصار 

 إتاحية

1999-03-19 

UF تزويد 
RT إمدادات منزلية 

RT أمن طاقي 

RT إنتاج 
RT انقطاعات الكهرباء 

RT تركيب الركاز 

RT حصص 
RT رواسب جيولوجية 



 إتاحية بيولوجية 5 إجراء اختبار فدرالي

 

 

RT طلب 

RT عجز 
RT علم االقتصاد 

RT مخزونات 

RT مصادر الطاقة 

 إتاحية بيولوجية

INIS: 1985-12-11; ETDE: 1981-09-22 

مقياس السهولة مع المادة التي يمكن التقاطها من قبل 
 وإدماجها في كائن حي.

RT احتباس 

RT قَْبط 

RT ض البيئي  مسار التعرُّ
RT هجرة نكليدات مشعة 

 أترازين

2013-07-19 

*BT1 مبيدات عشبية 
RT تريازينات 

RT ماسخات 

RT مركبات كلور عضوية 

 أتربة

UF طبقة التربة العليا 

NT1 أتربة حمضية 
NT1 أتربة مالحة 

NT1 رمل غضاري 

RT أيروباكتر 
RT تثبيت النتروجين 

RT تحت أرضي 

RT تكليس 
RT جذور 

RT حفظ التربة 

RT حموض الفولفيك 
RT حموض دُبالية 

RT ُخث 

RT دائم التجلّد 
RT دبال 

RT رمل 

RT رواسب طمبية 
RT  ّري 

RT زراعة 

RT سدود 
RT سعة تعديل الحمض 

RT غضار 

RT كيمياء التربة 
RT ُمتَقَلِّبة 

RT مكامن السقط 

RT منظومات بيئية 
RT منظومات بيئية أرضية 

RT مواد بيئية 

RT مياه جوفية 
RT ميكانيك التربة 

RT نباتات 

RT هجرة نكليدات مشعة 

 أتربة حمضية

2013-11-27 

BT1 أتربة 
RT أس هدروجيني 

RT تحميض 

 أتربة مالحة

2013-11-27 
BT1 أتربة 

RT ملوحة 

 أتربة نادرة

UF عناصر األتربة النادرة 
UF النتانيدات 

*BT1 معادن 

NT1 إربيوم 
NT1 أوروبيوم 

NT1 إيتربيوم 

NT1 براسيوديميوم 
NT1 بروميتيوم 

NT1 تربيوم 

NT1 توليوم 
NT1 ديسبروسيوم 

NT1 ساماريوم 
NT1 سيريوم 

NT2  ألفا -سيريوم 

NT2  بتا -سيريوم 
NT2  غاما -سيريوم 

NT1 غادولينيوم 

NT1 النتانوم 
NT1 لوتيسيوم 

NT1 نيوديميوم 

NT1 هولميوم 
RT تكوليت 

 أتروبين

1996-11-13 

*BT1 حاالّت نظير ودية 
*BT1 قلوانيات 

 إتالف إشعاعي )غير حيوي(

2000-04-12 

USE تأثيرات إشعاعية 

 إتالف إشعاعي )فيزيائي(

INIS: 1976-03-02; ETDE: 2002-04-26 

USE مفاعيل اإلشعاع الفيزيائية 

 إتالف الوثيقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 

SEE أمن 

SEE مظاهر قانونية 

 إتلين

USE أستيلين 

 أتمتة

RT تدبير من بُعد 
RT تصنيع بمساعدة الحاسوب 

RT عمل 

RT مسافة 
RT ُمَسْلِسالت الدنا 

RT  آلة -منظومات إنسان 

RT منظومات التحكم بالمفاعل 

 إتيرات أحادي الكيل الغليكول

USE سلوسولفات 

 أتيرات ثنائي الغليكول أحادي األلكيل

1996-06-26 

USE إيترات 
USE غليكوالت 

USE محالّت عضوية 

 أتيل الدهيد

USE أِستالدهيد 

 أتيل فنيل

2000-04-12 

UF داوثَْرم 

*BT1 إيترات 

 n-أتيل ماليميد

INIS: 1976-05-07; ETDE: 1976-08-24 

USE إتيل ماليميد-n 

 N-إتيل ماليميد

INIS: 1976-05-07; ETDE: 1976-08-24 

.N-       إتيل ماليميد 
UF أتيل ماليميد-n 

*BT1 إيميدات 

*BT1 عقاقير مضادة للتفتل 
*BT1 ُمحسَّات إشعاعية 

 أتيلين

*BT1 ألكنات 

 -n،n هدروكسي فنيل( غليسين-0-2أتيلين مضاعف )

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-06-07 
USE 2اتيلين مضاعف )  -ن، ن- (o -  هدروكسي

 فنيل( الغليسين

 أثاث المكاتب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-24 

RT أبنية مكاتب 

RT تجهيزات 

 إثارات جماعية

1985-12-10 
 انظر ايضاً نموذج جماعي.

*BT1 إثارة 

RT موصلية فائقة 

 إثارة

اضافة طاقة الى نظام نووي او ذري او جزيئي لنقلها الى 
 حالة طاقة اخرى.

UF )استقطاب القلب )نوى 
BT1 انتقاالت بين مستويات الطاقة 

NT1 إثارات جماعية 

NT1 إثارة الطبقات الداخلية 
NT1 إثارة كولونية 

RT إزالة اإلثارة 

RT تنشيط كيميائي 
RT حاجز انشطاري 

RT حاالت مثارة 

RT ضخ الحزمة اإللكترونية 
RT ضّخ ضوئي 

RT طاقة التنشيط 

 إثارة الطبقات الداخلية

INIS: 1987-11-02; ETDE: 1987-12-23 

*BT1 إثارة 

RT تأين الطبقات الداخلية 

 إثارة كولونية

*BT1 إثارة 

RT تبعثر كولوني 

 أثداء

USE غدد ثَْدييّة 

 أثراجتماعي

INIS: 1992-03-26; ETDE: 1977-01-31 

RT تأثيرات تقانية 
RT خدمات صحية 

RT علم االجتماع 

RT علم الجمال 
RT  اقتصادية -عوامل اجتماعية 

 أثالم

RT دم  اختبارات الصَّ

RT تصدعات 

 أثير النفط

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-12-16 

USE )ليغروان )إيتر البترول 

 إثيوبيا

BT1 أفريقيا 

BT1 بلدان نامية 

 أجاج

 محاليل مائية مشبعة أو مشربة بشدة بالملح العادي. 
RT آبار طرح النفايات 

RT أمالح 

RT حوامل مائية مالحة 
RT ماء البحر 

RT محاليل 

RT ملوحة 
RT موائع جيوحرارية 

 إجازة مرضية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-05-21 

SEE إدارة األفراد 

 إجبار

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 

 الزام، قيود او قهر بالقوة.
USE مظاهر قانونية 

 إجراء أعمال البناء

INIS: 2000-04-03; ETDE: 1978-11-14 

USE عمل جاٍر وإنشاء مستمر 

 إجراء اختبار فدرالي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-11 

 اجراءات االختبار لالنبعاثات العادمة و اقتصاد الطاقة.

UF دورة موجهة فدرالية 
RT اختبار األداء 

RT تنظيمات التلوث 



 إجراء عقود خدمات الطاقة 6 إجهاد بيولوجي

 

 

RT غازات االنفالت 

RT محركات 

 إجراء عقود خدمات الطاقة

2004-02-11 

توصيل خدمات الطاقة )الطاقة المزودة بشكل حراري و/أو 
طاقة كهربائية( إلى المستثمر عن طريق طرف ثالث بموجب 

 عقد.

USE إمدادات الطاقة 

USE مقاولون 

 نايت -شير  -إجراء هيليراس 

1993-11-08 

USE  إجراءاتhsk 

 HSKإجراءات 

UF  نايت -شير  -إجراء هيليراس 

*BT1 طرق التغيرات 

BT1 نظرية االضطراب 

RT بنية إلكترونية 

RT ميكانيك كمومي 

 إجراءات إدارية

INIS: 1996-02-12; ETDE: 1979-12-10 
UF تدخالت 

SF إنفاقات 

SF تحّريات 
SF تعديالت 

SF قرارات وطلبات 

SF مالحظات 
NT1 إجراءات اإلنذار 

NT1 إجراءات الترخيص 

NT1 أوامر 
NT1 أوامر تحريم 

NT1 أوامر عالج مقترحة 

NT1 استئنافات 

NT1 استثناءات 

NT1 برامج العمل المتناوب 

NT1 تطبيقات الترخيص 
NT1 عقوبات 

RT إذعان 

RT اتفاقات 
RT استئجار 

RT انتهاكات 

RT تأخر زمني 
RT تعزيز 

RT تنظيمات 

RT تنفيذ 
RT جمع الديون 

RT سمعيّات 

RT قوانين 
RT متطلبات التقارير 

RT مظاهر قانونية 

 إجراءات اإلنذار

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1990-11-20 

اجراءات يجب اتباعها من قبل المشغل النووي بما يتفق مع 
 التزامه القانوني باعالم السلطات بأفعال أو أحداث معينة.

BT1 إجراءات إدارية 

RT مشغّلون نوويون 

 إجراءات الترخيص

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1992-08-17 
BT1 إجراءات إدارية 

RT تراخيص 

RT تراخيص التشغيل 
RT سمعيّات 

 راءات التشعيعإج

RT أجهزة تشعيع 
RT تحميل الحق 

RT تشعيع 

RT تشعيع خارجي 
RT توزعات الجرعة الزمني 

RT توزعات جرعة مكانية 

RT مشروع دولي لتشعيع الغذاء 
RT منشآت تشعيع 

إجراءات الضمانات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة 

 الذّرية

BT1 ضمانات 

RT الوكالة الدولية للطاقة الذّرية 

 إجراءات مّحورة في الموقع

2000-04-12 
دمج لبعض التعدين الواقع تحت األرض والرد للسطح         

 مع الرد لتقنيات الموقع.

NT1 طريقة رايز لمعالجة الغضار 
NT1 عملية أكسي معدلة في الموقع 

NT1 عملية تكاملية في الموقع 

RT تعدين تحت أرضي 
RT عملية استخالص بالمعوجة 

RT )معالجة )في الموقع 

 أجران عاكسة شكلها قطوع مكافئة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-17 
*BT1 عاكسات شكلها قطوع مكافئة 

RT عة شكلها قطوع مكافئة  أجران مجّمِ

عة شكلها قطوع مكافئة  أجران مجّمِّ

INIS: 1992-03-11; ETDE: 1978-10-25 

UF مجّمعات قطوع مكافئية أسطوانية 

*BT1 عات شكلها قطوع مكافئةمج  ّمِ
RT أجران عاكسة شكلها قطوع مكافئة 

RT عاكسات شكلها قطوع مكافئة 

 آجرّ 

*BT1 مواد بناء 
RT لَبِنة 

 أجزاء الزيت الحجري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 

UF زيت خام 
*BT1 غضار صفحي نفطي 

RT صخر الشيل النفطي 

 أجزاء ساكنة

1977-01-25 

RT  َنيةأجزاء َمك 

RT دّوارات 
RT متحّرضات 

 أجزاء َمَكنية

1996-04-18 

UF )اقتران )أجزاء اآلالت 
NT1 أعمدة ميكانيكية 

NT1 انتقاالت ميكانيكية 

NT1 تروس مسننة 
NT1 مكابح 

NT2 مكابح مائية 

NT1 مكابس 
NT1 نوابض 

RT أجزاء ساكنة 

RT دّوارات 
RT قطع مصبوبة 

 أجسام سماوية زرقاء

*BT1 كوازارات 

 أجسام صلبة

RT بلّورات 

RT بنى نانوية 

RT بنية مكروية 
RT تبديدات 

RT تصلب 

RT زجاج 
RT عناقيد صلبة 

RT محاليل صلبة 

RT مخططات الطور 
RT معامالت البنية 

 أجسام غولجي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1991-08-21 

USE معقدات غولجي 

 BLأجسام من نوع العظايا 

INIS: 1981-10-15; ETDE: 1980-03-29 

BT1 منابع راديوية كونية 
RT كوازارات 

RT مجرات سيفرت 

ُربيغ   هارو -أجسام هِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1989-04-19 
قطع صغيرة ضعيفة للسديمية المرئية على سطوح عدة سحب 
 سوداء يعتقد بأن تكون لطور مبكر جدًا في التطور النجمي.

RT تطور نجمي 
RT ُسدُم 

 ج المحليإجمالي النات

INIS: 1986-12-18; ETDE: 1978-02-14 

مبلغ الناتج االقتصادي المحلي لدولة ما مقاساً بنسبة النفقات 
المنفقة على البضائع أو الخدمات من قبل المستهلكين 

 والحكومة والعمل والدول األجنبية.

SF منتج المادة الصافي 
SF منتج المادة الصافي 

RT إجمالي الناتج الوطني 

RT إنتاج 
RT تطور اقتصادي 

RT سوق 

 إجمالي الناتج الوطني

INIS: 1986-12-18; ETDE: 1976-01-23 

مبلغ الناتج االقتصادي المحلي مقاساً بنسبة النفقات المنفقة 
على البضائع أو الخدمات من قبل المستهلكين والحكومة 

والعمل والدول األجنبية، وحجم أرباح االستثمارات 
 الخارجية.

SF ج المادة الصافيمنت 
SF منتج المادة الصافي 

RT إجمالي الناتج المحلي 

RT إمدادات منزلية 
RT إنتاج 

RT اقتصاد 

RT تطور اقتصادي 
RT سوق 

RT علم االقتصاد 

 أجنة

NT1 لواقح 
RT أجنة مكتملة 

RT أغشية جنينية 

RT تشعيع قبل الوالدة 
RT تكاثر 

RT تكّون فردي 

RT َحْمل 
RT خاليا جنينية 

RT رحم 

RT  ّسائل َسلَوي 
RT فئات عمرية 

RT مستضد سرطاني جيني 

 أجنة مكتملة

RT أجنة 

RT أغشية جنينية 

RT تشعيع قبل الوالدة 

RT تشوهات خلقية 

RT ض قبل الوالدة  تعرُّ

RT تكّون فردي 
RT َحْمل 

RT رحم 

RT  ّسائل َسلَوي 
RT فئات عمرية 

RT ماسخات 

 أجنحة

INIS: 1992-08-13; ETDE: 1975-08-19 
RT تحريك هوائي 

RT طائرة 

 إجهاد )بيولوجي(

USE إجهاد بيولوجي 

 إجهاد بيولوجي

UF )إجهاد )بيولوجي 

NT1 إجهاد حراري 
NT1 اجهاد كيميائي 

RT إعياء بيولوجي 

RT تأثيرات شعاعية بيولوجية 
RT ض قبل الوالدة  تعرُّ

RT ض مزمن  تعرُّ

RT تمرين 
RT صدمة بيولوجية 

RT صيام 



 إجهاد حراري TMX 7أجهزة 

 

 

RT ز األكسجينعو 

RT فرط ضغط الدم 
RT فيزيولوجيا 

RT قصور القلب 

RT مقاومة الجفاف 
RT نقص الضغط الشرياني 

 إجهاد حراري

2003-09-19 

لإلجهاد الحراري البيولوجي فقط؛ لإلجهاد الحراري 
 الميكانيكي استعمل إجهادات حرارية.

BT1 إجهاد بيولوجي 

RT جفاف 
RT حّمى 

RT درجة حرارة الجسم 

RT فرط الحرارة 
RT نتح 

 إجهادات

 إلجهاد ميكانيكي فقط؛ انظر أيضا اإلجهاد البيولوجي.       

UF )أحمال )إجهادات 
NT1 إجهادات حرارية 

NT1 إجهادات متبقية 

NT1 ضغط الجريان 
RT أحمال ديناميكية 

RT اختبارات ميكانيكية 
RT اختيار المواد 

RT استرخاء إجهادي 

RT انفعاالت 
RT جهادتحليل اإل 

RT تشوه تدريجي ناتج عن التحميل الدوري 

RT تمددية 
RT حموالت الرياح 

RT حموالت سكونية 

RT خواص الشد 
RT خواص ميكانيكية 

RT ضغط مسامي 

RT  ّقص 
RT  مخططs-n 

RT مرونة حرارية 

 إجهادات حرارية

BT1 إجهادات 
RT تكسير حراري 

RT صدمة حرارية 

RT كسور حرارية 
RT مرونة حرارية 

 إجهادات متبقية

BT1 إجهادات 

 أجهزة

1982-12-06 

USE تجهيزات 

 gromأجهزة  

2000-04-12 
USE أجهزة تضيّق 

 2Xأجهزة 

*BT1 مرايا مغنطيسية 

 ACTأجهزة 

INIS: 1985-12-11; ETDE: 1985-08-08 

 سوار بمفاهيم متقدمة.

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 ATCأجهزة 

UF ضاغطات سواريّة كظيمة 

*BT1 التوكامكاك أجهزة 

 bsgأجهزة 

1996-07-16 
USE أجهزة تضيّق تيتا خطية 

USE مرايا مغنطيسية 

 CIRCEأجهزة 

1996-07-18 

*BT1 مرايا مغنطيسية 

 dcxأجهزة 

1996-06-26 
USE مرايا مغنطيسية 

 DECAأجهزة 

*BT1 مرايا مغنطيسية 

 elmaxأجهزة 

2000-04-12 

USE مرايا مغنطيسية 

 FMأجهزة 

 متعددات عائمة.
*BT1 أجهزة حلقية داخلية 

RT تشكيالت متعددة األقطاب 

 HBTXأجهزة 

1985-11-18 

*BT1 أجهزة تضيّق الحقل المعكوس 

RT المملكة المتحدة 
RT تضيّق الحقل المعكوس 

 hough-powelأجهزة 

USE محّوالت إلى أرقام ذات بقعة طيارة 

 hpdأجهزة 

USE محّوالت إلى أرقام ذات بقعة طيارة 

 ICFأجهزة 

INIS: 1997-06-05; ETDE: 1984-10-24 

UF أجهزة االندماج بالحصر العطالي 
BT1 أجهزة نووية حرارية 

NT1  جهازangara-5 

RT حصر عطالي 
RT ليزرات صلبة مضخوخة بالديودات 

RT مفاعالت االندماج ذات الحزمة اإللكترونية 

RT ج ذات حزم أيونيةمفاعالت اندما 
RT مفاعالت اندماج ليزرية 

RT مفاعالت تشلشلية 

RT منشأة أورورا 
RT منشأة اإلشعال الوطنية في الواليات المتحدة 

 ISARأجهزة 

*BT1 أجهزة تضيّق تيتا خطية 

 لترشيح أو تركيز الخام JIGSأجهزة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-02-19 
رشيح أو تركيز الخام، تنقية أجهزة تغمر في الماء وتهتز لت

 الفحم، الخ.
BT1 مرّكزات 

RT عمليات الفصل 

RT فرز 
RT كثافة 

 MFTFأجهزة 

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1977-10-20 

 منشأة اختبار إندماج المرآة. 
UF  أجهزةmx 

UF  منشأة اختبار اندماجmirror 

*BT1 مرايا مغنطيسية 

 MIGMAأجهزة 

1995-09-14 

أجهزة النبضية، الحرارية، حيث يحدث فيها اإلندماج بين 
 األيونات لحزم متصادمة ذاتياً.

BT1 أجهزة نووية حرارية 

RT حزم أيونية 

RT مبادرة 

 mtseأجهزة 

2000-04-12 

USE مرايا مغنطيسية 

 mxأجهزة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-10-20 

USE  أجهزةmftf 

 ORMAKأجهزة 

*BT1 كامكاكأجهزة التو 

 orsatأجهزة 

2000-04-12 

SEE تحليل الغاز 

 PBXأجهزة 

INIS: 1988-11-16; ETDE: 1983-10-11 

 بإعادة ترتيب وشائع المفرع. PDXتعديل جهاز 

UF تجربة برنستون بيتا 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

RT  أجهزةpdx 
RT حارفات حقل بولوئيدي 

 PDXأجهزة 

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1977-11-28 

UF تجربة الحارف البولوئيدي 
*BT1 أجهزة التوكامكاك 

RT  أجهزةpbx 

RT حارفات حقل بولوئيدي 

 peprأجهزة 

USE محوالت رقمية تعمل بصمامات األشعة الكاتودية 

 piaceأجهزة 

2000-04-12 
USE أجهزة تضيّق تيتا خطية 

 prأجهزة 

1996-07-23 

USE مرايا مغنطيسية 

 pyrotechnicأجهزة 

2000-04-12 

USE متفجرات كيميائية 

 Qأجهزة 

*BT1 أجهزة بالزمية مفتوحة 
NT1  أجهزةqp 

NT1 أجهزة هليوس 
RT مرايا مغنطيسية 

 QPأجهزة 

*BT1  أجهزةq 

 SCYLLAأجهزة 

*BT1 أجهزة تضيّق تيتا خطية 

 SCYLLACأجهزة 

*BT1 أجهزة تضيق سواري تيتا 

 smpأجهزة 

USE عارضات قائسة ماسحة 

 STXأجهزة 

INIS: 1999-03-03; ETDE: 1986-03-04 

جهاز حصر سواري بنسبة قطرية منخفضة جدًا يمكن أن 
يعمل مثل  توكاماك، كجهاز تضيق، أو كجهاز تضيق الحقل 
المعكوس. كتوكاماك، السوار الكروي يحصر بالزما تتصف 

طالة معتدلة ببيتا سوارية عالية، بيتا بولوئيدية منخفضة، إ
، ومغنطيسية  qعريضة، تيار بالزمي عالي لطرف معطى 

 مسايرة شديدة.

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

RT تضيّق الحقل المعكوس 

 TARAأجهزة 

INIS: 1984-07-20; ETDE: 1984-02-23 

 . MITتجربة مرآة ترادفية في 

*BT1 مرايا ترادفية 

 tesiأجهزة 

2000-04-12 

USE أجهزة تضيّق 

 tftrأجهزة 

INIS: 1985-07-22; ETDE: 1979-05-03 

USE  توكاماكtftr 

 TLPأجهزة 

1996-07-16 
UF )أجهزة التضيّق الطوالني )سوارية 

UF جهاز ألفا 

UF جهاز تضيق سواري طولي 
*BT1 أجهزة تضيق سواري 

NT1  أجهزةzeta 
RT تضيّق طوالني 

 TMXأجهزة 

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1977-08-25 

 تجربة مرآة ترادفية في  مختبر لورنس ليفرمور.
UF  تجربة مرآة ترادفية فيuclll 

SF أجهزة مرآة ترادفية 

*BT1 مرايا ترادفية 
RT حواجز حرارية 



 TORMACأجهزة  8 ة الرسوم الحاسوبيةأجهز

 

 

RT مخبر لورنس ليفرمور 

RT مفاعالت من نوع مرآة مغنطيسية 

 TORMACأجهزة 

INIS: 1976-07-30; ETDE: 1975-07-29 

UF  أجهزةtormak 

*BT1 جهزة التوكامكاكأ 

 tormakأجهزة 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 

USE  أجهزةtormac 

 TORNADOأجهزة 

*BT1 أجهزة حلقية داخلية 

 TUMANأجهزة 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 UWMAKأجهزة 

ETDE: 1979-04-11 

UF توكاماك جامعة ويسكونسن 

UF توكاماك جامعة ويسكونسن 

UF  مفاعلuwmak 
UF الت مفاعnumak 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 vhfأجهزة 

1996-07-15 
USE مرايا مغنطيسية 

 ZETAأجهزة 

*BT1  أجهزةtlp 

 ZT-40أجهزة 

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1978-01-23 

 تجربة لوس أالموس حول تضيق الحقل المعكوس.

*BT1 أجهزة تضيّق الحقل المعكوس 
RT تضيّق الحقل المعكوس 

 ZT-Pأجهزة 

INIS: 1986-09-26; ETDE: 1986-04-11 

*BT1 أجهزة تضيّق الحقل المعكوس 
RT تضيّق الحقل المعكوس 

 أجهزة إزالة الغازات المنحلة

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1982-10-20 
 أجهزة إلزالة الغازات المنحلة في السوائل. 

RT تهوية 

RT غازات ُمذابة 
RT مراجل 

RT معالجة المياه 

RT غذيةمياه الت 

 أجهزة إسقاط )ماسحة(

USE عارضات قائسة ماسحة 

 أجهزة االحتراق الكامل

*BT1 مرايا مغنطيسية 

 أجهزة االصدار المحثوث

INIS: 2000-01-06; ETDE: 1981-08-21 

SEE )غيزرات )ليزرات غاما 

SEE ليزرات 
SEE ميزرات 

 أجهزة االندماج بالحصر العطالي

INIS: 1984-08-24; ETDE: 1984-10-24 

USE  أجهزةicf 

 أجهزة البيسبول

*BT1 أجهزة بالزمية مفتوحة 

 )خطية( zأجهزة التضيق  

USE  أجهزة تضيّقz خطية 

 أجهزة التضيّق الخطي

1996-06-28 

UF ميغاترون 

*BT1 أجهزة بالزمية مفتوحة 
*BT1 أجهزة تضيّق 

NT1  أجهزة تضيّقz خطية 

NT1 أجهزة تضيّق تيتا خطية 
NT2  أجهزةisar 

NT2  أجهزةscylla 

NT1 أجهزة تضيّق ذات قلب قاس 

NT1 أجهزة تضيّق لولبي خطي 

RT مفاعالت من نوع التضييق الخطي 

 أجهزة التضيّق الطوالني )خطية(

1993-11-09 

USE  أجهزة تضيّقz خطية 

 أجهزة التضيّق الطوالني )سوارية(

1993-11-09 
USE  أجهزةtlp 

 أجهزة التضيّق العكسي )خطية(

USE أجهزة تضيّق ذات قلب قاس 

 أجهزة التقطير الشمسية

2000-04-12 

أجهزة التقطير التي تستعمل التسخين باإلشعاع الشمسي 
 لتبخير الماء، يمكن أن تستعمل لتنقية الماء أو إزالة الملوحة.

*BT1 تجهيزات شمسية 

BT1 مبخرات 

RT تقطير شمسي 
RT لية الشمسيةحرارة العم 

 أجهزة التوكامكاك

1998-01-28 

UF توكاماكات محفوظة التدفق 
UF  جهازsmartor 

*BT1 أجهزة بالزمية مغلقة 

NT1  أجهزةact 
NT1  أجهزةatc 

NT1  أجهزةormak 

NT1  أجهزةpbx 
NT1  أجهزةpdx 

NT1  أجهزةstx 

NT1  أجهزةtormac 
NT1  أجهزةtuman 

NT1  أجهزةuwmak 

NT1 أجهزة النصوص 
NT1 أجهزة توكابول 

NT1 أجهزة سفيروماك 
NT2  توكاماكmast 

NT2  توكاماك كروي متحدsino 

NT2  جهازsspx 
NT2  جهازts-3 

NT2  جهاز تجربة السوار الكروي الوطنيnstx 

NT2 جهاز غلوبص-m سفيروماك 
NT2  سفيروماكcdx-u 

NT2  سفيروماكctx 

NT1  أجهزة سوار برونستون الكبيرplt 
NT1 أجهزة نابضة 

NT1  توكاماكaditya 

NT1  توكاماكasdex 
NT1  توكاماكcompass-d 

NT1  توكاماكct-6b 

NT1  توكاماكdite 
NT1  توكاماكetf 

NT1  توكاماكft 

NT1  توكاماكhl-1 
NT1  توكاماكhl-1m 

NT1  توكاماكhl-2 

NT1  توكاماكhl-2a 
NT1  توكاماكht-2 

NT1  توكاماكht-6b 

NT1  توكاماكht-6m 
NT1  توكاماكht-7 

NT1  توكاماكht-7u 

NT1  توكاماكisx 
NT1  توكاماكiter 

NT1  توكاماكjft-2 

NT1  توكاماكjft-2a 

NT1  توكاماكjft-2m 

NT1  توكاماكjt-60 

NT1  توكاماكjt-60u 
NT1  توكاماكjxfr 

NT1  توكاماكkt-2 

NT1  توكاماكlt-3 
NT1  توكاماكmt-1 

NT1  توكاماكmtx 

NT1  توكاماكnet 
NT1  توكاماكpetula 

NT1  توكاماكphaedrus-t 

NT1  توكاماكrtp 

NT1  توكاماكsinp 
NT1  توكاماكst 

NT1  توكاماكstor-m 

NT1  توكاماكsurmac 
NT1  توكاماكt-10 

NT1  توكاماكt-14 

NT1  توكاماكt-15 
NT1  توكاماكt-7 

NT1  توكاماكtbr 

NT1  توكاماكtca 
NT1  توكاماكtcabr 

NT1  توكاماكtcv 

NT1  توكاماكtextor 
NT1  توكاماكtfr 

NT1  توكاماكtftr 

NT1  توكاماكtiber-x 
NT1  توكاماكtj-1 

NT1  توكاماكtnt-a 

NT1  توكاماكtokoloshe 
NT1  توكاماكtore supra 

NT1  توكاماكtortus 

NT1  توكاماكtorus-ii 
NT1  توكاماكtosca 

NT1  توكاماكtriam-1 

NT1  توكاماكversator 
NT1  توكاماكwt-3 

NT1 توكاماك إنتور 

NT1 توكاماك إيستوك 
NT1 توكاماك االشتعال المتراص 

NT1 توكاماك التيار المستمر 

NT1 توكاماك دانتي 
NT1 توكاماك ذو بيتا عالية في كولومبيا 

NT1 توكاماك ستارفاير 

NT1 رينتوكاماك فا 

NT1 توكاماك كاستور 

NT1 توكاماك نفاث 

NT1 توكاماكlt-4 
NT1 توكاماكstart 

NT1 توكاماكات هيبتوك 

NT1  جهازjippt-2 
NT1  جهازtpx 

NT1 جهاز ألكاتور 

NT1  2 -جهاز الثنائية 
NT1  3 -جهاز الثنائية 

NT1 سوار اإلشعال الكروي 

NT1 سوار مؤلف من مرّكبتين 
RT إشعاع الطرف الالمتناظر 

RT اهتزازات بشكل أسنان المنشار 
RT بروفيالت قطرية بالزمية 

RT تمزق البالزما 

RT  حصر البالزما في النمط- h 

RT سطوح مغنطيسية 

RT سطوح مغنطيسية تجاوبية 

RT  مفاعل اندماجwega 
RT مفاعالت من نمط توكاماك 

RT نظام الموزة 

RT  شلوتر -نظام بفيرش 
RT نظام مستقر 

 أجهزة الذاكرة

UF )أجهزة تخزين )بيانات 

UF أجهزة تخزين البيانات 
UF بطاقات مثقبة 

NT1 أجهزة تخزين ذات أغشية رقيقة 

NT1 ية  أجهزة تخزين قّرِ
NT1 أجهزة تخزين مغنطيسية 

NT2 أسطوانات مغنطيسية 

NT2 أقراص مغنطيسية 

NT2 شرائط مغنطيسية 

NT3 أشرطة فيديو 

NT2 قلوب مغنطيسية 
NT1 أجهزة خزن شبه موصلة 

RT أشرطة مثقبة 

RT تعمية كمومية 

 أجهزة الرسوم الحاسوبية

BT1 أجهزة خرج حاسوبية 

NT1 أجهزة عرض 
NT2 أجهزة العرض التفاعلية 



 أجهزة الشحنة المقترنة 9 أجهزة بالزمية مفتوحة

 

 

NT1 راسمات 

RT تصميم بمساعدة الحاسوب 
RT حسابات حاسوبية 

RT رسوم حاسوبية 

RT مخططات بيانية 

 أجهزة الشحنة المقترنة

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1978-04-27 

USE أجهزة الشحنة المقترنة 

 أجهزة الشحنة المقترنة

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1978-04-27 
أجهزة أشباه موصالت مصفوفة بحيث أن الشحنة الكهربائية 

 في مخرج أحدها تزود مدخل منبه للتالي.

UF أجهزة الشحنة المقترنة 
BT1 أجهزة شبه موصلة 

RT تيار الظالم 

 أجهزة العرض التفاعلية

UF رسوم تفاعلية 

*BT1 أجهزة عرض 

RT رسوم حاسوبية 

 أجهزة الكترونية بصرية

2015-02-24 

أجهزة كهربائية تحول اإلشارات الكهربائية إلى الفوتونات أو 
 الفوتونات إلى  إشارات  كهربائية.

*BT1 تجهيزات إلكترونية 

*BT1 تجهيزات ضوئية 

BT1 محواالت 
RT أجهزة شبه موصلة 

RT إشعاع مرئي 

RT إلكترونيات كمومية 
RT بصريات 

RT بصريات األلياف 

RT نفوذ الضوء 

 أجهزة المحرق البالزمي

1999-07-26 

*BT1 أجهزة بالزمية مفتوحة 
NT1  جهازpf-3 

NT1  جهاز المحرق البالزميpf-1`00 

RT محرق بالزمي 

 أجهزة النصوص

INIS: 1978-07-17; ETDE: 1978-03-08 

نص معد لتطوير التشخيص وتجارب الفيزياء األساسية بما 
 فيها التسخين بتواترات راديوية.

UF توكاماك تكساس التجريبي 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 أجهزة بالزمية مغلقة

BT1 أجهزة نووية حرارية 
NT1 أجهزة التوكامكاك 

NT2  أجهزةact 

NT2  أجهزةatc 
NT2  أجهزةormak 

NT2  أجهزةpbx 

NT2  أجهزةpdx 
NT2  أجهزةstx 

NT2  أجهزةtormac 

NT2  أجهزةtuman 
NT2  أجهزةuwmak 

NT2 أجهزة النصوص 

NT2 أجهزة توكابول 
NT2 أجهزة سفيروماك 

NT3  توكاماكmast 
NT3  توكاماك كروي متحدsino 

NT3  جهازsspx 

NT3  جهازts-3 
NT3  الكروي الوطني جهاز تجربة السوارnstx 

NT3 جهاز غلوبص-m سفيروماك 

NT3  سفيروماكcdx-u 
NT3  سفيروماكctx 

NT2  أجهزة سوار برونستون الكبيرplt 

NT2 أجهزة نابضة 
NT2  توكاماكaditya 

NT2  توكاماكasdex 

NT2  توكاماكcompass-d 
NT2  توكاماكct-6b 

NT2  توكاماكdite 

NT2  توكاماكetf 

NT2  توكاماكft 
NT2  توكاماكhl-1 

NT2  توكاماكhl-1m 

NT2  توكاماكhl-2 
NT2  توكاماكhl-2a 

NT2  توكاماكht-2 

NT2  توكاماكht-6b 
NT2  توكاماكht-6m 

NT2  توكاماكht-7 

NT2  توكاماكht-7u 
NT2  توكاماكisx 

NT2  توكاماكiter 

NT2  توكاماكjft-2 
NT2  توكاماكjft-2a 

NT2  توكاماكjft-2m 

NT2 ماك توكاjt-60 
NT2  توكاماكjt-60u 

NT2  توكاماكjxfr 

NT2  توكاماكkt-2 
NT2  توكاماكlt-3 

NT2  توكاماكmt-1 

NT2  توكاماكmtx 
NT2  توكاماكnet 

NT2  توكاماكpetula 

NT2  توكاماكphaedrus-t 
NT2  توكاماكrtp 

NT2  توكاماكsinp 

NT2  توكاماكst 
NT2  توكاماكstor-m 

NT2  توكاماكsurmac 

NT2  توكاماكt-10 
NT2  توكاماكt-14 

NT2  توكاماكt-15 

NT2  توكاماكt-7 

NT2  توكاماكtbr 

NT2  توكاماكtca 

NT2  توكاماكtcabr 
NT2  توكاماكtcv 

NT2  توكاماكtextor 

NT2  توكاماكtfr 
NT2  توكاماكtftr 

NT2  توكاماكtiber-x 

NT2  توكاماكtj-1 
NT2  توكاماكtnt-a 

NT2  توكاماكtokoloshe 

NT2  توكاماكtore supra 
NT2  توكاماكtortus 

NT2  توكاماكtorus-ii 
NT2  توكاماكtosca 

NT2  توكاماكtriam-1 

NT2  توكاماكversator 

NT2  توكاماكwt-3 

NT2 توكاماك إنتور 

NT2 توكاماك إيستوك 
NT2 توكاماك االشتعال المتراص 

NT2 توكاماك التيار المستمر 

NT2 توكاماك دانتي 
NT2 توكاماك ذو بيتا عالية في كولومبيا 

NT2 توكاماك ستارفاير 

NT2 توكاماك فارين 
NT2 توكاماك كاستور 

NT2 توكاماك نفاث 

NT2 توكاماكlt-4 
NT2 توكاماكstart 

NT2 توكاماكات هيبتوك 

NT2  جهازjippt-2 
NT2  جهازtpx 

NT2 جهاز ألكاتور 

NT2  2 -جهاز الثنائية 
NT2  3 -جهاز الثنائية 

NT2 سوار اإلشعال الكروي 

NT2 سوار مؤلف من مرّكبتين 
NT1 أجهزة بالسكون 

NT1 أجهزة تضيق سواري 

NT2  أجهزةtlp 
NT3  أجهزةzeta 

NT2 أجهزة تضيق سوارلولبي 

NT3  جهازstp-3m 

NT3  جهازtpe-2 

NT2 أجهزة تضيق سواري تيتا 
NT3  أجهزةscyllac 

NT2 أجهزة تضيّق الحقل المعكوس 

NT3  أجهزةhbtx 
NT3  أجهزةzt-40 

NT3  أجهزةzt-p 

NT3  جهازextrap-t2 
NT3  جهازmst 

NT3  جهازtpe-1rm15 

NT3  جهازtpe-rx 
NT3 جهاز أرتميس 

NT3  جهاز تجربة الحقل المعكوسrex 

NT1 أجهزة حلقية داخلية 
NT2  أجهزةfm 

NT2  أجهزةtornado 

NT2 بولأجهزة توكا 
NT2 أجهزة ليفترون 

NT2  أجهزة متعددات األقطاب الخطيةlm 

NT2 سفيراتور 
NT1  جهاز لولبي كبيرlhd 

NT1 سوار متراص 

NT2 أجهزة روتاماك 
NT2 تشكيالت الحقل المعكوس 

NT1 مفاعالت اندماجية 

NT2  جهازjippt-2 
NT2  جهازsirus 

NT2  حلقة البالزماims 

NT2  مفاعل االندماج النجميcleo 
NT2  مفاعل اندماجjipp 

NT2  مفاعل اندماجwega 

NT2  7 -مفاعل اندماج ويندلشتاين 
NT2  2-مفاعل اندماج ويندلشتاينb 

NT2  مفاعل اندماجيl-2 

NT2  مفاعل اندماجيuragan 

NT2  مفاعل اندماجي نموذجc 

NT2  مفاعل اندماجي هليوترون- e 

NT2  مفاعالت االندماجproto-cleo 
NT2 مفاعالت اندماج تورساترون 

NT3  تورساترونatf 

NT3  تورساترونchs 
NT3  تورساترونvint 

NT3  مفاعلtj-iu torsatron 

NT2 مفاعالت اندماج لولبية 
NT3  مفاعلtj-ii heliac 

NT3  مفاعل اندماجsheila heliac 

NT3  مفاعل اندماجيhsk 
NT3  ِهلياكh-1 

NT1  منشأةastron 
NT1 هليوترون 

RT تشكيالت مغلقة 

RT الاستقرارية جسيم مأسور 

RT نسبة باعيّة 

 أجهزة بالزمية مفتوحة

BT1 أجهزة نووية حرارية 

NT1  أجهزةq 
NT2  أجهزةqp 

NT2 أجهزة هليوس 

NT1 أجهزة البيسبول 
NT1 أجهزة التضيّق الخطي 

NT2  أجهزة تضيّقz خطية 

NT2 أجهزة تضيّق تيتا خطية 
NT3  أجهزةisar 

NT3  أجهزةscylla 

NT2 أجهزة تضيّق ذات قلب قاس 
NT2 أجهزة تضيّق لولبي خطي 

NT1 أجهزة المحرق البالزمي 

NT2  جهازpf-3 

NT2  جهاز المحرق البالزميpf-1`00 

NT1  أحهزةgdt 

NT1 مرايا مغنطيسية 
NT2  2أجهزةx 

NT2  أجهزةcirce 

NT2  أجهزةdeca 
NT2  أجهزةmftf 

NT2 أجهزة االحتراق الكامل 

NT2  أجهزة بيتاii 
NT2 أجهزة سوارية 



 أجهزة بالسكون 10 أجهزة توكابول

 

 

NT3 سوار إلمو الوعر 

NT2 أجهزة فونيكس 
NT2 أجههزة إلمو 

NT3 سوار إلمو الوعر 

NT2  أحهزةgdt 
NT2 أوغرا 

NT2  جهازimp 

NT2 جهاز الثريا 
NT2 مرايا الحقل المعكوس 

NT2 مرايا ترادفية 

NT3  أجهزةtara 
NT3  أجهزةtmx 

NT3  10أجهزة غاما 

NT3 أجهزة مرآة فايدروس 
NT2  منشأةalice 

NT2  نبيطةgol-3 

RT تشكيالت مفتوحة 

 أجهزة بالسكون

تشكيل كروي يستدخدم ليتيوم دًوامي إلحداث دًوامة لحقن 
 وقود إندماج إلشتعال الليزر. 

*BT1 أجهزة بالزمية مغلقة 

 IIأجهزة بيتا 

INIS: 1981-10-15; ETDE: 1979-03-28 

 .2XIIBهذا الجهاز معروف سابقاُ بإسم 
*BT1 مرايا مغنطيسية 

 أجهزة تحكم بالهواء المضغوط

*BT1 معدّات محتوى 

 أجهزة تحكم مائعية

BT1 أجهزة مائعية 
*BT1 معدّات محتوى 

 أجهزة تحكم هدروليكي

*BT1 تجهيزات هدروليكية 

*BT1 معدّات محتوى 
RT تحّكم من بُعد 

RT هندسة الموائع 

 أجهزة تحّكم كهربائية

*BT1 معدّات محتوى 

RT اندفاعات 

RT منظمات الفلطية 

 أجهزة تحليل نبذ سريعة

2000-04-12 

RT تحليل كيميائي 

 أجهزة تخزين )بيانات(

USE أجهزة الذاكرة 

 أجهزة تخزين البيانات

USE أجهزة الذاكرة 

 أجهزة تخزين الحرارة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-13 
USE معدات تخزين الطاقة الحرارية 

 أجهزة تخزين ذات أغشية رقيقة

BT1 أجهزة الذاكرة 

ية  أجهزة تخزين قّرِّ

BT1 أجهزة الذاكرة 

 أجهزة تخزين مغنطيسية

BT1 أجهزة الذاكرة 

NT1 أسطوانات مغنطيسية 
NT1 أقراص مغنطيسية 

NT1 شرائط مغنطيسية 

NT2 أشرطة فيديو 
NT1 قلوب مغنطيسية 

 أجهزة تداخل كمومي غروانية فائقة الموصلية

1993-11-09 

USE أجهزة سكويد 

 أجهزة تشعيع

UF معدّات التشعيع 

RT إجراءات التشعيع 
RT تشعيع 

RT تشعيع خارجي 

RT مصادر مشعة 

RT منشآت تشعيع 

RT منشآت مولد البيونات للتشعيع الطبي 

 أجهزة تضيق أنبوبي

USE أجهزة تضيّق ذات قلب قاس 

 أجهزة تضيق سوارلولبي

*BT1 أجهزة تضيق سواري 

NT1  جهازstp-3m 
NT1  جهازtpe-2 

RT تضيّق لولبي 

 أجهزة تضيق سواري

UF مفاعالت من نمط التضيق السواري 

*BT1 أجهزة بالزمية مغلقة 

*BT1 أجهزة تضيّق 
NT1  أجهزةtlp 

NT2  أجهزةzeta 

NT1 أجهزة تضيق سوارلولبي 

NT2  جهازstp-3m 

NT2  جهازtpe-2 

NT1 أجهزة تضيق سواري تيتا 
NT2  أجهزةscyllac 

NT1 أجهزة تضيّق الحقل المعكوس 

NT2  أجهزةhbtx 
NT2  أجهزةzt-40 

NT2  أجهزةzt-p 

NT2  جهازextrap-t2 
NT2  جهازmst 

NT2  جهازtpe-1rm15 

NT2  جهازtpe-rx 
NT2 جهاز أرتميس 

NT2  جهاز تجربة الحقل المعكوسrex 

RT نظام الموزة 

 أجهزة تضيق سواري تيتا

*BT1 أجهزة تضيق سواري 

NT1  أجهزةscyllac 

RT تضيّق ثيتا 
RT مفاعل تضيق ثيتا مرجعي 

 أجهزة تضيّق

UF   أجهزةgrom 
UF  أجهزةtesi 

BT1 أجهزة نووية حرارية 

NT1 أجهزة التضيّق الخطي 
NT2  أجهزة تضيّقz خطية 

NT2 أجهزة تضيّق تيتا خطية 

NT3  أجهزةisar 
NT3  أجهزةscylla 

NT2 أجهزة تضيّق ذات قلب قاس 

NT2 أجهزة تضيّق لولبي خطي 
NT1 أجهزة تضيق سواري 

NT2  أجهزةtlp 

NT3  أجهزةzeta 
NT2 أجهزة تضيق سوارلولبي 

NT3  جهازstp-3m 

NT3  جهازtpe-2 
NT2 أجهزة تضيق سواري تيتا 

NT3  أجهزةscyllac 

NT2 أجهزة تضيّق الحقل المعكوس 
NT3  أجهزةhbtx 

NT3  أجهزةzt-40 

NT3  أجهزةzt-p 
NT3  جهازextrap-t2 

NT3  جهازmst 

NT3  جهازtpe-1rm15 
NT3  جهازtpe-rx 

NT3 جهاز أرتميس 

NT3  جهاز تجربة الحقل المعكوسrex 

NT1 ستشكيالت الحقل المعكو 

RT دات  محدِّ

RT مفعول التضيّق 

 خطية Zأجهزة تضيّق 

UF   أجهزة التضيقz )خطية( 

UF )أجهزة التضيّق الطوالني )خطية 

*BT1 أجهزة التضيّق الخطي 
RT تضيّق طوالني 

 أجهزة تضيّق الحقل المعكوس

1994-03-15 
*BT1 أجهزة تضيق سواري 

NT1  أجهزةhbtx 

NT1  أجهزةzt-40 
NT1  أجهزةzt-p 

NT1  جهازextrap-t2 

NT1  جهازmst 
NT1  جهازtpe-1rm15 

NT1  جهازtpe-rx 

NT1 جهاز أرتميس 
NT1  جهاز تجربة الحقل المعكوسrex 

RT تحول دوراني 

RT تشكيالت الحقل المغنطيسي 
RT تشكيلة سوارية 

RT تيارات كهربائية 

RT نسبة بيتا 

 أجهزة تضيّق تيتا خطية

1996-07-18 

UF  أجهزةbsg 

UF  أجهزةpiace 
UF )أجهزة تضيّق سمتية )خطية 

UF )أجهزة تضيّق متعامدة )خطية 
*BT1 أجهزة التضيّق الخطي 

NT1  أجهزةisar 

NT1  أجهزةscylla 
RT تضيّق ثيتا 

 أجهزة تضيّق ذات قلب قاس

UF )أجهزة التضيّق العكسي )خطية 

UF أجهزة تضيق أنبوبي 
UF أجهزة عدم تضيّق 

*BT1 أجهزة التضيّق الخطي 

RT تضيّق في اللب القاسي 

 أجهزة تضيّق سمتية )خطية(

USE أجهزة تضيّق تيتا خطية 

 أجهزة تضيّق لولبي خطي

UF )أجهزة تضيّق مشترك )خطية 
*BT1 أجهزة التضيّق الخطي 

RT تضيّق لولبي 

 أجهزة تضيّق متعامدة )خطية(

USE أجهزة تضيّق تيتا خطية 

 أجهزة تضيّق مشترك )خطية(

USE أجهزة تضيّق لولبي خطي 

 أجهزة تعرية الحزمة

UF معّريات 

UF وريقات التعرية 
RT تبادل الشحنة 

RT حاالت الشحنة 
RT حزم أيونية 

RT حزم ذرية 

RT فقد إلكتروني 

 أجهزة تنفس اصطناعية

UF أقنعة 

UF معدات تنفس 

RT أغبرة 
RT تنفُّس 

RT جهاز التنفُّس 

RT حالالت هوائية 
RT شهيق 

RT  ِِ  لباس واِق

RT مرّشحات 
RT منظومات دعم الحياة 

RT نَفَس 

RT هواء 
RT وجه 

RT وقاية من اإلشعاع 

 أجهزة توكابول

INIS: 1981-07-06; ETDE: 1978-12-11 
*BT1 أجهزة التوكامكاك 

*BT1 أجهزة حلقية داخلية 



 أجهزة حلقية داخلية 11 أجهزة مراقبة عناصر تالفة

 

 

 أجهزة حلقية داخلية

1996-07-08 
*BT1 أجهزة بالزمية مغلقة 

NT1  أجهزةfm 

NT1  أجهزةtornado 
NT1 أجهزة توكابول 

NT1 أجهزة ليفترون 

NT1  أجهزة متعددات األقطاب الخطيةlm 
NT1 سفيراتور 

RT  تشكيالت الحد األدنى الوسطي-b 

RT تشكيالت متعددة األقطاب 

 أجهزة حماية التجهيزات

NT1 فواصم كهربائية 

NT1 قاطعات الدارات 

RT أجهزة قّرية 
RT مبدالت 

RT ُمرّحالت 

RT منظومات حماية المفاعل 

 أجهزة خرج حاسوبية

INIS: 1990-12-06; ETDE: 1976-03-22 

NT1 أجهزة الرسوم الحاسوبية 
NT2 أجهزة عرض 

NT3 أجهزة العرض التفاعلية 

NT2 راسمات 
RT أسلوب بناء الحاسوب 

RT حواسيب 

RT رسوم حاسوبية 

 وصلةأجهزة خزن شبه م

BT1 أجهزة الذاكرة 

BT1 أجهزة شبه موصلة 

 أجهزة روتاماك

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1986-09-05 
جهاز سوار متراص حيث يستعمل الحقل المغنطيسي الدَوار 

 للحفاظ على تيار بالزما سواري.

*BT1 سوار متراص 

 أجهزة سفيروماك

INIS: 1981-07-06; ETDE: 1979-10-23 

 توكاماك مع نسبة إرتفاع يساوي تقريبا واحد.
*BT1 أجهزة التوكامكاك 

NT1  توكاماكmast 

NT1  توكاماك كروي متحدsino 
NT1  جهازsspx 

NT1  جهازts-3 

NT1  جهاز تجربة السوار الكروي الوطنيnstx 
NT1 جهاز غلوبص-m سفيروماك 

NT1  سفيروماكcdx-u 

NT1  سفيروماكctx 

 أجهزة سكويد

 تداخل كمومي فائقة الموصلية. أجهزة

UF أجهزة تداخل كمومي غروانية فائقة الموصلية 

BT1 أجهزة غروانية فائقة الموصلية 
*BT1 تجهيزات  أمواج مكروية 

*BT1 مقاييس التدفق 

RT مقاييس التداخل 
RT منظومات تواتر راديوي 

RT موصالت فائقة 

 PLTأجهزة سوار برونستون الكبير 

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1979-04-11 

UF سوار برنستون الكبير 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 أجهزة سوارية

INIS: 1984-02-22; ETDE: 1984-03-06 

*BT1 مرايا مغنطيسية 

NT1 سوار إلمو الوعر 
RT أساور 

 أجهزة شبه موصلة

NT1 أجهزة الشحنة المقترنة 

NT1 أجهزة خزن شبه موصلة 
NT1 ترانزستورات 

NT2  ترانزستوراتmis 

NT2  ترانزستوراتmos 
NT3  ترانزستوراتmosfet 

NT2 ترانزستورات الحاجز السطحي 

NT2 ترانزستورات ضوئية 

NT2 ترانزستورات مفعول الحقل 
NT3  ترانزستوراتmosfet 

NT2 ترانزستورات وصلية 

NT1 ترمستورات 
NT1 ثايرستورات 

NT1 ديودات شبه موصلة 

NT2 ديودات التبديل 
NT2 ديودات جرمانيوم 

NT2 ديودات حاجز شوتكي 

NT2 ديودات ضوئية 
NT2 ديودات متغيرة الوسعية 

NT2 ديودات مصدرة للضوء 

NT2 ديودات من السيليسيوم 
NT2 ديودات نفقية 

NT2 ديودات وصلية 

NT1 ليزرات شبه موصلة 
NT1 مبداّلت شبه موصلة 

NT1 مقاومات شبه موصلة 

NT1 مات شبه موصلة  مقّوِ
RT أجهزة الكترونية بصرية 

RT أجهزة عرض 

RT تجهيزات إلكترونية 
RT تجهيزات كهربائية 

RT خاليا كهرضوئية 

RT طبقة النضوب 
RT مكاشيف شبه موصلة 

RT نمنمة 

RT هزازات 

 أجهزة عدم تضيّق

USE أجهزة تضيّق ذات قلب قاس 

 أجهزة عرض

UF أجهزة عرض البيانات 
UF منظومات عرض البيانات 

*BT1 أجهزة الرسوم الحاسوبية 

NT1 أجهزة العرض التفاعلية 
RT أجهزة شبه موصلة 

RT أخيلة 

RT أنابيب األشعة الكاتودية 
RT أنابيب الصورة 

RT تجهيزات إلكترونية 

RT تعرف األشكال 
RT راسمات 

RT رسوم حاسوبية 

RT غرف التحكم 
RT  آلة -منظومات إنسان 

RT واجهات المراقبة 

 أجهزة عرض البيانات

USE أجهزة عرض 

 10أجهزة غاما 

INIS: 1989-02-24; ETDE: 1989-03-20 

 جامعة تسوكوبا، اليابان.
*BT1 مرايا ترادفية 

 أجهزة غروانية فائقة الموصلية

1976-02-24 

 مقتصرة على مقاالت مراجعة أو عامة و ثبوت المراجع.
NT1 أجهزة سكويد 

NT1 كريوترونات 

NT1 ذات تجاويف فائقة الموصلية مجاوبات 
NT1 محركات غروانية فائقة الموصلية 

NT1 مضخات تدفقية 

NT1 مغانط غروانية فائقة الموصلية 
NT1 مكاشيف غروانية فائقة الموصلية 

NT1 مولّدات فائقة الموصلية 

RT سيكلوترونات غروانية فائقة الموصلية 

RT كبالت فائقة الموصلية 

RT وصالت غروانية فائقة الموصلية 

 أجهزة فصل النظائر الكهرمغنطيسية

1993-11-05 
UF كالوترونات 

NT1  فاصلtristan 

RT فصل النظائر 
RT فصل النظائر الكهرمغنطيسي 

 أجهزة فونيكس

*BT1 مرايا مغنطيسية 

 أجهزة فينتوترون

2000-04-12 

BT1 أجهزة نووية حرارية 

 أجهزة قّرية

*BT1 ة الحرارةمثبتات درج 
RT أجهزة حماية التجهيزات 

RT بّرادات 

RT بّرادات بتمديد الهليوم 
RT بّرادات مغنطيسية 

RT يات  قّرِ

 أجهزة قفل

1986-05-23 

RT مبدالت 

RT منظومات التحكم 

RT منظومات التحكم بالمفاعل 

 أجهزة ليفترون

*BT1 أجهزة حلقية داخلية 

 أجهزة مائعية

NT1 أجهزة تحكم مائعية 
RT تضخيم 

 LMأجهزة متعددات األقطاب الخطية 

 متعددات األقطاب الخطية.
*BT1 أجهزة حلقية داخلية 

RT تشكيالت متعددة األقطاب 

 أجهزة مرآة ترادفية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-17 
SEE  أجهزةtmx 

SEE  مفاعالتtmr 

 أجهزة مرآة فايدروس

INIS: 1989-02-24; ETDE: 1989-03-20 
*BT1 مرايا ترادفية 

 أجهزة مراقبة

*BT1 مرقابات إشعاعية 

 أجهزة مراقبة الحزمة

UF )مراقبات )حزمة 

*BT1 مراقبات 

NT1 كؤوس فارادي 
NT1 ماسحات الحزمة 

NT1 محّسات تحريضية مغنطيسية 

RT بروفيالت الحزمة نبّاضات الحزمة 
RT تيارات الحزمة 

RT محلالت الحزمة 

RT مراقبة الحزمة 

RT حزمةموضع ال 

 أجهزة مراقبة النترونات

*BT1 مرقابات إشعاعية 
RT قياس الجرعة  النترونية 

RT كشف النترونات 

RT مكاشيف النترونات 
RT منظومات التحكم بالمفاعل 

 أجهزة مراقبة انبثاق الطبقة

USE أجهزة مراقبة عناصر تالفة 

 أجهزة مراقبة انبثاق الكبسولة

USE أجهزة مراقبة عناصر تالفة 

 أجهزة مراقبة تلوث الهواء

INIS: 1991-09-18; ETDE: 1976-07-07 

UF )مراقبات )تلوث الهواء 

*BT1 مراقبات 

NT1 عدادات جسيمات تكثف 

RT آخذات عينات الهواء 
RT صدّامات شلشلية 

RT مراقبة الحاللة الهوائية 

RT مراقبة تلوث الهواء 
RT مرسبات كهراكدية 

RT مرشحات الهواء 

 أجهزة مراقبة عناصر تالفة

UF أجهزة مراقبة انبثاق الطبقة 



 أجهزة موصلة 12 أجهزة نووية حرارية

 

 

UF أجهزة مراقبة انبثاق الكبسولة 

UF )مراقبات )عناصر غير صالحة 
*BT1 مراقبات 

RT تلف عنصر وقود 

RT علب وقود 
RT عناصر وقود 

RT كشف عناصر تالفة 

RT منظومات مراقبة المفاعل 

 أجهزة موصلة

*BT1 تجهيزات كهربائية 

NT1 فواصم كهربائية 

NT1 كبالت كهربائية 
NT2 كبالت النفط المائع 

NT2 كبالت ذات عزل غازي 

NT2 كبالت فائقة الموصلية 
NT2 كبالت فلزية عازلة 

NT2 كبالت قّرية 

NT2 كبالت متمحورة 

NT1 مفاتيح وصل 

RT مقاِومات 

RT موصالت كهربائية 

 أجهزة نابضة

2000-04-12 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 أجهزة نووية حرارية

1996-04-16 

UF أجهزة هارمونيكا 

NT1  أجهزةicf 
NT2  جهازangara-5 

NT1  أجهزةmigma 

NT1 أجهزة بالزمية مغلقة 
NT2 أجهزة التوكامكاك 

NT3  أجهزةact 

NT3  أجهزةatc 
NT3  أجهزةormak 

NT3  أجهزةpbx 

NT3  أجهزةpdx 
NT3  أجهزةstx 

NT3  أجهزةtormac 

NT3  أجهزةtuman 
NT3  أجهزةuwmak 

NT3 أجهزة النصوص 

NT3 أجهزة توكابول 
NT3 أجهزة سفيروماك 

NT4  توكاماكmast 

NT4  توكاماك كروي متحدsino 
NT4  جهازsspx 

NT4  جهازts-3 

NT4  جهاز تجربة السوار الكروي الوطني
nstx 

NT4 جهاز غلوبص-m سفيروماك 

NT4  سفيروماكcdx-u 
NT4  سفيروماكctx 

NT3  أجهزة سوار برونستون الكبيرplt 

NT3 أجهزة نابضة 
NT3  توكاماكaditya 

NT3  توكاماكasdex 

NT3  توكاماكcompass-d 
NT3  توكاماكct-6b 

NT3  توكاماكdite 

NT3  توكاماكetf 
NT3  توكاماكft 

NT3  توكاماكhl-1 
NT3  توكاماكhl-1m 

NT3  توكاماكhl-2 

NT3  توكاماكhl-2a 
NT3  توكاماكht-2 

NT3  توكاماكht-6b 

NT3  توكاماكht-6m 
NT3  توكاماكht-7 

NT3  توكاماكht-7u 

NT3  توكاماكisx 
NT3  توكاماكiter 

NT3  توكاماكjft-2 

NT3  توكاماكjft-2a 
NT3  توكاماكjft-2m 

NT3  توكاماكjt-60 

NT3  توكاماكjt-60u 

NT3  توكاماكjxfr 
NT3  توكاماكkt-2 

NT3  توكاماكlt-3 

NT3  توكاماكmt-1 
NT3  توكاماكmtx 

NT3  توكاماكnet 

NT3  توكاماكpetula 
NT3  توكاماكphaedrus-t 

NT3  توكاماكrtp 

NT3  توكاماكsinp 
NT3  توكاماكst 

NT3  توكاماكstor-m 

NT3  توكاماكsurmac 
NT3  توكاماكt-10 

NT3  توكاماكt-14 

NT3  توكاماكt-15 
NT3  توكاماكt-7 

NT3  توكاماكtbr 

NT3  توكاماكtca 
NT3  توكاماكtcabr 

NT3  توكاماكtcv 

NT3  توكاماكtextor 
NT3  توكاماكtfr 

NT3  توكاماكtftr 

NT3  توكاماكtiber-x 
NT3  توكاماكtj-1 

NT3  توكاماكtnt-a 

NT3  توكاماكtokoloshe 
NT3  توكاماكtore supra 

NT3  توكاماكtortus 

NT3  توكاماكtorus-ii 
NT3  توكاماكtosca 

NT3  توكاماكtriam-1 

NT3  توكاماكversator 

NT3  توكاماكwt-3 

NT3 توكاماك إنتور 

NT3 توكاماك إيستوك 
NT3 توكاماك االشتعال المتراص 

NT3 توكاماك التيار المستمر 

NT3 توكاماك دانتي 
NT3 توكاماك ذو بيتا عالية في كولومبيا 

NT3 توكاماك ستارفاير 

NT3 توكاماك فارين 
NT3 توكاماك كاستور 

NT3 توكاماك نفاث 

NT3 توكاماكlt-4 
NT3 توكاماكstart 

NT3 توكاماكات هيبتوك 
NT3  جهازjippt-2 

NT3  جهازtpx 

NT3 جهاز ألكاتور 

NT3  2 -جهاز الثنائية 

NT3  3 -جهاز الثنائية 

NT3 سوار اإلشعال الكروي 
NT3 سوار مؤلف من مرّكبتين 

NT2 أجهزة بالسكون 

NT2 أجهزة تضيق سواري 
NT3  أجهزةtlp 

NT4  أجهزةzeta 

NT3 أجهزة تضيق سوارلولبي 
NT4  جهازstp-3m 

NT4  جهازtpe-2 

NT3 أجهزة تضيق سواري تيتا 
NT4  أجهزةscyllac 

NT3 أجهزة تضيّق الحقل المعكوس 

NT4  أجهزةhbtx 
NT4  أجهزةzt-40 

NT4  أجهزةzt-p 

NT4  جهازextrap-t2 
NT4  جهازmst 

NT4  جهازtpe-1rm15 

NT4  جهازtpe-rx 
NT4 جهاز أرتميس 

NT4  جهاز تجربة الحقل المعكوسrex 

NT2 أجهزة حلقية داخلية 
NT3  أجهزةfm 

NT3  أجهزةtornado 

NT3 أجهزة توكابول 

NT3 أجهزة ليفترون 

NT3  أجهزة متعددات األقطاب الخطيةlm 
NT3 سفيراتور 

NT2  جهاز لولبي كبيرlhd 

NT2 سوار متراص 
NT3 أجهزة روتاماك 

NT3 تشكيالت الحقل المعكوس 

NT2 مفاعالت اندماجية 
NT3  جهازjippt-2 

NT3  جهازsirus 

NT3  حلقة البالزماims 
NT3  مفاعل االندماج النجميcleo 

NT3  مفاعل اندماجjipp 

NT3  مفاعل اندماجwega 
NT3  7 -مفاعل اندماج ويندلشتاين 

NT3  2-مفاعل اندماج ويندلشتاينb 

NT3  مفاعل اندماجيl-2 
NT3  مفاعل اندماجيuragan 

NT3  مفاعل اندماجي نموذجc 

NT3  مفاعل اندماجي هليوترون- e 
NT3  مفاعالت االندماجproto-cleo 

NT3 مفاعالت اندماج تورساترون 

NT4  تورساترونatf 
NT4 تورساترون chs 

NT4  تورساترونvint 

NT4  مفاعلtj-iu torsatron 
NT3 مفاعالت اندماج لولبية 

NT4  مفاعلtj-ii heliac 

NT4  مفاعل اندماجsheila heliac 
NT4  مفاعل اندماجيhsk 

NT4  ِهلياكh-1 

NT2  منشأةastron 
NT2 هليوترون 

NT1 أجهزة بالزمية مفتوحة 

NT2  أجهزةq 

NT3  أجهزةqp 

NT3 أجهزة هليوس 

NT2 أجهزة البيسبول 
NT2 أجهزة التضيّق الخطي 

NT3  أجهزة تضيّقz خطية 

NT3 أجهزة تضيّق تيتا خطية 
NT4  أجهزةisar 

NT4  أجهزةscylla 

NT3 أجهزة تضيّق ذات قلب قاس 
NT3 أجهزة تضيّق لولبي خطي 

NT2 أجهزة المحرق البالزمي 

NT3  جهازpf-3 
NT3  جهاز المحرق البالزميpf-1`00 

NT2  أحهزةgdt 
NT2 مرايا مغنطيسية 

NT3  2أجهزةx 

NT3  أجهزةcirce 

NT3  أجهزةdeca 

NT3  أجهزةmftf 

NT3 أجهزة االحتراق الكامل 
NT3  أجهزة بيتاii 

NT3 أجهزة سوارية 

NT4 سوار إلمو الوعر 
NT3 أجهزة فونيكس 

NT3 أجههزة إلمو 

NT4 سوار إلمو الوعر 
NT3  أحهزةgdt 

NT3 أوغرا 

NT3  جهازimp 
NT3 جهاز الثريا 

NT3 مرايا الحقل المعكوس 

NT3 مرايا ترادفية 
NT4  أجهزةtara 

NT4  أجهزةtmx 

NT4  10أجهزة غاما 
NT4 أجهزة مرآة فايدروس 

NT3  منشأةalice 

NT3  نبيطةgol-3 
NT1 أجهزة تضيّق 

NT2 أجهزة التضيّق الخطي 

NT3  أجهزة تضيّقz خطية 
NT3 أجهزة تضيّق تيتا خطية 

NT4  أجهزةisar 

NT4  أجهزةscylla 



 أجهزة هارمونيكا 13 إحداثيات

 

 

NT3 أجهزة تضيّق ذات قلب قاس 

NT3 أجهزة تضيّق لولبي خطي 
NT2 أجهزة تضيق سواري 

NT3  أجهزةtlp 

NT4  أجهزةzeta 
NT3 أجهزة تضيق سوارلولبي 

NT4  جهازstp-3m 

NT4  جهازtpe-2 
NT3 ي تيتاأجهزة تضيق سوار 

NT4  أجهزةscyllac 

NT3 أجهزة تضيّق الحقل المعكوس 
NT4  أجهزةhbtx 

NT4  أجهزةzt-40 

NT4  أجهزةzt-p 
NT4  جهازextrap-t2 

NT4  جهازmst 

NT4  جهازtpe-1rm15 
NT4  جهازtpe-rx 

NT4 جهاز أرتميس 

NT4  جهاز تجربة الحقل المعكوسrex 
NT2 تشكيالت الحقل المعكوس 

NT1 أجهزة فينتوترون 

RT إنتاج البالزما 
RT استرداد التريتيوم 

RT بطانات ولودة 

RT تحول دوراني 
RT تسخين بالزمي 

RT تشكيالت الحقل المغنطيسي 

RT حقن الحزمة 
RT زمن الَحْصر 

RT  عمليةd-t 

RT كبح االنفراغ 
RT دات  محدِّ

RT معيار الوسون 

RT مفاعالت نووية حرارية 

RT ميزان كتلي 

 زة هارمونيكاأجه

2000-04-12 
USE أجهزة نووية حرارية 

 أجهزة هليوس

*BT1  أجهزةq 

 أجهزة وقاية فيزيائية

UF )أقفال )أمان 
NT1 حواجز 

NT1 سدادات أمنية 

RT أمن 
RT ية  حماية السّرِ

RT سرقة 

RT ضمانات 
RT منظومات تحديد الهوية 

RT منظومات تحكم بالدخول 

RT منظومات كشف الحركة 

 أجههزة إلمو

UF مربع إلمو الوعر 

*BT1 مرايا مغنطيسية 
NT1 سوار إلمو الوعر 

 أجواء تحت السيطرة

1999-03-17 

BT1 أغلفة جوية 
NT1 غالف جوي خامل 

NT2 غاز ساتر 

RT بيئة 
RT حجرات التعّرض 

RT غرف نظيفة 

RT معالجات حرارية 

 أجواء كوكبية

 تستثني المفهوم المغطى في "غالف الجو األرضي"

BT1 أغلفة جوية 

NT1 أغلفة أيونية كوكبية 
NT1 أغلفة مغنطيسية كوكبية 

 أجور

INIS: 1992-10-05; ETDE: 1980-08-12 
UF راتب 

RT عمل 

RT مجموع الموظفين 

 أحادي أكسيد الكربون

UF عملية كوزورب في فصل أحادي أكسيد الكربون 
*BT1 الكربون  أكاسيد 

RT عملية بوش 

RT كربوكسي هيموغلبين 
RT كربونيالت 

 أحادي بوتيل الفسفات

INIS: 1988-08-02; ETDE: 1982-10-05 

UF أحادي بوتيل فسفات 
*BT1 فسفات البوتيل 

 أحادي بوتيل فسفات

INIS: 1988-08-02; ETDE: 1982-10-05 
USE أحادي بوتيل الفسفات 

 أحادي فسفات األدنوزين

USE  حمض األدنيليكamp 

 أحادي فسفات اليوريدين

1982-02-09 
USE حمض اليوديديليك 

 أحادي كلور االيتلين

INIS: 1992-03-17; ETDE: 1984-05-08 

USE كلوريد الفينيل 

 أحاديات االنصهار

RT أصهريات 

RT مخططات الطور 

 أحاديات الحد

NT1 أحاديات حد الفينيل 

RT بلمرة 

RT بوليمرات 
RT متثانيات 

 أحاديات السكريد

1996-01-24 

*BT1 سكريدات 
NT1 إريتريتول 

NT1 إينوزيتوالت 
NT2 إينوزيتول 

NT1 سكريات خماسية 

NT2 أرابينوز 
NT2 ريبوز 

NT2 ريبوز منقوص األكسجين 

NT2 ريبولوز 
NT2 )كزيلوز )سكر الخشب 

NT1 سوربيتول 

NT1 هكسوزات 
NT2 أمينات هكسوزية 

NT3 غلوكوزامين 

NT2 سوربوز 
NT2 غاالكتوز 

NT2 غلوكوز 

NT2 فركتوز 
NT2 منّوز 

RT حمض الغلوكونيك 

 أحاديات القطب

NT1 وحيدات قطب مغنطيسية 
RT متعددات األقطاب 

 أحاديات حد الفينيل

BT1 أحاديات الحد 

RT أستات الفينيل 
RT إسترات حمض األكريليك 

RT إسترات حمض الميتاكريليك 
RT أكروليئين 

RT تأكريالتا 

RT أكريالميد 
RT أكريلونتريل 

RT حمض األكريليك 

RT حمض المتاكريليك 
RT ستيرين 

RT متاكريالتات 

 أحادية الصيغة الصبغية

BT1 صيغة صبغية 
RT أعراس 

 أحبار

1996-07-18 
UF حبر هندي 

RT أصباغ 

 أحجار رملية

UF رمال مرتصة 
UF صخور سيليسية 

*BT1 صخور رسوبية 

NT1 غريواق 
RT َحَجر غريني 

RT رمل 

RT كوارتزيتات 
RT ماء خاللي 

RT مونتروزيت 

 أحداث

USE حوادث 

 أَُحداث

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1976-04-19 

RT أطفال 
RT فئات عمرية 

RT مراهقون 

 أحداث )انفجارات كيميائية(

ETDE: 2002-06-13 
انظر أيضا تحت التفجيرات الكيميائية قائمة أحداث         
 ار الكيميائي المحدد.االنفج

USE انفجارات كيميائية 

 أحداث )انفجارات نووية(

ETDE: 2002-06-13 

انظر ايضاً تحت الواصفة انفجارات نووية وكذلك قائمة 
 الحوادث النووية المحددة.

USE انفجارات نووية 

 أحداث إلكترونية شمسية

USE إلكترونات شمسية 

 أحداث بروتونية شمسية

ETDE: 2002-06-13 

 أحداث بروتونية شمسية

USE بروتونات شمسية 

 أحداث سيسمية

INIS: 1992-06-19; ETDE: 1976-12-16 

NT1 زالزل 

NT2 زالزل مكروية 
RT انفجارات صخرية 

RT انفجارات نووية 

RT تأثيرات سيسمية 
RT تفجيرات 

RT حركة التربة 

RT )موجات سيسمية )زلزالية 
RT )موجات مدّية )تسونامي 

 CENTAUROأحداث من نوع 

INIS: 1999-03-23; ETDE: 1979-08-07 

حوادث اإلشعاع الكوني ذو رتبة التضاعف الهادروني العالي 
 دون مرافقة بيونات معتدلة.

RT إشعاع كوني 

RT إنتاج متعدد 
RT تآثرات الجسيمات 

RT كواركات 

RT مادة نووية 
RT نموذج كرة النار 

RT َهدرونات 

RT همرات جوية كثيفة 
RT همرات كونية 

 إحداثيات

UF )شبكات )إحداثيات 
UF )موضع )راديو 

UF )موضع )ضوئي 

SF سمت 
NT1 إحداثيات جيومغنطيسية 

NT1 إحداثيات ديكارتية 

NT1 إحداثيات منحنية 
NT2 إحداثيات التدفق المغنطيسي 

NT1 إحداثيات هيليراس 



 إحداثيات التدفق المغنطيسي 14 أحواض السطوح

 

 

RT تابعية فضائية 

RT توليد العُرى 
RT ة مركز الكتلجمل 

RT رياضيات 

RT مؤثرات الموضع 
RT مخططات شمسية 

RT منظومة مخبرية 

RT نظام تموضع شامل 

 إحداثيات التدفق المغنطيسي

INIS: 1988-11-16; ETDE: 1988-12-05 

نظام تنسيق لبالزما محصورة بسوار و التي يكون فيها 
التنسيق بشكل قطر معرف بتدفق مغناطيسي محتوى بسطح 

 تدفق مغناطيسي محدد.

*BT1 إحداثيات منحنية 

RT بروفيالت قطرية بالزمية 
RT تحول دوراني 

RT سطوح مغنطيسية 

 إحداثيات جيومغنطيسية

BT1 إحداثيات 
RT حقل جيومغنطيسي 

 ديكارتية إحداثيات

BT1 إحداثيات 

 إحداثيات منحنية

INIS: 1985-07-23; ETDE: 1985-08-09 

BT1 إحداثيات 

NT1 إحداثيات التدفق المغنطيسي 
RT فضاء ريمان 

RT متريات 

 إحداثيات هيليراس

BT1 إحداثيات 
RT ميكانيك كمومي 

 أحذية

USE مالبس 

 إحراق وقودين معا  

INIS: 1991-10-03; ETDE: 1981-10-24 

USE  ً  إحراق وقودين معا

 إحراق وقودين معا  

INIS: 1991-10-03; ETDE: 1981-08-04 
االحتراق المتزامن لنوعين من الوقود في مرجل، مثال فحم 

 وكتلة حيوية.

UF  ً  إحراق وقودين معا
*BT1 احتراق 

 أحزمة إشعاعية

UF أحزمة فان ألّن 
NT1 أحزمة تشعيع صنعية 

RT غالف مغنطيسي أرضي 

RT هطل إلكتروني 
RT َهْطل الجسيمات المشحونة 

RT هطل بروتوني 

 أحزمة تشعيع صنعية

BT1 أحزمة إشعاعية 
RT انفجارات نووية 

 أحزمة فان ألّن

USE أحزمة إشعاعية 

 إحصاء

1996-03-04 

تقتصر على فهرسة المعلومات فيما يتعلق            
باالنضباط الرياضي لإلحصاء أو تطبيقه في العلوم النووية؛ 
لفهرسة القيم العددية ذات الطبيعة اإلحصائية استعمل بيانات 

 إحصائية.

UF تفرطح 

UF ال تناظر 

BT1 رياضيات 

NT1 تحليل المتسلسالت الزمنية 
NT1 تحليل تراجعي 

NT1 ل متعدد المتغيراتتحلي 

NT1 كريجينغ 
NT1 نظرية األلعاب 

RT احتمال 

RT تحليل المنظومات 
RT تحليل شجرة األخطاء 

RT تغاير البيانات 

RT تقدير إحتمالي 
RT تقريب األطوار العشوائية 

RT داالت كثافة االحتمال 

RT دالة غوص 
RT درجات الحرية 

RT دوال الترجيح 

RT عمليات عشوائية 
RT قيمة متوقعة 

RT مبرهنة المماتنة 

RT مالءمة األرجحية العظمى 
RT نظرية الشواش 

 أينشتاين-إحصاء بوز

RT إحصاء فيرمي 

RT أزواج كوبر 
RT بوزونات 

RT شبيه اإلحصاء 

RT أينشتاين-غاز بوز 

RT ميكانيك إحصائي 

 إحصاء بولتزمان

UF إحصاء ماكسويل 

UF  بولتزمان -إحصاء ماكسويل 
UF تقريب بولتزمان 

UF توزع سرعات ماكسويل 
UF توزع ماكسويل 

UF  بولتزمان -توزع ماكسويل 

UF معامل بولتزمان 
RT توّزع 

RT  ُمبَرهنةh 

RT ميكانيك إحصائي 

 إحصاء جيولوجي

INIS: 2000-03-27; ETDE: 1993-07-07 

SEE كريجينغ 

 إحصاء خلوي

USE عقاقير مضادة للتفتل 

 إحصاء فيرمي

INIS: 1975-09-16; ETDE: 1975-10-28 

UF  ديراك -إحصاء فيرمي 
RT أينشتاين-إحصاء بوز 

RT شبيه اإلحصاء 

RT غاز فيرمي 
RT فيرميونات 

RT ميكانيك إحصائي 

 ديراك -إحصاء فيرمي 

INIS: 1975-09-16; ETDE: 1976-05-19 
USE إحصاء فيرمي 

 إحصاء ماكسويل

USE إحصاء بولتزمان 

 بولتزمان -إحصاء ماكسويل 

USE إحصاء بولتزمان 

 إحكام السد ضد الهواء

INIS: 1993-02-16; ETDE: 1979-02-23 

RT أبنية 
RT تدفئة األمكنة 

RT تسرب الهواء 

RT تسربات 
RT تهوية 

 أحلِّيل

USE مسلَك بولي 

 أحماض قطران الفحم الحجري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-04-19 

*BT1 حموض عضوية 

RT زيوت قطران الفحم الحجري 
RT قطران الفحم الحجري 

 أحمال )إجهادات(

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-03-28 

USE إجهادات 

 أحمال )ديناميكية(

INIS: 1981-02-27; ETDE: 2002-03-28 

USE أحمال ديناميكية 

 أحمال )سكونية(

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1976-08-05 
USE سكونية حموالت 

 أحمال ديناميكية

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1976-08-04 

UF )أحمال )ديناميكية 
UF )ِحْمل )ديناميكي 

NT1 حموالت الرياح 

RT إجهادات 
RT اختبارات ميكانيكية 

RT اهتزازات ميكانيكية 

RT  تربة -تأثرات بنية 
RT تشوه تدريجي ناتج عن التحميل الدوري 

RT تشّوه 

RT حموالت سكونية 
RT خفقان أنبوبي 

 أحمر التولولن

1996-10-23 
USE أمينات 

USE بيرازينات 

USE )مؤشرات )مشعرات 

 أحمر المتيل

*BT1 أصباغ آزو 

*BT1 حموض أمينية 

BT1 )مؤشرات )مشعرات 

 أحمر النيلة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-01-21 

USE نيلة 

 أحمر حيادي

1996-10-23 

USE أمينات 

USE بيرازينات 
USE )مؤشرات )مشعرات 

 أحمر كونغو

1996-10-22 

USE أصباغ آزو 
USE أمينات 

USE حموض السلفونيك 

USE )مؤشرات )مشعرات 

 إحهاض

RT اضطرابات تكاثرية 

RT َحْمل 

 GDTأحهزة 

2016-06-02 

 مصيدة ديناميكية الغاز.

*BT1 أجهزة بالزمية مفتوحة 

*BT1 مرايا مغنطيسية 

 أحواض )رسوبية(

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 

USE أحواض رسوبية 

 أحواض أرتوازية

2000-04-12 

تضاريس أرضية ، غالباً ولكن ليس من الضروري  تكون 
بشكل حوض، تتضمن مكمن مائي ارتوازي سطحه المفرقي 

النموذجي فوق سطح األرض في الجزء المنخفض 
 طبوغرافياً لألرض. 

RT حوامل مائية 
RT مياه جوفية 

 أحواض الترقيد

INIS: 1990-04-19; ETDE: 1985-10-10 
UF أحواض رسوبية 

*BT1 بحرات 

RT ترسيب 
RT جريان الماء 

RT صرف 

RT معالجة النفايات 

 أحواض السطوح

INIS: 2000-05-08; ETDE: 1979-02-27 

*BT1 أحواض شمسية 

*BT1 منظومات تبريد شمسية سلبية 
*BT1 منظومات تدفئة شمسية سلبية 



 أحواض تبريد 15 إدارة

 

 

RT سطوح 

 أحواض تبريد

1992-06-05 
UF )بحرات )التبريد 

UF برك الرذاذ 

*BT1 بحرات 
*BT1 خزانات المياه 

RT بحيرات 

RT تبريد 
RT منظومات تبريد 

 أحواض تخزين الوقود

INIS: 1976-02-18; ETDE: 1976-03-25 

UF )بَُرك )تخزين الوقود 
UF بُرك الوقود 

UF تخزين )وقود( بُرك 

RT تخزين الوقود المستهلك 
RT تخزين بعيد عن المفاعل 

RT زمن تبريد الوقود 

RT عناصر وقود 
RT مراكز دورة الوقود 

RT مناصب الوقود 

 أحواض رسوبية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-10-10 

USE أحواض الترقيد 

 أحواض رسوبية

INIS: 1992-06-15; ETDE: 1980-03-04 
 مناطق ممتلئة رسوبيات منخفضة جيولوجياً.

UF )أحواض )رسوبية 

BT1 بِنى جيولوجية 
NT1 حوض األباالش 

NT2 تشكيل تشاتانوغا 

NT1 حوض ويليستون 

RT حوض نهر باودر 

RT صخور رسوبية 

RT علم المياه العذبة 

 أحواض شمسية

INIS: 2000-05-08; ETDE: 1975-09-11 

*BT1 بحرات 
*BT1 عات شم  سيةمجّمِ

NT1 أحواض السطوح 

RT مجّمعات قابلة لالنتفاخ 
RT مسخنات مياه شمسية 

 أحواض لرسو السفن الصغيرة

INIS: 1992-06-12; ETDE: 1977-11-09 

RT بحار 
RT مجاري مائية داخلية 

RT موانئ 

 أحواض مستجمع )األمطار(

2001-07-26 
USE مستجمع األمطار 

 أختام

SF جلفطة 
NT1 جوانات كتيمة للغاز 

NT1 سدادات أمنية 

NT1 وصالت كتامة قابلة لالنتفاخ 
RT إغالقات 

RT بطانات 

RT تدعيم باألسمنت 
RT كتيم ضد الماء 

RT كسوة باإلسمنت 

RT مواد للختم 
RT وصالت مالءمة أنبوبية 

 إختامول

2000-04-12 

تحضير سائل لزج مسمر مائل للسواد من قطارة         
تومين بواسطة تعقب الكبرتة من قبل الحياد مع الشست البي

 األمونيا. وهو يستخدم كمطهر ومرطب للبشرة.

UF إختيول 
RT صخر الشيل النفطي 

RT غضار صفحي نفطي 

 إختيول

2000-04-12 
USE إختامول 

 آخذات عينات الهواء

*BT1 ُمعاينات 

RT أجهزة مراقبة تلوث الهواء 
RT صدّامات شلشلية 

RT لة الهوائيةمراقبة الحال 

RT مرقابات إشعاعية 

 إخراج من األقنية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 

USE إدخال في أقنية 

 إخصاب

INIS: 1986-12-18; ETDE: 1977-10-20 

RT إباضة 

RT أعراس 

RT بويضات 

RT تكاثر 

RT خصوبة 
RT لواقح 

 أخضر اإلندوسيانين

INIS: 1975-10-29; ETDE: 1975-12-16 

BT1 أصباغ 
*BT1 إندوالت 

*BT1 سلفوناتات 

BT1 )مؤشرات )مشعرات 
*BT1 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 أخطاء

للنظر بأسباب األخطاء. ألجل الشك في البيانات            
 استعمل تغاير البيانات.

RT أداء 

RT تحليل الحساسية 
RT تصحيحات 

RT تغاير البيانات 

RT تفاوت 
RT تقييمات مقارنة 

RT دقّة 

RT ضبط الجودة 
RT َمْيز 

RT وثوقية 

 أخطار الحرائق

BT1 مخاطر 
RT احتراق تلقائي 

RT حرائق 

RT مكافحة الحريق 
RT منع الحريق 

 أخفض ما يمكن عمليا  

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-23 
 أدنى مستوى ممكن.

SEE وقاية من اإلشعاع 

 إخالء

INIS: 1997-06-17; ETDE: 1983-03-23 
 سحب منظم للناس من مكان أو منطقة كإجراء وقائي.

RT إنقاذ منجمي 

RT ترحيل السكان 
RT حوادث 

RT خطة طوارئ 

RT دفاع مدني 
RT طرق النقل 

RT مناطق خارجية 

 أخالق

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-03-03 
USE نواحٍ أخالقية 

 إخماج

1997-06-17 
RT بكتريا 

RT ذيفانات داخلية 

RT مبيدات الجراثيم 
RT رات  مطّهِ

 إخماد الضغط

 كبت الضغط مع احتواء بتقنية مثل بخاخ ماء.
RT أمان المفاعل 

RT أوعية الضغط 

RT تحكم بالضغط 
RT حجرات التكثف 

RT حوادث المفاعالت 

RT منظومات للحماية بواسطة الرذاذ 

 أخيلة

UF صور باإلشعاع الذاتي 

UF صور شعاعية 

UF صور فوتوغرافية 
RT أجهزة عرض 

RT أشرطة فيديو 

RT أفالم فوتوغرافية 
RT أنابيب الصورة 

RT تعرف األشكال 

RT ماسحات النظائر المشعة 
RT مستحلبات نووية 

RT مسح وميضي 

RT معالجة الصورة 

 أخيلة كامنة

RT أفالم فوتوغرافية 

RT مستحلبات فوتوغرافية 
RT مستحلبات نووية 

RT مكاشيف المسار الكهرنافذية 

 أداء

1997-06-17 
UF مقدار االستحقاق 

RT أخطاء 

RT إنتاجية 
RT اختبار األداء 

RT استجابة طيفية 

RT استحدامات 
RT دراسات الجدوى 

RT كفاءة 

RT  مخطط- f 
RT ُمعامل الجودة 

RT معدَّل حراري 

RT َمْيز 
RT وثوقية 

 إدارة

UF إدارة 
SF بحث عملياتي 

SF خدمة تنفيذية عليا 

NT1 فرادإدارة األ 
NT1 إدارة البرنامج 

NT2 إدارة العقود 

NT1 )إدارة الحمولة )الكهربائية 

NT1 إدارة الحوادث 

NT1 إدارة السجالت 

NT1 إدارة الطاقة 
NT1 إدارة الملكية 

NT1 إدارة المواد النووية 

NT2 إدارة الوقود 
NT1 إدارة الموارد 

NT1 إدارة النفايات 

NT2 إدارة النُفايات المشعّة 
NT3 خزن النُفايات المشعّة 

NT4  تخزين مراقب قابل لالسترجاع 

NT3 معالجة النُفايات المشعّة 
NT4 عملية هارفست 

NT3 ِمَكّب نُفايات مشعّة 

NT2 إدارة النفايات غير المشعة 
NT3 طرح نفايات غير مشعة 

NT2 استعادة النفايات 

NT2 تخزين النفايات 
NT3 خزن النُفايات المشعّة 

NT4 راقب قابل لالسترجاع تخزين م 

NT2 طرح النفايات 
NT3 إطراح مكدّس 

NT3 إطالق بسوية األرض 

NT3 تخزين أرضي 
NT3 طرح بحري 

NT3 طرح تحت أرضي 

NT3 طرح نفايات غير مشعة 



 إدارة 16 دارة المحاربين القدماء في الواليات المتحدةإ

 

 

NT3 مدافن نفايات صحية 

NT3 ِمَكّب نُفايات مشعّة 
NT2 معالجة النفايات 

NT3 استرداد المواد 

NT3 تحليل حراري باألكسدة الجزئية 
NT3 تعرية بالبخار 

NT3 خلط تسميدي 

NT3  عمليةorc  لجسيمات متحللة نارياً في
 فهرنهايت 1400درجات حرارة أقل من 

NT3 عملية أكسدة رطبة 

NT3  عملية التحلل الحراريpurox 
NT3 عملية تحلّل لمعالجة الخبث 

NT3 عملية تغويز نفايات الملح المصهور 

NT3  صودا -عملية تلبيد حبير 
NT3 عملية حمأة منشطة 

NT3 عملية سينغاس 

NT3 عملية يونيسولف 
NT3 معالجة النُفايات المشعّة 

NT4 عملية هارفست 

NT3  منظومة نحلّل حراريlandgard 
NT2 نقل النفايات 

NT1 إدارة قاعدة البيانات 

NT1 ادارة المعرفة 
NT2 حفظ المعرفة 

RT أراضي المراعي 

RT تأخر زمني 
RT تدقيقات 

RT تعاون إقليمي 

RT تنبؤ 
RT حصص 

RT طريقة ديلفي 

RT عالقات عامة 
RT عالقات عمل 

RT مجموع الموظفين 

RT محاسبة 

RT مواعيد 

RT نماذج تنظيمية 

 إدارة

USE إدارة 

 sepaإدارة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-29 

USE إدارة الكهرباء الجنوبية الشرقية 

 إدارة أمان وصحة المناجم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-02-08 

USE  إدارة الصحة واألمان في المناجم في الواليات

 المتحدة

 إدارة األغذية والعقاقير في الواليات المتحدة

INIS: 1978-11-27; ETDE: 1978-06-14 

UF إدارة الغذاء والدواء 

*BT1 ماعية في وزارة الصحة والتعليم والخدمة اإلجت

 الواليات المتحدة

 إدارة األفراد

INIS: 1992-08-12; ETDE: 1983-03-23 
UF مسؤولية شخصية 

SF إجازة مرضية 

SF محاباة األقارب 
SF مسؤولية 

BT1 إدارة 

 إدارة اإلنارة الريفية في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-06 
UF إدارة كهربة الريف 

*BT1 وزارة الزراعة في الواليات المتحدة 

 إدارة االستنشاق الداخلي

RT إدارة النكليدات اإلشعاعية 

RT ُرغامي 

RT شهيق 

 إدارة البترول للمناطق الدفاعية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-27 

USE إدارة البترول للمناطق الدفاعية 

 إدارة البترول للمناطق الدفاعية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-27 
UF إدارة البترول للمناطق الدفاعية 

RT الواليات المتحدة األمريكية 

RT نفط 

 إدارة البرنامج

1992-05-21 
UF إدارة برنامج وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

UF إدارة مالية 

UF إدارة مشروع 
BT1 إدارة 

NT1 إدارة العقود 

RT إدارة الملكية 
RT برامج البحوث 

RT برامج توضيحية 

 إدارة التنظيم االقتصادي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-29 
UF إدارة التنظيم االقتصادي في الواليات المتحدة 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

 إدارة التنظيم االقتصادي في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-23 

USE القتصاديإدارة التنظيم ا 

 إدارة الحمولة )الكهربائية(

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1976-03-22 
إدارة متطلبات الطاقة الكهربائية على شبكة توزيع لتحقيق 

 أقصى فعالية في إنتاج الطاقة.

BT1 إدارة 
RT تحليل الحمولة 

RT تخزين طاقة خارج الذروة 

RT تخزين متبعثر وتوليد 
RT تسعير التكلفة الهامشية 

RT تسعير في أوقات اإلستخدام 

RT تعرفة حمولة الذروة 
RT حمولة الذروة 

RT سعة 

RT طاقة كهربائية 

RT منشأة توليد الكهرباء عند الذروة 

 إدارة الحوادث

2008-12-23 
 ترتبط مع واصفات لنوع الحادث أو االفعال المتبعة الدارتها

BT1 إدارة 

RT إسعاف أّولي 
RT أمان 

RT تعويض الضحايا 

RT تعويض العمال 
RT حوادث 

RT خطة طوارئ 

RT مسؤوليات 

 إدارة الخدمات العامة في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 

UF إدارة الخدمات العامة في الواليات المتحدة 

*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

 إدارة الخدمات العامة في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 

USE إدارة الخدمات العامة في الواليات المتحدة 

 إدارة الذاكرة

INIS: 1992-08-18; ETDE: 1987-04-24 

مهمة تعيين التخزين الرئيسي للحاسوب في بيئة            
 تعدد المهام.

*BT1 معالجة البيانات 

RT برمجة 

RT حواسيب 
RT كودات التنفيذ 

RT متوازية معالجة 

 إدارة السجالت

INIS: 1992-04-02; ETDE: 1983-11-09 
BT1 إدارة 

RT معلومات 

 إدارة الصحة واآلمان المهني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-06-14 
USE إدارة الصحة واألمان المهني في الواليات المتحدة 

 إدارة الصحة واألمان المهني في الواليات المتحدة

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1978-06-14 
 إدارة الصحة و األمان المهني في الواليات المتحدة. 

UF إدارة الصحة واآلمان المهني 

UF األمان المهني ووزارة الصحة 

*BT1 وزارة العمل في الواليات المتحدة 

 إدارة الصحة واألمان في المناجم في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-02-08 
UF دارة أمان وصحة المناجمإ 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

 إدارة الطاقة

INIS: 1999-03-02; ETDE: 1977-06-21 
BT1 إدارة 

RT إدارة الموارد 

RT إمدادات الطاقة 
RT حساب الطاقة 

RT )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 

RT منظومات إدارة الطاقة 

 إدارة الطاقة االتحادية في الواليات المتحدة

1977-07-05 

 إدارة الطاقة االتحادية في الواليات المتحدة.

UF إدارة الطاقة الفدرالية 

*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

RT وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

 إدارة الطاقة الفدرالية

1977-07-05 

USE إدارة الطاقة االتحادية في الواليات المتحدة 

 إدارة الطاقة في أالسكا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-29 
USE إدارة طاقة أالسكا 

 إدارة الطاقة في المنطقة الغربية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-29 
USE إدارة الطاقة في المنطقة الغربية 

 ةإدارة الطاقة في المنطقة الغربي

INIS: 1996-07-16; ETDE: 1980-03-29 

UF إدارة الطاقة في المنطقة الغربية 
*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT طاقة كهربائية 

 إدارة العقود

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-24 
USE إدارة العقود 

 إدارة العقود

INIS: 1993-03-23; ETDE: 1980-09-05 
UF إدارة العقود 

*BT1 إدارة البرنامج 

RT عقود 
RT مقاولون 

RT مواعيد 

 إدارة الغذاء والدواء

INIS: 1978-11-27; ETDE: 1978-06-14 

USE إدارة األغذية والعقاقير في الواليات المتحدة 

 إدارة الغالف الجوي والمحيطات في الواليات المتحدة

INIS: 1992-04-13; ETDE: 1980-01-24 

UF اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي 
UF  اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي في

 الواليات المتحدة

*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

 إدارة الكهرباء الجنوبية الشرقية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-29 

UF  إدارةsepa 
*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT اقة كهربائيةط 

 إدارة الكهرباء الجنوبية الغربية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-29 
USE إدارة الكهرباء الجنوبية الغربية 

 إدارة الكهرباء الجنوبية الغربية

INIS: 1992-10-01; ETDE: 1980-03-29 

UF إدارة الكهرباء الجنوبية الغربية 
*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT طاقة كهربائية 

 إدارة المحاربين القدماء في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 

*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 



 إدارة المالحة االتحادية في الواليات المتحدة 17 أداملّيت

 

 

 إدارة المالحة االتحادية في الواليات المتحدة

INIS: 1993-06-03; ETDE: 1978-09-13 
 إدارة المالحة االتحادية في الواليات المتحدة.

UF دارة المالحة الفدراليةإ 

*BT1 وزارة النقل في الواليات المتحدة 

 إدارة المالحة الفدرالية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-09-13 

USE إدارة المالحة االتحادية في الواليات المتحدة 

 إدارة الملكية

INIS: 1992-07-22; ETDE: 1983-03-24 
BT1 إدارة 

RT إدارة البرنامج 
RT إدارة الموارد 

 إدارة المواد القابلة لالنشطار

USE إدارة المواد النووية 

 إدارة المواد النووية

UF إدارة المواد القابلة لالنشطار 
UF )مسؤولية )مواد نووية 

UF  منظومةdymac 

UF منظومة ديناميكية لمحاسبة المواد 
SF مسؤولية 

BT1 إدارة 

NT1 إدارة الوقود 
RT إعادة المعالجة 

RT اتفاقية الحماية الفيزيائية للمواد النووية 

RT امتالك المواد النووية 
RT تفكيك األسلحة النووية 

RT تكلفة 

RT دورة وقود 
RT ضمانات 

RT عملية هارفست 

RT فقد 

RT كشف 

RT مادة غير محسوبة لـ 

RT محاسبة 
RT منظومات تحديد الهوية 

RT منظومات كشف االندساس 
RT مواد قابلة لالنشطار 

RT مواد قابلة لالنشطار 

RT نُفايات مشعّة 
RT وقود نووي 

 إدارة الموارد

INIS: 1992-04-13; ETDE: 1985-06-21 

BT1 إدارة 
RT إدارة الطاقة 

RT إدارة الملكية 

RT تطوير مصادر الطاقة 
RT تنمية مستدامة 

RT موارد 

RT موارد معدنية 

 إدارة النفايات

UF )تدبير )نفايات 

BT1 إدارة 

NT1 إدارة النُفايات المشعّة 
NT2 خزن النُفايات المشعّة 

NT3  تخزين مراقب قابل لالسترجاع 

NT2 معالجة النُفايات المشعّة 
NT3 عملية هارفست 

NT2 ِمَكّب نُفايات مشعّة 

NT1 إدارة النفايات غير المشعة 
NT2 طرح نفايات غير مشعة 

NT1 استعادة النفايات 
NT1 تخزين النفايات 

NT2 خزن النُفايات المشعّة 

NT3  تخزين مراقب قابل لالسترجاع 
NT1 طرح النفايات 

NT2 إطراح مكدّس 

NT2 إطالق بسوية األرض 
NT2 تخزين أرضي 

NT2 طرح بحري 

NT2 طرح تحت أرضي 
NT2 طرح نفايات غير مشعة 

NT2 مدافن نفايات صحية 

NT2 ِمَكّب نُفايات مشعّة 
NT1 لجة النفاياتمعا 

NT2 استرداد المواد 

NT2 تحليل حراري باألكسدة الجزئية 
NT2 تعرية بالبخار 

NT2 خلط تسميدي 

NT2  عمليةorc  لجسيمات متحللة نارياً في درجات
 فهرنهايت 1400حرارة أقل من 

NT2 عملية أكسدة رطبة 

NT2  عملية التحلل الحراريpurox 
NT2 عملية تحلّل لمعالجة الخبث 

NT2 عملية تغويز نفايات الملح المصهور 

NT2  صودا -عملية تلبيد حبير 
NT2 عملية حمأة منشطة 

NT2 عملية سينغاس 

NT2 عملية يونيسولف 
NT2 معالجة النُفايات المشعّة 

NT3 عملية هارفست 

NT2  منظومة نحلّل حراريlandgard 
NT1 نقل النفايات 

RT أشكال النفايات 

RT استعمال ناتج النفايات 
RT زيوت هالكة 

RT مواد خطرة 

 إدارة النُفايات المشعّة

1990-11-07 
*BT1 إدارة النفايات 

NT1 خزن النُفايات المشعّة 

NT2  تخزين مراقب قابل لالسترجاع 
NT1 معالجة النُفايات المشعّة 

NT2 عملية هارفست 

NT1 ِمَكّب نُفايات مشعّة 
RT تقدير الخطورة 

RT نُفايات مشعّة 

RT مجةهيئات مد 

 إدارة النفايات غير المشعة

INIS: 1990-12-07; ETDE: 1991-01-15 

*BT1 إدارة النفايات 
NT1 طرح نفايات غير مشعة 

RT نفايات غير مشعة 

 إدارة النكليدات اإلشعاعية

RT إدارة االستنشاق الداخلي 
RT تناول عبر الفم 

RT تنقية بالزما الدم 

RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 
RT َحْقن 

RT شهيق 

RT مدخول 
RT نظائر مشعة 

 إدارة الوقود

UF إدارة الوقود داخل القلب 

*BT1 إدارة المواد النووية 

RT تزويد المفاعل بالوقود 

RT دورة وقود 
RT قلوب المفاعالت 

 إدارة الوقود داخل القلب

USE إدارة الوقود 

 إدارة برنامج وزارة الطاقة في الواليات المتحدة

INIS: 1992-06-10; ETDE: 1992-02-14 
USE إدارة البرنامج 

USE وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة

1996-07-16 

إدارة بحوث وتطوير الطاقة في الواليات المتحدة. تأسست 
وتتضمن جزءاً من فعاليات هيئة الطاقة الذرية  1975عام 

بحوث الفحم وفعاليات البحوث الشمسية األمريكية ومكتب 
 والجيوحرارية في مؤسسة العلوم الوطنية.

UF بحوث الطاقة وإدارة التنمية 
*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

NT1 احتياطي أوك ريدج 

NT1 )بيتس )مختبر قدرة ذرية 
NT1 عملية هانفورد للمنتجات الذرية 

NT1  محطة معالجة كيميائيةidaho 

NT1  محميةhanford 
NT1 مخابر بالتل في شمال شرق المحيط الهادئ 

NT1 مخبر آرغون الوطني 

NT1 مخبر أوك ريدج الوطني 

NT1 مخبر باتل كولمبس 
NT1 مخبر بروكهافن الوطني 

NT1 مخبر لورنس بيركلي 

NT1 مخبر لورنس ليفرمور 
NT1 مخبر ماوند 

NT1 مخبركنولز للطاقة الذرية 

NT1  مختبرames 
NT1 مختبرات سانديا 

NT1 مركز إنتاج المواد العلفية 

NT1 مركز الرامي لبحوث الطاقة 
NT1 مركز مسّرع ستانفورد الخطي 

NT1 مصنع نشر الغازات في أوك ريدج 

NT1  منشأةpaducah 
NT1  منشأةy-12 

NT1  منشأة إنتاج سكيوياuf6 

NT1 منشأة االنتثار الغازي في بورتسموث 
NT1 منشأة بانتكس 

NT1 منشأة روكي فالتس 

NT1 منشأة سافاناه ريفر 
NT1  منشأة شركة أتوميكس إنترنيشينال في كانوغا

 بارك

NT1 منشأة مدينة كنساس 
NT1 نبات القلقاس 

RT هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة 

RT وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

 إدارة طاقة أالسكا

INIS: 1993-02-19; ETDE: 1980-03-29 

UF إدارة الطاقة في أالسكا 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 
RT طاقة كهربائية 

 إدارة طاقة بونفيل

INIS: 1991-08-09; ETDE: 1977-03-16 

 إدارة طاقة بونفيل

INIS: 1991-08-09; ETDE: 1977-03-04 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT طاقة كهربائية 

 رة قاعدة البياناتإدا

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1978-07-05 

BT1 إدارة 

RT استرداد المعلومات 
RT بيانات 

RT تنسيق البيانات 

RT مجموعات المعطيات النووية 
RT معالجة البيانات 

RT معلومات 

RT منظومات المعلومات الجغرافية 
RT منظومات معلومات 

RT وسم البيانات 

 إدارة كهربة الريف

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-06 

USE إدارة اإلنارة الريفية في الواليات المتحدة 

 إدارة مالية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 
USE إدارة البرنامج 

 إدارة مشروع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-09-05 

USE إدارة البرنامج 

 إدارة معلومات الطاقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-17 

USE إدارة معلومات الطاقة في الواليات المتحدة 

 إدارة معلومات الطاقة في الواليات المتحدة

INIS: 1992-03-26; ETDE: 1992-02-24 

UF إدارة معلومات الطاقة 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

 إدارة منفردة

USE مدخول وحيد 

 أداملّيت

INIS: 1984-11-30; ETDE: 1984-06-29 
USE مونزونيت كوارتزي 



 إخراج -إدخال  18 أدوات منزلية

 

 

 إخراج -إدخال 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-02 
SEE توازن المادة 

 إدخال اإللكترونات في أقنية

BT1 إدخال في أقنية 

RT شبيكات بلّورية 

 إدخال األيونات في أقنية

UF إعاقة أيونية 

BT1 إدخال في أقنية 

RT أيونات 
RT شبيكات بلّورية 

 إدخال البروتونات في أقنية

UF اعتراض البروتونات 
BT1 إدخال في أقنية 

RT حزم بروتونات 

 إدخال البوزيترونات في أقنية

BT1 إدخال في أقنية 

 إدخال في أقنية

UF إخراج من األقنية 

UF إزالة اإلدخال في أقنية 

UF حصر الجسيمات 
NT1 إدخال اإللكترونات في أقنية 

NT1  في أقنيةإدخال األيونات 
NT1 إدخال البروتونات في أقنية 

NT1 إدخال البوزيترونات في أقنية 

 إدخال مديد

USE تناول مزمن 

 إدخاالت التفاعلية

NT1 حوادث سقوط القضبان 

RT تفاعلية 

RT حركيات المفاعل 
RT حوادث قذف القضبان 

RT قيم التفاعلية 

RT معامالت التفاعلية 
RT مفاعالت نبضية 

RT وحدات التفاعلية 

 أدخنة

USE حالالت هوائية 

 أدخنة

BT1 باقيات 

*BT1 حالالت هوائية 
NT1 أدخنة التبغ 

RT سحابات 

RT سناج 
RT مداخن المصانع 

RT مدى الرؤية 

RT مكاشيف الدخان 

 أدخنة التبغ

*BT1 أدخنة 

RT تبغ 

RT منتجات التبغ 

 أدرياميسين

INIS: 1980-11-07; ETDE: 1980-04-14 

USE دوكسوروبسين 

 أدريناليات الفِّْعل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-05-18 

USE محاكيات الودي 

 أدرينالين

UF إبنفرين 
*BT1 محاكيات الودي 

*BT1 مقويات القلب 

*BT1 مات عصبية  منّظِ
*BT1 هرمونات كظرية 

 أدلة

INIS: 1999-03-02; ETDE: 1978-10-23 
BT1 أنواع الوثائق 

RT فهارس 

RT كاتالوكات 

 أدلة اآلبار

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 
UF )توجيهات )منجم 

RT حفر اآلبار 

 أدلة اإلستخدام

 يجب أن تستخدم لفهرسة كل ما هو مكتوب يدوياً.
UF كتب أدلة 

BT1 أنواع الوثائق 

RT تعليم 
RT توثيق البرامج الحاسوبية 

RT توصيات 

RT معلومات 

 أدلة األمواج

NT1 أدلة موجية لولبية 

RT أمواج راكدة 
RT أمواج راكضة 

RT تجهيزات  أمواج مكروية 

RT تجهيزات كهربائية 
RT شبكات 

RT مسّرعات دورية 

 أدلة المستهلك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 
 استعمل أدلة  أو توصيات  والواصفة أدناه.

USE منتجات استهالكية 

 أدلة المناهج

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 
USE وسائل تعليمية 

 أدلة تنظيمية

يجب أن تستعمل من أجل فهرسة كل أنواع األدب التي هي 
 أدلة تنظيمية.

BT1 أنواع الوثائق 

RT تنظيمات 
RT توصيات 

RT مظاهر قانونية 

RT هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة 

 أدلة ضوئية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-03-29 

USE ألياف ضوئية 

 أدلة موجية لولبية

BT1 أدلة األمواج 

 أدلّة الوقاية من اإلشعاع

USE توصيات 

 أَدَمنتان

USE حلقيات أليفاتية 

 أدنوزين ثالثي الفسفات

UF ثالثي فسفات األدنوزين 

*BT1 نوكليوتيدات 

RT أدنوزين ثالثي الفسفاتاز 
RT أدينوزين 

RT أدينينات 

 أدنوزين ثالثي الفسفاتاز

 .3.6.1.8و   3.6.1.3كود رقم 

UF ثالثي فسفاتاز األدنوزين 

*BT1 آزات الفسفوهدرول 
RT أدنوزين ثالثي الفسفات 

 أدنوزين ثنائي الفسفات

UF ثنائي فسفات األدنوزين 

*BT1 نوكليوتيدات 
RT أدينينات 

 أدوات

 ليست للوسائل التعليمية.

BT1 تجهيزات 
NT1 طيعأدوات تق 

NT1 أدوات َمَكنية 

NT2 آالت سحن 
NT2 )آالت طحن )مطاحن 

NT2 مخارط 

NT1 مثقاب 
RT تصنيع بالمكنات 

RT مكابس 

 أدوات )القياس(

USE وسائل القياس 

 أدوات )تعليمية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-08 

USE وسائل تعليمية 

 torأدوات 

2000-04-12 
USE مفاعالت اندماجية 

 أدوات استخالص

UF مالمسات النّبِذ 
*BT1 تجهيزات فصل 

NT1 أدوات بودبيلنياك 

NT1 أعمدة االستخالص 
NT1 مرّسبات -خالّطات 

NT1 مخلّصات قطيرات الضباب 

RT استخالص بالمذيب 

RT تجهيزات مخبرية 

RT َسحب 

RT منظومات تنظيف المبّرد 

 أدوات التبعثر االشعاعي

2009-09-08 

انتشار المواد المشعة الناتجة عن انفجارات  أدوات أو آليات
الصعق  أو أي وسيلة اخرى، بقصد  القتل و/أو التسبب 

 بالفوضى في المدينة أو بين السكان.

UF قنابل قذرة 

BT1 أسلحة 
RT أمن وطني 

RT تأثيرات شعاعية بيولوجية 

RT ث  تلوُّ
RT حرب إشعاعية نووية 

 أدوات بودبيلنياك

*BT1 أدوات استخالص 
RT استخالص بالمذيب 

RT نَْبذ 

 أدوات تقطيع

*BT1 أدوات 
RT آالت تمزيق 

RT تقطيع 

 أدوات َمَكنية

*BT1 أدوات 
NT1 آالت سحن 

NT1 )آالت طحن )مطاحن 

NT1 مخارط 
RT تصنيع بالمكنات 

RT تصنيع بمساعدة الحاسوب 

RT مثقاب 
RT مكابس 

 أدوات منزلية

1993-01-22 
BT1 تجهيزات 

NT1 أدوات منزلية تعمل بالغاز 

NT1 أدوات منزلية تعمل بحرق الفحم 
NT1 أدوات منزلية على الحطب 

NT2 أفران على الحطب 

NT1 أدوات منزلية كهربائية 
NT2 أفران األمواج المكروية 

NT2 غساالت الصحون 

NT2 غساالت ثياب 
NT2 مجففات ثياب 

NT1 أفران 

NT2 أفران األمواج المكروية 
NT1 سخانات ماء 

NT2 مسخنات مياه شمسية 

NT3 مسخنات ماء شمسية سلبية 
NT4 لوحات شمسية ذات ديودات حرارية 

NT1 سخانات منزلية 

NT2 مسخنات بالحمل الكهربائي 
NT1 مبردات مائية 

NT1 مجّمدات 

NT1 مواقد 
RT مكيّفات 



 أدوات منزلية بالغازالطبيعي 19 أرانب

 

 

 أدوات منزلية بالغازالطبيعي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 
USE أدوات منزلية تعمل بالغاز 

 أدوات منزلية تعمل بالغاز

INIS: 1993-01-22; ETDE: 1977-06-21 

UF أدوات منزلية بالغازالطبيعي 
UF )مواقد )حرق الغاز 

*BT1 أدوات منزلية 

RT أفران 
RT بّرادات 

RT سخانات ماء 

RT مجففات ثياب 
RT مجّمدات 

 أدوات منزلية تعمل بحرق الفحم

INIS: 1993-01-22; ETDE: 1982-03-29 
UF )مواقد )حرق الفحم 

*BT1 أدوات منزلية 

RT مواقد 

 أدوات منزلية على الحطب

INIS: 1993-01-22; ETDE: 1979-08-07 

UF مدافئ خشبية 

UF )مواقد )حرق الخشب 
*BT1 أدوات منزلية 

NT1 أفران على الحطب 

RT أفران 
RT مواقد 

 أدوات منزلية كهربائية

INIS: 1993-01-22; ETDE: 1977-06-21 

UF )مواقد )كهربائية 
SF عات الغذاء  ُموّزِ

*BT1 أدوات منزلية 

*BT1 تجهيزات كهربائية 

NT1 أفران األمواج المكروية 

NT1 غساالت الصحون 

NT1 غساالت ثياب 
NT1 مجففات ثياب 

RT أفران 
RT بّرادات 

RT مجّمدات 

RT مزيالت الرطوبة 
RT مكيّفات 

RT مولدات الرطوبة 

 أدوية

USE عقاقير 

 500أديمت 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-06 

*BT1 سبائك أديمت 

*BT1 سبائك التنغستين 

 700أديمت 

1983-11-07 

*BT1 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 

 أدينوزين

*BT1 نوكليوزيدات 

RT أدنوزين ثالثي الفسفات 

RT أدينينات 

 فاتأدينوزين حلقي أحادي الفس

USE  حمض األدنيليكamp 

 أدينينات

UF 6-أمينوبورين 

*BT1 أمينات 
*BT1 بورينات 

*BT1 مضادات الُمْستَْقلَب 

NT1 كْينيتن 

RT أدنوزين ثالثي الفسفات 

RT أدنوزين ثنائي الفسفات 
RT أدينوزين 

RT حمض األِدنيليك 

RT  حمض األدنيليكamp 
RT  زمرة فيتامينb 

 آذان

USE أعضاء سمعية 

 أذرع

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1976-04-19 
*BT1 أطراف 

NT1 أيدي 

NT2 أصابع 

 إذعان

INIS: 1993-07-28; ETDE: 1976-11-01 

SF حسابات ُعهد التنفيذ 

RT إجراءات إدارية 
RT انتهاكات 

RT تعزيز 

RT تنظيمات 
RT توصيات 

RT قوانين 

RT مظاهر قانونية 
RT معايير 

 أذى

2000-04-12 
إستعمال في مرجع للمتعضيات الحية. إستخدم واصفة أكثر 

 خصوصية, إذا أمكن.

RT أعطال 
RT إعياء 

RT أمان 

RT تأثيرات إشعاعية 
RT صدمة مؤثرة 

RT ضرر نووي 

RT مخاطر 

 أذى )إشعاعي، بيولوجي(

INIS: 1976-12-08; ETDE: 2002-06-13 

USE أذيّات إشعاعية 

 أذى )إشعاعي، فيزيائي(

INIS: 1976-12-08; ETDE: 2002-06-13 
USE مفاعيل اإلشعاع الفيزيائية 

 أذى )إشعاعي، كيميائي(

INIS: 1976-12-08; ETDE: 2002-06-13 
USE تحلّل إشعاعي 

 أذى )نووي(

INIS: 1976-12-08; ETDE: 2002-06-13 

USE ضرر نووي 

 أذى، اتفاقية فيينا حول المسؤلية

INIS: 1993-11-05; ETDE: 2002-06-13 

USE  ميثاق فيينا للمسؤولية القانونية المدنية للضرر

 النووي

 أذيّات

UF َرْضح 

UF صدمة َرْضحيّة 

BT1 أمراض 

NT1 أذيّات إشعاعية 

NT2 التهاب الجلد اإلشعاعي 
NT2 حروق إشعاعية 

NT2 نخر عظمي شعاعي 

NT1 جروح 
NT1 حروق 

NT2 حروق إشعاعية 

NT2 حروق تشعيعية 
NT1 كسور عظمية 

RT إسعاف أّولي 

RT أمان 
RT أورام دموية 

RT حوادث 

RT مخاطر صحية 
RT مدخول وحيد 

 أذيّات إشعاعية

1998-02-16 

لتخريب الجزيئات التي لها اهمية بيولوجية استخدم تأثيرات 
 اشعاع كيميائية، صدوع الطبقات.

UF )أذى )إشعاعي، بيولوجي 

UF أذيّات إشعاعية مبكرة 
UF شعاعية متأخرةأضرار إ 

UF )تلف إشعاعي )بيولوجي 

*BT1 أذيّات 
*BT1 تأثيرات شعاعية بيولوجية 

NT1 التهاب الجلد اإلشعاعي 

NT1 حروق إشعاعية 

NT1 نخر عظمي شعاعي 
RT إصالح بيولوجي 

RT إعادة تنشيط الخلية المضيفة 

RT إعادة تنشيط ضوئي 
RT أَْعطاب الدنا 

RT تحريض شعاعي 

RT ُصدُوع الطيقان 
RT علم األحياء اإلشعاعي 

RT متالزمة اإلشعاع 

RT مشعرات بيولوجية 

 أذيّات إشعاعية مبكرة

USE أذيّات إشعاعية 

USE تأثيرات شعاعية مبكرة 

 أرابيدوبسيس

*BT1 صف المغنوليّات 

 أرابينوز

*BT1 ألدهيدات 

*BT1 سكريات خماسية 
RT صمغ أكاسيا 

 أراٍض مكسرة

INIS: 1992-06-05; ETDE: 1983-03-07 

مواقع أرضية مشكلة من توليفة من جبال، وديان، هضاب، 
 مستجمع أمطار، الخ.

RT جبال 

RT طبوغرافيا 
RT مستجمع األمطار 

RT وديان 

 أراضي الخث

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-01-21 
USE مستنقعات 

 أراضي المراعي

INIS: 2000-05-24; ETDE: 1978-09-13 
أراضي تؤمن علف أخضر للحيوانات البرية واألليفة، غطاء 

الحياة البرية، فرص إنعاش ونمو النبات لحماية مستجمع 
 امطار.
UF مناطق األعشاب 

*BT1 منظومات بيئية أرضية 

RT إدارة 
RT تقدير الموارد 

RT حيوانات أليفة 

RT حيوانات بّرية 
RT رعي 

RT صنعية ٍِ ِِ  مراعِ

RT نباتات 

 أراضي جافة

INIS: 1992-01-09; ETDE: 1977-03-04 

NT1 صحارى 

RT استخدام األرض 
RT جفاف 

RT جوجوبا 

RT سافانا 
RT قرع الجاموس 

RT منظومات بيئية أرضية 

 أراغونيت

المعدن المعني المستقيم األبيض، المصفر، أو         
 الرمادي.

*BT1 فلزات كربوناتية 
RT كربونات الكالسيوم 

 أرالديت

*BT1 إبوكسيد 

*BT1 متماثرات عضوية 
RT راتنجات 

RT هوماليت 

 أراميدات

INIS: 1996-08-05; ETDE: 1978-07-06 
UF كفالر 

*BT1 بالستيك 

RT ألياف 

 أرانب

*BT1 ثدييّات 
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 أرباح

1992-04-09 
UF هوامش 

RT دخل 

RT رسوم 
RT ضريبة أرباح الكسب المفاجئ 

RT علم االقتصاد 

 أربطة

*BT1 نسيج ضام 

 أربطة

RT مالئات 

RT مواد الصقة 

 إربيوم

*BT1 أتربة نادرة 

 145إربيوم 

1989-07-19 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإلربيوم 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 146إربيوم 

INIS: 1992-09-22; ETDE: 1984-09-05 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإلربيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 147إربيوم 

INIS: 1983-09-05; ETDE: 1983-08-25 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 ر اإلربيومنظائ 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 148إربيوم 

1981-09-17 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلربيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 149إربيوم 

INIS: 1984-10-19; ETDE: 1984-05-08 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلربيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 150إربيوم 

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1976-11-01 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلربيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 151إربيوم 

1977-01-26 

*BT1  ئد المشعةزا -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلربيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 152إربيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلربيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 153إربيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلربيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 154إربيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإلربيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 مشعة عمرها دقائق نظائر 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 155إربيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلربيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 156إربيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلربيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 بة النادرةنوى األتر 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 157إربيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلربيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 158إربيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلربيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 159إربيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلربيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 160إربيوم 

*BT1 نظائر اإلربيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 161م إربيو

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلربيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 162إربيوم 

*BT1 نظائر اإلربيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 163إربيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلربيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 164إربيوم 

*BT1 نظائر اإلربيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 165إربيوم 

*BT1 نظائر اإلربيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 166إربيوم 

*BT1 نظائر اإلربيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 ادرةنوى األتربة الن 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 167إربيوم 

*BT1 نظائر اإلربيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 168إربيوم 

*BT1 نظائر اإلربيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 169إربيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلربيوم 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 170إربيوم 

*BT1 نظائر اإلربيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 ألتربة النادرةنوى ا 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 171إربيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلربيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 172إربيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإلربيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 173إربيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإلربيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 



 174إربيوم  21 أرسنيدات الليتيوم

 

 

 174إربيوم 

INIS: 1989-04-20; ETDE: 1989-05-11 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلربيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 175إربيوم 

1996-03-14 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلربيوم 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 أرتال

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-01 
RT رياضيات 

 إرتجاع إنحاللي

*BT1 تفكك 

NT1 تحلل شعاعي ذاتي 
RT أنزيمات 

 أرتيميا

UF قريدس 

*BT1 ُغْلصميات األرجل 

 إرجاع نفوذي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-01-21 

USE عطب التشكل 

 أرجل

*BT1 أطراف 

NT1 أقدام 

RT ظنبوب 
RT عصب وركي 

RT فخذ 

 أرجنين

UF حمض غوانيديل أمينوفالديك 
*BT1 حموض أمينية 

RT أرجيناز 

 أرجيلّيت

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1979-07-18 

*BT1 غضاريات صفحية 

 أرجيناز

1999-01-28 
 .3.5.3.10و  3.5.3.1كود رقم 

*BT1 أميدازات 

RT أرجنين 

 أرجيّة

BT1 تغيَّرات مرضية 

RT إكزيمة 

RT أمراض الجهاز المناعي 
RT  ِتأق 

RT مضادات هيستامينية 

RT مناعة 
RT هستامين 

 أردن

1979-12-20 
BT1 آسيا 

BT1 البالد العربية 

BT1 الشرق األوسط 
BT1 بلدان نامية 

 أَُرز

UF )أوْريزا )جنس الرز 

*BT1 حبوب 

 أرزيّات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1988-02-02 

 أرزيَات.

*BT1 مخروطيات 

 إرسال )طاقة(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-17 

SEE نقل الطاقة الكهربائية 

 إرسال الطاقة

2000-03-27 
SEE نقل الطاقة الكهربائية 

 إرسال القدرة تحت األرضي

1993-03-18 

BT1 نقل الطاقة الكهربائية 
RT منظومات الطاقة الكهربائية 

 أرستيدات الفضة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-09 

*BT1 زرنيخدات 
*BT1 مركبات الفضة 

 أرسناذو

*BT1 حمض األرسونيك 
*BT1 حموض السلفونيك 

BT1 كواشف 

*BT1 متعدد الفنوالت 

*BT1 مركبات آزو 

 أرسنيد الزنك

1978-07-03 

*BT1 زرنيخدات 
BT1 مركبات الزنك 

 أرسنيد المغنزيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-29 
*BT1 زرنيخدات 

*BT1 مركبات المغنيزيوم 

 أرسنيدات  الكدميوم

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1975-11-11 
*BT1 زرنيخدات 

BT1 مركبات الكدميوم 

 أرسنيدات األلمنيوم

*BT1 زرنيخدات 
BT1 مركبات األلمنيوم 

 أرسنيدات األمريسيوم

INIS: 1996-07-16; ETDE: 1976-12-16 

*BT1 زرنيخدات 
*BT1 ألمريسيوممركبات ا 

 أرسنيدات اإلنديوم

*BT1 زرنيخدات 
BT1 مركبات اإلنديوم 

 أرسنيدات اإليتريوم

INIS: 1996-07-15; ETDE: 1976-09-14 

*BT1 زرنيخدات 
*BT1 مركبات اإليتريوم 

 أرسنيدات البالتين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-08-09 

*BT1 زرنيخدات 
*BT1 مركبات البالتين 

 أرسنيدات البالّديوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1976-07-07 
*BT1 زرنيخدات 

*BT1 مركبات البالّديوم 

 أرسنيدات البلوتونيوم

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1979-03-28 
*BT1 زرنيخدات 

*BT1 مركبات البلوتونيوم 

 أرسنيدات التربيوم

INIS: 1996-07-08; ETDE: 1976-09-14 
*BT1 زرنيخدات 

*BT1 مركبات التربيوم 

 أرسنيدات التلّوريوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-02-19 

*BT1 زرنيخدات 

BT1 مركبات التلّوريوم 

 أرسنيدات التوريوم

INIS: 1980-12-02; ETDE: 1976-08-04 

*BT1 زرنيخدات 

*BT1 مركبات التوريوم 

 أرسنيدات التوليوم

INIS: 1996-07-15; ETDE: 1975-10-28 
*BT1 زرنيخدات 

*BT1 مركبات التوليوم 

 أرسنيدات التيتانيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-06-14 
*BT1 زرنيخدات 

*BT1 مركبات التيتانيوم 

 أرسنيدات الجرمانيوم

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1975-11-11 
*BT1 زرنيخدات 

BT1 مركبات الجرمانيوم 

 أرسنيدات الحديد

INIS: 1992-09-17; ETDE: 1978-09-11 

*BT1 زرنيخدات 

*BT1 مركبات الحديد 

 أرسنيدات الروتينيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-06-14 

*BT1 زرنيخدات 

*BT1 مركبات الروتينيوم 

 أرسنيدات الزركونيوم

INIS: 1996-07-15; ETDE: 1976-12-16 

*BT1 زرنيخدات 
*BT1 مركبات الزركونيوم 

 أرسنيدات الساماريوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-04 

*BT1 زرنيخدات 
*BT1 مركبات الساماريوم 

 أرسنيدات السيريوم

INIS: 1978-07-17; ETDE: 1978-10-19 

*BT1 زرنيخدات 
*BT1 مركبات السيريوم 

 أرسنيدات السيليسيوم

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1977-06-02 

*BT1 زرنيخدات 
BT1 مركبات السيليسيوم 

 غادولينيومأرسنيدات ال

INIS: 1977-10-17; ETDE: 1977-08-09 
*BT1 زرنيخدات 

*BT1 مركبات الغادولينيوم 

 أرسنيدات الغاليوم

*BT1 زرنيخدات 
BT1 مركبات الغاليوم 

 أرسنيدات الفاناديوم

1996-07-15 

*BT1 زرنيخدات 
*BT1 مركبات الفاناديوم 

 أرسنيدات القصدير

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-11 
*BT1 زرنيخدات 

BT1 مركبات القصدير 

 أرسنيدات الكاليفورنيوم

INIS: 1996-07-18; ETDE: 1978-10-23 
*BT1 زرنيخدات 

*BT1 مركبات الكاليفورنيوم 

 أرسنيدات الكوبالت

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1976-08-04 
*BT1 زرنيخدات 

*BT1 مركبات الكوبالت 

 أرسنيدات الكوريوم

1996-07-18 

*BT1 زرنيخدات 

*BT1 مركبات الكوريوم 

 أرسنيدات الليتيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-09-05 

*BT1 زرنيخدات 

*BT1 مركبات الليتيوم 



 أرسنيدات المنغنيز 22 46أرغون 

 

 

 أرسنيدات المنغنيز

INIS: 1976-11-08; ETDE: 1976-12-16 
*BT1 زرنيخدات 

*BT1 مركبات المنغنيز 

 أرسنيدات الموليبدنوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 
*BT1 زرنيخدات 

*BT1 مركبات الموليبدنوم 

 أرسنيدات النبتونيوم

*BT1 زرنيخدات 
*BT1 مركبات النبتونيوم 

 أرسنيدات النحاس

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1985-09-24 
*BT1 زرنيخدات 

*BT1 مركبات النحاس 

 أرسنيدات النيكل

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1976-07-07 
*BT1 زرنيخدات 

*BT1 مركبات النيكل 

 أرسنيدات النيوبيوم

INIS: 1982-08-27; ETDE: 1982-05-24 
*BT1 زرنيخدات 

*BT1 مركبات النيوبيوم 

 أرسنيدات اليورانيوم

*BT1 زرنيخدات 

*BT1 مركبات اليورانيوم 

 أرسوناتات

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-07 
USE مركبات زرنيخية عضوية 

 أرسيندات البور

INIS: 1989-04-20; ETDE: 1976-12-15 

*BT1 زرنيخدات 
BT1 مركبات البور 

 أرسيندات الهافنيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-06-14 
*BT1 زرنيخدات 

*BT1 مركبات الهافنيوم 

 أرسينيدات االوروبيوم

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1976-08-24 
*BT1 زرنيخدات 

*BT1 مركبات االوروبيوم 

 أرسينيدات البركيليوم

INIS: 1996-07-16; ETDE: 1978-10-23 
*BT1 زرنيخدات 

*BT1 مركبات البركيليوم 

 إرشادات

USE توصيات 

 أرشيف الحادث النووي في فوكوشيما 

2014-08-04 

USE أرشيف حادث فوكوشيما 

 أرشيف حادث فوكوشيما

2014-08-04 

UF  أرشيف الحادث النووي في فوكوشيما 

NT1 ت حادث فوكوشيمابيانا 
RT حوادث المفاعالت 

RT  محطة الكهرباء النووية في فوكوشيما دايتشي 

 أرصدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

SEE معطيات مالية 

 أرصفة

INIS: 1992-05-18; ETDE: 1978-06-14 
RT أسفلت 

RT خرسانات 

RT ُطرق 
RT مواد بناء 

 أرصفة مرجانية

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1980-04-14 
 سالسل من الصخور أو الرمل قرب سطح الماء.

BT1 بِنى جيولوجية 

NT1 شعاب مرجانية 
RT بحار 

RT رمل 

RT صخور 

 أرٍض عامة

1986-07-09 

 أراضي غير ممتلكة ألشخاص خاصين أو شركات، الخ.

SF )مناطق الترفيه )حدائق 
NT1 جسور طبيعية في نيشنال مونيومنت 

NT1 رغليدز الوطنيةحديقة إيف 

NT1 منتزه يلوستون الوطني 
RT مساحات التسلية 

RT مصادر أرضية 

 إرضاع

RT حليب 

RT غدد ثَْدييّة 

 أرضيات

INIS: 1999-08-04; ETDE: 1975-09-11 
UF أرضيات تسخين 

RT أبنية 

RT أقبية 

 أرضيات تسخين

2006-03-31 

USE أرضيات 

USE منظومات التدفئة 

 أرغو سترول

*BT1 ستيروالت 

 أرغوتامين

*BT1 حاالّت الودَّي 
*BT1 قلوانيات 

RT إندوالت 

 إرغوكلسيفرول

UF  فيتامينd-2 
*BT1  فيتامينd 

 أرغون

*BT1 غازات األتربة النادرة 

 30أرغون 

2007-01-17 

*BT1 نظائر األرغون 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 31أرغون 

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1986-09-05 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األرغون 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 32أرغون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األرغون 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 33أرغون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األرغون 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 34أرغون 

*BT1  عةزائد المش -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األرغون 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 35أرغون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األرغون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 36أرغون 

*BT1 نظائر األرغون 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 37أرغون 

*BT1 نظائر األرغون 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 38أرغون 

*BT1 نظائر األرغون 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

RT  38حزم أرغون 

 39أرغون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األرغون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 40أرغون 

*BT1 نظائر األرغون 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
RT  40حزم أرغون 

 41أرغون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األرغون 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 42أرغون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األرغون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 43أرغون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األرغون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 44أرغون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األرغون 

*BT1 ر مشعة عمرها دقائقنظائ 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 45أرغون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األرغون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 46أرغون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األرغون 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 



 47أرغون  23 أركزة اليورانيوم

 

 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 47أرغون 

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1986-09-05 

*BT1 نظائر األرغون 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 48أرغون 

2007-01-17 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األرغون 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 49أرغون 

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1989-10-16 

*BT1 نظائر األرغون 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 50أرغون 

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1989-10-16 

*BT1 رغوننظائر األ 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 51أرغون 

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1989-10-16 

*BT1 نظائر األرغون 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 52أرغون 

2007-01-17 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األرغون 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 53أرغون 

2007-01-17 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األرغون 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 أرقام االنتقال

RT رحالن كهربائي 

 بدون واحدات أرقام

INIS: 2005-06-08; ETDE: 2005-05-26 
األرقام التي ال تحتوي على وحدة قياس مرتبطة مثل 

الغرامات أو األمتار ؛ في كثير من األحيان يكون نسبة رقمين 
 مع نفس وحدة القياس.

NT1 ثابت سومرفيلد 

NT1 رقم رايلي 

NT1 رقم غراشوف 
NT1 رقم لويس 

NT1 عامل االستطاعة 

NT1 عامل االنشطار الحراري 
NT1 عامل االنشطار السريع 

NT1 عامل فانو 

NT1 عامل قناة حاّرة 
NT1 عامل النِده 

NT1 عامل نقطة حاّرة 

NT1 عدد براندتل 
NT1 عدد ريتشاردسون 

NT1 عدد رينولدز 

NT2 عدد رينولدز المغنطيسي 
NT1 عدد ستوكس 

NT1 عدد فراود 

NT1 عدد ماخ 
NT1 لت  عدد نّسِ

NT1 عدد هارتمان 

NT1 عوامل الشكل 
NT2 معامالت الشكل الكهرمغنطيسية 

NT2 معامالت الشكل لباولي 

NT2 معامالت الشكل لديراك 

NT1 عوامل الضرب 
NT1 عوامل الطلب 

NT1 عوامل الملء 

NT1 فعالية المهدّئ 
NT1 معامل االحتكاك 

NT1 معامل التبدد 

NT1 معامل الجودة 
NT1 معامل الخسارة 

NT1 معامل تشعيب االضمحالل 

NT1 معامالت البنية 
NT1 معامالت طيفية 

NT1 نسبة إيزوميرية 

NT1  عدم تناظر -نسبة استقطاب 
NT1 نسبة األسر إلى االنشطار 

NT1 نسبة اإلشارة إلى الضجيج 

NT1 نسبة االنزالق 
NT1 نسبة االنشطار 

NT1 نسبة التحويل 

NT2 نسبة التوالد 
NT1 نسبة التركيز 

NT1 بة الجنسنس 

NT1 نسبة الضغط 
NT1 نسبة المزج 

NT1 نسبة باعيّة 

NT1 نسبة بانوفسكي 
NT1 نسبة بواسون 

NT1 نسبة بيتا 

NT1 نسبة تغويز األكسجين 
NT1 نسبة محورية 

NT1 نسبة مرآتية 

NT1  وقود -نسبة مهدئ 
NT1  زائد -نسبة ناقص 

NT1 نسبة نظيرية 

NT1  هواء -نسبة وقود 

NT1 وسطاء الترتيب 

NT1 وسطاء ولفنشتاين 

 أركتيكا )سفينة نووية(

INIS: 1984-08-27; ETDE: 1994-08-10 

USE السفينة النووية ليونيد بريجينيف 

 أركزة

1996-07-23 
UF أركزة الرنيوم 

UF أركزة السلينيوم 

NT1 أركزة إيتريوم 
NT1 أركزة األلمنيوم 

NT2 بوكسيت 

NT1 أركزة التانتالوم 
NT1 أركزة التلّوريوم 

NT1 أركزة التنغستين 

NT1 أركزة التيتانيوم 

NT1 أركزة الثوريوم 

NT1 أركزة الذهب 

NT1 أركزة الرصاص 
NT1 أركزة الزركونيوم 

NT1 أركزة الزنك 

NT1 أركزة الفاناديوم 
NT1 أركزة الفضة 

NT1 أركزة القصدير 

NT1 أركزة النحاس 
NT1 أركزة النيكل 

NT1 أركزة النيوبيوم 

NT1 أركزة اليورانيوم 
NT2 تراكيز اليورانيوم 

NT2 كلداسيت 

NT1 أركزة حديدية 
NT2 سيدريت 

NT2 ليمونيت 

NT2 َمغنتيت 
NT2 هيماتيت 

NT1 أركزة كبريتية 

NT1 أركزة متعددة الفلزات 
NT1 أركزة منغنزية 

NT1 خامات البزموت 
NT1 خامات الكروم 

NT1 خامات الكوبالت 

NT1 خامات الموليبدنوم 
RT ركيب الركازت 

RT رواسب جيولوجية 

RT فلزات 
RT معالجة الركاز 

RT مواد بيئية 

 أركزة )ركاز(

1982-08-27 
USE تركيزات الركاز 

 أركزة إيتريوم

BT1 أركزة 

 أركزة األلمنيوم

ETDE: 1975-09-11 

BT1 أركزة 

NT1 بوكسيت 

 أركزة التانتالوم

BT1 أركزة 

 أركزة التلّوريوم

BT1 أركزة 

 أركزة التنغستين

BT1 أركزة 

 أركزة التيتانيوم

INIS: 1993-01-13; ETDE: 1992-09-14 

BT1 أركزة 

 أركزة الثوريوم

BT1 أركزة 

RT احتياطات الثوريوم 

RT توضعات التوريوم 

 أركزة الذهب

BT1 أركزة 

 أركزة الرصاص

BT1 أركزة 

 أركزة الرنيوم

1996-07-23 

USE أركزة 

 أركزة الزركونيوم

1986-03-04 
BT1 أركزة 

 أركزة الزنك

BT1 أركزة 

 أركزة السلينيوم

1996-07-23 

USE أركزة 

 أركزة الفاناديوم

1976-02-11 
BT1 أركزة 

 أركزة الفضة

BT1 أركزة 

 أركزة القصدير

INIS: 1978-08-30; ETDE: 1975-10-01 

BT1 أركزة 

 أركزة النحاس

BT1 أركزة 

 أركزة النيكل

BT1 أركزة 

 أركزة النيوبيوم

BT1 أركزة 

 أركزة اليورانيوم

1996-07-23 

BT1 أركزة 

NT1 تراكيز اليورانيوم 
NT1 كلداسيت 

RT احتياطيات اليورانيوم 

RT استثمار منجمي 
RT تشكيل تشاتانوغا 

RT تشكيلة نهر غرين 

RT )تصفية األركزة في الموقع )تعدين 



 ديةأركزة حدي 24 أزأرينات

 

 

RT راسب جابيلوكا 

RT ظاهرة أوكلو 
RT عصيات كبريتية حديدية التأكسد 

RT مفاعالت نووية طبيعية 

RT مكامن اليوارنيوم 
RT  مكمنranger 

RT مكمن إرزجبيرج 

RT مكمن بليزارد 
RT مكمن راستاند 

RT مكمن روكسباي داونز 

RT مكمن ساوث ألّيغيتور 
RT مكمن كونفّاّرا 

RT مكمن ناربارلك 

RT مكمن يليّري 
RT يورانيوم 

 أركزة حديدية

BT1 أركزة 

NT1 سيدريت 

NT1 ليمونيت 

NT1 َمغنتيت 

NT1 هيماتيت 
RT بيريت 

 أركزة كبريتية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-06-14 
BT1 أركزة 

 أركزة متعددة الفلزات

BT1 أركزة 

 أركزة منغنزية

UF عقيدات منغنزية 
BT1 أركزة 

 أركلة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-02-22 

تقديم، من خالل االستبدال أو اإلضافة، من مجموعة       
 أريل داخل المركب الكيميائي.

BT1 تفاعالت كيميائية 
RT جذور العطريل 

 أركنساس

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

RT تشكيل تشاتانوغا 
RT حوض نهر هوايت 

RT نهر الميسيسيبي 

 أرمينيا

INIS: 1997-08-20; ETDE: 1993-04-08 
SF اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية 

SF اتحاد الجمهوريات السوفييتية االشتراكية 

SF االتحاد السوفييتي 
BT1 آسيا 

RT قوقاز 

 أرنب أوروبي

1996-07-08 

USE ثدييّات 

 إرهاب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1987-05-06 
SEE أمن 

SEE انتشار 

SEE تخريب 
SEE قابلية السقوط بيد األعداء 

 أرومات الكريات الحمر

USE خاليا نقي العظم 

 أرومات النطاف

USE حيوانات منوية 

 أرومات عضلية

BT1 عضالت 

RT عضلة القلب 

 أرومات ليفية

*BT1 خاليا النسيج الضام 

RT تليُّف 

RT  خالياl 
RT كوالجين 

 143إريبيوم 

2007-10-22 
*BT1 نظائر اإلربيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 144إريبيوم 

2007-10-22 

*BT1 نظائر اإلربيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 176إريبيوم 

2007-10-22 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإلربيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 177إريبيوم 

2007-10-22 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإلربيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 النادرة نوى األتربة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 إريتريا

INIS: 2002-07-22; ETDE: 2002-06-17 

BT1 أفريقيا 
BT1 بلدان نامية 

 إريتريتول

UF رباعي هدروكسي البوتان 
*BT1 أحاديات السكريد 

*BT1 كحول 

 إريثروبويتين

1999-07-08 
BT1 مولِّدات األنقسام الخيطي 

*BT1 هرمونات ببتيدية 

RT تكّون الكريات الحمر 
RT عوامل اإلنماء 

 إريثروزين

ETDE: 1975-09-11 

*BT1 فلوريسين 
*BT1 مركبات يود عضوية 

 أريثروميسين

*BT1 صادّات 

 أريزونا

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

RT غريت بيزين 

 آز أكسدة التريبتوفان

1997-01-28 
USE آزات األكسجين 

 آز البروكسيداز

 .1.11كود رقم 
*BT1 اختزالي مؤكسد 

NT1 حفّاز 

RT بورفيرين 

 آز البولة

 .3.5.1.5كود رقم 

*BT1 أميدازات 

 آز الكربوكسيل

*BT1 ليازات الكربوكسي 

 آز النقل األميني

 .2.6.1كود رقم 

UF آزات النقل األميني 
*BT1 ترانسفيرازات النتروجين 

 آز الهالورونيد

 .3.2.1.36و  3.2.1.35كود رقم  

*BT1  الكربون -ليازات األكسجين 

*BT1  هدروالزاتo- غليكوزيل 

RT حمض الهيالورونيك 

 آز الهدروكسيل

2000-04-12 

USE آزات الهدروكسيل 

 آز الهستامين

1997-01-28 
USE أمين أكسيدازات 

 آز اليوريك

2000-03-29 
USE آزات نازعة للهدروجين من مجموعة النترو 

 آز ثالثي الهدروجين

1984-06-21 

USE آزات ثالثي الهدروجين 

 آز حراري )ترايبتوفان(

1996-11-13 

USE آزات األكسجين 

 آز ريبولوز ثنائي فسفات الكربوكسيل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-10-25 
*BT1 ليازات الكربوكسي 

RT إصطناع ضوئي 

RT تثبيت ثنائي أكسيد الكربون 
RT دورة الكربون 

RT صانعات الكلوروفيل 

 آز نارع للكربوكسيل

1982-06-09 

USE آزات نازعة للكربوكسيل 

 أزأرينات

INIS: 1994-06-27; ETDE: 1983-02-09 
UF نيتروجين متعدد النوى الالمتجانس الحلقات 

*BT1 عطريات 

*BT1 مركبات آزوت عضوية 
*BT1 مركبات حلقية المتجانسة 

NT1 أكريدينات 

NT2 برتقالي األكريدين 
NT2 فالفينات 

NT3 أكريفالفين 

NT3 بروفالفين 
NT1 إندوالت 

NT2 أخضر اإلندوسيانين 

NT2 تريبتامينات 
NT3 سيروتونين 

NT4 بوفوتينين 

NT3 ميالتونين 
NT2 تريبتوفان 

NT2 حمض الليسرجيك 

NT2 ريزيربين 

NT2 ستريكنين 

NT2 فِْنبالستين 
NT2 نيلة 

NT1 بتريدينات 

NT2 أمينوبترين 
NT2 حمض الفوليك 

NT1 بورينات 

NT2 أدينينات 
NT3 كْينيتن 

NT2 إينوزين 

NT2 غوانوزين 
NT2 غوانين 

NT2 كزانتينات 

NT3 تيوبرومين 
NT3 تيوفيلّين 

NT3 حمض اليوريك 

NT3 كافئين 
NT2 مركبتو بورين 

NT2 هيبوكسانتين 

NT1 فنانترولينات 
NT2 أورتو الفنانترولين 

NT2 فروئين 

NT1 كربازوالت 
NT1 كينولينات 

NT2 أكسين 

NT2 فّرون 
NT2 كينالدين 



 متعددة السكريدات -آزات  25 إزالة اإلثارة

 

 

RT هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 متعددة السكريدات -آزات 

INIS: 1990-12-07; ETDE: 2002-04-26 
USE  الكربون -ليازات األكسجين 

 آزات أكسدة مختلطة الوظيفة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-30 

UF منظومات آز أكسدة مختلط الوظيفة 
*BT1 آزات األكسجين 

RT أكسيداز السيتوكروم 

RT جسيمات دقيقة 
RT سيتوكرومات 

RT  آزاألكسجة األحادي-4عطريل 

 آزات اختزال نترو

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-06-29 

مجموعة من األنزيمات المشاركة في الحد من مركبات 
 النترات.

USE آزات نازعة للهدروجين من مجموعة النترو 

 لكربوكسيلآزات استر ا

INIS: 1986-12-03; ETDE: 1981-01-12 

 .3.1.1كود رقم  
*BT1 آزات األسترة 

NT1 إستراز الكولين 

NT1 ليبازات 

 آزات األسترة

 .3.1كود رقم 

*BT1 آزات الحلمهة 

NT1 آزات استر الكربوكسيل 
NT2 إستراز الكولين 

NT2 ليبازات 

NT1 آزات الفسفات 
NT2 آزات النكليوتيد 

NT2 فسفاتاز حمضية 

NT2 فسفاتاز قلوية 
NT1 فوسفو ثنائي إستراز 

NT2 نوكليازات 
NT3 دَناز 

NT4 نكليازات داخلية 

NT3 رناز 
RT إسترات 

 آزات األكسجين

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1981-01-12 

 .1.13كود رقم 
UF آز أكسدة التريبتوفان 

UF )آز حراري )ترايبتوفان 

*BT1 اختزالي مؤكسد 
NT1 ت أكسدة مختلطة الوظيفةآزا 

 آزات األكسدة

1996-11-13 

*BT1 اختزالي مؤكسد 
NT1 أكسيداز السيتوكروم 

NT1 لوسيفراز 

 آزات الحلمهة

 .3كود رقم 

*BT1 أنزيمات 

NT1 آزات األسترة 
NT2 آزات استر الكربوكسيل 

NT3 إستراز الكولين 

NT3 ليبازات 
NT2 آزات الفسفات 

NT3 آزات النكليوتيد 

NT3 فسفاتاز حمضية 
NT3 فسفاتاز قلوية 

NT2 فوسفو ثنائي إستراز 

NT3 نوكليازات 
NT4 دَناز 

NT5 نكليازات داخلية 

NT4 رناز 
NT1 أنهيدرازات حمضية 

NT2 آزات الفسفوهدرول 

NT3 أدنوزين ثالثي الفسفاتاز 
NT2  بروتينات- g 

NT1  حلمهةc-n الببتيدية 

NT2 أميدازات 
NT3 أرجيناز 

NT3 آز البولة 

NT2 أميدينازات 
NT1 هدروالزات الغليوكوزيل 

NT2  هدروالزاتo- غليكوزيل 

NT3 آز الهالورونيد 
NT3 آزالغاالكتوزيد 

NT3 أميالز 

NT3 سليلوالز 
NT3 غلوكورونيداز 

NT3 غلوكوزيداز 

NT3 كسيالناز 
NT3 ليزوزيم 

NT1 هدروالزات ببتيدية 

NT2 أمينو ببتيدازات 
NT2 ببتيدازات الكربوكسي 

NT2 ببتيدازات النوعية 

NT3 رنيين 
NT3 يوروكيناز 

NT2  بروتينازات-sh 

NT3 بابائين 
NT3 بروتيناز ِعْقدية 

NT3 كاتبسينات 

NT2 بروتينازات السيرين 
NT3 تربسين 

NT3 ثرومبين 

NT3 حال لليفين 
NT3 كاليكرين 

NT3 كيموتريسين 

NT2 بروتينازات حمضية 
NT3 بيبسين 

RT حلمهة إنزيمية 

 آزات الربط

USE ليغازات 

 آزات الفسفات

 .3.1.3كود رقم 

*BT1 آزات األسترة 
NT1 آزات النكليوتيد 

NT1 فسفاتاز حمضية 

NT1 فسفاتاز قلوية 

 آزات الفسفوريل

USE آزات نقل الفسفور 

 آزات الفسفوهدرول

INIS: 1985-09-09; ETDE: 1981-01-30 

 .3.6.1كود رقم  
*BT1 ات حمضيةأنهيدراز 

NT1 أدنوزين ثالثي الفسفاتاز 

 آزات النقل األميني

USE آز النقل األميني 

 آزات النكليوتيد

 .3.1.3.6و   3.1.3.5و  3.1.3.31كود رقم 

*BT1 آزات الفسفات 

 آزات الهدروكسيل

INIS: 1982-02-10; ETDE: 1981-01-12 

UF آز الهدروكسيل 

*BT1 اختزالي مؤكسد 
NT1 تيروزيناز 

 آزات ثالثي الهدروجين

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1981-01-12 
 .1.12كود رقم 

UF آز ثالثي الهدروجين 

*BT1 اختزالي مؤكسد 

 آزات نازعة للكربوكسيل

INIS: 1982-06-09; ETDE: 1980-11-12 

UF آز نارع للكربوكسيل 

*BT1 ليازات الكربوكسي 

 آزات نازعة للهدروجين

2000-04-12 

USE  مؤكسداختزالي 

 آزات نازعة للهدروجين من مجموعة النترو

INIS: 2000-03-29; ETDE: 1981-01-12 

 .1.7كود رقم 

UF آز اليوريك 

UF آزات اختزال نترو 

*BT1 اختزالي مؤكسد 
NT1 نتروجيناز 

 آزات نازعة للهدروجين نكلوتيدية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-12 

 .1.6كود رقم 
USE اختزالي مؤكسد 

 آزات نقل البنتوزيل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-13 

 .2.4.2كود رقم 
*BT1 ناقالت الغليكوزيل 

NT1 ناقلة فسفوريبوزيل هيبوزانتين 

 آزات نقل الفسفور

1996-11-13 

 .2.7.9إلى   2.7.8و  2.7.6إلى   2.7.1كود رقم 

UF آزات الفسفوريل 

UF كيناز الستربتدين 

UF )كينازات )أنزيمات 

UF كينازات )أنزيمات( نقل الفسفور 
*BT1 آزات نقل مجموعة الفسفور 

NT1 هكسوكيناز 

RT بروتينات فوسفورية 

 آزات نقل المتيل

INIS: 1985-12-11; ETDE: 1984-06-29 

مجموعة من اإلنزيمات التي تحفز نقل مجموعة المتيل من 
 مركب واحد إلى آخر.

*BT1  آزات نقل الكربون -كربون 

RT تصليح الدنا 

RT متالّزات الدنا 
RT متيلة 

RT ِمتيونين 

 آزات نقل مجموعة الفسفور

INIS: 1986-12-03; ETDE: 1981-01-30 
 .2.7كود رقم 

*BT1 ترانسفيرازات 
NT1 آزات نقل الفسفور 

NT2 هكسوكيناز 

NT1 ترانسفيراز نوكليوتيديلي 
NT2 بوليميرازات 

NT3 بوليميرازات الدنا 

NT3 بوليميرازات الرنا 

 أزاجوانين

ETDE: 1981-04-20 

USE مضادات الُمْستَْقلَب 

 إزاحة بالطور الممزوج

INIS: 1992-01-15; ETDE: 1976-03-11 
UF غمر ممزوج 

BT1 حقن المائع 

NT1 حقن ثنائي أكسيد الكربون 
NT1 ملء بمستحلب مكروي 

RT استرداد معّزز 

RT نفط 

 إزالة

1991-08-14 

UF وغا إلزاحة النتروجينعملية تي 
NT1 إزالة الحرارة المتبقية 

NT1 إزالة الماء 

NT1 إزالة المقطوعات 
NT1 إزالة سم المفاعل 

RT إطالق نواتج االنشطار 

RT نزع الترميد 

 إزالة )بعد التسخين(

USE إزالة الحرارة المتبقية 

 إزالة )سم المفاعل(

USE إزالة سم المفاعل 

 إزالة اإلثارة

BT1 انتقاالت بين مستويات الطاقة 

NT1 اضمحالل غير مشع 

RT إثارة 
RT استرخاء 



 إزالة اإلدخال في أقنية 26 أزرق بروسيا

 

 

 إزالة اإلدخال في أقنية

USE إدخال في أقنية 

 إزالة االستقطاب

RT استقطاب 

 إزالة االقتران

RT اقتران 

RT  القيمةft 

 إزالة البارافين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-10-24 

USE نزع الشمع 

 إزالة البلمرة

*BT1 تفكك 

RT بلمرة 

RT وزن جزيئي 

 إزالة التجمد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-02-23 

 إزالة الصقيع أو الجليد من جسم ما.

RT تجّمد 
RT تذويب 

RT جليد 

RT صقيع 
RT صهر 

 إزالة التغليف

BT1 معالجات بدائية 
NT1 تعرية كيميائية 

NT1 تقشير آلي 

RT إعادة المعالجة 
RT تغليف 

RT علب وقود 

RT عناصر وقود 

 إزالة التلوث المشعّ 

INIS: 1975-11-27; ETDE: 2002-04-26 

USE إزالة تلوث 

 إزالة التنشيط

1985-07-23 
RT تنشيط كيميائي 

 إزالة الحرارة المتبقية

2000-04-12 
USE  منظوماتrhr 

 إزالة الحرارة المتبقية

UF )إزالة )بعد التسخين 

UF إزالة الحرارة المتبقية rhr 
UF إزالة الحرارة بعد الحادث 

UF إزالة حرارة االضمحالل 

UF إزالة حرارة متبقية 

BT1 إزالة 

RT حرارة متبقية 

RT  منظوماتrhr 

 rhrإزالة الحرارة المتبقية 

INIS: 1975-12-19; ETDE: 2002-05-11 

 ازالة الحرارة المتبقية.
USE إزالة الحرارة المتبقية 

 إزالة الحرارة بعد الحادث

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-04-26 

 ازالة الحرارة بعد الحادث.
USE إزالة الحرارة المتبقية 

 إزالة الرطوبة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-11 

SEE تجفاف 
SEE تجفيف 

 إزالة السرية

INIS: 1998-07-06; ETDE: 1983-03-24 
UF معلومات غير مصنفة 

RT معلومات عامة 

RT معلومات مصنفة 

 إزالة السمية

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1981-03-16 

RT إزالة تلوث 

RT حركيات التفاعل الكيمياحيوي 

RT ذيفانات 

RT ية  ُسّمِ
RT مواد خطرة 

RT ية  مواد ُسّمِ

 إزالة الغازات

UF إفالت الغاز 
RT إطالق نواتج االنشطار 

RT انتزاز 

RT قطع مصبوبة 

 إزالة القشور المترسبة

BT1 إكمال سطحي 

RT تَقُشر 

RT تنظيف سطحي 
RT دقدقة بالكريات 

RT غسل 

RT مكافحة الترسبات الحرشفية 

 إزالة اللّغننة

INIS: 1992-09-04; ETDE: 1978-06-14 

إزالة الّلغننة  إما عن طريق األنزيمية أو الوسائل        
 الكيميائية.

RT خشب 

RT خاليا نباتية 
RT سليلوز 

RT ليغنين 

 إزالة الماء

INIS: 1991-08-14; ETDE: 1975-11-28 
UF نزع الماء 

BT1 إزالة 

RT تجفاف 
RT تحضير الفحم 

RT معدات نزع الماء 

 إزالة المعدنة

تليين المياه باستخدام الزيوليتات أو الرانتجات الزالة 
 الكاتيونات.

BT1 عمليات الفصل 
NT1 إزالة الملوحة 

RT تبادل أيوني 

RT تقطير 
RT عوامل إزالة المعدنة 

RT كيمياء الماء 

RT مياه التغذية 

 إزالة المغنطة

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1977-10-19 

NT1 إزالة مغنطة كظيمة 

RT حقول مغنطيسية 
RT مغانط 

RT مغنطة 

RT مغنطيسية 

 إزالة المغنطة )كظيمة(

2000-04-12 

USE إزالة مغنطة كظيمة 

 لمقطوعاتإزالة ا

INIS: 1993-03-23; ETDE: 1983-03-23 

UF ترحيل وحل الحفر 

BT1 إزالة 
RT ثقب 

RT حفر اآلبار 

RT موائع التقوير 
RT موائع الحفر 

 إزالة الملوحة

 أية عملية لجعل ماء البحر أو أي مياه مالحة صالحة للشرب.

*BT1 إزالة المعدنة 
RT أمالح 

RT تبادل أيوني 

RT تقطير 
RT فصل بالتجميد 

RT ماء البحر 

RT مبخرات 
RT محطات طاقة ثنائية الغرض 

RT مفاعالت إزالة الملوحة 

RT ملوحة 
RT منشآت إزالة الملوحة 

 إزالة تلوث

UF  ّإزالة التلوث المشع 
UF تلوث إشعاعي 

UF عامل تنقية 

BT1 تنظيف 
RT إزالة السمية 

RT اجتراف 

RT تلويت سطحي 
RT تنظيف سطحي 

RT تنقية 

RT توهين طبيعي 
RT طالءات واقية 

RT غسل 

RT َغْسل 
RT غضار 

RT فعل إصالحي 

RT مرشَّات األمان 
RT ممتّزات حيوية 

RT منظفات 

RT منظومات تنظيف المبّرد 
RT منظومات دعم الحياة 

RT نزع الكربون 

RT وسطاء مخلبية 
RT وقاية من اإلشعاع 

 إزالة حرارة االضمحالل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 
USE إزالة الحرارة المتبقية 

 إزالة حرارة متبقية

INIS: 1975-12-19; ETDE: 2002-05-03 

USE إزالة الحرارة المتبقية 

 إزالة سم المفاعل

UF )إزالة )سم المفاعل 

BT1 إزالة 

RT اهتزازات سماريوم 
RT اهتزازات كزينون 

RT سموم نووية 

 إزالة مغنطة كظيمة

UF  المغنطة )كظيمة(إزالة 

UF تبريد مغنطيسي 

BT1 إزالة المغنطة 
RT يات  قّرِ

RT مغنطيسية 

 آزالغاالكتوزيد

 .3.2.1.23و   3.2.1.22كود رقم 
*BT1  هدروالزاتo- غليكوزيل 

 أزربيجان

INIS: 1997-08-20; ETDE: 1993-04-08 

SF اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية 

SF اتحاد الجمهوريات السوفييتية االشتراكية 

SF االتحاد السوفييتي 

BT1 آسيا 
RT بحر قزوين 

RT قوقاز 

 أزرق إيفانس

*BT1 أصباغ آزو 

*BT1 حموض السلفونيك 

BT1 كواشف 

 أزرق التولويدين

*BT1 أصباغ آزو 

RT تولويدينات 

 أزرق المتلين

*BT1 أمينات 

*BT1 عوامل مضادة للميكروبات 

*BT1 فنوتيازين 

*BT1 كلوريدات 

 أزرق الموليبدنوم

BT1 أصبغة 

*BT1 أكاسيد الموليبدنوم 

 أزرق بروسيا

ETDE: 2002-04-26 

USE حديدي السيانيد 



 أزرق تريبان 27 بتا-أسباراجين

 

 

USE مركبات البوتاسيوم 

 أزرق تريبان

*BT1 أصباغ آزو 
*BT1 أمينات 

*BT1 حموض السلفونيك 

*BT1 نفتوالت 

 أزرق متيل التيمول

*BT1 أصباغ ثالثي فنيل  فسفين 

BT1 )مؤشرات )مشعرات 

 أزهار

 لألعضاء التناسلية للنباتات.

NT1 سداة 

RT تكاثر 
RT َطْلع 

RT نباتات 

 أزواج إلكترونية

RT إلكترونات 
RT إنتاج الزوج 

RT بوزيترونات 

 أزواج أيونية

UF )عناقيد )أيونات 
UF عناقيد أيونية 

RT أيونات 

RT عناقيد ذرية 

 أزواج كوبر

RT أينشتاين-إحصاء بوز 

RT إلكترونات 
RT سوية فيرمي 

RT طول الترابط 

RT موصلية فائقة 

 أزواج ميونية

INIS: 1975-09-16; ETDE: 1975-10-28 

RT إنتاج الزوج 

RT ميونات زائد 
RT ميونات ناقص 

 آزوتوباكتر

*BT1 بكتريا 

 آزوالت

مركبات التي تحتوي على حلقة غير متجانسة خماسية         
 تحتوي على واحد أو أكثر من ذرات النتروجين.

*BT1 مركبات آزوت عضوية 
*BT1 مركبات حلقية المتجانسة 

NT1 أكزاديازوالت 

NT1 أكزازوالت 
NT2 بنزوكسازوالت 

NT2 مضاعف )فنيل اوكرالوليل( البنزن 

NT1 إيميدازوالت 
NT2 ئينأالنتو 

NT2 بنزإيميدازوالت 

NT2 بيوتين 
NT2 حمض اليوروكانيك 

NT2 كرياتينين 

NT2 متروتيدازول 
NT2 ميزونيدازول 

NT2 هستامين 

NT2 هستيدين 
NT2 هيدانتوينات 

NT1 بيرازوالت 

NT2 إندازوالت 
NT2 بيرازولينات 

NT3 أنتيبيرين 

NT1 بيروالت 
NT2 إندوالت 

NT3 أخضر اإلندوسيانين 

NT3 تريبتامينات 
NT4 سيروتونين 

NT5 بوفوتينين 

NT4 ميالتونين 
NT3 تريبتوفان 

NT3 حمض الليسرجيك 

NT3 ريزيربين 
NT3 ستريكنين 

NT3 فِْنبالستين 

NT3 نيلة 

NT2 بليروبين 
NT2 بيروليدونات 

NT3 بيروليدون متعدد الفنيل 

NT2 بيروليدينات 
NT3 برولين 

NT3 نيكوتين 

NT3 هدروكسي برولين 
NT1 تترازوالت 

NT2 تترازوليوم 

NT1 تريازوالت 
NT1 تياديازوالت 

NT1 تيازوالت 

NT2 بنزوتيازوالت 
NT2 تيامين 

NT2 سّكرين 

NT1 كربازوالت 

 أزولين

*BT1 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 أزوميد

INIS: 1988-06-22; ETDE: 1988-07-15 

USE حمض الهيدرازويك 

 أزيد

للمركبات غير العضوية فقط. أزيد العضوي، استخدام        
 مركبات أزيدو.

BT1 مركبات النتروجين 

RT حمض الهيدرازويك 

RT مركبات أزيدو 

 أزين

مركبات تحتوي على حلقة سداسية غير متجانسة        
 تحتوي على واحد أو أكثر من ذرات النتروجين.

*BT1 مركبات آزوت عضوية 

*BT1 مركبات حلقية المتجانسة 

NT1 بيرازينات 

NT2 فتاالزينات 
NT3 لومينول 

NT1 بيرازينات 

NT2 بيبرازينات 
NT2 فنازين 

NT1 بيريدينات 

NT2 أكريدينات 
NT3 برتقالي األكريدين 

NT3 فالفينات 

NT4 أكريفالفين 
NT4 بروفالفين 

NT2 بريدوكسين 

NT2 بريديالزوريزورسينول 
NT2 بريديالزونافتول 

NT2 بيبريدينات 

NT3 بيثيدين 

NT3  ثالثي أستون أمين-n- أكسيل 

NT3 ثنائي بريدامول 
NT2 بيريدوكسال 

NT2 بيريدين 

NT2 بيكولين 
NT3 حمض البكولينيك 

NT2 ثنائي البيريدين 

NT2 حمض النيكوتينيك 
NT2 ( غلوتامات البريدوكسيليدينe) 

NT2 كينولينات 

NT3 أكسين 
NT3 فّرون 

NT3 كينالدين 

NT2 مركبات البيريدينيوم 
NT2 نيكوتين 

NT2 نيكوتين أميد 

NT1 بيريميدينات 
NT2 ألوكسان 

NT2 باربيتوراتات 

NT3 فينوباربيتال 
NT3 نمبوتال 

NT2 تيامين 

NT2 تيميدين 
NT2 سيتوزين 

NT2 سيتيدين 

NT2 سيتيدين منقوص األكسجين 

NT2 يوراسيالت 

NT3 بروموراسيالت 
NT4 برومودأكسي يوريدين 

NT3 تيمين 

NT3 ثيويوراسيل 
NT3 حمض األوروتيك 

NT3 فلورويوراسيالت 

NT4 فلوكسريدين 
NT3 كلور اليوراسيالت 

NT3 يودوأوراسيالت 

NT4 يوديد أكسي يوريدين 
NT3 يوريدين 

NT3 يوريدين منقوص األكسجين 

NT1 تريازينات 
NT2 ميالمين 

NT2 يورات السيان 

NT1 فنوتيازين 
NT2 أزرق المتلين 

NT2 كلور البرومازين 

 أزيوتروب

RT تقطير 
RT نقاط الغليان 

 أس هدروجيني

UF )تعديل )كيميائي 
UF حموضية 

RT أتربة حمضية 

RT إفساد الحمض النووي 
RT تكليس 

RT تمسُّخ بروتيني 

RT حموض عضوية 
RT حموض العضوية 

RT دارئات 

RT سعة تعديل الحمض 
RT قواعد 

 أساسات

1975-12-17 

UF أساسات البناء 
UF مفاعالت 

*BT1 دعائم 

RT أبنية 
RT أقبية 

RT إنشاء 

RT  تربة -تأثرات بنية 

 أساسات البناء

INIS: 1975-12-17; ETDE: 2002-06-13 

USE أساسات 

 أساليب الحياة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-11-14 

األساليب التي تنظم بها الحياة اليومية لألفراد أو بشكل أعم 
 المجتمعات ونوع القيم التي تعكسها هذه المنظمة.

SEE سلوك 

SEE  اقتصادية -عوامل اجتماعية 

SEE نشاطات وقت الفراغ 

 أساور

NT1 سوار متراص 

NT2 أجهزة روتاماك 

NT2 تشكيالت الحقل المعكوس 
RT أجهزة سوارية 

RT رانيتحول دو 

RT تشكيلة سوارية 
RT حلقات 

RT فضاء حولي 

RT نسبة باعيّة 

 أسباراجين

UF بتا-أسباراجين 

UF أسباراميد 
UF أسبارجين 

UF أسيارجين 

UF ألفا-حمض أمينو السوسيناميك 
*BT1 أميدات 

*BT1 حموض أمينية 

RT حمض األسباراتيك 

 بتا-أسباراجين

USE أسباراجين 



 أسباراميد 28 216أستاتين 

 

 

 أسباراميد

USE أسباراجين 

 أسبارجين

USE أسباراجين 

 إسبان أميركيون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-01-21 

USE أمريكيون إسبان 

 إسبانيا

1995-04-03 

*BT1 أوروبا الغربية 
BT1 بلدان نامية 

NT1 ُجُزر  كناري 

RT خليج غاسكونيا 
RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 

 أسبستوس

RT مواد حرارية 

 أسبوع عمل مضغوط

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-05-08 
USE برامج العمل المتناوب 

 أَسبيرجيلَّس

*BT1 فطريات حقيقية 
RT أفالتوكسينات 

 أسبيرين

INIS: 1975-11-27; ETDE: 1976-03-22 

USE حمض أستيل ساليسيليك 

تات  أسِّ

BT1 أمالح حمض الكربوكسيل 

RT إسترات حمض الخل 

 أستات الفينيل

2005-02-22 

*BT1 إسترات حمض الخل 

RT أحاديات حد الفينيل 

 أستات المتيل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-09-15 

*BT1 إسترات حمض الخل 

 أستاتين

*BT1 هالوجينات 

 191أستاتين 

2003-11-13 

*BT1 نظائر األستاتين 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 192أستاتين 

2007-01-17 

*BT1 نظائر األستاتين 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 193أستاتين 

2003-11-13 

*BT1 نظائر األستاتين 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 ل ألفانظائر مشعة من اضمحال 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 194أستاتين 

INIS: 1985-11-16; ETDE: 1984-05-08 
*BT1 نظائر األستاتين 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 195أستاتين 

*BT1 نظائر األستاتين 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 196أستاتين 

*BT1 نظائر األستاتين 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 197أستاتين 

*BT1 نظائر األستاتين 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 198أستاتين 

*BT1 نظائر األستاتين 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 لةنوى ثقي 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 199أستاتين 

*BT1 نظائر األستاتين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 200أستاتين 

*BT1 نظائر األستاتين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 201أستاتين 

*BT1 نظائر األستاتين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 202أستاتين 

*BT1 نظائر األستاتين 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 ثقيلة نوى 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 203أستاتين 

*BT1 نظائر األستاتين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 204أستاتين 

*BT1 نظائر األستاتين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 205أستاتين 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األستاتين 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 رها دقائقنظائر مشعة عم 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 206أستاتين 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األستاتين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 207أستاتين 

*BT1 نظائر األستاتين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 208أستاتين 

*BT1 نظائر األستاتين 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 209أستاتين 

*BT1 نظائر األستاتين 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 لفانظائر مشعة من اضمحالل أ 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 210أستاتين 

*BT1 نظائر األستاتين 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 211أستاتين 

*BT1 نظائر األستاتين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 212أستاتين 

*BT1 نظائر األستاتين 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 213أستاتين 

*BT1 نظائر األستاتين 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 214أستاتين 

*BT1 نظائر األستاتين 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 ضمحالل ألفانظائر مشعة من ا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 215أستاتين 

*BT1 نظائر األستاتين 
*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 216أستاتين 

*BT1 نظائر األستاتين 



 217أستاتين  29 إسترات حمض الفتاليك

 

 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 217أستاتين 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األستاتين 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 218أستاتين 

*BT1 ناقص المشعة  -ئر اضمحالل بيتا نظا 
*BT1 نظائر األستاتين 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 219أستاتين 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األستاتين 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 220أستاتين 

INIS: 1989-04-20; ETDE: 1989-05-11 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األستاتين 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 221أستاتين 

INIS: 1989-05-29; ETDE: 1989-06-21 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األستاتين 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 222أستاتين 

INIS: 1989-05-29; ETDE: 1989-06-21 
*BT1 ناقص المشعة  -بيتا  نظائر اضمحالل 

*BT1 نظائر األستاتين 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 223أستاتين 

INIS: 1989-05-29; ETDE: 1989-06-21 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األستاتين 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 811Cأستار 

2000-04-12 

*BT1 إضافات الهافنيوم 

*BT1 سبائك التنتاليوم القاعدية 
*BT1 سبائك التنغستين 

تال  أسِّ

UF 1،1-ثنائي إيتيل أوكسي ايتان 

*BT1 أِستاالت 
RT أِستالدهيد 

تاالت  أسِّ

*BT1 إيترات 

NT1 أِستال 
RT ستال(متعدد االستال )راتنجات األ 

 أستالدهيد

USE أِستالدهيد 

تالدهيد  أسِّ

UF أتيل الدهيد 

UF أستالدهيد 

UF )إيتانال )أستالدهيد 
*BT1 ألدهيدات 

RT أِستال 

RT كلورال 

تاميد  أسِّ

1996-10-23 

*BT1 أميدات 

RT حمض الخل 

 إسترات

1996-10-23 

 يشمل استرات األحماض العضوية والالعضوية.      

UF دهن الصوف 
UF النولين 

BT1 مركبات عضوية 

NT1 إسترات الفوربول 
NT1 إسترات حمض إيزو السيانيك 

NT1 إسترات حمض اآلزوت 

NT2 رباعي نترات خماسي األرتيريتول 
NT2 نترات فوق االستال 

NT2 نتروالغليسرين 

NT2 نتروسلولوز 
NT1 إسترات حمض اآلزوتي 

NT1 إسترات حمض السلفونيك 
NT2 نسلفونات الكيل البنز 

NT2 سلفونات نفطية 

NT2 متان سلفونات المتيل 
NT2 ميتان سولفونات االتيل 

NT1 إسترات حمض الفتاليك 

NT1 إسترات حمض الفسفنيك 
NT1 إسترات حمض الفسفوريك 

NT2 ثالثي كريزيل الفسفات 

NT2  حمضhdehp  حمض مضاعف )إتيل
هكسيل(الفسفور، حمض ثنائي )اتيل هكسيل( 

 الفسفور

NT2 حمض إحادي دودسيل الفسفوريك 
NT2 حمض الفيتيك 

NT2 فسفات البوتيل 

NT3 أحادي بوتيل الفسفات 
NT3 ثالثي بوتيل الفسفات 

NT3 فسفات ثنائي البوتيل 

NT1 إسترات حمض الفسفونيك 
NT2 ديهكيل-n-n أتيل كربميل متيلين فسفات 

NT2  متيل فسفونات ثنائي ايزو األميل، متيل

 و الفنيلفسفونات ثنائي ايز
NT1 إسترات حمض الكبريتيك 

NT1 إسترات حمض الكربوكسيل 

NT2 إسترات حمض أوكساليك 
NT2 إسترات حمض األكريليك 

NT2 إسترات حمض الخل 

NT3 أستات الفينيل 

NT3 أستات المتيل 

NT3 أسيتات متعدد الفنيل 

NT2 إسترات حمض الكرباميك 
NT2 إسترات حمض الليمون 

NT2 اكريليكإسترات حمض الميت 

NT2 أستيرات حمض أِستوأستيك 
NT2 بروموسلفوفتالئين 

NT2 حمض الرتينوئيك 

NT2 غلوكوهبتونات 
NT2 فنول فتالئين 

NT2 ماالتيون 

NT1 إسترات حمض الكربونيك 
NT1 إسترات حمض تيوالفسفوريك 

NT2 باراثيون 

NT2 سيستافوس 
NT2 غاما فوس 

NT1 أستيل كولين 

NT1 استرات السليلوز 
NT2 نتروسلولوز 

NT1 ثالثي الغليسريدات 

NT2 تريولين 
NT2 زيت الذرة 

NT2 زيت الزيتون 
NT2 زيت الفول السوداني 

NT2 زيت بذرة الكتّان 

NT2 زيت فول الصويا 
NT1 فسفوليبيد 

NT2 سفنغوميلين 

NT2 كرديوليبين 
NT2 ِلسيتينات 

NT1 الكتون 

NT2 حمض الجيبرليك 
NT2 كومارين 

NT1 اتمتعدد األكريالت 

NT2  بولي ميتيل ميتا أكريليت إتيل ماليميد-n 
NT2 زجاج البليكسي 

NT2 فوق الكبريتات 

NT2 لوسيت 
NT1 متعدد االسترات 

RT آزات األسترة 

RT أسترة 
RT أمالح حمض الكربوكسيل 

RT تكاثف كاليزن 

RT حلمهة 
RT شحميات 

 إسترات الفوربول

INIS: 1981-12-23; ETDE: 1980-05-06 

*BT1 إسترات 
RT مسرطنات 

 إسترات حمض أوكساليك

*BT1 إسترات حمض الكربوكسيل 
RT )أكزاالت )حّماضات 

 إسترات حمض إيزو السيانيك

2000-04-12 

*BT1 إسترات 

 إسترات حمض اآلزوت

UF نترات المتيل 

*BT1 إسترات 

NT1 رباعي نترات خماسي األرتيريتول 

NT1 نترات فوق االستال 

NT1 نتروالغليسرين 

NT1 نتروسلولوز 

 إسترات حمض اآلزوتي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-12-16 

*BT1 إسترات 

 إسترات حمض األكريليك

*BT1 إسترات حمض الكربوكسيل 

RT أحاديات حد الفينيل 

RT أكريالتات 

 إسترات حمض الخل

1996-10-23 

UF خالت إيزوبنتيل 

UF خالت األميل 
UF خالت اإليزوأميل 

*BT1 إسترات حمض الكربوكسيل 

NT1 أستات الفينيل 
NT1 أستات المتيل 

NT1 أسيتات متعدد الفنيل 

RT أِستات 

 إسترات حمض السلفونيك

1997-06-19 

*BT1 إسترات 
*BT1 مركبات كبريت عضوية 

NT1 سلفونات الكيل البنزن 

NT1 سلفونات نفطية 
NT1 متان سلفونات المتيل 

NT1 ميتان سولفونات االتيل 

RT حموض السلفونيك 
RT سلفوناتات 

 إسترات حمض السيليسيك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-03-04 

USE مركبات سليكون عضوية 

 إسترات حمض الطرطريك

1996-07-23 

USE إسترات حمض الكربوكسيل 

 إسترات حمض الفتاليك

*BT1 إسترات 

RT فتاالت 



 إسترات حمض الفسفنيك 30 أستيل أستون

 

 

 إسترات حمض الفسفنيك

*BT1 إسترات 
*BT1 مركبات فسفور عضوية 

RT حموض الفسفنيك 

 إسترات حمض الفسفوريك

UF  اتيل هكسيل فسفات -2-ثالثي 
UF  اتيل هكسيل الفسفات -2ثالثي 

*BT1 إسترات 

*BT1 مركبات فسفور عضوية 
NT1 ثالثي كريزيل الفسفات 

NT1  حمضhdehp  حمض مضاعف )إتيل

هكسيل(الفسفور، حمض ثنائي )اتيل هكسيل( 
 الفسفور

NT1 حمض إحادي دودسيل الفسفوريك 

NT1 حمض الفيتيك 
NT1 فسفات البوتيل 

NT2 أحادي بوتيل الفسفات 

NT2 ثالثي بوتيل الفسفات 
NT2 فسفات ثنائي البوتيل 

 إسترات حمض الفسفونيك

SEE إسترات حمض الفسفونيك 
SEE  حمضhdehp  حمض مضاعف )إتيل

هكسيل(الفسفور، حمض ثنائي )اتيل هكسيل( 

 الفسفور

 إسترات حمض الفسفونيك

SF إسترات حمض الفسفونيك 

*BT1 إسترات 

*BT1 مركبات فسفور عضوية 
NT1 ديهكيل-n-n أتيل كربميل متيلين فسفات 

NT1  متيل فسفونات ثنائي ايزو األميل، متيل فسفونات

 ثنائي ايزو الفنيل

 إسترات حمض الكبريتيك

1978-04-21 

UF كبريتات لوريل الصوديوم 

*BT1 إسترات 
*BT1 مركبات كبريت عضوية 

RT حمض الكبريتيك 

 إسترات حمض الكرباميك

*BT1 إسترات حمض الكربوكسيل 

RT كربامات 

 إسترات حمض الكربوكسيل

1996-07-23 
UF إسترات حمض الطرطريك 

*BT1 إسترات 

NT1 إسترات حمض أوكساليك 
NT1 إسترات حمض األكريليك 

NT1 إسترات حمض الخل 

NT2 أستات الفينيل 

NT2 أستات المتيل 

NT2 أسيتات متعدد الفنيل 

NT1 إسترات حمض الكرباميك 
NT1 إسترات حمض الليمون 

NT1 إسترات حمض الميتاكريليك 

NT1 أستيرات حمض أِستوأستيك 
NT1 بروموسلفوفتالئين 

NT1 حمض الرتينوئيك 

NT1 غلوكوهبتونات 
NT1 فنول فتالئين 

NT1 ماالتيون 

RT حموض الكربوكسيلية 

 إسترات حمض الكربونيك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-12-16 

UF كربونات البروبيلين 
*BT1 إسترات 

 إسترات حمض الليمون

*BT1 إسترات حمض الكربوكسيل 

RT ليمونات 

 إسترات حمض الميتاكريليك

UF متاكريالت المتيل 

*BT1 إسترات حمض الكربوكسيل 

RT أحاديات حد الفينيل 
RT  بولي ميتيل ميتا أكريليت إتيل ماليميد-n 

 إسترات حمض تيوالفسفوريك

*BT1 إسترات 
NT1 باراثيون 

NT1 سيستافوس 

NT1 غاما فوس 
RT فور عضويةمركبات فس 

RT مركبات كبريت عضوية 

 إستراديول

*BT1 إسترانات 
*BT1 إستروجينات 

*BT1 مركبات أكسجينية 

 إستراز الكولين

 . 3.1.1.8و   3.1.1.7كود رقم 

*BT1 آزات استر الكربوكسيل 

RT أستيل كولين 

 أستراليا

1997-06-19 

UF مضيق باس 

BT1 آسيا الجنوبية 
BT1 بلدان متطورة 

NT1 أستراليا الجنوبية 

NT1 أستراليا الغربية 
NT1 المنطقة الشمالية 

NT1 تاسمانيا 

NT1 فيكتوريا 
NT1 كوينسلند 

NT1 نيوساوث ويلز 

RT أوقيانوسيا 
RT بحر التيمور 

RT بحر تاسمان 

RT مناجم ماري كاتلين 
RT منجم رم جنغل 

RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 

RT نيوغينيا 

 أستراليا الجنوبية

*BT1 أستراليا 

RT مكمن روكسباي داونز 
RT منجم األولمبيك دام 

 أستراليا الغربية

*BT1 أستراليا 

RT مكمن يليّري 

 أستراليت

USE تكتيتات 

 إسترانات

*BT1 ستيروئيدات 

NT1 إستراديول 
NT1 أسترون 

NT1 إستريول 
RT إستروجينات 

 أسترة

BT1 تفاعالت كيميائية 

RT إسترات 

 أسترة فسفورية

BT1 تفاعالت كيميائية 

 إستروجينات

*BT1 هرمونات ستيروئيدية 

NT1 إستراديول 
NT1 أسترون 

NT1 إستريول 

RT إسترانات 
RT تاموكسيفن 

RT خصاء 

RT دورة اإليستروس 

RT ستيلبسترول 

RT مبايض 
RT ط للجريب  هرمون منّشِ

 أسترون

*BT1 إسترانات 

*BT1 إستروجينات 
*BT1 كيتونات 

*BT1 مركبات أكسجينية 

 إستريول

*BT1 إسترانات 
*BT1 إستروجينات 

*BT1 مركبات أكسجينية 

 إستقطاب خالئي

RT إلكترديناميك كمومي 
RT حاالت خالء 

RT مفعول كازيمير 

 إستقطابية الجسيمات

2015-01-29 
BT1 خواص الجسيمات 

NT1 إستقطابية كهرباء الجسيمات 
NT1 إستقطابية مغنطيسية الجسيمات 

 إستقطابية كهرباء الجسيمات

2015-01-29 

UF )اإلستقطابية )كهرباء الجسيمات 

*BT1 إستقطابية الجسيمات 

RT عزوم ثنائية القطب الكهربائية 

 إستقطابية مغنطيسية الجسيمات

2015-01-29 
UF )اإلستقطابية )مغنطيسية الجسيمات 

*BT1 إستقطابية الجسيمات 

RT عزوم ثنائية القطب مغنطيسية 

 أستلة

*BT1 أسيلة 

 أستنة

1983-09-06 
*BT1 هلجنة 

 أستنيت

 الحديد.-محلول صلب للكربون في غاما        

*BT1 إضافات الكربون 
*BT1 سبائك الحديد 

RT  غاما -حديد 

RT فوالذ أستينتي 
RT محاليل صلبة 

RT مرتنزيت 

RT نزع الكربون 

 أستوفنِّتيدين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-20 

USE نات  ُمسّكِ
USE مضادات الحمى 

 أستوفِّنون

UF أستيل بنزن 

UF كيتون فنيل المتيل 
*BT1 عطريات 

*BT1 كيتونات 

توفينون  أسِّ

BT1 أمالح حمض الكربوكسيل 

تون  أسِّ

UF أكسوبروبان 

UF بروبانون 
UF ثنائي متيل كيتون 

*BT1 كيتونات 

تونتريل  أسِّ

1981-07-06 
*BT1 نتريالت 

RT حمض الخل 

 إستونيا

INIS: 1997-08-20; ETDE: 1993-03-15 
SF اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية 

SF اتحاد الجمهوريات السوفييتية االشتراكية 

SF االتحاد السوفييتي 
*BT1 أوروبا الشرقية 

توأستيك  أستيرات حمض أسِّ

*BT1 إسترات حمض الكربوكسيل 

 أستيل أستون

UF 4،2-بنتان ديون 

BT1 كواشف 

*BT1 توناتكي 



 أستيل أمينو فلورينات 31 أسفلتيت

 

 

BT1 وسطاء مخلبية 

 أستيل أمينو فلورينات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-09-23 
UF أستيل أمينو فلورينات 

RT أمينات عطرية متعددة الحلقات 

RT مسرطنات 

 أستيل أمينو فلورينات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-09-23 

USE أستيل أمينو فلورينات 

 أستيل األستون

UF أستيل بروبيونيل 

UF ( 2،3بنتاندوئين) 

UF ثنائي كيتون اتيرالمتيل 
*BT1 كيتونات 

 أستيل بروبيونيل

USE أستيل األستون 

 أستيل بنزن

USE أستوفِنون 

 أستيل كولين

*BT1 إسترات 

*BT1 محاكيات نظير ودية 

*BT1 ُمركبات امونيوم رباعية 
*BT1 مات عصبية  منّظِ

RT إستراز الكولين 
RT )كولين )مرارين 

 أستيلنات

USE ألكينات 

 أستيلين

UF إتلين 
UF )إيتن )أستيلين 

*BT1 ألكينات 

RT متعدد االستيلينات 

 أسر

1996-07-23 

تشمل اسر االلكترونات او الثقوب في الشبيكة و اسر 
 الجزيئات في الحقول.

NT1 نظام الموزة 

RT ثقوب 
RT حقول مغنطيسية 

RT شبيكات بلّورية 

RT مفعول الدفيئة 
RT نظام مستقر 

 أَُسر

INIS: 1992-10-23; ETDE: 1979-12-10 

االتحاد االجتماعي الذي يتكون ممن يعيشون في نفس المنزل 
 أو الشقة أو في أي سكن آخر.

RT أبنية سكنية 

RT أبنية شقق 
RT بيوت متنقلة 

RT تحليل قطاعي 

RT قطاع اإلقامة 
RT منازل 

 أَْسر

1996-01-24 

 عرضية مأسورة، انظر ايضاً مقاطع عرضية كلية. لمقاطع
UF  ّأْسٌر مشع 

UF أسر نتروني 

NT1 أسر اإللكترون 
RT اضمحالل األسر اإللكتروني 

RT تآثرات 
RT تفاعالت نووية 

RT  عمليةr 

RT نسبة األسر إلى االنشطار 
RT نسبة بانوفسكي 

RT نموذج تكافؤي 

 Kأسر 

*BT1 اضمحالل األسر اإللكتروني 

 Lأسر 

*BT1 اضمحالل األسر اإللكتروني 

 Mأسر 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-08-09 
*BT1 اضمحالل األسر اإللكتروني 

 أسر اإللكترون

من القذائف في التصادمات، وليس الضمحالل االسر 
 االلكتروني.

BT1 أَْسر 

RT إعادة االتحاد 

RT ارتباط إلكتروني 
RT تبادل الشحنة 

RT حاالت الشحنة 

 أْسٌر مشعّ 

USE أَْسر 

 أسر نتروني

USE أَْسر 

USE تفاعالت نترونية 

 إسرائيل

BT1 آسيا 

BT1 الشرق األوسط 

BT1 بلدان نامية 
RT منظمات إسرائلية 

 إسرين )نيزوستغمين(

UF فيزوستغمين 
*BT1 قلوانيات 

*BT1 محاكيات نظير ودية 

 أسّرة مميَّعة

INIS: 1975-12-09; ETDE: 1976-03-25 
UF سرير مميَّع 

UF طبقات تدوير مميّعة 

UF مبادالت حرارة ذات سرير مميَّع 
RT تفاعالت كيميائية 

RT تمييع 

RT حجرة احتراق ذات سرير مميَّع 
RT طبقات محشوة 

RT طبقة تميّع 

RT  عمليةcafb  بحقن جسيمات الجير بزيت وقود
 عالي درجة الحرارة

RT مراجل ذات سرير مميَّع 

RT معلّقات 
RT فاعالت كيميائيةم 

 أسس قطران الفحم الحجري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-04-19 

BT1 قواعد 
BT1 مركبات عضوية 

RT زيوت قطران الفحم الحجري 

RT قطران الفحم الحجري 

سات  أسِّ

*BT1 كريات بيضاء 

سات )نسيج ضام(  أسِّ

USE خاليا َحلَميّة 

 أسطوانات

أجسام ذات شكل اسطواني. من أجل الحاويات أنظر عناوين 
 مثل اسطوانات غاز.

RT أنابيب 
RT تشكيلة أسطوانية 

RT شكل 

RT قضبان 
RT مواسير 

 أسطوانات غاز

BT1 حاويات 

 أسطوانات مغنطيسية

*BT1 أجهزة تخزين مغنطيسية 

 أسعار

1992-02-21 

UF بنية السعر 
NT1 أسعار التجزئة 

NT1 أسعار الجملة 

NT1 أسعار المنبع 
NT1 تسعير إضافات التكلفة 

NT1 تسعير التكلفة الهامشية 

NT1 تسعير في أوقات اإلستخدام 

NT1 تسعير متوسط 
NT1 تعرفة حمولة الذروة 

RT آليات ضبط الوقود 

RT بائعو التجزئة 
RT برنامج تأهيل النفط الخام المحلي 

RT تكلفة 

RT تنظيمات التسعير 
RT دخل 

RT رسوم مالية 

RT سوق هدف 
RT مرونة اقتصادية 

RT نفقات الطاقة 

 أسعار استهالكية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1996-03-28 
USE أسعار التجزئة 

 أسعار التجزئة

INIS: 1993-02-19; ETDE: 1979-06-06 

UF أسعار استهالكية 
UF فهرس سعر المستهلك 

BT1 أسعار 

RT أسعار الجملة 
RT بائعو التجزئة 

 أسعار الجملة

INIS: 1992-02-23; ETDE: 1979-06-06 
UF فهرس أسعار الُمنتج 

UF فهرس لسعر الجملة 

BT1 أسعار 
RT أسعار التجزئة 

 أسعار المنبع

INIS: 1992-04-09; ETDE: 1979-06-06 

 األسعار المدفوعة في المنبع لقاء الغاز أو النفط المنتج.
BT1 أسعار 

RT آبار الغاز الطبيعي 

RT آبار النفط 

 إسعاف أّولي

UF انعاش قلبي رئوي 

UF انعاش قلبي رئوي 
*BT1 معالجة 

RT إدارة الحوادث 

RT أذيّات 
RT حوادث 

RT مخاطر صحية 

RT مدخول وحيد 
RT مرشَّات األمان 

 أسفلت

*BT1 حّمريات 

RT أرصفة 

RT أسفلت الطرقات 

RT أسفلتنات 

 أسفلت الطرقات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 
زيوت أو بقايا نفطية يعتمد عليها للتطبيقات الباردة لسطوح 

 الطرقات.

*BT1 نفوط 
RT أسفلت 

RT فضاالت نفطية 

RT قُطارات نفطية 
RT نفط 

 أسفلت سائل

INIS: 1992-04-02; ETDE: 1976-01-23 
USE فضاالت نفطية 

 أسفلتنات

1984-04-04 

المكونات الصلبة الداكنة من الزيوت الخام وغيرها من القار 
التي هي قابلة للذوبان في ثاني كبريتيد الكربون ولكن غير 
قابلة للذوبان في النفتا البارافين. فإنها تحمل معظم المكونات 

 العضوية من البيتومين.
RT أسفلت 

 أسفلتيت

*BT1 مركبات عضوية أخرى 

RT حّمريات 



 إسفلتيت 32 أسماك أندرومية

 

 

 إسفلتيت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-02-19 
نوع خاص من القار ينتج عن طريق نفخ الهواء، تحت 

 ظروف مراقبة، في القار الحار.

USE حّمريات 

 إسقاط كاتودي

INIS: 1999-10-08; ETDE: 1977-03-08 

BT1 حماية من التآكل 

RT تآكل تنقّري 
RT تآكل كهركيميائي 

 أسقف

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-09-11 
RT أبنية 

 أسقف خضراء

2007-05-11 

أسقف مغطاة بشكل جزئي على األقل بالحياة النباتية ويتضمن 
أنظمة دعم مثل كتيم ضد الماء، منظومات صرف، وأوساط 

 نمو.

*BT1 سطوح 

 أسكارس

*BT1 أسكاريدات 

RT أمعاء دقيقة 

 أسكاريدات

BT1 طفيليات 

*BT1 مجموعة الخيطيات 

NT1 أسكارس 
RT أمعاء 

RT دجاج 

 إسكواالن

*BT1 ألكانات 

 إسكوالين

*BT1 تربينات 

*BT1 متعدد اإلزدواج 

 إسكيمو

*BT1 سكان أصليون 
RT شعوب سامية 

RT مناطق القطب الشمالي 

 أسالف البروتونات المتأخرة

INIS: 1976-10-29; ETDE: 1976-12-16 

UF )طالئع )بروتون متأخر 

UF )طالئع )بروتونات متأخرة 
*BT1 نظائر مشعة 

RT بروتونات متأخرة 

RT نظائر فقيرة بالنترونات 

 أسالف النترونات المتأخرة

UF )طالئع )نترون متأخر 

UF )طالئع )نترونات متأخرة 

*BT1 نظائر مشعة 
RT نترونات متأخرة 

RT بيتا -نترونات متأخرة 

 أسالك

NT1 أسالك فائقة الموصلية 

NT1 أسالك متفجرة 

RT حبال 
RT سالسل 

RT ُشعيرات 

RT قضبان 

 أسالك )وقود(

USE أسالك الوقود 

 أسالك الوقود

UF )أسالك )وقود 

*BT1 عناصر وقود 

 أسالك فائقة الموصلية

1982-11-30 

BT1 أسالك 
RT موصالت فائقة 

 أسالك كمومية

2003-11-03 

BT1 بنى نانوية 

 أسالك متفجرة

BT1 أسالك 
RT مفجرات 

 أسالك نانوية

2014-10-28 

BT1 بنى نانوية 

 أسلحة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-12-16 

NT1 أدوات التبعثر االشعاعي 

NT1 أسلحة طاقة موجهة 
NT2 أسلحة ليزرية 

NT1 أسلحة نووية 
NT2 أسلحة إشعاعية معززة 

NT2  قنبلة ذريةlittle boy 

NT1 عوامل الحرب البيولوجية 
NT1 قنابل 

NT1 مواد الحرب الكيميائية 

RT ربيةذخيرة ح 
RT مخترقات 

RT مراقبة التسلح 

 أسلحة إشعاعية معززة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-03-16 
UF قنابل نترونية 

*BT1 أسلحة نووية 

RT حرب إشعاعية نووية 

 أسلحة حزم الجسيمات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-08-21 

USE أسلحة طاقة موجهة 

 أسلحة ذرية

USE أسلحة نووية 

 أسلحة طاقة موجهة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-08-21 

UF أسلحة حزم الجسيمات 
BT1 أسلحة 

NT1 أسلحة ليزرية 

RT أسلحة فضائية 
RT جسيمات مشحونة 

RT حزم جسيمات 

RT دفاع بالصواريخ البالستية 

 أسلحة فضائية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-11-29 

UF منظومات مضادة للسواتل 

UF منظومات مضادة للصواريخ 
RT أسلحة طاقة موجهة 

RT دفاع بالصواريخ البالستية 

RT دفاع وطني 

 أسلحة ليزرية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-05 

*BT1 أسلحة طاقة موجهة 
RT ليزرات 

 أسلحة نووية

1998-06-10 

UF أسلحة ذرية 
UF أسلحة نووية حرارية 

UF قنابل ذرية 

UF هجومات نووية 
SF  مشروعtuman 

BT1 أسلحة 

NT1 أسلحة إشعاعية معززة 
NT1  قنبلة ذريةlittle boy 

RT fmct 

RT انفجارات نووية 

RT توازن الرعب النووي 

RT دفاع بالصواريخ البالستية 

RT دفاع مدني 
RT دفاع وطني 

RT َسْقط 

RT سقط محلّي 
RT سياسة عدم االنتشار 

RT شتاء نووي 

RT قذائف 
RT  مشروعmanhattan 

RT  مشروعredwing 

RT  مشروعteapot 

RT مشروع بلومبوب 
RT مشروع كاستل 

RT معاهدة بانكوك 

RT معاهدة بيليندابا 
RT معاهدة تالتيلوكو 

RT معاهدة حظر االختبارات النووية الشاملة 

RT معاهدة راروتونفا 
RT معهد األمم المتحدة لبحوث نزع التسلح 

RT ر االختبارات النووية الشاملةمنظمة معاهدة حظ 

RT مواقع اختبار نووي 
RT  موفع اختبار نوويazgir 

RT  موقع اختبارsemipalatinsk 

RT موقع اختبار نيفادا 
RT ناغازاكي 

RT نزع السالح النووي 

RT هيروشيما 
RT واقيات 

 أسلحة نووية حرارية

USE أسلحة نووية 

 أسلحة نووية، معاهدة الحظر لدول أمريكة الالتينية

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-17 
USE معاهدة تالتيلوكو 

 أسلوب الحياة

INIS: 2000-04-05; ETDE: 1978-11-14 
SEE سلوك 

SEE مستوى المعيشة 

 أسلوب بناء الحاسوب

INIS: 1987-02-25; ETDE: 1986-07-25 
 تجميع العناصر المنطقية لتشكيل نظام الحوسبة.

RT أبنية موزعة 

RT أجهزة خرج حاسوبية 

RT تجهيزات إلكترونية 

RT حواسيب 

RT شبكات عصبية 
RT معالجات صفيفية 

RT منظومات الزمن الحقيقي 

RT منظومات رقمية 
RT وصالت بينية للتجهيزات 

 أسماك

ال لمفهوم اللحم الصالح لألكل من األسماك التي تستعمل 
 كطعام بحري.

UF )سمك مفلطح )أسماك 

UF ميسغورنس 
*BT1 فقاريّات 

BT1 متعضيات مائية 

NT1 أسماك أندرومية 
NT2 سلمون 

NT2 سمك القاروس 

NT1 حنكليس 
NT1 سمك الترويت 

NT1 سمك التونة 

NT1  ّسمك القد 
NT1 سمك ذهبي 

NT1 سمك موسى 

NT1 ِمنّوه  ذو الرأس السمين 
RT حراشف السمك 

RT زراعة مائية 

RT زيت السمك 
RT طعام بحري 

RT عوالق سمكية 

RT غذاء 
RT غالصم 

RT مرض الفقاعة الغازية 

RT منتجات السمك 

RT منشآت مرور السمك 

RT مياه سطحية 

 أسماك أندرومية

INIS: 1991-08-09; ETDE: 1983-03-07 
األسماك التي تصعد لتيارات المياه العذبة من البحر لتضع 

 بيضها.

*BT1 أسماك 
NT1 سلمون 

NT1 سمك القاروس 
RT عوالق سمكية 



 أسمدة 33 أشباه جسيمات النداو

 

 

RT منشآت مرور السمك 

 أسمدة

NT1 فوق الفسفات 
RT تغذية حقيقية 

RT حفظ التربة 

RT دورة النتروجين 
RT زراعة 

RT ُغذيّات 

RT كيمياء التربة 
RT نباتات 

 عضويةأسمدة 

1991-12-11 

*BT1 نفايات بيولوجية 
*BT1 نفايات زراعية 

 إسمنت

*BT1 مواد بناء 

NT1 إسمنت بورتلند 

NT1 إسمنت جّصي 

RT تدعيم باألسمنت 
RT خرسانات 

RT صناعة اإلسمنت 

RT عوامل االنسداد 
RT كسوة باإلسمنت 

RT هواوين 

 إسمنت بورتلند

1992-05-08 
*BT1 إسمنت 

RT صناعة اإلسمنت 

RT َطْفل مستهلك 
RT  صودا -عملية تلبيد حبير 

 إسمنت جّصي

UF جّص باريس 

*BT1 إسمنت 

 أسناخ )رئوية(

USE رئات 

 أسناخ )سنية(

USE   فك 

 أسنان

*BT1 تجويف فموي 

RT أنسجة عظمية 

RT طب االسنان 
RT عاج 

RT   فك 

RT كالسيوم 
RT نَْخر 

 إسهال

BT1 أعراض 
RT أمراض جهاز الهضم 

RT إمساك 

RT أمعاء 
RT التهاب المعي 

 أسود اليوارنيوم

*BT1 معادن اليورانيوم 

*BT1 مواد أكسيدية 
RT أكاسيد اليورانيوم 

 آسيا

NT1 أردن 

NT1 أرمينيا 
NT1 أزربيجان 

NT1 إسرائيل 
NT1 أفغانستان 

NT1 إندونيسيا 

NT1 أوزبكستان 
NT1 إيران 

NT1 اإلمارات العربية المتحدة 

NT1 البحرين 
NT1 الصين 

NT2 تايوان 

NT2 تيبت 
NT2 هونغ كونغ 

NT1 العراق 

NT1 العربية السعودية 

NT1 الفليبين 

NT1 الهند 
NT1 اليمن 

NT1 باكستان 

NT1 بروناي 
NT1 بنغالدش 

NT1 بهوتان 

NT1 تايلند 
NT1 تركمانستان 

NT1 تركيا 

NT1 جمهورية جورجيا 
NT1 جمهورية كوريا 

NT1 جمهورية منغوليا الشعبية 

NT1 سري النكا 
NT1 سنغافورة 

NT1 سورية 

NT1 سيبيريا 
NT1 طاجيكستان 

NT1 ُعمان 

NT1 فيتنام 
NT1 قََطر 

NT1 كازاخستان 

NT1 كمبوديا 
NT1 كوريا الشمالية 

NT1 كويت 

NT1 كيرجيزستان 
NT1 الوس 

NT1 لبنان 

NT1 ماكاو 
NT1 مالديف 

NT1 ماليزيا 

NT1 ميانمار 
NT1 نيبال 

NT1 يابان 

NT2 ناغازاكي 

NT2 هاشيما نتي 

NT2 هيروشيما 

RT البالد العربية 

 آسيا الجنوبية

NT1 أستراليا 

NT2 أستراليا الجنوبية 
NT2 أستراليا الغربية 

NT2 المنطقة الشمالية 

NT2 تاسمانيا 
NT2 فيكتوريا 

NT2 كوينسلند 

NT2 نيوساوث ويلز 
NT1 نيوزيلند 

NT1 نيوغينيا 

NT2 بابوا نيوغينيا 

 أسيارجين

USE أسباراجين 

 أسيتابوالريا

*BT1 نوع من الطحالب 

 أسيتات كورتيكوستيرو منقوص األكسجين

1996-10-23 

 أسيتات كورتيكوستيرو منقوص األكسجين.       

USE ثنائي أوكسي كورتي كوسترون الخالت 

 أسيتات متعدد الفنيل

2005-02-22 

*BT1 إسترات حمض الخل 

*BT1 متعدد الفنيل 

 أسيلة

BT1 تفاعالت كيميائية 

NT1 أستلة 

NT1 بنزلة 

 أسينفتين

*BT1 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

RT نفتالين 

 إشارات

RT اتصاالت 

RT تشوه اإلشارة 

RT تكييف اإلشارة 
RT مكيفات اإلشارة 

RT نبضات 

RT نسبة اإلشارة إلى الضجيج 
RT نقل البيانات 

 أشباح

*BT1 نموذج بالحجم الطبيعي 

RT لجرعات في األعماقتوزع ا 
RT معالجة إشعاعية 

RT منحنيات تساوي الجرعات 

RT مواد مكافئة للنسيج 
RT نماذج بيولوجية 

RT نماذج داليّة 

 إشباع

NT1 إشباع الغاز 
NT1 تشبع بالماء 

NT1 تشبّع نفطي 

NT1 فوق اإلشباع 
RT انحاللية 

RT محاليل 

 إشباع الغاز

INIS: 1992-07-10; ETDE: 1977-06-02 

 درجة امالء البنية المسامية للخزان بإشباع الغاز.

UF إشباع غازي في الخزان 
BT1 إشباع 

RT تشبع بالماء 

RT تشبّع نفطي 
RT صخر الخزان 

 إشباع غازي في الخزان

INIS: 2000-01-05; ETDE: 1977-06-02 

USE إشباع الغاز 

 أشباه أحاديات االنصهار

RT خالئط تصلدية حرجة 

RT مخططات الطور 

 أشباه الفالفونات

2004-01-14 

UF فالفنودات 

*BT1 مركبات أكسجين عضوية 
NT1 فالفونات 

NT2 كَرَستين 

NT2 مورين 

 أشباه الكازوتينات

UF كروتينات 

BT1 أصبغة 

*BT1 تربينات 
*BT1 هدروكربونات 

RT  فيتامينa 

RT فيتامينات 

 أشباه المعادن

USE أنصاف المعادن 

 أشباه النيازك

UF ُشهب 
RT منظومة شمسية 

RT نيازك 

 أشباه جسيمات

UF دوبلرونات 
NT1 أشباه جسيمات النداو 

NT1 إكسيتونات 

NT1 إنستانتونات 
NT1 أنيونات 

NT2 أنيونات آبل 

NT1 بالزمونات 
NT1 بوالرونات 

NT1 جسيمات بومرانشوك 

NT1 روتونات 
NT1 فوكوسونات 

NT1 فونونات 

NT1 ماغنونات 
NT1 محاليل 

NT1 ميرونات 

RT ثقوب 
RT مسألة األجسام العديدة 

 أشباه جسيمات النداو

BT1 أشباه جسيمات 



 أشباه موصالت عضوية ghz 100 - 01) uhf) 34إشعاع 

 

 

RT بنية الجسيمات 

RT نموذج الكواركات 

 أشباه موصالت عضوية

1992-05-29 

*BT1 مواد شبه موصلة 

RT خاليا شمسية عضوية 
RT مركبات عضوية 

RT موصالت فائقة عضوية 

 أشباه موصالت مغنطيسية

INIS: 1976-01-28; ETDE: 1976-03-12 
*BT1 مواد شبه موصلة 

RT مواد مغنطيسية حديدية 

 Pأشباه موصالت من النوع 

*BT1 مواد شبه موصلة 

RT  وصالتp-n 

 إشتاء

UF تََصيُّف 
RT نقص الحرارة 

RT نوم 

 أشجار

1997-06-17 
UF أشجار الغالديشية 

UF أشجار الماهوغوني 

UF بتوال 
UF ُكبَْيبة 

UF كوبيفرا 

BT1 نباتات 
NT1 أشجار الباكانية 

NT1 أشجار التنّوب 

NT1 أشجار الَحْور 
NT2 حور رجراج 

NT2 َحْور قُطني 

NT1 أشجار الراتنجيّات 
NT1 أشجار الزان 

NT1 أشجار الزيتون 
NT1 أشجار السنط الكاذب 

NT1 أشجار الفاكهة 

NT1 أشجار القَيُقب 
NT1 أشجار الكاكاو 

NT1 أشجار الكستنة 

NT1 أشجار المطاط 
NT2 شجر المطاط 

NT2 محاصيل المطاط 

NT1  أشجار الميعة السائلة )التابعة لجنس
liquidambar) 

NT1 أشجار متساقطة األوراق 

NT1 بلّوط 
NT1 ُجميّز 

NT1 شجر األرز 

NT1 شجر البتوال 
NT1 شجر الكينا 

NT1 شجيرات القرام 

NT1 صفصاف 
NT1 صنوبر 

NT1 نخيل الزيت 

NT1 نخيل جوز الهند 
NT1 يَْنبُوت 

RT أنواع مفضلة 

RT حلقات شجرية 
RT خشب 

RT زراعات حراجية قصيرة الدورة 

RT زراعة الحراج 
RT زيالنات 

RT ظالّت الشجر 

RT غابات 

RT لحاء 

RT مخروطيات 

RT وقود الحطب 

 أشجار الباكانية

INIS: 1992-01-10; ETDE: 1979-05-31 

*BT1 أشجار 

*BT1 صف المغنوليّات 

 أشجار التنّوب

INIS: 1992-02-05; ETDE: 1985-12-11 
UF تَنّوب 

*BT1 أشجار 

*BT1 مخروطيات 

 أشجار الَحْور

*BT1 أشجار 

*BT1 صف المغنوليّات 

NT1 حور رجراج 
NT1 َحْور قُطني 

 أشجار الراتنجيّات

INIS: 1991-12-13; ETDE: 1983-03-23 
*BT1 أشجار 

*BT1 مخروطيات 

 ر الزانأشجا

INIS: 1991-12-16; ETDE: 1978-09-11 

*BT1 أشجار 

*BT1 صف المغنوليّات 

 أشجار الزيتون

INIS: 1975-12-17; ETDE: 1976-01-26 
*BT1 أشجار 

*BT1 صف المغنوليّات 

 أشجار السنط الكاذب

INIS: 1999-07-20; ETDE: 1986-04-29 

UF روبينيا بسودوأكاسيا 

*BT1 أشجار 
*BT1 قَْرنيّات 

RT فطور جذرية 

 أشجار الغالديشية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-05-18 
USE أشجار 

USE قَْرنيّات 

 أشجار الفاكهة

*BT1 أشجار 
RT أفوكادو 

RT تفاح 

RT ثِمار 
RT حمضيات 

RT دُّراق 

RT كرز 
RT مشمش 

RT موز 

RT نباتات الموز 

 أشجار القَيُقب

INIS: 1992-01-09; ETDE: 1979-03-27 

*BT1 أشجار 

*BT1 صف المغنوليّات 

 أشجار الكاكاو

UF ثيوبروما 

*BT1 أشجار 
*BT1 صف المغنوليّات 

RT منتجات الكوكا 

 أشجار الكستنة

INIS: 1992-01-08; ETDE: 1978-09-11 
*BT1 أشجار 

*BT1 صف المغنوليّات 

 أشجار الماهوغوني

USE أشجار 

 أشجار المطاط

1997-06-17 

*BT1 أشجار 
*BT1 فَْربَيون َِ 

NT1 شجر المطاط 

NT1 محاصيل المطاط 
RT مطاط طبيعي 

أشجار الميعة السائلة )التابعة لجنس 

LIQUIDAMBAR) 

INIS: 1992-01-13; ETDE: 1987-03-24 

 (Liquidambarراتنج النبات )التابعة لجنس 
*BT1 أشجار 

*BT1 صف المغنوليّات 

 أشجار توت العليق

INIS: 1976-06-23; ETDE: 1976-08-24 
*BT1 عنبيات 

RT فصيلة وردية 

 أشجار عيد الميالد ]أنابيب عند فوهة بئر النفط[

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-02-21 
مجموعات من الصمامات ، قطع ثالثية التفرع )تي( ، 

وصالت انبوبية متصالبة )رباعية التفرع(، ومعدات ملحقة 
اج الغاز أو الزيت أخرى عند رأس البئر، تستعمل للتحكم بانت

 وتتيح نفاذ ألنابيب البئر.

USE رؤوس اآلبار 

 أشجار متساقطة األوراق

1993-07-14 

 األشجار التي تظهر التساقط ألموسمي لألوراق.

*BT1 أشجار 

 أشخاص عسكريون

UF موظفون عسكريون 

BT1 مجموع الموظفين 

RT عاملون في المالحة الجوية 

 أشخاص متعاقدون

INIS: 1993-07-28; ETDE: 1983-03-23 

 أشخاص يتم تشغيلهم من قبل متعاقد.

BT1 مجموع الموظفين 
RT عقود 

RT مقاولون 

 أشربة

UF شاي 

UF ُعصارات 

UF قهوة 
UF نبيذ 

BT1 غذاء 

RT أوراق الشاي 
RT ابتالع 

RT  ّحبُّ البُن 

RT حليب 
RT قوت 

RT مياه الشرب 

RT نباتات الشاي 

 أشربة )جمع شراب(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-03-12 

USE دبس السكر 

 أشرطة فيديو

INIS: 1985-03-19; ETDE: 1981-06-13 
*BT1 شرائط مغنطيسية 

RT أخيلة 

RT تلفزيون 

RT محّوالت إلى رقمي 

RT معالجة الصورة 
RT معدات للمعاينة من بُعد 

 أشرطة مثقبة

RT أجهزة الذاكرة 

 أشرعة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-08-21 
RT ريح 

RT سفن 

 أشريكية قولونية

*BT1 بكتريا 
RT أمعاء 

RT قولونيات الشكل 

 )المجال المنخفض( uhfإشعاع  

USE إشعاع أمواج راديوية 

USE  000إلى  100مجال mhz 1 

 ehfإشعاع 

USE إشعاع األمواج المكروية 

 ghz 100 - 01( uhf)إشعاع 

USE إشعاع أمواج راديوية 

USE  جيغا هرتز 10إلى  01مجال من 



 hfإشعاع  35 إشعاع شمسي

 

 

 hfإشعاع 

USE إشعاع األمواج القصيرة 

 mhz 1000 -100( uhf)إشعاع 

USE إشعاع أمواج راديوية 

USE  000إلى  100مجال mhz 1 

 )المجال العالي( uhfإشعاع 

USE إشعاع أمواج راديوية 
USE  جيغا هرتز 10إلى  01مجال من 

 vhfإشعاع 

USE إشعاع أمواج راديوية 
USE  مجالmhz 

 Xإشعاع 

*BT1 إشعاع كهرمغنطيسي 

*BT1 إشعاعات مؤيِّنة 
NT1 إشعاع سيني طري 

NT1 أشعة سينية قاسية 

RT إشعاع غاما 
RT  تحليل الفلورة بأشعة- x 

RT تصوير شعاعي حيوي طبي 

RT تلفزيون 
RT دفقات أشعة سينية كونية 

RT فوتونات 

RT كشف الفلورة 
RT  مطيافية أشعة- x 

RT  مطيافية إلكترونات أشعة- x 

RT منابع األشعة السينية الكونية 
RT هبّات أشعة سينية شمسية 

 إشعاع ألفا ليمان

USE خطوط ليمان 

 إشعاع أمواج راديوية

1996-06-28 

UF   إشعاعuhf )المجال المنخفض( 

UF  إشعاعghz 100 - 01( uhf) 
UF  إشعاعmhz 1000 -100( uhf) 

UF  إشعاعuhf )المجال العالي( 

UF  إشعاعvhf 
UF إشعاع أمواج مترية 

UF  ًإشعاع تواتره عال جدا 

UF ( 10-3إشعاع ديسمتري الموجة dm) 
UF  إشعاع ديسمتري الموجةdm 1-3 

UF  ًإشعاع ذو تواتر عال جدا 

UF  ًإشعاع عالي التواتر جداshf 
UF ( 100 - 01إشعاع فوق عالي التواتر ghz) 

UF ( 1000 - 100إشعاع فوق عالي التواتر mhz) 

UF )إشعاع فوق عالي التواتر )المجال العالي 
UF )إشعاع فوق عالي التواتر )المجال المنخفض 

*BT1 إشعاع كهرمغنطيسي 

NT1 إشعاع أمواج راديوية شمسية 

NT1 إشعاع األمواج القصيرة 

NT1 إشعاع طويل الموجة 

NT1 أمواج إشعاعية متوسطة 
NT1 ى راديويصد 

NT1 ضجيج راديوي 

NT2 تشويش جوي 
NT2 صافرات 

NT1 َهبّات راديوية شمسية 

RT امتصاص القلنسوة القطبية 
RT تشوه اإلشارة 

RT تواتر حرج 

RT رادار 
RT معدات راديو 

RT منابع راديوية كونية 
RT منظومات تواتر راديوي 

 إشعاع أمواج راديوية شمسية

INIS: 1976-03-17; ETDE: 1975-08-19 

*BT1 إشعاع أمواج راديوية 
*BT1 إشعاع شمسي 

RT َهبّات راديوية شمسية 

 إشعاع أمواج مترية

USE إشعاع أمواج راديوية 
USE  مجالmhz 

 إشعاع األمواج القصيرة

UF  إشعاعhf 

UF إشعاع عالي التواتر 

UF إشعاع عالي التواتر 
*BT1 إشعاع أمواج راديوية 

 إشعاع األمواج المكروية

UF  إشعاعehf 

UF  ًإشعاع ذو تواتر عال جدا 
*BT1 إشعاع كهرمغنطيسي 

NT1  ٍإشعاع متبق 

RT أفران األمواج المكروية 
RT تجهيزات  أمواج مكروية 

RT تسخين باألمواج المكروية 

RT طيوف األمواج المكروية 
RT مجففات  أمواج مكروية 

RT ميزرات 

 إشعاع التحول

*BT1 إشعاع كهرمغنطيسي 

 إشعاع الجسم األسود

UF إشعاع الجسم األسود الكوني 

SF حرارة مشع وسيط 
*BT1 إشعاع كهرمغنطيسي 

RT إشعاع حراري 

RT إصدارية 
RT صيغة إشعاع بالنك 

 إشعاع الجسم األسود الكوني

USE إشعاع الجسم األسود 

 إشعاع الخلفية

UF خلفية أرضية 
BT1 إشعاعات 

RT إشعاع كوني 

RT  ٍإشعاع متبق 
RT نشاط إشعاعي طبيعي 

 إشعاع الخلفية الكونية من األمواج المكروية

2003-05-30 
USE  ٍإشعاع متبق 

 إشعاع الطرف الالمتناظر

INIS: 1990-05-17; ETDE: 1990-06-01 

شعاع المتماثل متعدد الوجوه من الحافة وهو نتيجة عدم 
االستقرار الحراري االشعاعي بسبب شوائب خفيفة للبالزما 

 الطرفية.

RT أجهزة التوكامكاك 
RT حصر بالزمي 

RT عدم استقرار البالزما 

RT غمد بالزمي 
RT مفاعالت اندماجية 

 إشعاع الممّوِّج

*BT1 كبح 

 إشعاع تثاقلي

BT1 إشعاعات 

NT1 غرافيتونات 

RT أمواج تثاقلية 
RT تآثرات تثاقلية 

RT حقول تثاقلية 

RT مكاشيف أمواج تثاقلية 
RT نظرية النسبية العامة 

 إشعاع تحت أحمر بعيد

 مكرون. 1000-50مجال طول الموجة 

*BT1 إشعاع تحت األحمر 

 إشعاع تحت أحمر قريب

 مكرون. 2.5-0.8مجال طول الموجة 

*BT1 رإشعاع تحت األحم 

 إشعاع تحت أحمر متوسط

INIS: 1976-05-05; ETDE: 1976-06-07 

 مكرون. 50-2.5مجال طول الموجة 

*BT1 إشعاع تحت األحمر 

 إشعاع تحت األحمر

*BT1 إشعاع كهرمغنطيسي 

NT1 إشعاع تحت أحمر بعيد 

NT1 إشعاع تحت أحمر قريب 
NT1 إشعاع تحت أحمر متوسط 

RT إشعاع حراري 

RT أطوال موجية 

RT تصوير حراري 
RT تصوير حراري باألشعة تحت الحمراء 

RT طيوف تحت حمراء 

 إشعاع تشيرينكوف

UF  فافيلوف -إشعاع َشيرينكوف 
*BT1 إشعاع كهرمغنطيسي 

RT مخروط الضوء 

 إشعاع تواتره عال جدا  

USE إشعاع أمواج راديوية 
USE  مجالmhz 

 إشعاع ثُماني القطب

USE إشعاع متعددات األقطاب 

 حراري إشعاع

*BT1 إشعاع كهرمغنطيسي 

RT إشعاع الجسم األسود 

RT إشعاع تحت األحمر 
RT تقريب روْسالند 

RT خواص ترمودينامية 

RT نقل الحرارة 
RT نقل حراري باإلشعاع 

 إشعاع دون منخفض التواتر

*BT1 إشعاع كهرمغنطيسي 

 (dm 10-3إشعاع ديسمتري الموجة )

2000-04-12 

USE إشعاع أمواج راديوية 

USE  000إلى  100مجال mhz 1 

 dm 1-3إشعاع ديسمتري الموجة 

2000-03-31 

USE إشعاع أمواج راديوية 

USE  جيغا هرتز 10إلى  01مجال من 

 إشعاع ذو تواتر عال جدا  

1999-10-15 

USE إشعاع أمواج راديوية 

USE  جيغا هرتز 10إلى  01مجال من 

 إشعاع ذو تواتر عال جدا  

1993-11-08 

USE إشعاع األمواج المكروية 

 إشعاع سيكلوتروني

*BT1 كبح 

RT إشعاع سينكروتروني 

RT تجاوب سيكلوتروني 
RT تسخين بالتجاوب األيوني السيكلوتروني 

RT تواتر سيكلوتروني 

 إشعاع سينكروتروني

UF )كبح )مغنطيسي 
UF كبح مغنطيسي 

*BT1 كبح 

RT إشعاع سيكلوتروني 
RT مصادر اإلشعاع السينكروتروني 

RT مغانط فيغلر 

 إشعاع سيني طري

*BT1  إشعاعx 

 إشعاع شارد

BT1 إشعاعات 

RT تبعثر 
RT تدريع 

 إشعاع شمسي

*BT1 إشعاع نجمي 

NT1 إشعاع أمواج راديوية شمسية 
NT1 إشعاع شمسي مباشر 

NT1 إشعاع شمسي منتثر 

NT1 جسيمات شمسية 
NT2 إلكترونات شمسية 

NT2 ونات شمسيةبروت 

NT2 جسيمات ألفا الشمسية 
NT2 نترونات شمسية 

NT2 نترينوهات شمسية 

RT إشعاع كوني 
RT إضاءة طبيعية 



 إشعاع شمسي مباشر 36 إشعاع كوني أولي

 

 

RT الشمس 

RT تدفق شمسي 
RT تشّمس 

RT ثابت شمسي 

RT ريح شمسية 
RT ُشواظ شمسي 

RT ضوء بروجي 

RT طاقة شمسية 
RT كيمياء ضوئية شمسية 

RT مخططات شمسية 

RT مقاييس اإلشعاع السماوي 
RT هبّات أشعة سينية شمسية 

RT َهبّات راديوية شمسية 

 إشعاع شمسي مباشر

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1979-10-23 
إشعاع شمسي ال يتبعثر أو ينعكس عند اجتياز الغالف 

 الجوي.

*BT1 إشعاع شمسي 

*BT1 تدفق شمسي 

RT إشعاع شمسي منتثر 

RT تشّمس 
RT وصول شمسي 

 اع شمسي منتثرإشع

INIS: 1992-07-06; ETDE: 1979-10-23 
 إشعاع شمسي يتبعثر أو ينعكس عند اجتياز الغالف الجوي.

*BT1 إشعاع شمسي 

*BT1 تدفق شمسي 
RT إشعاع شمسي مباشر 

RT تبعثر الضوء 

RT تشّمس 

 فافيلوف -إشعاع َشيرينكوف 

USE إشعاع تشيرينكوف 

 إشعاع صافي

2013-12-13 

USE قسر المشع 

 إشعاع طويل الموجة

UF إشعاع منخفض التواتر 

*BT1 إشعاع أمواج راديوية 

 إشعاع عالي التواتر

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-06-13 

USE إشعاع األمواج القصيرة 

 إشعاع عالي التواتر

USE إشعاع األمواج القصيرة 

 shfإشعاع عالي التواتر جدا  

USE إشعاع أمواج راديوية 

USE  جيغا هرتز 10إلى  01مجال من 

 إشعاع غاما

*BT1 إشعاع كهرمغنطيسي 

*BT1 إشعاعات مؤيِّنة 

NT1 إشعاع غاما الفوري 
NT1 إشعاع غاما المتأخر 

RT  إشعاعx 

RT أطياف غاما 
RT فوتونات 

RT منابع غاما 

RT منابع غاما الكونية 

 إشعاع غاما الفوري

UF تحليل بالتفاعل النووي 

*BT1 ماإشعاع غا 

RT تفاعالت نووية 
RT فوتونات 

 إشعاع غاما المتأخر

*BT1 إشعاع غاما 
RT اضمحالل 

RT تفاعالت نووية 

RT فوتونات 

 إشعاع فارادي

USE مفعول فارادي 

 إشعاع فوق بنفسجي

*BT1 إشعاع كهرمغنطيسي 

NT1 إشعاع فوق بنفسجي بعيد 

NT1 إشعاع فوق بنفسجي قريب 
NT1 إشعاع فوق بنفسجي متطرف 

RT إعادة تنشيط ضوئي 

RT طيوف فوق بنفسجية 
RT مفعول رامان 

 xuvإشعاع فوق بنفسجي أقصى 

USE إشعاع فوق بنفسجي متطرف 

 إشعاع فوق بنفسجي بعيد

 .A 400-2000مجال طول الموجة 
UF إشعاع فوق بنفسجي خالئي 

*BT1 إشعاع فوق بنفسجي 

 إشعاع فوق بنفسجي خالئي

USE إشعاع فوق بنفسجي بعيد 

 ع فوق بنفسجي قريبإشعا

 .A 2000-4000مجال طول الموجة 

*BT1 إشعاع فوق بنفسجي 

 إشعاع فوق بنفسجي متطرف

 .A 100-400مجال طول الموجة 

UF  إشعاع فوق بنفسجي أقصىxuv 

*BT1 إشعاع فوق بنفسجي 
RT طيوف فوق بنفسجية متطرفة 

 (ghz 100 - 01إشعاع فوق عالي التواتر )

1993-11-10 
USE إشعاع أمواج راديوية 

USE  جيغا هرتز 10إلى  01مجال من 

 (mhz 1000 - 100إشعاع فوق عالي التواتر )

1993-11-10 
USE إشعاع أمواج راديوية 

USE  000إلى  100مجال mhz 1 

 إشعاع فوق عالي التواتر )المجال العالي(

1993-11-10 
USE إشعاع أمواج راديوية 

USE  رتزجيغا ه 10إلى  01مجال من 

 إشعاع فوق عالي التواتر )المجال المنخفض(

1993-11-10 

USE إشعاع أمواج راديوية 

USE  000إلى  100مجال mhz 1 

 إشعاع كابح

USE كبح 

 إشعاع كهرمغنطيسي

UF أمواج كهرمغنطيسية 

BT1 إشعاعات 
NT1  إشعاعx 

NT2 إشعاع سيني طري 

NT2 أشعة سينية قاسية 
NT1 إشعاع أمواج راديوية 

NT2 إشعاع أمواج راديوية شمسية 

NT2 إشعاع األمواج القصيرة 
NT2 إشعاع طويل الموجة 

NT2 أمواج إشعاعية متوسطة 

NT2 صدى راديوي 
NT2 ضجيج راديوي 

NT3 تشويش جوي 

NT3 صافرات 
NT2 َهبّات راديوية شمسية 

NT1 إشعاع األمواج المكروية 

NT2  ٍإشعاع متبق 
NT1 إشعاع التحول 

NT1  األسودإشعاع الجسم 
NT1 إشعاع تحت األحمر 

NT2 إشعاع تحت أحمر بعيد 

NT2 إشعاع تحت أحمر قريب 
NT2 إشعاع تحت أحمر متوسط 

NT1 إشعاع تشيرينكوف 

NT1 إشعاع حراري 
NT1 إشعاع دون منخفض التواتر 

NT1 إشعاع غاما 

NT2 إشعاع غاما الفوري 
NT2 إشعاع غاما المتأخر 

NT1 إشعاع فوق بنفسجي 

NT2 إشعاع فوق بنفسجي بعيد 

NT2 إشعاع فوق بنفسجي قريب 

NT2 إشعاع فوق بنفسجي متطرف 
NT1 إشعاع ليزري 

NT1 إشعاع مترابط 

NT1 إشعاع متعددات األقطاب 
NT1 إشعاع مرئي 

NT1 إشعاع وحيد اللون 

NT1 أمواج ِهليكونية 
NT1 ضوء بروجي 

NT1 كبح 

NT2 ج  إشعاع الممّوِ
NT2 إشعاع سيكلوتروني 

NT2 إشعاع سينكروتروني 

NT2 كبح داخلي 
NT1 نبضات كهرمغنطيسية 

NT2 نبضات كهرمغنطيسية داخلية 

NT1 هسيس الشفق القطبي 
RT أشكال األمواج 

RT أمواج راكدة 

RT أمواج راكضة 
RT تشوه اإلشارة 

RT توليد توافقي 

RT ضغط اإلشعاع 
RT فوتونات 

RT مزج التواترات 

RT مفعول فارادي 

 إشعاع كوني

1996-07-08 

 ليس لإلشعاع من الشمس لذلك انظر  إشعاع شمسي.

UF جسيمات كونية 
SF زيادة إيجابية 

*BT1 إشعاعات مؤيِّنة 

NT1 إشعاع كوني أولي 
NT2 جسيمات ألفا الكونية 

NT2 دفقات أشعة سينية كونية 

NT2 دفقات غاما الكونية 
NT2 نوى كونية 

NT1 إشعاع كوني ثانوي 
NT2 إلكترونات كونية 

NT2 بوزيترونات كونية 

NT2 بيونات كونية 
NT2 كاؤونات كونية 

NT2 ميونات كونية 

NT2 نترونات كونية 
NT2 همرات كونية 

NT3 همرات جوية كثيفة 

NT1 بروتونات كونية 
NT1 فوتونات كونية 

NT1 ة ِِ  مركبة قاِس

NT1 ُمرّكب ليّن 
NT1 نترينوهات كونية 

RT  أحداث من نوعcentauro 

RT إشعاع الخلفية 
RT إشعاع شمسي 

RT  ٍإشعاع متبق 

RT إشعاع نجمي 
RT انتشار األشعة الكونية 

RT تدفق األشعة الكونية 

RT صالبة عتبية 
RT طيران فضائي 

RT  جنوب -عدم التناظر شمال 

RT علم الفلك الغاماوي 
RT كشف األشعة الكونية 

RT  غرب -التناظر شرق 

RT  مجرات أشعة- x 
RT منابع األشعة السينية الكونية 

RT منابع راديوية كونية 

RT نشاط نجمي 

RT نقصان فوربوش 

RT نقل فوق صوتي 

 إشعاع كوني أولي

*BT1 إشعاع كوني 
NT1 جسيمات ألفا الكونية 

NT1 دفقات أشعة سينية كونية 
NT1 دفقات غاما الكونية 

NT1 نوى كونية 

RT يةمنابع األشعة الكون 
RT منابع غاما الكونية 



 إشعاع كوني ثانوي 37 إشعاعات مؤيِّنة

 

 

 إشعاع كوني ثانوي

*BT1 إشعاع كوني 
NT1 إلكترونات كونية 

NT1 بوزيترونات كونية 

NT1 بيونات كونية 
NT1 كاؤونات كونية 

NT1 ميونات كونية 

NT1 نترونات كونية 
NT1 همرات كونية 

NT2 همرات جوية كثيفة 

 إشعاع ليزري

UF توجيه بالليزر 
*BT1 إشعاع كهرمغنطيسي 

RT إشعاع مرئي 

RT إشعاع وحيد اللون 
RT إشعاعية فائقة 

RT أهداف ليزرية 

RT تسخين باإلشعاع الليزري 
RT ثقب بالليزر 

RT رادار ضوئي 

RT لحام بالليزر 
RT ليزرات 

RT مسّرعات أمواج الخفقان 
RT مقاييس دوبلر الليزرية لقياس سرعة الريح 

RT مواد ليزرية 

 إشعاع متبقٍ 

INIS: 1984-04-25; ETDE: 1984-05-23 
USE  ٍإشعاع متبق 

 إشعاع متبقٍ 

INIS: 1984-04-25; ETDE: 1984-05-23 

إشعاع ذو خلفية من األمواج المكروية الحرارية للكون يعتقد 
 حتى تاريخه بأنها من العالم القديم. 

UF إشعاع الخلفية الكونية من األمواج المكروية 

UF  ٍإشعاع متبق 
UF خلفية كونية من األمواج المكروية 

*BT1 إشعاع األمواج المكروية 

RT إشعاع الخلفية 
RT إشعاع كوني 

RT العالم 

 إشعاع مترابط

*BT1 إشعاع كهرمغنطيسي 

 إشعاع متعددات األقطاب

UF إشعاع ثُماني القطب 

*BT1 إشعاع كهرمغنطيسي 
RT تعددية األقطاب 

RT متعددات األقطاب 

 إشعاع مرئي

UF ضوء 

UF مفعول مغنطيسي ضوئي 

*BT1 إشعاع كهرمغنطيسي 

RT أجهزة الكترونية بصرية 
RT إشعاع ليزري 

RT إشعاع وحيد اللون 

RT إعادة تنشيط ضوئي 
RT انعكاسية 

RT تبعثر الضوء 

RT حزم فوتونية 
RT دور ضوئي 

RT طريقة شليرن 

RT طيوف مرئية 
RT عتامة 

RT متطلبات االضاءة 
RT مدى الرؤية 

RT معامل فرينل 

RT مفعول رامان 
RT مفعول فويغت 

RT  ّمفعول ِكر 

RT منابع الضوء 
RT منظومات إضاءة 

 إشعاع منخفض التواتر

USE إشعاع طويل الموجة 

 إشعاع نجمي

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1975-07-29 
BT1 إشعاعات 

NT1 إشعاع شمسي 

NT2 إشعاع أمواج راديوية شمسية 
NT2 إشعاع شمسي مباشر 

NT2 إشعاع شمسي منتثر 

NT2 جسيمات شمسية 
NT3 إلكترونات شمسية 

NT3 بروتونات شمسية 

NT3 جسيمات ألفا الشمسية 
NT3 نترونات شمسية 

NT3 نترينوهات شمسية 

RT إشعاع كوني 
RT نشاط نجمي 

 إشعاع وحيد اللون

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 

*BT1 إشعاع كهرمغنطيسي 
RT إشعاع ليزري 

RT إشعاع مرئي 

 إشعاعات

NT1 إشعاع الخلفية 

NT1 إشعاع تثاقلي 

NT2 غرافيتونات 
NT1 إشعاع شارد 

NT1 إشعاع كهرمغنطيسي 

NT2  إشعاعx 
NT3 إشعاع سيني طري 

NT3 أشعة سينية قاسية 

NT2 إشعاع أمواج راديوية 
NT3 إشعاع أمواج راديوية شمسية 

NT3 إشعاع األمواج القصيرة 

NT3 جةإشعاع طويل المو 
NT3 أمواج إشعاعية متوسطة 

NT3 صدى راديوي 

NT3 ضجيج راديوي 
NT4 تشويش جوي 

NT4 صافرات 

NT3 َهبّات راديوية شمسية 
NT2 إشعاع األمواج المكروية 

NT3  ٍإشعاع متبق 

NT2 إشعاع التحول 
NT2 إشعاع الجسم األسود 

NT2 إشعاع تحت األحمر 

NT3 إشعاع تحت أحمر بعيد 
NT3 إشعاع تحت أحمر قريب 

NT3 إشعاع تحت أحمر متوسط 

NT2 إشعاع تشيرينكوف 
NT2 إشعاع حراري 

NT2 إشعاع دون منخفض التواتر 

NT2 إشعاع غاما 
NT3 إشعاع غاما الفوري 

NT3 إشعاع غاما المتأخر 

NT2 إشعاع فوق بنفسجي 
NT3 إشعاع فوق بنفسجي بعيد 

NT3 إشعاع فوق بنفسجي قريب 

NT3  بنفسجي متطرفإشعاع فوق 
NT2 إشعاع ليزري 

NT2 إشعاع مترابط 

NT2 إشعاع متعددات األقطاب 
NT2 إشعاع مرئي 

NT2 إشعاع وحيد اللون 
NT2 أمواج ِهليكونية 

NT2 ضوء بروجي 

NT2 كبح 
NT3 ج  إشعاع الممّوِ

NT3 إشعاع سيكلوتروني 

NT3 إشعاع سينكروتروني 
NT3 كبح داخلي 

NT2 نبضات كهرمغنطيسية 

NT3 نبضات كهرمغنطيسية داخلية 
NT2 هسيس الشفق القطبي 

NT1 إشعاع نجمي 

NT2 إشعاع شمسي 
NT3 إشعاع أمواج راديوية شمسية 

NT3 إشعاع شمسي مباشر 

NT3 إشعاع شمسي منتثر 

NT3 جسيمات شمسية 

NT4 إلكترونات شمسية 
NT4 بروتونات شمسية 

NT4 جسيمات ألفا الشمسية 

NT4 نترونات شمسية 
NT4 نترينوهات شمسية 

NT1 إشعاعات مؤيِّنة 

NT2  إشعاعx 
NT3 إشعاع سيني طري 

NT3 أشعة سينية قاسية 

NT2 إشعاع غاما 
NT3 إشعاع غاما الفوري 

NT3 إشعاع غاما المتأخر 

NT2 إشعاع كوني 
NT3 إشعاع كوني أولي 

NT4 جسيمات ألفا الكونية 

NT4 دفقات أشعة سينية كونية 
NT4 دفقات غاما الكونية 

NT4 نوى كونية 

NT3 إشعاع كوني ثانوي 
NT4 إلكترونات كونية 

NT4 بوزيترونات كونية 

NT4 بيونات كونية 
NT4 كاؤونات كونية 

NT4 ميونات كونية 

NT4 نترونات كونية 
NT4 همرات كونية 

NT5 همرات جوية كثيفة 

NT3 بروتونات كونية 
NT3 فوتونات كونية 

NT3 ة ِِ  مركبة قاِس

NT3 ُمرّكب ليّن 
NT3 نترينوهات كونية 

NT2 جسيمات ألفا 

NT3 جسيمات ألفا الشمسية 

NT3 جسيمات ألفا الكونية 

NT3 جسيمات ألفا المتأخرة 

NT2 جسيمات بيتا 
NT1 أشعة دلتا 

RT استكمال 

RT امتصاص 
RT تأثيرات إشعاعية 

RT تشعيع 

RT جرعات إشعاعية 
RT جريان اإلشعاع 

RT فيزياء حيوية 

RT قياس الجرعة 
RT كشف اإلشعاع 

RT مصادر مشعة 
RT نوعية اإلشعاع 

 إشعاعات مؤيِّّنة

BT1 إشعاعات 

NT1  إشعاعx 
NT2 إشعاع سيني طري 

NT2 أشعة سينية قاسية 

NT1 إشعاع غاما 
NT2 إشعاع غاما الفوري 

NT2 إشعاع غاما المتأخر 

NT1 إشعاع كوني 
NT2 إشعاع كوني أولي 

NT3 جسيمات ألفا الكونية 

NT3 سينية كونية دفقات أشعة 
NT3 دفقات غاما الكونية 

NT3 نوى كونية 

NT2 إشعاع كوني ثانوي 
NT3 إلكترونات كونية 

NT3 بوزيترونات كونية 

NT3 بيونات كونية 

NT3 كاؤونات كونية 

NT3 ميونات كونية 

NT3 نترونات كونية 
NT3 همرات كونية 

NT4 همرات جوية كثيفة 

NT2 بروتونات كونية 
NT2 فوتونات كونية 

NT2 ة ِِ  مركبة قاِس

NT2 ُمرّكب ليّن 
NT2 نترينوهات كونية 



 إشعاعية اللهب الطيفية 38 أصبغة

 

 

NT1 جسيمات ألفا 

NT2 جسيمات ألفا الشمسية 
NT2 جسيمات ألفا الكونية 

NT2 جسيمات ألفا المتأخرة 

NT1 جسيمات بيتا 
RT أشعة دلتا 

RT استكمال 

RT تأيّن 
RT ض بيئي  تعرُّ

RT تعّرض مهني 

RT فقد الطاقة 
RT ماسخات 

RT مكافئات الجرعة 

RT مولِّدات الطفرة 

 إشعاعية اللهب الطيفية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-05-12 

USE إصدارية 

 إشعاعية فائقة

INIS: 1984-02-22; ETDE: 1980-05-06 
عملية ازالة التحريض بعفوية التعاون السريع و التي يكون 

 فيها طاقم الذرات يبعث انفجار اشعاعي.

UF )إصدار )تعاوني تلقائي 
UF إصدار تعاوني تلقائي 

UF )إصدار تلقائي )تعاوني 
UF تفلور فائق 

*BT1 إصدار فوتوني 

*BT1 إصدار محثوث 
RT إشعاع ليزري 

RT تَفَْلور 

RT ذرات 

 إشعال

INIS: 1992-09-07; ETDE: 1975-08-19 

NT1 إشعال ذاتي 

RT أمواج االحتراق 
RT أمواج التفجير 

RT احتراق 

RT التهابية 
RT لهب 

RT منظومات إشعال 

 إشعال )نووي حراري(

USE إشعال نووي حراري 

 إشعال ذاتي

2007-01-08 

BT1 إشعال 
RT احتراق تلقائي 

RT تحكم القرع 

RT قياسات منع الدق 
RT محركات احتراق داخلي 

 إشعال نووي حراري

UF )إشعال )نووي حراري 

UF )إقالع المفاعل )إشعال حراري نووي 
RT إقالع المفاعل 

RT  توكاماكtiber-x 

RT توكاماك االشتعال المتراص 
RT مفاعالت نووية حرارية 

 أشعة دلتا

BT1 إشعاعات 

RT إشعاعات مؤيِّنة 
RT إلكترونات 

RT ارتدادات 

 أشعة سينية قاسية

*BT1  إشعاعx 

 أشعة سينية كونية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 

USE فوتونات كونية 

 أشعة غاما الكونية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 

USE فوتونات كونية 

 أشكال األمواج

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-05-21 

USE أشكال األمواج 

 أشكال األمواج

UF أشكال األمواج 
RT إشعاع كهرمغنطيسي 

RT استقطاب 

RT انتشار األمواج 

 أشكال البيانات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-06-07 

USE أنواع الوثائق 

 أشكال النفايات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-11-08 
USE أشكال النفايات 

 أشكال النفايات

INIS: 1985-11-18; ETDE: 1984-02-10 
أشكال فيزيائية وكيميائية للنفايات )مثل السائل، في        

 الخرسانة، في الزجاج( بدون تحزيم.

UF أشكال النفايات 

*BT1 نُفايات مشعّة 

RT إدارة النفايات 

RT معالجة النُفايات المشعّة 
RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 

RT نفايات سائلة 

RT نفايات صلبة 
RT نفايات غازية 

 أشكال ليختنبرغ

RT انفراغات الهالة 

RT تصدّع 
RT مواد كهرنافذة 

 أشنات

*BT1 طحالب 
*BT1 فطريات حقيقية 

 أشياء ثقافية

INIS: 1981-12-23; ETDE: 1982-02-09 

 أشياء ذات قيمة تاريخية أو فنية أو كالهما.
UF أشياء فنية 

UF قطع المتاحف 

UF لوحات زيتية 
RT تقدير العمر 

RT حْفظ 

RT عينات آثارية 
RT مظاهر تاريخية 

RT مواقع آثارية 

 أشياء فنية

INIS: 1981-12-23; ETDE: 1982-02-09 
USE أشياء ثقافية 

 أشينيت

1996-06-26 

USE فلزات التوريوم 

USE مواد أكسيدية 

 أصابع

*BT1 أيدي 
RT أظافر 

 أصباغ

1996-07-18 

UF حمض البوربوريك 
UF )موركسيد )حمض البوبوريك 

SF كيمياويات 

NT1 أخضر اإلندوسيانين 
NT1 أصباغ آزو 

NT2 أحمر المتيل 

NT2 أزرق إيفانس 
NT2 أزرق التولويدين 

NT2 أزرق تريبان 

NT2 أصباغ إيروكرومية 

NT2 برتقالي المتيل 

NT1 أصباغ ثالثي فنيل  فسفين 
NT2 أزرق متيل التيمول 

NT2 بنفسجي المتيل 

NT1 أصبغة السيانين 
NT1 أصبغة سكواريليوم 

NT1 أليزارين 

NT1 إيوزين 
NT1 برتقالي األكريدين 

NT1 برتقالي الكزيلين 

NT1 بنفسجي الكاتيكول الناري 
NT1 رودامينات 

NT1 روز بنغال 

NT1 فتالوسيانينات 
NT1 فلوريسين 

NT2 إريثروزين 

NT1 كوركومين 
NT1 كينيزارين 

NT1 مورين 

NT1 نيلة 
NT1 هماتوكسيلين 

RT أحبار 

RT أنتراكينونات 
RT حمض الكرمنيك 

RT حمض الكروموتروبيك 

RT خاليا شمسية عضوية 
RT مركبات ديازو 

RT مقاييس جرعة لونية 

RT ملّونات 
RT مواد متغيرة اللون 

 أصباغ آزو

1996-10-22 

UF أحمر كونغو 
UF أصباغ كرومية حمضية 

UF إيروغالسين 

UF بريلون 
UF بريلّون 

BT1 أصباغ 

*BT1 مركبات آزو 
NT1 أحمر المتيل 

NT1 أزرق إيفانس 

NT1 أزرق التولويدين 
NT1 أزرق تريبان 

NT1 أصباغ إيروكرومية 

NT1 برتقالي المتيل 
RT مركبات ديازو 

 أصباغ إيروكرومية

*BT1 أصباغ آزو 
*BT1 حموض السلفونيك 

*BT1 فنوالت 

 أصباغ ثالثي فنيل  فسفين

1996-10-22 
UF ألمينون 

UF ألُمينون 

UF أورين 
UF بنفسجي الكروم 

BT1 أصباغ 

*BT1 عطريات 
NT1 أزرق متيل التيمول 

NT1 بنفسجي المتيل 

 أصباغ كرومية حمضية

1996-10-22 

USE أصباغ آزو 

USE حموض السلفونيك 
USE نفتوالت 

 أصبغة

1997-06-19 

UF بليفردين 
UF حبر هندي 

UF خاليا صباغية 

UF الزوردي 
UF مولد اليوروبيلين 

NT1 أزرق الموليبدنوم 

NT1 أشباه الكازوتينات 

NT1 بروتوبور فيرينات 

NT1 بليروبين 

NT1 رودوبسين 
NT1 سيتوكرومات 

NT1 فيتوكرومات 

NT2 كلوروفيل 
NT1 فيكوبيلينات 

NT1 فيكوسيانين 

NT1 ميالنين 
NT1 ميوغلوبين 

NT1 هيم 



 أصبغة السيانين 39 إصطناع ضوئي

 

 

NT1 هيماتوبورفيرينات 

NT1 هيموزيدرين 
NT1 هيموغلوبين 

NT2 ميتهيموغلوبين 

RT بروتينات الفيكوبيلي 
RT بورفيرين 

RT جسيمات فيكوبيلية 

RT دهانات 

 أصبغة السيانين

INIS: 1983-06-02; ETDE: 1979-05-02 

BT1 أصباغ 

RT عطريات 
RT مركبات حلقية المتجانسة 

 أصبغة سكواريليوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-03 

BT1 أصباغ 
RT عطريات 

RT مركبات آزوت عضوية 

RT مركبات حلقية المتجانسة 

 أصبغة شبكية العين

INIS: 1986-03-04; ETDE: 2002-05-03 

USE رودوبسين 

 إصدار

ات التي تأثر على البيئة. انظر ايضاً الواصفات لالنبعاث
المتخصصة مثل: تلوث الهواء، غازات االنفالت، غازات 

 الدفيئة، حبات.
NT1 إصدار أيوني 

NT1 إصدار اإللكترونات 

NT2 إصدار كهرضوئي 
NT1 إصدار النترونات 

NT1 إصدار بمساعدة الحقل 

NT1 إصدار ثانوي 

NT2 إصدار ضوئي 

NT1 إصدار فوتوني 

NT2 إشعاعية فائقة 
NT2 تألّق 

NT3 تألق حراري 

NT4 تألق حراري باإلشعاع 
NT3 تألق ضوئي 

NT3 تألق كهربائي 

NT3 تألق كيميائي 
NT3 تألّق باإلشعاع 

NT4 تألق حراري باإلشعاع 

NT3 تألّق حيوي 
NT3 تألّق كاتودي 

NT3 تبريد جاف 

NT3 تَفَْلور 
NT4 تفلور تجاوبي 

NT3 فسفرة 

NT1 إصدار كهرحراري 

NT1 إصدار محثوث 

NT2 إشعاعية فائقة 
RT توزع زاوي 

RT طيوف اإلصدار 

RT مصادر تلوث ثابتة 

 إصدار )تعاوني تلقائي(

INIS: 1993-11-05; ETDE: 2002-06-13 

USE إشعاعية فائقة 

 إصدار )صناعي(

2003-08-26 
SEE دفيقات حرارية 

SEE سحابات 

SEE غازات االنفالت 
SEE نفايات سائلة 

SEE نفايات صلبة 

SEE نفايات صناعية 

 إصدار ألفا ليمان

USE خطوط ليمان 

 إصدار أيوني

BT1 إصدار 
RT إصدار بمساعدة الحقل 

 16إصدار اضمحالل األكسجين 

INIS: 1991-07-29; ETDE: 1991-09-13 
*BT1 اضمحالل ُمصِدر لأليونات الثقيلة 

 إصدار اإللكترونات

UF ات(إصدار)إلكترون 

BT1 إصدار 
NT1 إصدار كهرضوئي 

RT إصدار بمساعدة الحقل 

RT إصدار كهرحراري 
RT دوال العمل 

RT مفعول أوجيه 

RT منابع إلكترونية 
RT نبضات كهرمغنطيسية داخلية 

 إصدار النترونات

UF تبخر النترونات 
BT1 إصدار 

RT نموذج القطرة السائلة 

 إصدار النواة قبل االستقراري

اصدار نكليونات عالية الطاقة قليلة ناتجة عن عمليات مباشرة 
 قبل تأسيس التوازن االحصائي للنكليونات المركبة.

UF عمليات نووية سابقة للتوازن 

BT1 تفاعالت نووية 
RT تفاعالت اندماج غير كاملة 

RT تفاعالت ال مرنة عميقة باأليونات الثقيلة 

RT شبه انشطار 
RT نموذج التبخر 

 ار بمساعدة الحقلإصد

BT1 إصدار 

RT إصدار أيوني 
RT إصدار اإللكترونات 

RT مجهرية أيونية 

 إصدار تعاوني تلقائي

INIS: 1993-11-05; ETDE: 2002-06-13 

USE إشعاعية فائقة 

 إصدار تلقائي )تعاوني(

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-06-13 
USE إشعاعية فائقة 

 إصدار ثانوي

BT1 إصدار 

NT1 دار ضوئيإص 
RT إصدار فوتوني 

RT مسابر أيونية 

 إصدار ضوئي

 االنبعاث الذي يسببه الفوتون.

*BT1 إصدار ثانوي 

RT كاتودات ضوئية 

 إصدار فوتوني

 انبعاث الفوتونات.

BT1 إصدار 

NT1 إشعاعية فائقة 
NT1 تألّق 

NT2 تألق حراري 

NT3 تألق حراري باإلشعاع 
NT2 تألق ضوئي 

NT2 تألق كهربائي 

NT2 تألق كيميائي 
NT2 تألّق باإلشعاع 

NT3 تألق حراري باإلشعاع 

NT2 تألّق حيوي 
NT2 تألّق كاتودي 

NT2 تبريد جاف 

NT2 تَفَْلور 

NT3 تفلور تجاوبي 

NT2 فسفرة 

RT إصدار ثانوي 
RT عمليات متعددة الفوتونات 

 إصدار كهرحراري

BT1 إصدار 
RT إصدار اإللكترونات 

RT أنابيب إلكترونية 

RT ديودات ترميونية 
RT مصدرات ترميونية 

 إصدار كهرضوئي

*BT1 إصدار اإللكترونات 
BT1 مفعول كهرضوئي 

RT عدّ إلكترونات فوتونية 

RT كفاءة كمومية 

 إصدار محثوث

1999-10-14 

BT1 إصدار 

BT1 انتقاالت بين مستويات الطاقة 
NT1 إشعاعية فائقة 

RT ضخ الحزمة اإللكترونية 

RT ضخ كهربائي 
RT ضخ نووي 

RT ضّخ ضوئي 

RT )غيزرات )ليزرات غاما 
RT ليزرات 

RT معامالت أينشتاين 

RT ميزرات 

 28إصدار من اضمحالل المغنزيوم 

INIS: 1990-01-30; ETDE: 1990-02-13 

*BT1 اضمحالل ُمصِدر لأليونات الثقيلة 
RT  28نظائر مشعة من اضمحالل المغنزيوم 

 30إصدار من اضمحالل المغنزيوم 

INIS: 1989-10-27; ETDE: 1989-11-21 

*BT1 اضمحالل ُمصِدر لأليونات الثقيلة 

 32إصدار من اضمحالل سيليسيوم 

INIS: 1990-01-30; ETDE: 1990-02-13 

*BT1 اضمحالل ُمصِدر لأليونات الثقيلة 

RT  32نظائر مشعة من اضمحالل سيليسيوم 

 34إصدار من اضمحالل سيليسيوم 

INIS: 1989-10-27; ETDE: 1989-11-21 

*BT1 اضمحالل ُمصِدر لأليونات الثقيلة 

 إصدار)إلكترونات(

2000-04-12 

USE إصدار اإللكترونات 

 إصدارية

UF إشعاعية اللهب الطيفية 
BT1 خواص سطحية 

*BT1 خواص ضوئية 

RT إشعاع الجسم األسود 
RT نقل حراري باإلشعاع 

 إصدارية الحزمة

UF )قدرة اإلصدار )حزمة 
UF مسامحة الحزمة 

RT بصريات الحزمة 

RT سطوع 

 إصطناع ضوئي

1997-06-19 

SF عمليات محاكية بيولوجية 

BT1 إصطناعي 
*BT1 تفاعالت كيميائية ضوئية 

RT آز ريبولوز ثنائي فسفات الكربوكسيل 

RT أغشية االصطناع الضوئي 
RT أوراق 

RT اصطناع حيوي 

RT بروتينات غشائية تيالكوئيدية 
RT بكتريا االصطناع الضوئي 

RT بالستوكينون 

RT تثبيت ثنائي أكسيد الكربون 
RT تحلل ضوئي حيوي 

RT جسيمات فيكوبيلية 

RT خزن طاقة كيميائي ضوئي 

RT دورة الكربون 

RT صانعات الكلوروفيل 

RT فسفواينول البيروفات 
RT كلوروفيل 

RT كيمياء ضوئية 

RT مراكز تفاعل االصطناع الضوئي 
RT ات نباتc4 

RT نباتات دورة كالفن 

RT نطاق ضوئي 



 إصطناعي 40 إضافات البريليوم

 

 

 إصطناعي

1999-03-09 
UF تشكل 

NT1 إصطناع ضوئي 

NT1 اصطناع حيوي 
NT2 تحوير تالي للترجمة الجينية 

NT1 اصطناع نكلوي 

NT2 تفاعالت اندماج أيونات ثقيلة 
NT2 تفاعالت نووية حرارية 

NT3 اندماج صدمي 

NT3 اندماج محفّز بالميون 
NT1 اصطناع هيدروحراري 

NT1 تحضير كيميائي 

 إصالح

NT1 إصالح بيولوجي 
NT2 إعادة تنشيط الخلية المضيفة 

NT2 إعادة تنشيط ضوئي 

NT2 تصليح الدنا 
NT3 ترميم باالستئصال 

RT تشغيل المفاعل 

RT صيانة 
RT صيانة المفاعل 

 إصالح الدنا

USE تصليح الدنا 

 إصالح بيولوجي

UF ترميم بيولوجي 

BT1 صالحإ 

BT1 شفاء بيولوجي 
NT1 إعادة تنشيط الخلية المضيفة 

NT1 إعادة تنشيط ضوئي 

NT1 تصليح الدنا 
NT2 ترميم باالستئصال 

RT أذيّات إشعاعية 

RT بنية جزيئية 
RT بوليميرازات الدنا 

RT تغيّرات فوق صوتية 

RT حموض نووية 
RT مسارات بيولوجية 

RT نقل الطاقة الخطي 

 إصالحات

INIS: 1999-01-28; ETDE: 1979-12-10 

RT تشريع 

RT تنظيمات 
RT قوانين 

RT مظاهر قانونية 

 أصهريات

RT أحاديات االنصهار 
RT تحويالت الطور 

RT مخططات الطور 

RT مواد متغيرة الطور 

 أصول

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

USE معطيات مالية 

 إضاءة

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1981-10-24 

USE استضاءة 

 إضاءة طبيعية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 
USE إضاءة طبيعية 

 إضاءة طبيعية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 

UF إضاءة طبيعية 

RT إشعاع شمسي 

RT أضواء السماء 

RT استضاءة 
RT متطلبات االضاءة 

RT منظومات إضاءة 

RT نوافذ 

 إضافات

2004-09-03 

USE تكلفة إضافية 

 إضافات أينشتاينيوم

2000-04-12 
USE سبائك 

USE مركبات أينشتاينيوم 

 إضافات األتربة النادرة

*BT1 سبائك األتربة النادرة 
NT1 إضافات اإليتربيوم 

NT1 إضافات االربيوم 

NT1 إضافات االوروبيوم 
NT1 إضافات البراسيوديميوم 

NT1 إضافات البروميتيوم 

NT1 ومإضافات التربي 
NT1 إضافات التوليوم 

NT1 إضافات الديسبروسيوم 

NT1 أضافات الساماريوم 
NT1 إضافات السيريوم 

NT1 إضافات الغادولينيوم 

NT1 إضافات الالنتانوم 
NT2 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 

NT3  188سبيكة هاينس 

NT1 إضافات اللوتيسيوم 
NT1 إضافات النيوديميوم 

NT1 إضافات الهولميوم 

 إضافات األستاتين

2000-04-12 

USE سبائك 

USE مركبات األستاتين 

 إضافات األكتينيوم

2000-04-12 

USE سبائك 

USE مركبات األكتينيوم 

 إضافات األكسجين

RT أكسيدات 

 إضافات األلمنيوم

1996-11-13 
 % ألمنيوم مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن       

*BT1 سبائك األلمنيوم 

NT1 سبيكة-fe44ni33cr21 
NT2  800سبيكة إنكولويh 

NT1 سبيكة-fe46ni33cr21 

NT2  800سبيكة إنكولوي 
NT2  802سبيكة إنكولوي 

NT1 سبيكة-in-102 

NT1 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 
NT2  825سبيكة إنكولوي 

NT1 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 

NT2  718سبيكة إنكونل 
NT1 سبيكة-ni54cr22co13mo9 

NT2  617سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 
NT2  625سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 

NT2  سبيكة هاستلويs 
NT1 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 

NT2  8 -إينور 

NT2  سبيكة هاستلويn 
NT1 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 

NT2  سبائك إنكونلx750 

NT1 سبيكة-ni76cr15fe8 
NT2 600 سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni77cr20ti2 

NT1 سبيكة-ni78cr21 
NT1 سبيكة-ni80cr20 

NT1  901سبيكة إنكولوي 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr12al 

NT2 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cralnimo 

NT1 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 
NT2 سبيكة-a-286 

NT1 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

NT1 سبيكة ديسكالوي 

 إضافات األمريسيوم

1996-07-16 
% أمريسيوم مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن        
 هنا.

SEE سبائك األمريسيوم 
SEE مركبات األمريسيوم 

 إضافات األنتيموان

 % أنتيموان مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن       

*BT1 سبائك األنتيموان 
RT أنتيمونيدات 

 إضافات اإلنديوم

 % إنديوم مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن        
*BT1 سبائك اإلنديوم 

 إضافات األوسميوم

% أوسميوم مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن       
 هنا.

*BT1 سبائك األوسميوم 

 إضافات اإليتربيوم

 .% إيتربيوم مسجل هنا1محتوى السبائك بما اليزيد عن       

*BT1 إضافات األتربة النادرة 
RT سبائك اإليتربيوم 

 إضافات اإليتريوم

1996-01-25 
 % إيتريوم مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن        

RT سبائك اإليتريوم 

 إضافات اإليريديوم

% إيريديوم مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن        
 هنا.

*BT1 سبائك اإليريديوم 

 إضافات االربيوم

 % اربيوم مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن        
*BT1 إضافات األتربة النادرة 

*BT1 سبائك اإلربيوم 

 إضافات االوروبيوم

% االوروبيوم مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن        
 هنا.

*BT1 إضافات األتربة النادرة 
*BT1 سبائك االوروبيوم 

 إضافات الباريوم

 % باريوم مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن        

*BT1 سبائك الباريوم 

 إضافات البراسيوديميوم

% ابراسيوديميوم 1محتوى السبائك بما اليزيد عن        
 مسجل هنا.

*BT1 إضافات األتربة النادرة 

RT سبائك البراسيوديميوم 

 إضافات البركيليوم

2000-04-12 
USE سبائك 

USE مركبات البركيليوم 

 إضافات البروتكتينيوم

2000-03-28 
USE سبائك البروتكتينيوم 

USE مركبات البروتكتينيوم 

 إضافات البروم

RT بروميدات 
RT تطعيم البلّورات 

RT مواد مطعّمة 

 إضافات البروميتيوم

1996-07-23 

% بروميتيوم مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن        
 هنا.

*BT1 إضافات األتربة النادرة 

 إضافات البريليوم

 % بريليوم مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن        

*BT1 سبائك البريليوم 
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 إضافات البزموت

 % بزموت مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن        
*BT1 ائك البزموتسب 

 إضافات البالتين

 % بالتين مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن        

RT سبائك البالتين 

 إضافات البالّديوم

 % باّلديوم مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن        

RT سبائك البالّديوم 

 إضافات البلوتونيوم

% بلوتونيوم مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن       
 هنا.

RT سبائك البلوتونيوم 

 إضافات البوتاسيوم

% بوتاسيوم مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن       
 هنا.

RT سبائك البوتاسيوم 

 إضافات البور

1996-11-13 

 % بور مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن        

*BT1 سبائك البور 
NT1 سبيكة-in-102 

NT1 سبيكة-mo99b 
NT1 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

NT2  سبيكة نيمونيكpe16 

NT1 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 
NT2 سبيكة-in-939 

NT1 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 

NT2  700أديمت 
NT1 سبيكة-ni55co17cr15mo5al4ti4 

NT2 أسترولوي-سبيكة 

NT1 سبيكة-ni55cr19co11mo10ti3 
NT2  سبيكةrene 41 

NT1 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 

NT2 سبيكة 
NT1 سبيكة-ni59cr20co17ti2 

NT1 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT2 سبيكة-in-100 
NT1 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 

NT2 سبيكة-in-738 

NT1 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 
NT2  سبيكة هاستلويs 

NT1 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT2  713سبيكة إنكونلc 
NT1 سبيكة-ni75cr12al6mo5 

NT2  713سبيكة إنكونلlc 

NT1 سبيكة-ni76cr20ti2 
NT2  80سبيكة نيمونيكa 

NT1 سبيكة-ni77cr20ti2 

NT1  سبيكةrene 80 
NT1  901سبيكة إنكولوي 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT1 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 
NT2 سبيكة-a-286 

 إضافات البولونيوم

2000-03-28 

USE سبائك البولونيوم 
USE مركبات البولونيوم 

 إضافات التاليوم

 % تاليوم مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن       
*BT1 سبائك التاليوم 

 إضافات التربيوم

 % تربيوم مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن       

*BT1  األتربة النادرةإضافات 
*BT1 سبائك التربيوم 

 إضافات التكنيسيوم

% تكنيسيوم مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن        
 هنا.

*BT1 سبائك التكنيسيوم 

 إضافات التلّوريوم

*BT1 سبائك التلّوريوم 

 إضافات التنتاليوم

1996-07-16 
 % تنتاليوم مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن      

*BT1 سبائك التنتاليوم 

NT1 سبيكة-n-10m 

 إضافات التنغستين

1996-07-17 

% تنغستين مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن        
 هنا.

*BT1 سبائك التنغستين 

NT1 سبيكة-ni49cr22fe18mo9 

NT2  سبيكة هاستلويx 
NT1 سبيكة-ni50cr22fe18mo9 

NT2  سبيكة هاستلويxr 

NT1 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 
NT2  سبيكة هاستلويs 

NT1 سبيكة الفوالذ-ni4crw 

 إضافات التوريوم

 % توريوم مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن        

*BT1 سبائك التوريوم 

 إضافات التوليوم

 % توليوم مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن       
*BT1 إضافات األتربة النادرة 

*BT1 سبائك التوليوم 

 إضافات التيتانيوم

1996-11-13 
 % تيتانيوم مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن       

*BT1 سبائك التيتانيوم 

NT1 دورانيكل 
NT1 سبيكة-fe44ni33cr21 

NT2  800سبيكة إنكولويh 

NT1 سبيكة-fe46ni33cr21 

NT2  800سبيكة إنكولوي 

NT2  802سبيكة إنكولوي 

NT1 سبيكة-in-102 
NT1 سبيكة-mo99 

NT2 سبيكة-tzm 
NT2 سبيكة-zm-2a 

NT1 سبيكة-n-10m 

NT1 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 
NT2  825سبيكة إنكولوي 

NT1 سبيكة-ni51cr48 

NT2  671سبيكة إنكونل 
NT1 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 

NT2  718سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni59cr30fe9 
NT2  690سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 

NT2  625سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 

NT2  8 -إينور 

NT2  سبيكة هاستلويn 
NT1 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 

NT2  82سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni74cr13al6mo4 
NT2  713سبيكة إنكونلc 

NT1 سبيكة-ni75cr12al6mo5 

NT2  713سبيكة إنكونلlc 
NT1 سبيكة-ni76cr15fe8 

NT2  600سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni78cr21 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

NT2 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

 إضافات الجرمانيوم

% جرمانيوم مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن       
 هنا.

*BT1 سبائك الجرمانيوم 

 إضافات الحديد

1996-11-13 
 % حديد مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن       

*BT1 سبائك الحديد 

NT1 ألودور 
NT1 دورانيكل 

NT1 سبيكة-al95cu4 

NT2 ندورالومي 
NT1 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT2 سبيكة-in-939 

NT1 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 
NT2 سبيكة-in-100 

NT1 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 

NT2  82سبيكة إنكونل 
NT1 سبيكة-ni80cr20 

NT1  سبيكةrene 95 

NT1 سبيكة-ti88mo8al3 
NT1 سبيكة-ti90al6mo3 

NT1 سبيكة-ti90al6v4 

NT1 سبيكة-ti91al4mo3 
NT1 سبيكة-ti91al5cr2 

NT1 سبيكة-zr98sn-2 

NT2  2سبيكة زيركالوي 
NT1 سبيكة-zr98sn-4 

NT2  4سبيكة زيركالوي 

NT1 سبيكة زاماك 

 إضافات الديسبروسيوم

% ديسبروسيوم مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن       
 هنا.

*BT1 إضافات األتربة النادرة 

*BT1 بروسيومسبائك الديس 

 إضافات الذهب

2000-04-05 
 % ذهب مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن       

*BT1 سبائك الذهب 

 إضافات الراديوم

2000-04-12 
USE سبائك 

USE مركبات الراديوم 

 إضافات الرصاص

% رصاص مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن        
 هنا.

*BT1 سبائك الرصاص 

 إضافات الروبيديوم

% روبيديوم مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن       
 هنا.

*BT1 سبائك الروبيديوم 

 إضافات الروتينيوم

% روتينيوم مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن       
 هنا.

*BT1 سبائك الروتينيوم 

 إضافات الروديوم

 % روديوم مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن        

*BT1 سبائك الروديوم 

 إضافات الرينيوم

 % رينيوم مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن       

*BT1 سبائك الرينيوم 

 إضافات الزئبق

 % زئبق مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن       
*BT1 سبائك الزئبق 

 الزركونيومإضافات 

1996-07-17 
% زركونيوم مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن        
 هنا.

*BT1 سبائك الزركونيوم 
NT1 سبيكة-in-102 

NT1 سبيكة-mo99 

NT2 سبيكة-tzm 
NT2 سبيكة-zm-2a 

NT1 سبيكة-mo99b 

NT1 سبيكة-n-10m 
NT1 سبيكة-n-9m 
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NT1 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

NT2  سبيكة نيمونيكpe16 
NT1 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT2 سبيكة-in-939 

NT1 سبيكة-ni55co17cr15mo5al4ti4 
NT2 أسترولوي-سبيكة 

NT1 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 

NT2 سبيكة 
NT1 سبيكة-ni59cr20co17ti2 

NT1 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT2 سبيكة-in-100 
NT1 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 

NT2 سبيكة-in-738 

NT1 سبيكة-ni74cr13al6mo4 
NT2  713سبيكة إنكونلc 

NT1 سبيكة-ni75cr12al6mo5 

NT2  713سبيكة إنكونلlc 
NT1 سبيكة-ni76cr20ti2 

NT2  80سبيكة نيمونيكa 

NT1  سبيكةrene 80 
NT1  سبيكةrene 95 

NT1 سبيكة المغنيزيوم-ek 

NT1 سبيكة المغنيزيوم-ez 
NT1 سبيكة المغنيزيوم-hk31a 

 إضافات الزرنيخ

*BT1 سبائك الزرنيخ 

 إضافات الزنك

 % زنك مسجل هنا,1محتوى السبائك بما اليزيد عن       

*BT1 سبائك الزنك 

NT1 سبائك نيكولين 

 أضافات الساماريوم

% الساماريوم مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن        
 هنا.

*BT1 ادرةإضافات األتربة الن 
*BT1 سبائك الساماريوم 

 إضافات السترونسيوم

% سترونسيوم 1محتوى السبائك بما اليزيد عن         
 مسجل هنا.
*BT1 سبائك السترونسيوم 

 إضافات السكانديوم

% سكانديوم مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن        
 هنا.

*BT1 سبائك السكانديوم 

 إضافات السلينيوم

*BT1 لينيومسبائك الس 

 إضافات السيريوم

1996-11-13 

 % سيريوم مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن        

*BT1 إضافات األتربة النادرة 
*BT1 سبائك السيريوم 

 إضافات السيزيوم

 % سيزيوم مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن        
*BT1 سبائك السيزيوم 

 إضافات السيليسيوم

1996-11-13 

% سيليسيوم مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن        
 هنا.

*BT1 سبائك السيليسيوم 

NT1 ألودور 
NT1 دورانيكل 

NT1 سبيكة-al95cu4 

NT2 دورالومين 
NT1 سبيكة-fe40ni35cr22 

NT1 سبيكة-hs-31 

NT1 سبيكة-n28t3 
NT1 سبيكة-ni78cr21 

NT1 سبيكة-ni80cr20 

NT1 سبيكة-ni94mn3al2 
NT2 ألوِمل 

NT1 سبيكة-s-816 

NT1 سبيكة-v-36 
NT1 أسكولوي-سبيكة 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 

NT1 بوندور-سبيكة 

NT1 سبيكة ديسكالوي 
NT1 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT1 ميديوال 

NT1 نيكل قاسي 
RT سليسيدات 

 إضافات الصوديوم

% صوديوم مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن       
 هنا.

*BT1 سبائك الصوديوم 

 إضافات الغادولينيوم

% غادولينيوم مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن       
 هنا.

*BT1 إضافات األتربة النادرة 

*BT1 سبائك الغادولينيوم 

 إضافات الغاليوم

 غاليوم مسجل هنا. %1محتوى السبائك بما اليزيد عن       

*BT1 سبائك الغاليوم 

 أضافات الفاناديوم

1996-11-13 
% الفاناديوم مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن       
 هنا.

*BT1 سبائك الفاناديوم 
NT1 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 

NT2  سبيكة هاستلويc 

NT1 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 
NT2 سبيكة-in-100 

NT1 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 

NT2  سبيكة هاستلويs 
NT1 سبيكة-ni65mo28fes 

NT2  سبيكة هاستلويb 

NT1 سبيكة-ti90al6 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr12mov 

NT2 سبيكة-ht-9 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr2mov 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr2nimov 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 

NT1 سبيكة الفوالذ-crmov 

NT1 سبيكة الفوالذ-mnnimov 
NT1 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

NT2 سبيكة-a-286 

NT1 سبيكة الفوالذ-ni3crmo 
NT2 سبيكة-astm-a543 

NT1 سبيكة الفوالذ-ni3crmov 

 إضافات الفرانسيوم

1996-01-24 

% فرانسيوم مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن       
 هنا.

*BT1 سبائك الفرانسيوم 

RT مركبات الفرانسيوم 

 إضافات الفسفور

BT1 سبائك 
RT فسفيدات 

 إضافات الفضة

 % فضة مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن        

*BT1 سبائك الفضة 

 إضافات الفلور

1989-07-20 

RT تطعيم البلّورات 
RT فلوريدات 

RT مواد مطعّمة 

 إضافات القصدير

% قصدير مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن         
 هنا.

*BT1 سبائك القصدير 

NT1 سبيكة زاماك 

 إضافات الكالسيوم

 % كالسيوم مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن       

*BT1 سبائك الكالسيوم 

 إضافات الكاليفورنيوم

2000-04-12 
USE سبائك 

USE مركبات الكاليفورنيوم 

 إضافات الكبريت

2000-04-12 
BT1 سبائك 

NT1 نيكل قاسي 

 إضافات الكدميوم

 % كدميوم مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن       
*BT1 سبائك  الكدميوم 

NT1 سبيكة زاماك 

 إضافات الكربون

1996-11-13 

BT1 ائكسب 

NT1 أستنيت 

NT1 حديد صب 

NT1 )حديديت )فّريت 

NT1 دوريرون 
NT1 سبيكة-co43cr20fe18ni13w3 

NT2 هافار 

NT1 سبيكة-hs-31 
NT1 سبيكة-in-102 

NT1 سبيكة-n-10m 

NT1 سبيكة-n-9m 
NT1 سبيكة-n28t3 

NT1 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT2 سبيكة-in-100 
NT1  سبيكةrene 41 

NT1  سبيكةrene 95 

NT1 سبيكة-s-816 
NT1 سبيكة-v-36 

NT1 أسترولوي-سبيكة 

NT1 أسكولوي-سبيكة 
NT1 سبيكة ديسكالوي 

NT1 فوالذ 

NT2 سبيكة-astm-a572 
NT2 سبيكة الفوالذ والنيكل 

NT3 سبيكة ال كبريتية 

NT2 سبيكة كرولوي الفوالذية 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr13 

NT4 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16 
NT4 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

NT4 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr2mo 

NT4 سبيكة-astm-a542 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr5mo 

NT2 فوالذ أستينتي 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT4  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 
NT4 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT4 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT4 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 
NT4 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

NT4 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

NT4 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 

NT4 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 
NT4 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 
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NT4 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 
NT4 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 

NT4 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

NT4 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 
NT3 الفوالذ سبيكة-cr19ni10 

NT4 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 
NT4 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 
NT4 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT4 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 

NT4 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 
NT4 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 

NT4 سبيكة-hk-40 

NT4 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 

NT4 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 
NT4 سبيكة-a-286 

NT2 فوالذ عالي السبائكية 

NT3 سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 

NT5 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 317-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 318-الذ ال يصدأسبيكة فو 

NT4 422-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة فوالذ ال يصدأ-fv-548 
NT4 سبيكة فوالذ ال يصدأ-jbk-75 

NT4  سبيكة فوالذ ال يصدأm-50 

NT4 سبيكة ال كبريتية 
NT4  منخفض الكربون -فوالذ عالي السبك 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 
NT6  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT6 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT6 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 

NT6 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT6 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT5 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

NT4  نيكل -فوالذ كروم 
NT5 دوركو 

NT5 سبائك تِمكن 

NT5 سبيكة-d-9 
NT5 سبيكة االندورو 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 
NT6 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 بيكة الفوالذس-cr18ni10 

NT6 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

NT6 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 

NT6 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 
NT6 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 بيكة الفوالذس-cr18ni11nbco 

NT6 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 

NT6 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 
NT6 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

NT6 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 
NT6 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 

NT6 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 

NT6 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT6 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT5 بيكة الفوالذس-cr23ni14 
NT6 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 

NT6 سبيكة-hk-40 

NT6 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT5 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 

NT6 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 
NT5 303-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 329-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 7-سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 
NT5 سبيكة فوالذ ال يصدأ-ph-15-7-mo 

NT5 فوالذ عالي الكربون 

NT5  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 
NT6 سبيكة-m-813 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT7  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT7 316-ذ ال يصدأسبيكة فوال 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 
NT7 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT7 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT6 سبيكة الفوالذ-
ni26cr15ti2movalb 

NT7 سبيكة-a-286 

NT4 فوالذ كرومي 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr12 

NT6 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr12al 

NT6 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr12mov 

NT6 سبيكة-ht-9 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr13 

NT6 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16 
NT6 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 
NT6  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17mo 

NT6 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni4mo3 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr18 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr25 
NT6 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr9mo 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 
NT5 406-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5  موليبدنيوم -فوالذ كروم 

NT6  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 
NT7 سبيكة-m-813 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 
NT7 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT8  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT7 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT8 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT7 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT8 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT8 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-
13 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 
NT7 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT7 سبيكة الفوالذ-

ni26cr15ti2movalb 
NT8 بيكةس-a-286 

NT5 فوالذ مغنطيسي-ks 

NT5 ميديوال 
NT2 فوالذ فّريتي 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr12al 
NT4 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16 

NT4 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr25 

NT4 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr9mo 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 

NT2 فوالذ كربوني 

NT3 سبيكة الفوالذ-astm-a105 
NT3 سبيكة الفوالذ-astm-a106 

NT3 سبيكة الفوالذ-astm-a212 

NT3 سبيكة الفوالذ-astm-a285 
NT3 سبيكة الفوالذ-astm-a516 

NT3 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 

NT3 سبيكة الفوالذ-in-787 

NT3 سبيكة الفوالذ-sae-1045 

NT2 فوالذ مرتنزيتي 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr12 

NT4 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr12mov 
NT4 سبيكة-ht-9 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr13 

NT4 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni 

NT3 فوالذسبيكة ال-cr17cu4ni4nb-l 

NT4  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr17mo 

NT4 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr18 

NT3  إصالدي -فوالذ هارتنزيتي 

NT2 فوالذ منخفض السبك 

NT3 -سبيكة الفوالذ-astm-a533 

NT3 سبيكة الفوالذ-astm-a350 

NT3 سبيكة الفوالذ-astm-a508 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr2mo 

NT4 سبيكة-astm-a542 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr2mov 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr2nimov 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr5mo 
NT3 سبيكة الفوالذ-cralnimo 

NT3 سبيكة الفوالذ-crmo 

NT3 سبيكة الفوالذ-crmov 
NT3  الفوالذسبيكة-crni 

NT3 سبيكة الفوالذ-mncumo 

NT4 سبيكة-astm-a537 
NT3 سبيكة الفوالذ-mnmo 

NT4 سبيكة الفوالذ-astm-a302 

NT3 سبيكة الفوالذ-mnnimo 
NT4 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 

NT3 سبيكة الفوالذ-mnnimov 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni3cr 
NT3 سبيكة الفوالذ-ni3crmo 

NT4 سبيكة-astm-a543 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni3crmov 
NT3 سبيكة الفوالذ-ni4crw 

NT3 سبيكة الفوالذ-nicr 

NT3 سبيكة الفوالذ-nicrmo 
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NT3 سبيكة الفوالذ-nimocr 

NT3 سبيكة الفوالذ-stm-a387 
NT2 فوالذ هدفيلد المنغنيزي 

NT1 مرتنزيت 

RT كربيدات 

 إضافات الكروم

 % كروم مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن        

*BT1 سبائك الكروم 

NT1 سبيكة-ni65mo28fes 
NT2  سبيكة هاستلويb 

NT1 سبيكة-zr98sn-2 

NT2  2سبيكة زيركالوي 
NT1 سبيكة-zr98sn-4 

NT2  4سبيكة زيركالوي 

NT1 سبيكة الفوالذ-crmo 
NT1 سبيكة الفوالذ-crni 

NT1 سبيكة الفوالذ-mncumo 

NT2 سبيكة-astm-a537 

NT1 سبيكة الفوالذ-ni3cr 

NT1 سبيكة الفوالذ-nicr 

NT1 سبيكة الفوالذ-nicrmo 
NT1 سبيكة الفوالذ-nimocr 

 إضافات الكلور

RT تطعيم البلّورات 
RT كلوريدات 

RT مواد مطعّمة 

 إضافات الكوبالت

 % كوبالت مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن        
*BT1 سبائك الكوبالت 

NT1 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

NT2  سبيكة نيمونيكpe16 
NT1 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 

NT2  سبيكة هاستلويs 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 
NT2 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 إضافات الكوريوم

% كوريوم مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن        
 هنا.

*BT1 سبائك الكوريوم 

 إضافات الالنتانوم

 % النتانوم مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن        
*BT1 إضافات األتربة النادرة 

*BT1 سبائك الالنتانوم 

NT1 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 
NT2  188سبيكة هاينس 

 إضافات اللوتيسيوم

مسجل % لوتيسيوم 1محتوى السبائك بما اليزيد عن          
 هنا.

*BT1 إضافات األتربة النادرة 

*BT1 سبائك اللوتيسيوم 

 إضافات اللورنسيوم

2000-04-12 
SEE مركبات اللورنسيوم 

 إضافات الليتيوم

 % ليتيوم مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن        
*BT1 سبائك الليتيوم 

 إضافات المغنيزيوم

% مغنيزيوم مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن         
 هنا.

*BT1 سبائك المغنيزيوم 

NT1 سبيكة-al95cu4 

NT2 دورالومين 
NT1 بوندور-سبيكة 

NT1 سبيكة زاماك 

 إضافات المندليفيوم

2000-04-12 
RT مركبات المندليفيوم 

 إضافات المنغنيز

1996-11-13 
 % منغنيز مسجل هنا.1عن  محتوى السبائك بما اليزيد        

*BT1 سبائك المنغنيز 

NT1 دورانيكل 

NT1 دوريرون 

NT1 سبيكة-al95cu4 
NT2 دورالومين 

NT1 سبيكة-fe40ni35cr22 

NT1 سبيكة-fe53ni29co18 
NT2 )كوفار )عالمة تجارية 

NT1 سبيكة-hs-31 

NT1 سبيكة-n28t3 
NT1 سبيكة-ni66cu32 

NT2  400سبيكة مونل 

NT1 سبيكة-ni78cr21 
NT1 سبيكة-v-36 

NT1 أسكولوي-سبيكة 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 
NT1 سبيكة المغنيزيوم-az31b 

NT1 بوندور-سبيكة 

NT1 سبيكة ديسكالوي 
NT1 ميديوال 

NT1 نيكل قاسي 

 إضافات الموليبدنوم

1996-11-13 
% موليبدنوم مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن        
 هنا.

*BT1 سبائك الموليبدنوم 
NT1 سبيكة-ti90al6 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr12mov 
NT2 سبيكة-ht-9 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17mo 

NT2 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr2mo 

NT2 سبيكة-astm-a542 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr2mov 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr2nimov 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr5mo 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr9mo 

NT1 سبيكة الفوالذ-cralnimo 
NT1 سبيكة الفوالذ-crmo 

NT1 سبيكة الفوالذ-crmov 

NT1 سبيكة الفوالذ-mncumo 
NT2 سبيكة-astm-a537 

NT1 سبيكة الفوالذ-mnmo 

NT2 سبيكة الفوالذ-astm-a302 
NT1 سبيكة الفوالذ-mnnimo 

NT2 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 

NT1 سبيكة الفوالذ-mnnimov 
NT1 سبيكة الفوالذ-ni3crmo 

NT2 سبيكة-astm-a543 

NT1 سبيكة الفوالذ-ni3crmov 
NT1 سبيكة الفوالذ-nicrmo 

NT1 سبيكة الفوالذ-nimocr 

 إضافات النبتونيوم

نبتونيوم مسجل  %1محتوى السبائك بما اليزيد عن        
 هنا.

*BT1 سبائك النبتونيوم 

 إضافات النتروجين

1996-11-13 
BT1 سبائك 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 

NT2 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-nicrmo 

 إضافات النحاس

1996-07-17 
 % نحاس مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن        

*BT1 سبائك النحاس 

NT1 دورانيكل 
NT1 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

NT2  سبيكة نيمونيكpe16 

NT1 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 
NT2 سبيكة-in-100 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr2mov 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr2nimov 
NT1 سبيكة الفوالذ-crmov 

NT1 سبيكة الفوالذ-crni 

NT1 سبيكة الفوالذ-mncumo 

NT2 سبيكة-astm-a537 

NT1 سبيكة الفوالذ-ni3cr 
NT1 سبيكة الفوالذ-ni4crw 

NT1 سبيكة الفوالذ-nicr 

NT1 سبيكة الفوالذ-nicrmo 

 إضافات النيكل

1996-07-23 

 % نيكل مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن         

*BT1 سبائك النيكل 
NT1 سبيكة-zr98sn-2 

NT2  2سبيكة زيركالوي 

NT1 يكة الفوالذسب-cr11ni10mo2ti-l 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr2mov 

NT1 سبيكة الفوالذ-cralnimo 
NT1 سبيكة الفوالذ-crmo 

NT1 سبيكة الفوالذ-crmov 

NT1 سبيكة الفوالذ-crni 

NT1 سبيكة الفوالذ-mncumo 

NT2 سبيكة-astm-a537 

NT1 سبيكة الفوالذ-mnnimo 
NT2 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 

NT1 سبيكة الفوالذ-nimocr 

NT1 سبيكة معدن األونصة 

 إضافات النيوبيوم

1996-11-13 

% نيوبيوم مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن         
 هنا.

*BT1 سبائك النيوبيوم 

NT1 سبيكة-ni45fe34cr20 
NT1 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT2 سبيكة-in-939 

NT1 كةسبي-ni61cr16co9al3ti3w3 
NT2 سبيكة-in-738 

NT1 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 

NT2  سبائك إنكونلx750 
NT1 سبيكة-yundk 25ba 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 

NT2  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 

NT2 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 

NT2 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 

 إضافات النيوديميوم

% نيوديميوم مسجل 1توى السبائك بما اليزيد عن مح      
 هنا.

*BT1 إضافات األتربة النادرة 

*BT1 سبائك النيوديميوم 

 إضافات الهافنيوم

2000-04-10 

 % هافنيوم مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن       

*BT1 سبائك الهافنيوم 
NT1  811أستارc 

 إضافات الهدروجين

RT هدريدات 

 هولميومإضافات ال

 % هولميوم مسجل هنا.1محتوى السبائك بما اليزيد عن       
*BT1 إضافات األتربة النادرة 

*BT1 سبائك الهولميوم 

 إضافات الوقود

INIS: 1992-05-11; ETDE: 1979-03-05 

BT1 مواد مضافة 

RT رباعي إيتل الرصاص 
RT وقود 

 إضافات اليود

INIS: 1976-07-16; ETDE: 1976-09-15 

RT يود 



 إضافات اليورانيوم 45 أطياف الطاقة

 

 

 إضافات اليورانيوم

% يورانيوم مسجل 1محتوى السبائك بما اليزيد عن        
 هنا.

RT سبائك اليورانيوم 

 إضافات غذائية

INIS: 1992-03-26; ETDE: 1992-02-05 
BT1 مواد مضافة 

RT أعالف حيوانية 

RT عقاقير 
RT غذاء 

RT فيتامينات 

RT قوت 

 أضداد

NT1 أضداد وحيدة النسيلة 

NT1 قاتتريا 
NT1 حاالّت دموية 

NT1 راّصات 

NT2 راّصات دموية 
NT3 راصة نباتية للكريات الحمراء 

NT3 ( كونكانفالينa) 

NT1 بات  مرّسِ
RT  المستضد -تفاعالت الضد 

RT ذوفانات 

RT كشف المناعة الشعاعية 
RT ليستينات 

RT مة  متّمِ

RT مستضدات 
RT مصول مناعية 

RT معالجة مناعية شعاعية 

RT مقايسة مناعية شعاعية 
RT مقايسة مناعية لألنزيم 

RT مناعة 

 أضداد وحيدة النسيلة

INIS: 1982-09-21; ETDE: 1982-01-21 
BT1 أضداد 

RT تصوير وميضي مناعي شعاعي 

RT خاليا نسيلية 
RT معالجة مناعية شعاعية 

RT هجنومات 

 أضرار إشعاعية متأخرة

USE أذيّات إشعاعية 

USE تأثيرات إشعاعية متأخرة 

 إضمحالل بيتا المزدوج بدون نترينوهات

2016-05-10 
*BT1 اضمحالل بيتا المزدوج 

RT اهتزاز النترينو 

RT سبينورات ماجورانا 

 أضواء السماء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-01 

RT أبنية 

RT إضاءة طبيعية 
RT منظومات إضاءة 

RT مواد تزجيج 

RT نوافذ 

 إطارات العجالت

1992-03-16 

RT عجالت 
RT َمْركبات 

 إطالة

BT1 تشّوه 

RT تمدد حراري 
RT تمدّد 

 أطر النوافذ

INIS: 2004-11-03; ETDE: 2004-10-29 

RT أبنية 
RT نوافذ 

 إطراح مكّدس

*BT1 طرح النفايات 
RT إطالق بسوية األرض 

RT تجهيزات مراقبة التلوث 

RT حدود اإلطالق 
RT دفيقات إشعاعية 

RT دفيقات كيميائية 

RT سحابات 
RT مداخن المصانع 

RT مرسبات كهراكدية 

RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 
RT نفايات غازية 

 أطراف

1999-04-06 

BT1 جسم 
NT1 أذرع 

NT2 أيدي 

NT3 أصابع 
NT1 أرجل 

NT2 أقدام 

RT عضالت 
RT هيكل عظمي 

رليوم  إطِّ

1996-07-15 

USE ليليوبسيدا 

 إطفاء

2000-05-18 

RT تعتيق باإلطفاء 
RT تقسية باإلسقاء 

RT معالجات حرارية 

RT موصلية فائقة 

 إطفاء )انهياري(

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1976-05-17 

USE إطفاء انهياري 

 إطفاء )تفريغ(

1996-04-16 
USE كبح االنفراغ 

 إطفاء )فلورة(

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-04-26 
USE تَفَْلور 

 إطفاء اللهب

2007-01-08 

RT انتشار اللهب 
RT لهب 

 إطفاء الومضان

UF )إطفاء)الومضان 

RT عدادات وميضية 
RT عدّ وميضي 

RT مكاشيف وميضية سائلة 

 إطفاء انهياري

1978-07-03 

UF )إطفاء )انهياري 

RT انفراغ تاوْنِسند 
RT حجرات التأين 

RT عدادات تناسبية 

RT  موللر -عدادات غايغر 

 اء)الومضان(إطف

USE إطفاء الومضان 

 أطفال

SF حديثو الوالدة 

*BT1 أطفال 
RT حديثو الوالدة 

RT دورة الحياة 

 أطفال

*BT1 َرُجل 

BT1 فئات عمرية 

NT1 أطفال 

RT أَُحداث 

RT تعليم 

RT دورة الحياة 
RT ذُريّة 

RT طب األطفال 

RT مراهقون 

 إطالق

RT صواريخ 

RT صواريخ 

RT مركبات فضائية 

RT مواقع إطالق صواريخ 

 إطالق )نتاج االنشطار(

1980-11-07 

USE إطالق نواتج االنشطار 

 إطالق الحشرات العقيمة

RT تعقيم 
RT تعقيم بالتشعيع 

RT تقنية الذكور العقيمة 

RT زراعة 
RT ُعقم 

RT مكافحة اآلفات 

RT نشر أو توزيع الحشرات 

 إطالق بسوية األرض

 إطالق دفيقات غازية بسوية األرض.

*BT1 طرح النفايات 

RT إطراح مكدّس 

RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 

RT نفايات غازية 

 إطالق نواتج االنشطار

1995-05-10 

بالتنسيق مع الواصفات المستخدمة مع منطقة االطالق. مثال: 
غالف حيوي او مبردات، و لنواتج االنشطار الخاصة اذا 

 كانت معلومة.

UF )إطالق )نتاج االنشطار 

RT إزالة 
RT إزالة الغازات 

RT احتواء 

RT انتزاز 
RT تسربات 

RT ث  تلوُّ

RT سلّم أحداث نووية دولية 

RT شروط المصدر 

RT مخاطر إشعاعية 

RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 
RT نواتج االنشطار 

 أطلنطا

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1977-10-20 
*BT1 )جورجيا )في والية أطلنطا 

BT1 مناطق المدينة 

 أطوار ليفس

RT سبائك بين معدنية 
RT شبيكات بلّورية 

 أطوال التبعثر

1999-07-20 

*BT1 طول 
RT تبعثر 

 أطوال الرابطة

1999-07-20 
*BT1 طول 

RT بنية جزيئية 

RT روابط كيميائية 
RT طاقة االرتباط 

 أطوال موجية

INIS: 1998-02-26; ETDE: 1975-09-12 

اذا كان تردد الموجة معروف، انظر الواصفات بمعدل تردد 
 في المجال الوارد تحت الواصفة مجال التردد.

NT1 طول موجة دو بروي 

RT إشعاع تحت األحمر 
RT أمواج راكدة 

RT انتشار األمواج 

RT مدى التواتر 

 أطياف الطاقة

UF توزيع الطاقة 

BT1 طيوف 

RT استجابة طيفية 
RT ح ريدبِْرغتصحي 

RT ثوابت الزمرة 

RT طاقة عرضية 
RT كثافة طيفية 

RT َمْيز الطاقة 

RT ناتج الطاقة 



 أطياف رامان 46 إعادة تشكيل تحفيزية

 

 

 أطياف رامان

INIS: 1976-02-05; ETDE: 1975-10-01 
BT1 طيوف 

RT مطيافية رامان 

RT مطيافية ليزرية 
RT مفعول رامان 

 أطياف غاما

BT1 طيوف 

RT إشعاع غاما 
RT ذرى اإلفالت 

 أظافر

*BT1 جلد 
RT أصابع 

 إظهارالجريان للعيان

INIS: 1986-10-29; ETDE: 1984-03-06 

UF )اظهار للعيان )جريان 

RT اظهار المعطيات للعيان 

RT جريان الموائع 

RT حالالت هوائية 
RT فقاعات 

 إعادة استنظام

NT1 إعادة استنظام الشحنة 

NT1 إعادة استنظام كتلية 
RT نظرية الحقول الكمومية 

 إعادة استنظام الشحنة

BT1 إعادة استنظام 
RT إلكتروديناميك 

 إعادة استنظام كتلية

BT1 إعادة استنظام 

 إعادة االتحاد

 اللكترونات، ثقوب، ايونات، جذور او ذرات.
UF )تعديل )فيزيائي 

RT أسر اإللكترون 

RT كيمياء إشعاعية 

 إعادة التبعثر

BT1 تبعثر 

RT تآثرات قوية 
RT تفاعالت نووية 

RT حركيات التفاعل النووي 

 إعادة التبلور

RT تبلّور 
RT تلدين 

RT معالجات حرارية 

RT نمو الحبيبات 

 إعادة الترطيب

INIS: 1975-08-22; ETDE: 1976-08-24 

RT تجفيف كامل 

RT سطوح 
RT نقاط حاّرة 

RT نقل الحرارة 

 إعادة التعليق

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-05-07 

USE إعادة تعليق الجسيمات 

 إعادة التعليق )جسيمات(

INIS: 1981-02-27; ETDE: 2002-05-03 
USE إعادة تعليق الجسيمات 

 إعادة التغطية النباتية

1976-07-16 

عملية تزويد غطاء نباتي جديد ألرض تم سابقاً تجريدها من 
 النباتات.

RT إعادة تأهيل األرض 

RT أنواع مفضلة 
RT راجاستئصال الح 

RT حفظ التربة 

RT ضبط التحات 
RT غطاء نباتي 

RT نباتات 

 إعادة التنشيط

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-25 
SEE تجدّد 

 إعادة الحقن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-08 

RT آبار الحقن 
RT طرح النفايات 

RT طرح تحت أرضي 

RT ماء مستهلك 
RT نفايات سائلة 

 إعادة الربط المغنطيسي

INIS: 1987-03-24; ETDE: 1986-07-25 
اعادة ترتيب طبولوجية لخطوط الحقول المغناطيسية التي 

 تحيط بالبالزما.

RT انعكاس الحقل المغناطيسي 
RT اهتزازات بشكل أسنان المنشار 

RT تشكيالت الحقل المغنطيسي 

RT تضيّق الحقل المعكوس 
RT حقول مغنطيسية 

RT ُشواظ شمسي 

RT هبّات أشعة سينية شمسية 
RT َهبّات راديوية شمسية 

 إعادة الضغط

INIS: 1984-12-04; ETDE: 1976-07-07 

USE ضغط 

 إعادة المعالجة

1996-07-18 

UF )إعادة تدوير )وقود نووي 

UF إعادة معالجة الوقود 
UF استخالص معدن/ملح مصهورمقاوم للتكاثر 

UF عملية الفلوروكس 

UF ية الكربوكسعمل 

UF عملية برومكس 

UF عملية ترموكس 

UF عملية داركس 
UF  عملية راهيد إلعادة معالجة جافة للوقود المعدني

 thو uلـ 
UF عملية سولفكس 

UF عملية فلوركس 

UF عملية نبتكس 
UF عملية هرمكس 

SF  عمليةarco 

BT1 عمليات الفصل 
NT1 عمليات كيميائية نارية 

NT1  عمليةamex 

NT1  عمليةcsrex 
NT1  عمليةdiamex الستخالص المذيب 

NT1  عمليةeurex 

NT1  عمليةsesame 

NT1 عملية إيروكس 

NT1 عملية أيودة 

NT1 عملية اختزال وأكسدة 
NT1 عملية بوركس 

NT1 عملية تالسبيك 

NT1 عملية ترامكس 
NT1 عملية ترويكس 

NT1 عملية تطايرية الفلوريد 

NT1 عملية تطايرية الكلوريد 
NT1 عملية توريكس 

NT1 عملية دابكس 

NT1 عملية زيرفلكس 
NT1 عملية سيفكس 

RT إدارة المواد النووية 

RT إزالة التغليف 
RT استخالص بالمذيب 

RT برنامج إعادة معالجة الوقود 

RT تنقية موضعية 
RT دورة وقود 

RT  شركةeurochemic 

RT ضبط العمليات 
RT هالم -عملية محلول 

RT عناصر الوقود المستهلك 

RT محطة إعادة المعالجة في كارلسروه 
RT معالجات بدائية 

RT منشآت إعادة معالجة الوقود 

RT منشأة فاكروسدورف إلعادة المعالجة 

RT نزع النترتة 

إعادة المعالجة المضغوطة للوقود المتقدم في الخلية 

 الرصاصية

2009-12-23 

USE  منشأةcoral العادة المعالجة 

 إعادة بيع

INIS: 1993-01-21; ETDE: 1980-03-04 

إعادة بيع                                                             
 الطاقة الزائدة لالستخدام العام عن طريق المستهلك.

UF بيع الفائض 

RT طاقة كهربائية فائضة 
RT علم االقتصاد 

RT مرافق عامة 

RT مظاهر قانونية 
RT ات طاقة مترابطةمنظوم 

 إعادة تأهيل األرض

1976-07-16 

SF إعادة تأهيل المواقع المنجمية 
SF )استصالح )التربة 

RT إعادة التغطية النباتية 

RT إمالء 
RT أنواع مفضلة 

RT استخدام األرض 

RT تكليس 
RT توهين طبيعي 

RT حفظ التربة 

RT ضفاف مثلمة 
RT علم الجمال 

RT فعل إصالحي 

RT ث األرضي  مراقبة التلوُّ
RT مصادر أرضية 

RT ث األرضي  مكافحة التلوُّ

RT مواقع الحقل األسمر 

RT مواقع مهجورة 

 إعادة تأهيل المواقع المنجمية

INIS: 2000-03-28; ETDE: 1990-10-09 
SEE إعادة تأهيل األرض 

SEE فعل إصالحي 

 إعادة تأهيل الموقع

INIS: 1990-09-24; ETDE: 1990-10-09 
USE فعل إصالحي 

 إعادة تخزين المياه

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1995-05-09 

SEE إعادة ملء المياه الجوفية 

 إعادة تدوير

INIS: 1981-05-11; ETDE: 1975-11-11 

RT استرداد المواد 

RT انحفاظ الموارد 
RT )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 

RT زيوت هالكة 
RT مداولة المواد 

RT معالجة النفايات 

RT معامل تكرير النفط المستهلك 
RT نفايات 

RT نفايات صناعية 

RT وقود نووي حراري 

 إعادة تدوير )وقود نووي(

2000-04-12 

USE إعادة المعالجة 

 إعادة تدوير )وقود نووي(

USE دورة وقود 

 إعادة تدوير الخلية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-10-23 

الخمائر أو إرجاع الكائنات الدقيقة األخرى  تقنية إلعادة تدوير
 إلى مركب لتفاعل كيميائي حيوي.

SEE تخّمر 

SEE هضم ال هوائي 

 إعادة تشكيل تحفيزية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 

 أرمتة الحفاز للبارافينات والنفثينات من النفتا إلى سائل.       

*BT1 عملية تحسين 
RT تكرير 



 إعادة تعليق الجسيمات 47 أعضاء

 

 

 إعادة تعليق الجسيمات

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1976-07-07 
UF إعادة التعليق 

UF )إعادة التعليق )جسيمات 

RT أغبرة 
RT انتثار 

RT تبديدات 

RT تحريك هوائي 
RT تلوث الهواء 

RT حالالت مشعة 

RT حالالت هوائية 
RT دفيقات إشعاعية 

RT دفيقات كيميائية 

RT ريح 
RT َسْقط 

RT قشرة األرض 

RT هجرة نكليدات مشعة 
RT هواء سطحي 

 إعادة تنشيط األنزيم

INIS: 1993-08-24; ETDE: 1976-11-01 

RT أنزيمات 
RT تنشيط كيميائي 

 إعادة تنشيط الخلية المضيفة

*BT1 إصالح بيولوجي 
RT أذيّات إشعاعية 

RT بكتريا 

RT تأثيرات إشعاع كيميائية 
RT دنا 

RT ملتهمات جراثيم 

 إعادة تنشيط ضوئي

UF أنزيم إعادة تنشيط ضوئي 
UF  ً  انزيم معاد تنشيطه ضوئيا

*BT1 إصالح بيولوجي 

RT أذيّات إشعاعية 
RT إشعاع فوق بنفسجي 

RT إشعاع مرئي 

RT بنية جزيئية 
RT تغيّرات فوق صوتية 

RT حموض نووية 

RT متعّضات دقيقة 

 إعادة معالجة الوقود

USE إعادة المعالجة 

 إعادة ملء المياه الجوفية

INIS: 1995-04-13; ETDE: 1995-05-09 
العمليات المتضمنة إمتزاز و إضافة المياه إلى منطقة 

 اإلشباع.

SF إعادة تخزين المياه 
RT مياه جوفية 

 أعاصير

BT1 عواصف 

RT أمواج المياه 
RT اضطراب 

RT رياح موسمية 

RT ريح 
RT زوابع 

RT طقس 

 أعاصير تورنيدو

BT1 واصفع 

RT اضطراب 

RT ريح 
RT طقس 

 أعاصير مضادة

2013-12-13 

UF مناطق ضغط عالي 
RT تروبوسفير 

RT ضغط جوي 

RT علم األرصاد الجوية 

 إعاقة أيونية

USE إدخال األيونات في أقنية 

 إعانات

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1979-05-03 
USE حوافز مالية 

 أعباء المجلة

BT1 محامل 

 إعداد المفاعل

1996-04-29 

 فقط لمفاعالت إنشطار.

UF )إعداد تشغيل )مفاعل 
BT1 إعداد للتشغيل 

BT1 دورة حياة المفاعل 

RT مراقبة وطنية 
RT  ً  وقف تشغيل المفاعل نهائيا

 إعداد تشغيل )مفاعل(

USE إعداد المفاعل 

 أعداد سحرية

USE نوى سحرية 

 أعداد كمومية

NT1 عدد األولية 

RT انتقال كمومي عن بعد 
RT تشابك كمومي 

RT حاالت كمومية 

RT خواص الجسيمات 
RT رتبة التضاعف 

RT سبين 

RT ميكانيك كمومي 
RT ندّية 

RT  مان -نظرية ِجل 

RT نموذج النكهة 

 إعداد للتشغيل

1996-04-29 

NT1 إعداد المفاعل 
RT إيقاف نهائي للتشغيل 

 أعراس

BT1 خاليا جرثومية 

NT1 بويضات 
NT1 حيوانات منوية 

NT1 َطْلع 

RT أحادية الصيغة الصبغية 
RT إخصاب 

RT ن األعراس  تكوُّ

RT لواقح 

 أعراض

NT1 إسهال 

NT1 ألم 

NT1 إمساك 
NT1 أنواع فقر الدم 

NT2 إقفار 

NT2 تالسيمية 
NT2 فقر األرومات الضخمة الدموي 

NT2 فقر الدم الِمْنجلي 
NT1 التهاب 

NT1 م بولي  تسمُّ

NT1  َْحبَن 
NT1 ُحمامى 

NT1 حّمى 

NT1 ضخامة الطحال 
NT1 غثيان 

NT1 فرط ضغط الدم 

NT1 قصور القلب 
NT1 قلّة الكريات البيض 

NT2 قلة اللّمفاويات 

NT1 قُياء 
NT1 نزف 

NT1 وذمة 

NT1 يرقان 
RT أمراض 

RT التهاب الصفاق 

RT تشخيص 
RT تغيَّرات مرضية 

RT داء االخضرار 

 أعشاب

1996-11-13 
UF قوليوس 

BT1 نباتات 

NT1 رغوة المروج 

NT1 ماريجوانا 

 أعشاش

INIS: 1991-08-12; ETDE: 1985-10-10 
المكان الذي وضعت  الحيوانات البيض فيه وفقص وربى 

 الصغار.

RT استيالد الحيوان 
RT بيئة طبيعية 

RT تكاثر 

 أعصاب

BT1 جهاز عصبي 
NT1 عصب وركي 

NT1 مبهم 

RT َحأل ِمْنَطقي 
RT منعكسات 

RT مييلين 

RT بينسيج عص 

 إعصار إلنينيو

INIS: 1992-06-12; ETDE: 1991-06-21 

USE ذبذبة جنوبية 

 أعضاء

1996-04-30 

BT1 جسم 

NT1 أعضاء التناسل األنثوية 
NT2 رحم 

NT2 مبايض 

NT1 أعضاء الحس 
NT2 أعضاء سمعية 

NT2 براعم ذوقية 

NT2 جهاز دهليزي 
NT2 عيون 

NT3 شبكية العين 

NT3 عدسة بلّورية 

NT3 قرنية 

NT3 قنوات دمعية 

NT3 مشيمية 
NT3 ملتحمة 

NT1 أعضاء تناسل ذكرية 

NT2 بروستات 
NT2 ُخصى 

NT1 أعضاء حرجة 

NT1 أعضاء مرويّة 
NT1 أمعاء 

NT2 أمعاء دقيقة 

NT2 أمعاء غليظة 
NT3 مستقيم 

NT1 أوعية دموية 

NT2 أوردة 
NT3 جهاز بابي 

NT2 شرايين 

NT3 أبهر 

NT3 إكليليّات 

NT3 شرايين سباتية 
NT3 ية  شرايين مّخِ

NT2 شعريّات 

NT1 بلعوم 
NT1 توتة 

NT1 جلد 

NT2 أظافر 
NT2 بََشرة 

NT2 ُجَرْيب الشعرة 

NT2 شعر 
NT1 حجاب 

NT1 دماغ 

NT2 بصالت شمية 
NT2 ُحَصْين 

NT2 مخ 

NT3 ية  قشرة مّخِ
NT2 مخيخ 

NT2 مهاد 

NT2 وطاء 
NT1 رئات 

NT1 طحال 

NT1 ُغدَد 
NT2 بروستات 

NT2 غدة صنوبرية 

NT2 غدد ثَْدييّة 



 أعضاء التناسل األنثوية 48 أعمدة االستخالص

 

 

NT2 غدد صم 

NT3 بنكرياس 
NT3 غدة درقية 

NT3 غدة نخامية 

NT3 غدد درقية 
NT3 غدد كظرية 

NT2 غدد لُعابية 

NT2 كبد 
NT1 قلب 

NT2 تامور 

NT2 عضلة القلب 
NT1 ُكلى 

NT2 أُنيبيبات 

NT2 ُكبَْيبات 
NT1 لسان 

NT1 َمْري 

NT1 مسلَك بولي 
NT2 حالبان 

NT2 مثانة 

NT1 معدة 
NT1 نقي العظم 

NT1 هيكل عظمي 

NT2 ُجْمُجمة 
NT3   فك 

NT2 ظنبوب 

NT2 فخذ 
NT2 فقرات 

NT2 مفاصل عظمية 

NT2 هيكل خارجي 
RT أعضاء صنعية 

RT أنسجة حيوانية 

RT احتباس 
RT بيولوجيا 

RT تجدُّد بيولوجي 

RT تكوين شكلي 

RT جريان الدم 

RT جهاز التنفُّس 

RT جهاز الهضم 
RT جهاز عصبي 

RT جهاز قلبي وعائي 

RT جهاز لمفي 
RT  ِ  في الحّي

RT مجنِّسات 

 أعضاء التناسل األنثوية

UF أعضاء التناسل األنثوية 

UF َمْهبِل 

*BT1 أعضاء 
NT1 رحم 

NT1 مبايض 

RT أمراض الجهاز البولي التناسلي 
RT اضطرابات طمثية 

RT تكاثر 

RT جنس 
RT حوض 

RT خصوبة 

RT دورة اإليستروس 
RT دورة الحيض 

RT علم األمراض النسائية والتوليد 

RT مناسل 

 أعضاء التناسل األنثوية

USE أعضاء التناسل األنثوية 

 أعضاء التناسل الذكرية

USE أعضاء تناسل ذكرية 

 أعضاء الحس

*BT1 أعضاء 

NT1 أعضاء سمعية 

NT1 براعم ذوقية 
NT1 جهاز دهليزي 

NT1 عيون 

NT2 عينشبكية ال 
NT2 عدسة بلّورية 

NT2 قرنية 

NT2 قنوات دمعية 
NT2 مشيمية 

NT2 ملتحمة 

RT أمراض أعضاء الحس 

RT أنف 

RT بصالت شمية 
RT جهاز عصبي 

RT حساسات 

RT ية  خواص حّسِ
RT رأس 

RT متقباِّلت كيميائية 

RT مستقبالت 
RT منعكسات 

 أعضاء تناسل ذكرية

UF أعضاء التناسل الذكرية 

UF حويصالت منوية 
*BT1 أعضاء 

NT1 بروستات 

NT1 ُخصى 
RT أمراض الجهاز البولي التناسلي 

RT تكاثر 

RT جنس 

RT خصوبة 

RT مناسل 

 أعضاء حرجة

*BT1 أعضاء 
RT احتباس 

RT تشعيع داخلي 
RT تشعيع غير منتظم 

RT جرعات إشعاعية 

RT حد سنوي للمدخول 
RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

 أعضاء سمعية

UF آذان 

UF تية األذن 
*BT1 أعضاء الحس 

RT جهاز دهليزي 

 أعضاء صنعية

1995-11-15 
UF كلية آلية 

NT1 قلب آلي 

RT أعضاء 
RT بدائل 

RT تقانة حيوية 

RT ناظمات قلبية 

 أعضاء مدّرعة

USE تشعيع جسمي جزئي 

 أعضاء مرويّة

*BT1 أعضاء 
RT أنسجة ُمرّواة 

 إعطاء مزمن

USE تناول مزمن 

 أَْعطاب الدنا

INIS: 1998-02-16; ETDE: 1999-08-24 

NT1 ُصدُوع الطيقان 

RT أذيّات إشعاعية 
RT تصليح الدنا 

RT تنسُّخ الدنا 

RT زيوغ صبغية 

 أعطال

SF انتشار العطل 

NT1 تلف عنصر وقود 

NT1 تمّزقات 
NT1 كسور 

NT2 كسور حرارية 

NT2 كسور هدروليكية 
RT أذى 

RT إعياء 

RT أمان 
RT انقطاعات الكهرباء 

RT تأثير األميبا 

RT تآكل 
RT تحليل المنظومات 

RT تسربات 

RT حوادث 
RT خواص االنكسار 

RT صدمة مؤثرة 

RT صدوع كهربائية 

RT عوامل بشرية 
RT مخاطر 

RT وثوقية 

 إعفاء ضريبة الملكية

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1980-04-14 
USE حوافز مالية 

 إعفاءات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-25 

SEE استثناءات 

 أعالف حيوانية

UF َعلَف أخضر 

BT1 غذاء 
NT1 علف أخضر 

RT إضافات غذائية 

RT تغذية 

RT دبس السكر 

RT قوت 

RT مخلفات تقطير الحبوب المجففة 

 إعالن

INIS: 1993-03-23; ETDE: 1979-03-27 

RT اتصاالت 

RT تسويق 
RT عالقات عامة 

RT عنونة المنتج 

RT منتجات استهالكية 

 إعالن ريو

2000-01-03 

 إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية.

*BT1 اتفاقيات متعددة األطراف 
RT تأثيرات بيئية 

RT تجارة اإلصدارات 

RT تغير مناخي 
RT حماية بيئية 

RT سياسة بيئية 
RT ضريبة اإلصدارات 

RT مفعول الدفيئة 

 أعمال صغيرة

INIS: 1992-02-21; ETDE: 1977-09-19 
 شخص. 500األعمال والمنشآت التجارية التي تشغل أقل من 

BT1 عمل تجاري 

RT اقتصاد 
RT بائعو التجزئة 

RT تجارة 

RT تعاونيات 
RT سوق 

RT صناعة 

RT قطاع تجاري 

RT محطات خدمة للغازولين 

RT مطاعم 

 أعمدة )استخالص(

USE أعمدة االستخالص 

 أعمدة )بنيوية(

INIS: 1983-09-06; ETDE: 2002-06-13 

USE دعائم 

 أعمدة )حرارية(

USE أعمدة حرارية 

 أعمدة )ميكانيكية(

2000-04-12 

USE بُنى ميكانيكية 

 أعمدة إدارة )ميكانيكية(

INIS: 1976-09-06; ETDE: 2002-06-13 

USE أعمدة ميكانيكية 

 أعمدة االستخالص

UF )أبراج )استخالص 

UF )أعمدة )استخالص 

UF أعمدة الكروماتوغرافيا 
UF أعمدة نبضية 

UF )شالل )استخالص 

*BT1 أدوات استخالص 
RT حشو العمود 



 أعمدة الكروماتوغرافيا 49 أغلفة )وقود(

 

 

 أعمدة الكروماتوغرافيا

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1984-05-10 
USE أعمدة االستخالص 

 أعمدة المفاعل الحرارية

USE أعمدة حرارية 

 أعمدة حرارية

UF )أعمدة )حرارية 
UF أعمدة المفاعل الحرارية 

RT مصادر نترونية 

RT مهدئات 
RT نترونات حرارية 

 أعمدة ميكانيكية

INIS: 1976-09-06; ETDE: 1987-02-20 
UF )أعمدة إدارة )ميكانيكية 

BT1 أجزاء َمَكنية 

 أعمدة نبضية

USE أعمدة االستخالص 

 إعياء

BT1 خواص ميكانيكية 

NT1 إعياء تآكلي 

NT1 إعياء حراري 
RT أذى 

RT أعطال 
RT انتشار الصدوع 

RT  مخططs-n 

 إعياء )بيولوجي(

USE إعياء بيولوجي 

 إعياء بيولوجي

UF )إعياء )بيولوجي 

RT إجهاد بيولوجي 

RT تمرين 

 إعياء تآكلي

INIS: 1981-07-06; ETDE: 1975-12-16 

*BT1 إعياء 

RT تآكل 

 إعياء حراري

*BT1 إعياء 

 أغار

*BT1 غروانيات 
*BT1 متعدد السكريدات 

 أغبرة

UF أغبرة قابلة للتنفّس 

NT1 غبار كوني 
RT أجهزة تنفس اصطناعية 

RT إعادة تعليق الجسيمات 

RT تبديدات 
RT تربة غطائية 

RT ترسيب 
RT تصويل 

RT تغبير صخري 

RT جسيمات 
RT حبّات 

RT حجم الجسيمات 

RT حالالت هوائية 
RT ُسحار 

RT شهيق 

RT مجمعات الغبار 
RT مرّشحات 

RT مساحيق 

RT مكتاّلت صوتية 
RT مواد قمرية 

 أغبرة قابلة للتنفّس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-24 

USE أغبرة 

 أغران )ساركومات(

UF أورام غضروفية خبيثة 

*BT1 أورام 

NT1 أغران لمفاوية 
NT1 أورام عضلية 

NT2 ساركوما العضلة المخططة 

NT1 ساركومات ليفية 

NT1 سرطانات عظمية 

 أغران لمفاوية

*BT1 )أغران )ساركومات 

*BT1 أورام لمفية 

 أغريس

UF منظومة معلومات زراعية 
BT1 منظومات معلومات 

RT زراعة 

RT )فاو )منظمة الغذاء والزراعة 

 أغشية

UF أغشية التبادل األيوني 

NT1 أغشية االصطناع الضوئي 
NT1 أغشية جنينية 

NT2 مشيمة 

NT1 أغشية خلويّة 

NT2 مييلين 

NT1 أغشية سائلة مدعومة 

NT1 أغشية مخاطية 
NT2 ملتحمة 

NT1 أغشية مصليّة 

NT2 تامور 
NT2 َجنَبَة 

NT2 صفاق 

NT2 مساريق 
NT1 سحايا 

RT  ّتحال 

RT تناضح 
RT نفوذية 

RT نقل غشائي 

 أغشية

ليس للمفاهيم التي تم تغطيتها بالواصفة افالم فوتوغرافية او 
 مستحلبات نووية.

NT1 أغشية رقيقة 

NT1 أغشية غروانية فائقة الموصلية 
NT1 أفالم مراقبة شمسية 

RT رقاقات 

RT طبقات 
RT كتيم ضد الماء 

RT ُكسوات 

RT مرايا حرارية 

 أغشية االصطناع الضوئي

INIS: 1993-08-05; ETDE: 1980-02-11 

BT1 أغشية 
RT إصطناع ضوئي 

RT بروتينات الفيكوبيلي 

RT بروتينات رابطة للكلوروفيل 
RT بروتينات غشائية تيالكوئيدية 

RT تفاعالت كيميائية ضوئية 

RT مراكز تفاعل االصطناع الضوئي 

 أغشية التبادل األيوني

USE أغشية 

USE مواد التبادل األيوني 

 أغشية جنينية

UF  ََسلَى 
UF غشاء سقائي مشيمائي 

BT1 أغشية 

NT1 مشيمة 
RT أجنة 

RT أجنة مكتملة 

 أغشية خلويّة

1999-04-21 

SF نظرية األغشية 

BT1 أغشية 
BT1 نات خلوية  مكّوِ

NT1 مييلين 

RT عات تحت خلوية  توزُّ
RT جدار خلوي 

RT قياس المتقبِّل الشعاعي 

RT مسام غشائية 
RT معقدات غولجي 

 أغشية رقيقة

INIS: 1983-12-01; ETDE: 1982-11-08 
 األفالم بضعة جزيئات سميكة رسبت على ركيزة.      

UF أغشية موضعة بواسطة حزم الطاقة 

UF توضع  أغشية بواسطة حزمة طاقية 
BT1 أغشية 

RT توضع 

RT ركازات 
RT ُكسوات 

 أغشية سائلة مدعومة

INIS: 1998-10-21; ETDE: 1985-09-24 

BT1 أغشية 
RT لفصلعمليات ا 

RT نقل غشائي 

 أغشية غروانية فائقة الموصلية

1983-06-30 

BT1 أغشية 

RT موصالت فائقة 

 أغشية مخاطية

UF مخاطية 

BT1 أغشية 

NT1 ملتحمة 
RT ظهارة 

 أغشية مصليّة

BT1 أغشية 

NT1 تامور 
NT1 َجنَبَة 

NT1 صفاق 

NT1 مساريق 

 أغشية موضعة بواسطة حزم الطاقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-11 

 افالم توضع بواسطة حزمة طاقية.
USE أغشية رقيقة 

USE توضع بواسطة حزمة طاقية 

 أغطية

يغطي الطول النشط لمجمع الوقود، الستقرار تدفق المبرد في 
 المجمع.

*BT1 منظومات تبريد المفاعل 

RT أقنية وقود 
RT تجميعات وقود 

RT قمصان 

 أغطية محكمة ألطراف الكبالت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-08 
 أغطية محكمة ألطراف الكبالت الكهربائية.

*BT1 تجهيزات كهربائية 

RT مفاتيح وصل 

 إغالق

INIS: 1983-03-14; ETDE: 1991-06-26 

NT1 إيقاف تشغيل المفاعل 
NT2 إيقاف طارىء 

RT إلغاء 

RT إيقاف نهائي للتشغيل 
RT انقطاعات الكهرباء 

 إغالقات

UF سدادات 

RT أختام 
RT صمامات 

RT وصالت 

 أغلفة

2000-04-12 
USE تغطيات 

 أغلفة )بئر(

INIS: 1992-05-26; ETDE: 1981-01-27 
USE أغلفة اآلبار 

 أغلفة )وقود(

USE علب وقود 
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 أغلفة أيونية كوكبية

INIS: 1978-09-28; ETDE: 1978-10-20 
تستثني الغالف األيوني األرضي الذي يستعمل الغالف 

 أيوني.

*BT1 أجواء كوكبية 

 أغلفة اآلبار

1992-05-26 

UF )أغلفة )بئر 

BT1 تجهيزات 
RT آبار 

RT كسوة باإلسمنت 

RT مواسير 

 أغلفة الوقود

USE علب وقود 

 أغلفة جوية

 ليست للمفاهيم المغطاة في غالف الجو األرضي.

NT1 أجواء تحت السيطرة 

NT2 غالف جوي خامل 

NT3 غاز ساتر 
NT1 أجواء كوكبية 

NT2 أغلفة أيونية كوكبية 

NT2 أغلفة مغنطيسية كوكبية 
NT1 غالف جوي ساتلي 

NT2 غالف جوي قمري 

NT1 غالف جوي نجمي 
NT2 أغلفة مغنطيسية نجمية 

NT2 أكاليل نجمية 

NT3 إكليل الشمس 
NT2 غالف جوي شمسي 

NT3 إكليل الشمس 

NT3 غالف اللون 
NT3 غالف شمسي 

NT3 كرة الضوء 

NT2 غالف لوني نجمي 

 أغلفة مغنطيسية )للكواكب(

INIS: 1985-07-18; ETDE: 2002-03-28 

USE أغلفة مغنطيسية كوكبية 

 أغلفة مغنطيسية )للنجوم(

INIS: 1985-07-18; ETDE: 2002-03-28 

USE أغلفة مغنطيسية نجمية 

 أغلفة مغنطيسية كوكبية

INIS: 1976-07-30; ETDE: 1976-11-01 
 رضية.تستثني األغلفة المغنطيسية األ

UF )أغلفة مغنطيسية )للكواكب 

*BT1 أجواء كوكبية 
RT غالف مغنطيسي أرضي 

 أغلفة مغنطيسية نجمية

UF )أغلفة مغنطيسية )للنجوم 
*BT1 غالف جوي نجمي 

RT نجوم مغنطيسية 

 إغنترونات

*BT1 أنابيب انفراغ الغاز 
*BT1 أنابيب تقويم إلكترونية 

 آفات اللونية

RT كروماتين 

 أفاعي

*BT1 زواحف 

 إفدرين

*BT1 أمينات 

*BT1 قلوانيات 
*BT1 محاكيات الودي 

*BT1 مركبات أكسجينية 

*BT1 مضيّقات وعائية 

 إفراز

NT1 فيْرمون 

RT إفراغ 

RT حمض الغاستريك 
RT سكرتين 

RT سوائل الجسم 

RT غاسترين 
RT ُغدَد 

 إفراغ

UF تحليل الُمْفرغات 
BT1 تصفية 

NT1 تصفية الرئة 

NT1 تصفية كلوية 
NT1 زفير 

RT إفراز 

RT أمعاء غليظة 
RT احتباس 

RT بلعمة 

RT بول 
RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

RT سوائل الجسم 

RT َعَرق 
RT غائط 

RT ُغدَد 

RT َغْسل 
RT فيزيولوجيا 

RT ُكلى 

RT مترافقات غلوتاتيونية 
RT مترافقات غلوكورونيدية 

RT مسلَك بولي 

RT نفايات بيولوجية 

 إفراغ

INIS: 1997-06-05; ETDE: 1978-06-14 

BT1 مداولة المواد 
RT تحميل 

 إفراغ )مفاعل انشطاري(

INIS: 1982-11-29; ETDE: 2002-05-11 

USE تزويد المفاعل بالوقود 

 إفراغ )مفاعل(

2000-04-12 

USE تزويد المفاعل بالوقود 

 أفران

NT1 أفران الحزم اإللكترونية 
NT1 أفران بالزمية 

NT1 يةأفران خالئ 
NT1 أفران ذات حجرات 

NT1 أفران ذات مواقد متعددة 

NT1 )أفران سفعية )أفران عالية 
NT1 أفران شمسية 

NT1 أفران على الحطب 

NT1 أفران غاز 
NT1 أفران كهربائية 

NT2 أفران تحريضية 

NT2 أفران صهر خزفية 
NT2 أفران قوسية 

NT1 أفران نفط 

NT1 أفران نفقية 

NT1 صاهرات المعادن 

RT أفران 

RT انتاج الحرارة 
RT بوتقات 

RT تلبيد 

RT حجرات احتراق 
RT حّراقات 

RT شبكات 

RT صهر 
RT محارق 

RT مولدات غاز 

RT وقّادات 

 أفران

INIS: 1999-12-31; ETDE: 1982-08-11 

*BT1 أدوات منزلية 

NT1 أفران األمواج المكروية 

RT أدوات منزلية تعمل بالغاز 

RT أدوات منزلية على الحطب 

RT أدوات منزلية كهربائية 
RT مواقد 

 أفران

INIS: 1992-03-17; ETDE: 1977-09-19 
سياجات مسخنة تستخدم للتجفيف، إحرق، أو مواد        
 للحرق.

NT1 تنانير شمسية 
RT أفران 

 أفران األمواج المكروية

INIS: 2000-04-19; ETDE: 1977-06-21 
*BT1 كهربائية أدوات منزلية 

*BT1 أفران 

RT إشعاع األمواج المكروية 
RT تسخين باألمواج المكروية 

RT مجففات  أمواج مكروية 

 أفران الحزم اإللكترونية

BT1 أفران 
RT أفران خالئية 

 أفران الكوك

INIS: 1992-06-30; ETDE: 1975-07-29 
 أفران للكربنة من الفحم إلنتاج فحم الكوك.         

UF ت شقأفران ذا 

RT تكربن 
RT تكويك 

RT عملية الكوك المتشكل 

RT كوك 
RT منشآت التكويك 

 أفران بالزمية

BT1 أفران 

RT أفران قوسية 

 أفران تحريضية

*BT1 أفران كهربائية 

 أفران جدار مائي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-13 
USE حارقات ذات جدار مائي 

 أفران حرق

1992-03-17 

USE محارق 

 أفران خالئية

BT1 أفران 

RT أفران الحزم اإللكترونية 

RT أفران قوسية 

 أفران ذات حجرات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-17 

USE أفران ذات حجرات 

 أفران ذات حجرات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-17 

UF أفران ذات حجرات 

UF تنانير ذات حجرات 
BT1 أفران 

 أفران ذات شق

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-27 

USE أفران الكوك 

 أفران ذات مواقد متعددة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-12-14 

BT1 أفران 

 أفران سفعية )أفران عالية(

BT1 أفران 

 أفران شمسية

1997-06-17 

BT1 أفران 
*BT1 تجهيزات شمسية 

RT حرارة العملية الشمسية 

RT مجففات شمسية 
RT عات شمسية  مجّمِ

RT  منشأةcnrs الشمسية 

RT  منشأة شمسية فيwhite sands 

 أفران صهر خزفية

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1980-01-24 

فرن كهربائي للتخلص من النفايات المشعة السائلة أو المرققة 
 ذات المستوى العالي.

UF صاهرات الزجاج 

*BT1 أفران كهربائية 
RT تزجج 

RT تصلب 

RT ة النُفايات المشعّةمعالج 
RT نفايات سائلة 
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RT نفايات مشعة عالية السوية 

 أفران على الحطب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 
*BT1 أدوات منزلية على الحطب 

BT1 أفران 

RT تدفئة األمكنة 

 أفران غاز

INIS: 1993-03-10; ETDE: 1977-03-04 

BT1 أفران 

RT حّراقات بالغاز 

 أفران قوسية

*BT1 أفران كهربائية 

RT أفران بالزمية 
RT أفران خالئية 

 أفران كهربائية

BT1 أفران 

NT1 أفران تحريضية 
NT1 أفران صهر خزفية 

NT1 أفران قوسية 

 أفران نفط

INIS: 1992-05-13; ETDE: 1977-06-21 
BT1 أفران 

RT تدفئة األمكنة 

RT حّراقات نفط 

 أفران نفقية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 

USE أفران نفقية 

 أفران نفقية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 

UF أفران نفقية 

BT1 أفران 

 أفريقيا

1997-01-06 

NT1 إثيوبيا 

NT1 إريتريا 
NT1 أنغوال 

NT1 أوغندا 

NT1 الجزائر 
NT1 الجماهرية العربية الليبية 

NT1 بنين 

NT1 بوتسوانا 
NT1 بوركينا فاسو 

NT1 بوروندي 

NT1 تشاد 
NT1 توغو 

NT1 تونس 

NT1 جمهورية أفريقيا الوسطى 

NT1 جمهورية الكونغو الديمقراطية 

NT2 كينشاسا 
NT1 جمهورية الكونغو الشعبية 

NT2 برازفيل 

NT1 جمهورية تانزانيا المتحدة 
NT1 جمهورية سيشل 

NT1 جمهورية مصر العربية 

NT1 جنوب أفريقيا 
NT2 ترانسفال 

NT1 جيبوتي 

NT1 رواندا 
NT1 زامبيا 

NT1 زيمبابوي 

NT2 روديسيا الجنوبية 
NT1 سنغال 

NT1 سوازيلند 

NT1 سودان 
NT1 سيبراليون 

NT1 صومال 

NT1 غابون 
NT1 غامبيا 

NT1 غانا 

NT1 غينيا 
NT1 كامرون 

NT1 كوت ديفوار 

NT1 كينيا 
NT1 لوسوتو 

NT1 ليبيريا 

NT1 ماالوي 
NT1 مالي 

NT1 مدغشقر 

NT2 اشجمهورية ماالغ 
NT1 مغرب 

NT1 موريتانيا 

NT1 موزامبيق 
NT1 ناميبيا 

NT1 نيجر 

NT1 نيجيريا 
RT البالد العربية 

 إفساد الحمض النووي

 .NAبين جديلة  H-كسر روابط

UF )نزع طبيعة الشيء )الحمض النووي 
RT أس هدروجيني 

RT بنية جزيئية 

RT تفكك 

RT حموض نووية 

RT معالجات حرارية 

 أفضل التقنيات المتاحة

2013-08-28 
RT استعمال تقاني 

RT تقانة مناسبة 
RT تقييم التقانة 

 أفغانستان

BT1 آسيا 

BT1 بلدان نامية 

 إفالت الغاز

USE إزالة الغازات 

 أفالتوكسين

2000-04-12 

USE أفالتوكسينات 

 أفالتوكسينات

INIS: 1983-02-03; ETDE: 1984-01-27 

UF أفالتوكسين 
*BT1 وم فطريةسم 

RT أَسبيرجيلَّس 

RT ية  ُسّمِ

 أفالم فوتوغرافية

RT أخيلة 

RT أخيلة كامنة 

RT ماسحات الصورة 
RT مستحلبات نووية 

RT مكاشيف أفالم فوتوغرافية 

 أفالم مراقبة شمسية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-11 

BT1 أغشية 

RT ُكسوات 
RT ُكسوات عاكسة 

RT مرايا حرارية 

RT نوافذ 

 إفناء

SF )تفكك )جسيمات نووية 

*BT1 تآثرات الجسيمات 

RT تآثرات قوية 
RT تآثرات كهرمغنطيسية 

RT  ليباتوف -عالقة غريبوف 

 أفوكادو

1983-06-30 
*BT1 ثِمار 

RT أشجار الفاكهة 

 أفيدين

INIS: 2002-04-22; ETDE: 2002-05-01 

*BT1 بروتينات سكرية 

 أفيون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-29 
*BT1 رات  مخدِّ

*BT1 نات  ُمسّكِ

NT1 مورفين 
NT2 تيبايين 

RT م  خشخاش ُمنّوِ

 أقاليم جيولوجية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-08-04 
SEE سهل سنيك ريفر 

 أقبية

INIS: 1992-08-25; ETDE: 1984-08-06 

USE أقبية 

 أقبية

INIS: 1992-08-25; ETDE: 1984-07-20 

الذي يكون جزئياً أو بشكل كامل تحت  الجزء من البناء
 مستوى سطح األرض.

UF أقبية 

RT أبنية 
RT أرضيات 

RT أساسات 

 أقدام

*BT1 أرجل 

 إقرار صحة البيانات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-17 

USE تحقق 

 أقراص )التنامي(

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 
USE أقراص التنامي 

 أقراص )بين الفقرات(

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 
USE غضروف 

USE فقرات 

 أقراص )مغنطيسية(

USE أقراص مغنطيسية 

 أقراص التنامي

INIS: 1982-04-13; ETDE: 1982-05-07 

أقراص من مواد تطوق أحيانا بعض األهداف السماوية ، 
 مثال نجوم نترونية.

UF )أقراص )التنامي 

RT  نجميتنامي 
RT ثقوب سوداء 

RT منابع األشعة السينية الكونية 

RT نجوم تكافلية 
RT نجوم متحولة ثائرة 

RT نجوم نترونية 

 أقراص بين الفقرات

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 
USE غضروف 

USE فقرات 

 أقراص تمّزق

1986-04-04 
USE صمامات األمان 

 أقراص مغنطيسية

UF )أقراص )مغنطيسية 
*BT1 أجهزة تخزين مغنطيسية 

 أقصى حادث معقول

USE حوادث أساسها التصميم 

 أقصى حادث معقول

 أقصى عبء جسدي مسموح به

UF أقصى عبء جسدي مسموح به 

*BT1 معايير األمان 

RT احتباس 
RT ِحْمل الجسم 

RT نشاط إشعاعي 

 أقصى عبء جسدي مسموح به

USE أقصى عبء جسدي مسموح به 

 أقصى كمية استنشاق

USE كمية استنشاق قصوئ 

 REGGEأقطاب 

RT أقطاب بومرانشوك 
RT أقطاب لورنتز 

RT انطباق التبادل 
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RT جسيمات بومرانشوك 

RT  حسبانregge 
RT سعات التبعثر 

RT عالقات مخفية 

RT  محذوفاتregge 
RT  مساراتregge 

RT  معادلةabfst 

RT نظرية الحقول الكمومية 
RT المتصاص الخطينماذج ا 

RT نموذج فان هوف 

 أقطاب أجهزة الشحنة المقترنة

UF  دايسون -داليتز  -أقطاب كاستيلليجو 
RT أمواج جزئية 

RT عالقات التبديد 

 Dأقطاب بشكل حرف 

BT1 إلكترودات 
RT سيكلوترونات 

RT مقاييس طيف كتلية 

 أقطاب بومرانشوك

RT  أقطابregge 

 أقطاب ستة عشرية

1977-11-02 

BT1 متعددات األقطاب 

 دايسون -داليتز  -أقطاب كاستيلليجو 

USE أقطاب أجهزة الشحنة المقترنة 

 أقطاب لورنتز

UF أقطار تولّر 
RT  أقطابregge 

 أقطار تولّر

USE أقطاب لورنتز 

 إقفار

*BT1 أمراض وعائية 
*BT1 أنواع فقر الدم 

RT أوعية دموية 

RT احتشاء العضلة القلبية 
RT دوران الدم 

RT عوز األكسجين 

RT نخر 

 أقفاص فارادي

USE كؤوس فارادي 

 أقفال )أمان(

USE أجهزة وقاية فيزيائية 

 إقالع

INIS: 1986-04-04; ETDE: 1976-12-15 

NT1 إقالع المفاعل 

RT عملية 
RT وضعية االستعداد 

 إقالع )مفاعل انشطاري(

INIS: 1982-11-29; ETDE: 2002-06-13 
USE إقالع المفاعل 

 إقالع )مفاعل(

2000-04-12 

USE إقالع المفاعل 

 إقالع المفاعل

 لمفاعالت االنشطار فقط.

UF )إقالع )مفاعل انشطاري 

UF )إقالع )مفاعل 
BT1 إقالع 

BT1 دورة حياة المفاعل 

RT إشعال نووي حراري 
RT تشغيل المفاعل 

 إقالع المفاعل )إشعال حراري نووي(

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-05-01 
USE إشعال نووي حراري 

 أقالم الوقود

USE إبر الوقود 

 أقلمة

INIS: 1990-12-05; ETDE: 1975-10-28 
USE تكيّف بيولوجي 

 أقمشة

RT ألياف 

RT جوت 
RT دكرون 

RT )رايون )حديد اصطناعي 

RT صناعة نسيجية 
RT صوف 

RT قطن 

RT مالبس 

 أقنعة

USE أجهزة تنفس اصطناعية 

 أقنية )مفاعل(

USE قنوات المفاعل 

 أقنية إلكتروهدرودينامية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-28 

SEE  مولداتehd 

 أقنية الكتروهيدروديناميكية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-28 
SEE  مولداتehd 

 أقنية تجريبية

UF قنوات تشعيع 
*BT1 تسهيالت تجريبية للمفاعل 

*BT1 قنوات المفاعل 

RT عروات داخل المفاعل 
RT كبسوالت تشعيع 

 أقنية مغنطيسية هدروديناميكية

UF أقنية ِهدروديناميكية مغنطيسية 

RT بَْذر بالزمي 
RT منشآت طاقة مغنطيسية هدروديناميكية 

RT مولّدات مغنطيسية هدروديناميكية 

RT ناثرات 

دروديناميكية مغنطيسية  أقنية هِّ

USE ةأقنية مغنطيسية هدروديناميكي 

 أقنية وقود

*BT1 قنوات المفاعل 
RT أغطية 

RT عناصر وقود 

RT قناة حاّرة 
RT مجاري 

 أقواس كهربائية

BT1 انفراغات كهربائية 

*BT1 تيارات كهربائية 

RT إنِِوماض 

RT بالزما 

RT صدوع كهربائية 

 أكاديمية العلوم الوطنية في الواليات المتحدة

*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

 د  السيزيومأكاسي

*BT1 أكسيدات 
*BT1 مركبات السيزيوم 

 أكاسيد  الكربون

*BT1 أكسيدات 

BT1 مركبات الكربون 
NT1 أحادي أكسيد الكربون 

NT1 ثنائي أكسيد الكربون 

RT أكسي كربيدات 

 أكاسيد  الهافنيوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات الهافنيوم 
RT بادلئيت 

RT مواد أكسيدية 

RT هافنات 

 أكاسيد أينشتاينيوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات أينشتاينيوم 

 أكاسيد اإلربيوم

*BT1 أكسيدات 
*BT1 مركبات اإلربيوم 

 أكاسيد األرغون

INIS: 1981-11-25; ETDE: 1981-06-13 

*BT1 أكسيدات 
*BT1 مركبات األرغون 

 أكاسيد األكتينيوم

1997-01-28 

*BT1 أكسيدات 
*BT1 مركبات األكتينيوم 

 اسيد األلمنيومأك

UF ألُمينا 
UF سيالون 

UF عقيق أحمر األلمنيوم واإليتريوم 

*BT1 أكسيدات 

BT1 مركبات األلمنيوم 

RT ألُمينات 

RT سبينالت 
RT عملية تكاملية في الموقع 

RT كريزوبريل 

RT كورندوم 
RT مواد أكسيدية 

RT هولنديت 

 أكاسيد األمريسيوم

*BT1 أكسيدات 
*BT1 مركبات األمريسيوم 

 أكاسيد األنتيموان

*BT1 أكسيدات 
BT1 مركبات األنتيموان 

RT أنتيموناتات 

 أكاسيد اإلنديوم

*BT1 أكسيدات 
BT1 مركبات اإلنديوم 

 أكاسيد األوسميوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات األوسميوم 

 أكاسيد اإليتربيوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات اإليتربيوم 

 أكاسيد اإليتريوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات اإليتريوم 

NT1 سبيكة-in-853 

 أكاسيد اإليريديوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات اإليريديوم 

 أكاسيد االوروبيوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات االوروبيوم 

 أكاسيد الباريوم

*BT1 أكسيدات 
*BT1 مركبات الباريوم 

RT بيليتيت 

RT مواد أكسيدية 
RT هاينريشيت 

RT هولنديت 

 أكاسيد البراسيوديميوم

*BT1 أكسيدات 
*BT1 مركبات البراسيوديميوم 

 أكاسيد البركيليوم

*BT1 أكسيدات 
*BT1 مركبات البركيليوم 

 أكاسيد البروتكتينيوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات البروتكتينيوم 

 أكاسيد البروم

*BT1 أكسيدات 
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*BT1 مركبات البروم 

RT أكسي بروميدات 

 أكاسيد البروميتيوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات البروميتيوم 

 أكاسيد البريليوم

UF )بريليا )أكاسيد البريليوم 
*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات البريليوم 

RT كريزوبريل 
RT مهدئات 

 أكاسيد البزموت

*BT1 أكسيدات 
BT1 مركبات البزموت 

 أكاسيد البالتين

*BT1 أكسيدات 

*BT1 ركبات البالتينم 

 أكاسيد البالّديوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات البالّديوم 

 أكاسيد البلوتونيوم

*BT1 أكسيدات 
*BT1 مركبات البلوتونيوم 

NT1 ثنائي أكسيد البلوتونيوم 

 أكاسيد البوتاسيوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات البوتاسيوم 

RT كالركييت 
RT مواد أكسيدية 

 أكاسيد البور

*BT1 أكسيدات 

BT1 مركبات البور 
RT بورات 

 أكاسيد البولونيوم

*BT1 أكسيدات 
BT1 مركبات البولونيوم 

 أكاسيد التاليوم

*BT1 أكسيدات 

BT1 مركبات التاليوم 

 أكاسيد التربيوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات التربيوم 

 أكاسيد التريتيوم

1996-06-19 

UF ماء تريتيومي 

UF وم(ماء ثقيل )مركبات الترتي 

UF مركبات الدوتوريوم 
*BT1 أكسيدات 

*BT1 ماء 
*BT1 مركبات التريتيوم 

 أكاسيد التكنيسيوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات التكنيسيوم 
RT تكنيسات 

RT فوق التغنِسيوتات 

 أكاسيد التلّوريوم

*BT1 أكسيدات 
BT1 مركبات التلّوريوم 

RT تلّورات 

RT مواد أكسيدية 
RT موكيتزوميت 

 أكاسيد التنتاليوم

1996-06-28 
*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات التنتاليوم 

RT تابيوليت 
RT تنتاالت 

RT تنتاليت 

RT مواد أكسيدية 

 أكاسيد التنغستين

*BT1 أكسيدات 
*BT1 مركبات التنغستين 

NT1 برونزالصوديوم والتنغستين 

RT حمض تنغستو الفسفوريك 
RT مواد أكسيدية 

RT ولفراميت 

 أكاسيد التوريوم

1996-11-13 
*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات التوريوم 

NT1 توروتراست 
RT )باستنسيت  )أكسيد الثوريوم 

RT برانريت 

RT تبعثر نيكل- td 
RT  تبعثر نيكل كروم- td 

RT توريانيت 

RT فلزات التوريوم 
RT لودو شنيكيت 

RT ليندوشيت 

RT مواد أكسيدية 
RT نيجيت 

 أكاسيد التوليوم

*BT1 أكسيدات 
*BT1 مركبات التوليوم 

 أكاسيد التيتانيوم

1996-06-26 

*BT1 أكسيدات 
*BT1 مركبات التيتانيوم 

RT إلمنيت 

RT برانريت 
RT بروفسكيت 

RT تيتانات 

RT روتيل 
RT زركونوليت 

RT لودو شنيكيت 

RT مَريغنسيت 
RT مواد أكسيدية 

RT هولنديت 

 أكاسيد الجرمانيوم

*BT1 أكسيدات 

BT1 مركبات الجرمانيوم 

RT جرمانات 

 أكاسيد الحديد

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات الحديد 

RT إلمنيت 
RT تابيوليت 

RT تنتاليت 

RT حديدات 
RT غضاريات صفحية 

RT غوتيت 

RT فّريتات 
RT كهرليت 

RT ليمونيت 

RT َمغنتيت 
RT مواد أكسيدية 

RT هيماتيت 

RT ولفراميت 

 أكاسيد الديسبروسيوم

*BT1 اتأكسيد 

*BT1 مركبات الديسبروسيوم 

 أكاسيد الذهب

1996-07-16 

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات الذهب 

 أكاسيد الرادون

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات الرادون 

 أكاسيد الراديوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 
*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات الراديوم 

 أكاسيد الرصاص

1996-07-23 
*BT1 أكسيدات 

BT1 مركبات الرصاص 

RT رصاصات 
RT فورمارييريت 

RT مواد أكسيدية 

RT موكيتزوميت 
RT هاليمونديت 

 أكاسيد الروبيديوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات الروبيديوم 

 أكاسيد الروتينيوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات الروتينيوم 

 أكاسيد الروديوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات الروديوم 

 نيومأكاسيد الري

*BT1 أكسيدات 
*BT1 مركبات الرينيوم 

RT بّرهيناتات 

RT رينيات 

 أكاسيد الزئبق

*BT1 أكسيدات 

BT1 مركبات الزئبق 

 أكاسيد الزركونيوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات الزركونيوم 

RT بادلئيت 
RT زركونات 

RT زركونوليت 

RT مَريغنسيت 
RT مواد أكسيدية 

RT نوجيزاواليت 

RT نيجيت 

 أكاسيد الزرنيخ

1996-07-08 

*BT1 أكسيدات 

BT1 مركبات الزرنيخ 
RT زرنيخانات 

RT كهرليت 

RT كيرشهايمريت 
RT مواد أكسيدية 

RT نوفاكسيت 

RT هاليمونديت 
RT هاينريشيت 

 أكاسيد الزنك

*BT1 أكسيدات 
BT1 مركبات الزنك 

 أكاسيد الساماريوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات الساماريوم 

 أكاسيد السترونسيوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات السترونسيوم 

 أكاسيد السكانديوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات السكانديوم 

 أكاسيد السلينيوم

*BT1 أكسيدات 
BT1 مركبات السلينيوم 

RT سلينات 

RT غيلمينيت 
RT مواد أكسيدية 

 أكاسيد السيريوم

1996-06-26 

*BT1 أكسيدات 
*BT1 مركبات السيريوم 

RT مواد أكسيدية 
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 أكاسيد السيليسيوم

1998-11-03 
UF َكوزيت 

*BT1 أكسيدات 

BT1 مركبات السيليسيوم 
RT رمل 

RT ريوليت 

RT زجاج 
RT ستيشوفيت 

RT سلوكسانات 

RT سيليكا 
RT سيليكيتات 

RT كريستوباليت 

RT كوارتز 
RT معادن السيليكيت 

RT مواد أكسيدية 

RT هالم السليكا 

 أكاسيد الصوديوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات الصوديوم 

NT1 برونزالصوديوم والتنغستين 
RT كالركييت 

RT مواد أكسيدية 

 أكاسيد الغادولينيوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات الغادولينيوم 

 أكاسيد الغاليوم

*BT1 أكسيدات 
BT1 مركبات الغاليوم 

 أكاسيد الفاناديوم

1996-07-18 

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات الفاناديوم 

RT باسكويت 

RT تيويامونيت 
RT روفيت 

RT سنجيريت 
RT فانادات 

RT فرغانيت 

RT كورفوزيت 
RT مواد أكسيدية 

RT ميالنوفناديت 

 أكاسيد الفرميوم

1996-07-18 
*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات الفرميوم 

 أكاسيد الفسفور

*BT1 أكسيدات 

BT1 مركبات الفسفور 

 أكاسيد الفسفين

INIS: 1992-01-07; ETDE: 1985-09-23 
*BT1 فسفينات 

BT1 مركبات أوكسجينية 

NT1 أكسيد ثالثي أوكتيل فسفين 
NT1 أكسيد ثالثي بوتيل الفسفين 

NT1 أكسيد ثالثي فنيل  فسفين 

NT1  )أوكتيل )فينيل- n ،n  ثنائي إيزوبوتيل
 كاربامويل متيل أكسيد الفسفين

RT مركبات فسفور عضوية 

 الفضة أكاسيد

*BT1 أكسيدات 
*BT1 مركبات الفضة 

 أكاسيد الفلور

UF فلوريدات األكسجين 

*BT1 أكسيدات 
*BT1 مركبات الفلور 

RT أكسي فلوريدات 

 أكاسيد القصدير

*BT1 أكسيدات 

BT1 مركبات القصدير 

RT ستنّات 

 أكاسيد الكالسيوم

1996-07-08 
*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات الكالسيوم 

RT إلسورثايت 
RT باسكويت 

RT بروفسكيت 

RT بيكرليت 
RT تكليس 

RT تيويامونيت 

RT روفيت 
RT زركونوليت 

RT مواد أكسيدية 

RT ميالنوفناديت 

 أكاسيد الكاليفورنيوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات الكاليفورنيوم 

 أكاسيد الكبريت

*BT1 أكسيدات 

BT1 مركبات الكبريت 

NT1 ثالثي أكسيد الكبريت 
NT1 ثنائي أكسيد الكبريت 

RT أكسي كبريتيدات 

 أكاسيد الكدميوم

*BT1 أكسيدات 
BT1 مركبات الكدميوم 

 أكاسيد الكربتون

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات الكربتون 

 أكاسيد الكروم

1996-07-15 

UF كرومات الالنتانوم 
*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات الكروم 

RT ثنائي الكرومات 
RT حمض الكروميك 

RT كرومات 

RT كروميتات 

 أكاسيد الكزينون

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات الكزينون 

 أكاسيد الكلور

*BT1 أكسيدات 
*BT1 مركبات الكلور 

RT أكسي كلوريدات 

 أكاسيد الكوبالت

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات الكوبالت 

RT كيرشهايمريت 
RT مواد أكسيدية 

 أكاسيد الكوريوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات الكوريوم 

 أكاسيد الالنتانوم

UF كرومات الالنتانوم 

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات الالنتانوم 

 أكاسيد اللوتيسيوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات اللوتيسيوم 

 أكاسيد الليتيوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات الليتيوم 

 أكاسيد المغنيزيوم

*BT1 أكسيدات 
*BT1 مركبات المغنيزيوم 

RT سبينالت 

RT مواد أكسيدية 
RT نوفاكسيت 

 أكاسيد المندليفيوم

1996-06-28 
*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات المندليفيوم 

 أكاسيد المنغنيز

*BT1 أكسيدات 
*BT1 مركبات المنغنيز 

RT برمنغنات 

RT تنتاليت 
RT منغنات 

RT مواد أكسيدية 

 أكاسيد الموليبدنوم

1996-07-23 

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات الموليبدنوم 
NT1 أزرق الموليبدنوم 

RT حمض مولييدو الفسفوريك 

RT مواد أكسيدية 
RT موليبدات 

 أكاسيد النبتونيوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات النبتونيوم 

 أكاسيد النتروجين

*BT1 أكسيدات 

BT1 مركبات النتروجين 

NT1 أكسيد اآلزوت 
NT1 أكسيد اآلزوتي 

NT1 ثنائي أكسيد النتروجين 

RT اختزال وسيطي انتقائي 
RT غازات الدفيئة 

 أكاسيد النحاس

*BT1 أكسيدات 
*BT1 مركبات النحاس 

RT سنجيريت 

RT مواد أكسيدية 
RT نحاسات 

 أكاسيد النوبليوم

1996-07-18 

*BT1 أكسيدات 
*BT1 مركبات النوبليوم 

 أكاسيد النيكل

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات النيكل 
RT نيكالت 

 أكاسيد النيوبيوم

1996-06-28 

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات النيوبيوم 

RT إلسورثايت 
RT تابيوليت 

RT ليندوشيت 

RT مَريغنسيت 
RT مواد أكسيدية 

 أكاسيد النيوديميوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات النيوديميوم 

 أكاسيد النيون

1996-06-28 

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات النيون 

 أكاسيد الهليوم

2000-04-12 

*BT1 أكسيدات 
*BT1 مركبات الهليوم 

 أكاسيد الهولميوم

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات الهولميوم 

 أكاسيد اليود

*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات اليود 
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RT يوديدات األكسجين 

 أكاسيد اليورانيوم

1996-11-13 
*BT1 أكسيدات 

*BT1 مركبات اليورانيوم 

NT1  أكاسيد اليورانيومu308 
NT1 ثالثي أكسيد اليورانيوم 

NT1 ثنائي أكسيد اليورانيوم 

RT أسود اليوارنيوم 
RT أكاسيد معدنية 

RT إلسورثايت 

RT إيانتينيت 
RT  شويبيت -بارا 

RT برانريت 

RT بيكرليت 
RT بيليتيت 

RT توريانيت 

RT تيويامونيت 

RT روفيت 

RT سنجيريت 

RT شويبيت 
RT غيلمينيت 

RT فرغانيت 

RT فورمارييريت 
RT كالركييت 

RT كهرليت 

RT كيرشهايمريت 
RT لودو شنيكيت 

RT معادن اليورانيوم 

RT مواد أكسيدية 
RT موكيتزوميت 

RT نوفاكسيت 

RT نيجيت 
RT هاليمونديت 

RT هاينريشيت 

 U308أكاسيد اليورانيوم 

1985-11-18 

UF  أكسيد اليورانيومu3o8 

UF كعكةلصفراء لليورانيوم 
*BT1 أكاسيد اليورانيوم 

 أكاسيد متعددة االتيلين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-13 

USE غليوكوالت متعدد االتيلين 

 أكاسيد معدنية

2000-04-12 

*BT1 معادن اليورانيوم 

*BT1 مواد أكسيدية 
RT أكاسيد اليورانيوم 

 أكاليل نجمية

INIS: 1984-02-22; ETDE: 1984-03-06 
 من أجل الشمس إستعمل إكليل الشمس. 

UF )هاالت )نجمية 

*BT1 غالف جوي نجمي 
NT1 إكليل الشمس 

 أكتين

*BT1 بروتينات 

RT تروبوميوزين 
RT عضالت 

 أكتينوميسين

*BT1 صادّات 
*BT1 عقاقير مضادة للتفتل 

*BT1 عقاقير مضادة للورم 

 أكتينيدات

*BT1 معادن 
NT1 أكتينيوم 

NT1 أمريسيوم 

NT1 أينشتاينيوم 
NT1 بركيليوم 

NT1 بروتكتينيوم 

NT1 بلوتونيوم 
NT2  إبسيلون -بلوتونيوم 

NT2  ألفا -بلوتونيوم 

NT2  بتا -بلوتونيوم 
NT2  دلتا -بلوتونيوم 

NT2  غاما -بلوتونيوم 

NT1 توريوم 
NT2  ألفا -توريوم 

NT2  بتا -توريوم 

NT1 فرميوم 
NT1 كاليفورنيوم 

NT1 كوريوم 

NT1 لورنسيوم 
NT1 مندليفيوم 

NT1 نبتونيوم 

NT2  غاما -نبتونيوم 
NT2  ألفا-نبتونيوم 

NT1 نوبليوم 

NT1 يورانيوم 
NT2  ألفا -يورانيوم 

NT2  بتا -يورانيوم 

NT2  غاما -يورانيوم 
NT2 يورانيوم طبيعي 

NT2 يورانيوم مخّصب 

NT3 يورانيوم عالي اإلغناء 
NT3 يورانيوم قليل االغناء 

NT3 يورانيوم متوسط التخصيب 

NT2 يورانيوم منضب 
RT عناصر ما بعد البلوتونيوم 

RT عناصر ما بعد اليورانيوم 

 أكتينيوم

*BT1 أكتينيدات 

 206أكتينيوم 

2007-09-25 

*BT1 نظائر األكتينيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 207أكتينيوم 

INIS: 1994-12-22; ETDE: 1995-01-03 

*BT1 نظائر األكتينيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 208أكتينيوم 

INIS: 1994-12-22; ETDE: 1995-01-03 

*BT1 نظائر األكتينيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 209أكتينيوم 

INIS: 1986-05-12; ETDE: 1986-07-03 
*BT1 نظائر األكتينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 210أكتينيوم 

INIS: 1986-05-12; ETDE: 1989-06-23 
*BT1 نظائر األكتينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 211أكتينيوم 

INIS: 1986-05-12; ETDE: 1986-07-03 

*BT1 نظائر األكتينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 212أكتينيوم 

*BT1 نظائر األكتينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 213أكتينيوم 

*BT1 نظائر األكتينيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 214أكتينيوم 

INIS: 1986-05-12; ETDE: 1986-07-03 

*BT1 نظائر األكتينيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 215أكتينيوم 

1982-06-09 

*BT1 نظائر األكتينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 216أكتينيوم 

*BT1 نظائر األكتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 217أكتينيوم 

*BT1 نظائر األكتينيوم 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 218أكتينيوم 

INIS: 1977-03-01; ETDE: 1976-12-15 

*BT1 نظائر األكتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1  مشعة من اضمحالل ألفانظائر 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 219أكتينيوم 

INIS: 1985-06-07; ETDE: 1985-05-31 

*BT1 نظائر األكتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 220أكتينيوم 

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-05-17 

*BT1 نظائر األكتينيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 221أكتينيوم 

*BT1 نظائر األكتينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 222أكتينيوم 

*BT1 نظائر األكتينيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 



 223أكتينيوم  56 16أكسجين 

 

 

 223أكتينيوم 

*BT1 نظائر األكتينيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 224أكتينيوم 

*BT1 نظائر األكتينيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 225أكتينيوم 

*BT1 نظائر األكتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 226أكتينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األكتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 227أكتينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -اضمحالل بيتا نظائر 

*BT1 نظائر األكتينيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 228أكتينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األكتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 229أكتينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األكتينيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 230أكتينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األكتينيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 231أكتينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األكتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 232أكتينيوم 

1978-01-16 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األكتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 233أكتينيوم 

INIS: 1983-09-05; ETDE: 1983-01-21 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األكتينيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 234أكتينيوم 

INIS: 1986-01-21; ETDE: 1986-02-21 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األكتينيوم 
*BT1 ها ثوانينظائر مشعة عمر 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 235أكتينيوم 

2007-09-25 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األكتينيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 236أكتينيوم 

2007-09-25 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األكتينيوم 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 aأكتينيوم 

USE  215بولونيوم 

 bأكتينيوم 

USE  211رصاص 

 cأكتينيوم 

USE  211بزموت 

 /cأكتينيوم 

1983-02-03 

USE  211بولونيوم 

 //cأكتينيوم 

USE  207تاليوم 

 dأكتينيوم 

USE  207رصاص 

 kأكتينيوم 

USE  223فرانسيوم 

 xأكتينيوم 

USE  223راديوم 

 أكروليئين

UF ألدهيد األكريليك 
UF ألهيد أكريل 

UF )بروبنال )أكرولئين 

*BT1 ألدهيدات 

RT أحاديات حد الفينيل 

 أكريدونات

2000-04-12 
USE أكريدينات 

USE كيتونات 

 أكريدينات

UF أكريدونات 
*BT1 أزأرينات 

*BT1 بيريدينات 

NT1 برتقالي األكريدين 
NT1 فالفينات 

NT2 أكريفالفين 

NT2 بروفالفين 

 أكريفالفين

UF إيوفالفين 

UF )تريبافالفين  )أكريفالفين 
*BT1 فالفينات 

RT بروفالفين 

 أكريالتات

BT1 أمالح حمض الكربوكسيل 
RT أحاديات حد الفينيل 

RT إسترات حمض األكريليك 

 أكريالميد

*BT1 ميداتأ 

RT أحاديات حد الفينيل 

RT حمض األكريليك 

 أكريلونتريل

UF سيانيد الفينيل 

*BT1 نتريالت 

RT أحاديات حد الفينيل 
RT حمض األكريليك 

RT متماثرات عضوية 

 أكزاديازوالت

مركبات تحتوي على حلقة  خماسية غير متجانسة         
 تحتوي على ذراة أوكسجين واحدة وذرتين نيتروجين.

*BT1 آزوالت 

*BT1 مركبات أكسجين عضوية 

 أكزازوالت

1996-01-24 

مركبات تحتوي على حلقة خماسية غير متجانسة          
 تحتوي على ذرة نيتروجين وذرة أكسجين.

*BT1 آزوالت 

*BT1 مركبات أكسجين عضوية 
NT1 بنزوكسازوالت 

NT1 مضاعف )فنيل اوكرالوليل( البنزن 

 أكزاالت )حّماضات(

BT1 أمالح حمض الكربوكسيل 
RT إسترات حمض أوكساليك 

تانات )اإليترات(  أكزِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-12-08 

USE إيترات 
USE مركبات أكسجينية حلقية المتجانسة 

 إكزيمة

*BT1 أمراض الجلد 
RT أرجيّة 

 إكساء كهركيميائي

*BT1 طالءات كيميائية 

NT1 أنَودَة 

 إكساءات بتوضع كهربائي

BT1 ُكسوات 

RT طالء كهربائي 

 أكسجين

UF أكسجين مذاب 

UF )مفعول األكسجين )بيولوجيا إشعاعية 

*BT1 المعادن 
RT إمداد األكسجين الكيميائي 

RT أوزون 

RT حاجة كيمياحيوية لألكسجين 
RT عوز األكسجين 

RT ية  موائع قّرِ

 12أكسجين 

*BT1 نظائر األكسجين 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  وجيةز -نوى زوجية 

 13أكسجين 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األكسجين 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 14أكسجين 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األكسجين 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 15أكسجين 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األكسجين 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 16أكسجين 

*BT1 نظائر األكسجين 



 17أكسجين  57 أكسيد ثالثي أوكتيل فسفين

 

 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

RT 16ن تفاعالت األكسجي 

RT  16حزم أكسجين 

 17أكسجين 

*BT1 نظائر األكسجين 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

RT  17تفاعالت األكسجين 

 18أكسجين 

*BT1 نظائر األكسجين 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
RT  18تفاعالت أكسجين 

RT  18حزم أكسجين 

 19أكسجين 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األكسجين 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 20أكسجين 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األكسجين 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  زوجية -زوجية نوى 

 21أكسجين 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األكسجين 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 22أكسجين 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األكسجين 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 فيفةنوى خ 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 23أكسجين 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األكسجين 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 24أكسجين 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-05-01 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األكسجين 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 25أكسجين 

2007-03-12 
*BT1 نظائر األكسجين 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

  26أكسجين 

2007-03-12 

*BT1 نظائر األكسجين 
*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 فةنوى خفي 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 27أكسجين 

2007-03-12 

*BT1 نظائر األكسجين 
*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 28أكسجين 

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1979-03-28 
*BT1 نظائر األكسجين 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 أكسجين مذاب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-09-22 

USE أكسجين 

USE غازات ُمذابة 

 أكسدة

UF ال تناسبية 

BT1 تفاعالت كيميائية 
NT1 احتراق 

NT2  ً  إحراق وقودين معا

NT2 )احتراق )في الموقع 
NT2 احتراق تلقائي 

NT2 احتراق سرير مميَّع 

NT2 احتراق عكسي 
NT2 احتراق مرحلي 

NT2 احتراق نبضي 

NT2 عملية احتراق وقود بوجود أكسجين 
NT1 شوي 

RT اختزال 

RT اختزالي مؤكسد 
RT تآكل 

RT تفاعالت اختزال وأكسدة 

RT سلفتة 
RT عصيات كبريتية تأكسدية 

RT عصيات كبريتية حديدية التأكسد 

RT  عمليةsesame 
RT عملية أكسدة رطبة 

RT عوز األكسجين 

RT كمون اختزال وأكسدة 
RT مؤكسدات 

RT مضادات التأكسد 

RT مفاعالت حيوية 
RT نواتج التآكل 

 ارجاع-أكسدة

2016-05-03 

USE تفاعالت اختزال وأكسدة 

 أكسوبروبان

USE أِستون 

 أكسولوتل

1997-01-28 
USE سلمندرات 

 إكسونات

INIS: 1995-06-09; ETDE: 1995-05-05 

RT إنترونات 

RT تضفير 

RT تنظيم جيني 

RT جينات 
RT دنا 

RT رنا مرسال 

 أكسي بروميدات

مركبات محددة يجب أن تفهرس من خالل تنسيق         
 واصفة تشكيل المركبات الكاتيونية وواصفة األيون أعاله.

*BT1 مركبات البروم 
*BT1 هاليدات األكسجين 

RT أكاسيد البروم 

RT أكسيدات 
RT بروميدات 

 أكسي سلنيدات

2000-04-12 

BT1 مركبات أوكسجينية 
BT1 مركبات السلينيوم 

RT أكسيدات 

RT سلينيدات 

 أكسي فلوريدات

مركبات محددة يجب أن تفهرس من خالل تنسيق        
 واصفة تشكيل المركبات الكاتيونية وواصفة األيون أعاله.

*BT1 مركبات الفلور 
*BT1 هاليدات األكسجين 

RT أكاسيد الفلور 

RT أكسيدات 

RT فلوريدات 

 أكسي كبريتيد الكربون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-09-11 

UF كبريتيد أكسيد الكربون 

UF كبريتيد الكربونيل 
BT1 مركبات الكبريت 

BT1 مركبات الكربون 

RT مشتقات حمض الكربونيك 

 أكسي كبريتيدات

مركبات محددة يجب أن تفهرس من خالل تنسيق        
 واصفة تشكيل المركبات الكاتيونية وواصفة األيون أعاله.

BT1 مركبات أوكسجينية 
BT1 مركبات الكبريت 

RT أكاسيد الكبريت 

RT أكسيدات 
RT كبريتيدات 

 أكسي كربيدات

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1976-06-07 
ن تفهرس من خالل تنسيق مركبات محددة يجب أ        

 واصفة تشكيل المركبات الكاتيونية وواصفة األيون أعاله.

BT1 مركبات أوكسجينية 
BT1 مركبات الكربون 

RT أكاسيد  الكربون 

RT أكسيدات 
RT كربيدات 

 أكسي كلوريدات

مركبات محددة يجب أن تفهرس من خالل تنسيق        
 األيون أعاله.واصفة تشكيل المركبات الكاتيونية وواصفة 

*BT1 مركبات الكلور 

*BT1 هاليدات األكسجين 

RT أكاسيد الكلور 

RT أكسيدات 

RT كلوريدات 

 أكسي متيلين

USE ألدهيد النمل 

 أكسي نترات

2000-04-12 

BT1 مركبات أوكسجينية 
BT1 مركبات النتروجين 

RT أكسيدات 

RT نترات 

 إكسيتونات

UF إكسيتونات ثنائية 

BT1 أشباه جسيمات 

RT  ثقب -قطيرات إلكترون 

 إكسيتونات ثنائية

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 

USE إكسيتونات 

 أكسيد اآلزوت

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1976-01-07 

 أكسيد اآلزوت.       

*BT1 أكاسيد النتروجين 

 أكسيد اآلزوتي

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1976-01-07 

 أكسيد اآلزوتي.       

*BT1 أكاسيد النتروجين 
RT ُمبنِّجات 

 أكسيد الدوتوريوم

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-01 
USE ماء ثقيل 

 u3o8أكسيد اليورانيوم 

INIS: 1985-11-18; ETDE: 1975-10-02 

USE  أكاسيد اليورانيومu308 

 أكسيد ثالثي أوكتيل الفوسفين

ETDE: 2005-02-01 

USE أكسيد ثالثي أوكتيل فسفين 

 أكسيد ثالثي أوكتيل فسفين

ETDE: 2005-02-01 
UF أكسيد ثالثي أوكتيل الفوسفين 



 أكسيد ثالثي بوتيل الفسفين 58 إكمال البئر

 

 

*BT1 أكاسيد الفسفين 

*BT1 مركبات فسفور عضوية 

 أكسيد ثالثي بوتيل الفسفين

ETDE: 2005-02-01 

UF ثالثي بوتيل فسفين أكسيد 

*BT1 أكاسيد الفسفين 
*BT1 مركبات فسفور عضوية 

 أكسيد ثالثي فنيل  فسفين

ETDE: 2005-02-01 

UF أكسيد ثالثي فنيل الفسفين 
*BT1 أكاسيد الفسفين 

*BT1 مركبات فسفور عضوية 

 أكسيد ثالثي فنيل الفسفين

ETDE: 2005-02-01 

USE أكسيد ثالثي فنيل  فسفين 

 أكسيد ثنائي فنيل الفسفين

USE مركبات فسفور عضوية 

 أكسيد ثنائي فنيل الفوسفين

 أكسيد ثنائي فنيل الفوسفين.       

USE مركبات فسفور عضوية 

 أكسيدات

1997-06-19 
BT1 شلكوجنيدات 

BT1 مركبات أوكسجينية 
NT1 أكاسيد  السيزيوم 

NT1 أكاسيد  الكربون 

NT2 أحادي أكسيد الكربون 
NT2 ثنائي أكسيد الكربون 

NT1 أكاسيد  الهافنيوم 

NT1 أكاسيد أينشتاينيوم 
NT1 أكاسيد اإلربيوم 

NT1 أكاسيد األرغون 

NT1 أكاسيد األكتينيوم 
NT1 أكاسيد األلمنيوم 

NT1 أكاسيد األمريسيوم 

NT1 أكاسيد األنتيموان 
NT1 أكاسيد اإلنديوم 

NT1 أكاسيد األوسميوم 

NT1 أكاسيد اإليتربيوم 
NT1 أكاسيد اإليتريوم 

NT2 سبيكة-in-853 

NT1 أكاسيد اإليريديوم 
NT1  االوروبيومأكاسيد 

NT1 أكاسيد الباريوم 

NT1 أكاسيد البراسيوديميوم 
NT1 أكاسيد البركيليوم 

NT1 أكاسيد البروتكتينيوم 

NT1 أكاسيد البروم 

NT1 أكاسيد البروميتيوم 

NT1 أكاسيد البريليوم 

NT1 أكاسيد البزموت 
NT1 أكاسيد البالتين 

NT1 أكاسيد البالّديوم 

NT1 أكاسيد البلوتونيوم 
NT2 ثنائي أكسيد البلوتونيوم 

NT1 أكاسيد البوتاسيوم 

NT1 أكاسيد البور 
NT1 أكاسيد البولونيوم 

NT1 أكاسيد التاليوم 

NT1 أكاسيد التربيوم 
NT1 أكاسيد التريتيوم 

NT1 أكاسيد التكنيسيوم 

NT1 أكاسيد التلّوريوم 
NT1 أكاسيد التنتاليوم 

NT1 أكاسيد التنغستين 

NT2 غستينبرونزالصوديوم والتن 
NT1 أكاسيد التوريوم 

NT2 توروتراست 

NT1 أكاسيد التوليوم 
NT1 أكاسيد التيتانيوم 

NT1 أكاسيد الجرمانيوم 

NT1 أكاسيد الحديد 
NT1 أكاسيد الديسبروسيوم 

NT1 أكاسيد الذهب 
NT1 أكاسيد الرادون 

NT1 أكاسيد الراديوم 

NT1 أكاسيد الرصاص 
NT1 أكاسيد الروبيديوم 

NT1 وتينيومأكاسيد الر 

NT1 أكاسيد الروديوم 
NT1 أكاسيد الرينيوم 

NT1 أكاسيد الزئبق 

NT1 أكاسيد الزركونيوم 
NT1 أكاسيد الزرنيخ 

NT1 أكاسيد الزنك 

NT1 أكاسيد الساماريوم 
NT1 أكاسيد السترونسيوم 

NT1 أكاسيد السكانديوم 

NT1 أكاسيد السلينيوم 
NT1 أكاسيد السيريوم 

NT1 أكاسيد السيليسيوم 

NT1 أكاسيد الصوديوم 
NT2 برونزالصوديوم والتنغستين 

NT1 أكاسيد الغادولينيوم 

NT1 أكاسيد الغاليوم 
NT1 أكاسيد الفاناديوم 

NT1 أكاسيد الفرميوم 

NT1 أكاسيد الفسفور 
NT1 أكاسيد الفضة 

NT1 أكاسيد الفلور 

NT1 أكاسيد القصدير 
NT1 أكاسيد الكالسيوم 

NT1 أكاسيد الكاليفورنيوم 

NT1 أكاسيد الكبريت 
NT2 ثالثي أكسيد الكبريت 

NT2 ثنائي أكسيد الكبريت 

NT1 أكاسيد الكدميوم 
NT1 أكاسيد الكربتون 

NT1 أكاسيد الكروم 

NT1 أكاسيد الكزينون 

NT1 أكاسيد الكلور 

NT1 أكاسيد الكوبالت 

NT1 أكاسيد الكوريوم 
NT1 أكاسيد الالنتانوم 

NT1 أكاسيد اللوتيسيوم 

NT1 أكاسيد الليتيوم 
NT1 أكاسيد المغنيزيوم 

NT1 أكاسيد المندليفيوم 

NT1 أكاسيد المنغنيز 
NT1 أكاسيد الموليبدنوم 

NT2 أزرق الموليبدنوم 

NT1 أكاسيد النبتونيوم 
NT1 أكاسيد النتروجين 

NT2 أكسيد اآلزوت 
NT2 أكسيد اآلزوتي 

NT2 ثنائي أكسيد النتروجين 

NT1 أكاسيد النحاس 

NT1 د النوبليومأكاسي 

NT1 أكاسيد النيكل 

NT1 أكاسيد النيوبيوم 
NT1 أكاسيد النيوديميوم 

NT1 أكاسيد النيون 

NT1 أكاسيد الهليوم 
NT1 أكاسيد الهولميوم 

NT1 أكاسيد اليود 

NT1 أكاسيد اليورانيوم 
NT2  أكاسيد اليورانيومu308 

NT2 ثالثي أكسيد اليورانيوم 

NT2 ثنائي أكسيد اليورانيوم 
RT إضافات األكسجين 

RT أكسي بروميدات 

RT أكسي سلنيدات 
RT أكسي فلوريدات 

RT أكسي كبريتيدات 

RT أكسي كربيدات 
RT أكسي كلوريدات 

RT أكسي نترات 

RT أوكسيتيللوريدات 
RT خزف 

RT نواتج التآكل 

RT يوديدات األكسجين 

 أكسيداز السيتوكروم

*BT1 آزات األكسدة 

RT آزات أكسدة مختلطة الوظيفة 

RT سيتوكرومات 

 أكسيدانات حديدي العصيّة الحديديّة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-09-19 

USE عصيّة 

 أكسيرانات )اإليبوكسيدات(

USE إبوكسيد 

 أكسيروفتول

USE  فيتامينa 

 أكسيمات

1996-10-23 
UF ثنائي أكسيم الفوريل 

*BT1 أمينات 

*BT1 مركبات آزوت عضوية 
*BT1 مركبات أكسجينية 

NT1 أوكسيم البنزوين 

NT1 ثنائي متيل كليوكسيم 
RT ألدهيدات 

RT كيتونات 

RT هدروكسيل األمين 

 أكسين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-08-22 

USE أكسين 

 أكسين

1980-07-24 

UF 8-هيدروكسي الكينولين 

UF أكسين 
*BT1 كينولينات 

*BT1 مركبات أكسجينية 

 أَكسينات

BT1 ُمنِّظمات نمو نباتية 
RT حمض األبسيزيك 

RT حمض الجيبرليك 

 إكسينيت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1987-07-24 
UF ليبتينيت 

BT1 مكونات الفحم الحجري المكروية 

 أكسيونات

INIS: 1978-08-14; ETDE: 1978-10-19 

*BT1 بوزونات غولدستون 

 آكالت البالزما

*BT1 مسابر كهربائية 
*BT1 مقاييس الجريان 

RT بالزما 

RT تشخيص البالزما 

RT كثافة إلكترونية 

RT معدل الجريان 

 إكليل الشمس

UF )هالة )شمسية 
*BT1 أكاليل نجمية 

*BT1 غالف جوي شمسي 

RT الشمس 
RT ريح شمسية 

RT ُشواظات شمسية 

 إكليليّات

*BT1 شرايين 

RT احتشاء العضلة القلبية 

RT عضلة القلب 
RT قصور القلب 

RT قلب 

 إكمال البئر

INIS: 1992-09-03; ETDE: 1976-03-11 
سد حصري نهائي للبئر المحفور، بعد أن تزال أجهزة الحفر، 

 بالصمام، بأمان، واجهزة التحكم بالجريان.

RT آبار الغاز الطبيعي 
RT آبار النفط 

RT تثقيب 

RT تجهيزات هدروليكية 
RT تدعيم باألسمنت 

RT تماسك الرمال 



 إكمال سطحي 59 ألبومينات

 

 

RT حفر اآلبار 

RT رؤوس اآلبار 
RT عوامل سبر التشققتات 

RT كسوة باإلسمنت 

 إكمال سطحي

UF )إنهاء )سطح 
NT1 إزالة القشور المترسبة 

NT1 تلميع 

NT2 صقل كهربائي 
NT2 صقل كيميائي 

NT2 صقل ميكانيكي 

NT1 تنظيف سطحي 
NT1 تنميش 

RT تصنيع بالمكنات 

RT تقسية سطحية 
RT تكسية سطحية 

RT ُكسوات 

RT ميتالوغرافيا 

 أكمام

RT قمصان 

RT مكونات المفاعل 

 إكوادور

*BT1 أمريكا الجنوبية 

BT1 بلدان نامية 

RT )آنديز )جبال 
RT أوبك 

 أكوليبالزما ليدالوي ب

*BT1 ميكوبالزما 

 أكوندريتات

*BT1 نيازك حجرية 

 أكياس

INIS: 1988-11-16; ETDE: 1988-12-02 

BT1 تغيَّرات مرضية 

 أالباما

1997-06-19 

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

RT تشكيل تشاتانوغا 
RT غولف كوست في الواليات المتحدة 

RT منطقة وادي تينسي 

RT نهر تانيّسي 
RT نهر تشاتاهوشي 

 آالت االختراق النفقي

INIS: 1999-05-20; ETDE: 1985-04-09 

BT1 تجهيزات 
RT تجهيزات منجمية 

RT َحفر 

 آالت التبريد

INIS: 1992-03-10; ETDE: 1975-11-11 

 آالت لتبريد كتلة إلى درجة حرارة أدنى من البيئة المحيطة.

*BT1 آليات 
RT بّرادات 

RT تبريد 

RT تكييف الهواء 
RT دورة تبريد باالمتصاص 

RT دورة تبريد بضغط البخار 

RT ُمعامل الجودة 
RT مكيّفات 

RT منظومات تبريد 

 آالت التزويد بالوقود )مفاعالت انشطار(

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 
USE ماكينات تحميل المفاعل 

 آالت التلحيم

RT تلحيم 
RT قضبان التلحيم 

 آالت التوجيه

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-06-14 

*BT1 جرافات الفحم الحجري 
RT استثمار منجمي 

RT مناجم الفحم الحجري 

 آالت الحفر

INIS: 1992-05-08; ETDE: 1977-03-08 
*BT1 تجهيزات الحفر 

NT1 حفارات الشرر 

NT1 حفارات دورانية 
NT2 مثاقب عنفية 

NT1 خارقات تحت أرضية 

NT1 مثاقب طارقة 
NT1 مثاقب نفاثة 

RT حفر اآلبار 

RT حفر الصخور 
RT مثقاب 

RT مواسيرالحفر 

 آالت الحفر

INIS: 1992-03-25; ETDE: 1975-10-01 
آلة حفر كاملة مع كل األدوات وقطع الغيار الالزمة لحفر 

 ثقوب اآلبار.

*BT1 تجهيزات الحفر 
RT حفر اآلبار 

 آالت المفعول األرضي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-08-09 
USE مركبات ذوات وسائد هوائية 

 آالت المفعول السطحي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-08-09 

USE مركبات ذوات وسائد هوائية 

 آالت تحميل )مفاعل انشطار(

1993-11-09 

USE ماكينات تحميل المفاعل 

 آالت تقطيع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-04-09 

*BT1 تجهيزات منجمية 

NT1 جرافات الفحم الحجري 
NT2 آالت التوجيه 

NT2 جرافات الفحم 

NT2 جرافات الفحم الحجري 
NT2 حوامل مقصية 

RT تعدين الفحم الحجري 

 آالت تمزيق

INIS: 1987-05-26; ETDE: 1983-04-28 
*BT1 تجهيزات نقل المواد 

RT أدوات تقطيع 

 آالت حاسبة

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1978-11-14 
أجهزة صغيرة، غالباً تحمل باليد، تستطيع انجاز عمليات 

 حسابية ومنطقية محدودة.

UF بة للجيبآالت حاس 
*BT1 حواسيب رقمية 

RT معالجة البيانات 

 آالت حاسبة للجيب

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1978-11-14 

USE آالت حاسبة 

 آالت ذات قطبية متجانسة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-05-18 
USE مولدات ذات قطبية متجانسة 

 آالت سحن

SF تجهيزات طحن ومزج 

*BT1 أدوات َمَكنية 
RT سحن 

 الت شحن )مفاعل انشطار(آ

1993-11-04 
USE ماكينات تحميل المفاعل 

 آالت طحن )مطاحن(

*BT1 أدوات َمَكنية 

RT طحن 

 آالت لف الوشائع

INIS: 1999-07-07; ETDE: 1979-05-02 

 معدات للف الوشائع.

*BT1 آليات 
RT ملفات كهربائية 

RT وشائع المغنطيس 

 أالسكا

UF نهر أالسكا 
*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

RT بحر تشوكشي 

RT ُجُزر ألوسيان 
RT خليج برودهو 

RT منحدر شمال أالسكا 

RT منطقة جزيرة أمشيتكا 
RT نهر يوكون 

 أالسكاتيتان

INIS: 1984-11-30; ETDE: 1984-12-27 

USE أبليتات 

 أالنتوئين

*BT1 إيميدازوالت 

*BT1 مركبات أكسجين عضوية 
RT بولة 

 أالنيت

1996-11-13 

UF أورتيت 
*BT1 فلزات التوريوم 

*BT1 معادن السيليكيت 

RT سليكات التوريوم 

 L -أالنين 

UF  يميني -أالنين 

UF  يميني -ألفا أالنين 

*BT1  ألفا -أالنين 

 ألفا -أالنين 

UF ألفا-حمض أمينو البروبيونيك 

*BT1 أالنينات 
NT1  أالنين- l 

 يميني -أالنين 

USE  أالنين- l 

 النين بيتاأ

UF بتا-حمض أمينو البروبيونيك 
*BT1 أالنينات 

RT حمض البنتوتنيك 

 أالنينات

*BT1 حموض أمينية 

NT1  ألفا -أالنين 

NT2  أالنين- l 
NT1 أالنين بيتا 

 ألبانيا

*BT1 أوروبا الشرقية 

BT1 بلدان نامية 
RT  ً  اقتصاديات مخططة مركزيا

RT بحر األدرياتيكي 

RT جبال األلب 

 ألبرتا

*BT1 كندا 

RT بحيرة أتاباسكا 

RT راسب أتاباسكا 
RT مكمن الكولد ليك 

RT مكمن بيس ريفر 

RT مكمن واباسكا 
RT نهر بيس 

 ألبومين البيض

*BT1 بروتينات سكرية 

 ألبومين مصلي بشري

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 

 ألبومين مصلي بشري.

USE ألبومينات 
USE مصل الدم 

 تألبومينا

UF ألبومين مصلي بشري 

UF ريزا 
UF زالل 

UF مصل ألبومين بشري 

*BT1 بروتينات 
NT1 لوسيفرين 

RT بيلة ألبومينية 



 ألبيت )معدن( 60 إلكترونات

 

 

RT متعدد األميدات 

 ألبيت )معدن(

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1976-11-29 
معدن  سيليكات ألومنيوم الصوديوم؛ الفلسبار         

 )سيليكات األلومنيوم(  كالسطح المصقول في السيراميك.

USE فلسبارات 

 إلبيديت

1996-06-26 

USE معادن السيليكيت 

 krovآلة 

2000-04-12 

ريشة دوران مروحية لريشة دوار متذبذب لجزع التدوير 
 وآلة مكبس.

SEE دّوارات 

SEE عنفات 

SEE محركات دوارة 

 إلتباس مينامي

1996-06-28 

SEE توزع زاوي 

SEE ندّية 

 ألجينات

RT الميناريا 

 ألدرين

INIS: 1976-05-07; ETDE: 1976-08-04 
*BT1 مبيدات حشرية 

*BT1 هدروكربونات عطرية مكلورة 

 ألدهيد األكريليك

USE أكروليئين 

 ألدهيد البنزويك

USE بنزألدهيد 

 ألدهيد النمل

UF أكسي متيلين 

UF ألدهيد نملي 
UF فورماليت 

UF فورمالين 
UF فورمول 

*BT1 ألدهيدات 

RT بكليت 
RT )جذور الفورميل )نمليل 

RT  ألدهيد النمل -رغوات البولة 

RT متعدد أكسي المتيلنات 
RT متالل 

 ألدهيد نملي

USE ألدهيد النمل 

 ألدهيدات

UF حوض األلدهيد 
BT1 مركبات عضوية 

NT1 أرابينوز 

NT1 أِستالدهيد 
NT1 أكروليئين 

NT1 ألدهيد النمل 

NT1 ألدوسترون 
NT1 بنزألدهيد 

NT1 بيريدوكسال 

NT1 حمض الغاالكتورونيك 
NT1 حمض الغلوكورونيك 

NT1 حمض الغليوكساليك 

NT1 ريبوز 
NT1 ريبوز منقوص األكسجين 

NT1 غاالكتوز 
NT1 غلوكوز 

NT1 غليوكسال 

NT1 فورفورال 
NT1 )كزيلوز )سكر الخشب 

NT1 كلورال 

NT1 منّوز 
RT أكسيمات 

RT أنصاف الكربازونات 

RT إيمينات 
RT ليازات 

RT هدرازونات 

 ألدوسترون

*BT1 ألدهيدات 
*BT1 ثنائي أوكسي كورتي كوسترون الخالت 

RT أُنيبيبات 

 ألدوالز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-30 
 استعمل ألدوالزات لهذا المفهوم.

USE ألدوالزات 

 ألدوالزات

UF ألدوالز 
*BT1  ليازات كربون -كربون 

 إلسورثايت

2000-04-12 
*BT1 معادن اليورانيوم 

*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد الكالسيوم 

RT أكاسيد النيوبيوم 

RT أكاسيد اليورانيوم 

 إلغاء

INIS: 1985-03-19; ETDE: 1983-09-15 
 في المقام األول لمنشآت الطاقة ولكن ليست محدودة بذلك.

RT إغالق 

RT إيقاف نهائي للتشغيل 
RT اهتالك مالي 

RT تخطيط 

 إلغاءات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-05-18 

RT قوانين 

RT مظاهر قانونية 

 يميني -ألفا أالنين 

USE  أالنين- l 

 نافثول-بتا-نتروزو-ألفا

USE 1-ولنافت-2-نتروزو 

 إلفاييت

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 
*BT1 معادن السيليكيت 

RT سليكات الحديد 
RT سليكات الكالسيوم 

 ألفة

UF ألفة إلكترونية 

RT تفاعالت كيميائية 
RT خواص كيميائية 

RT طاقة حرة 

RT كهرسلبية 

 ألفة إلكترونية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-04-11 

USE ألفة 

 ألفيت

2000-04-12 

*BT1 معادن السيليكيت 

RT سليكات الزركونيوم 

 ألكانات

UF بارافينات 

*BT1 هدروكربونات 

NT1 2-ايزو البنتان 
NT1 2-ايزو البوتان 

NT1 2،2-ثنائي متيل البروبان 

NT1 إسكواالن 
NT1 أوكتان 

NT1 إيتان 

NT1 بارافين 
NT1 بروبان 

NT1 بنتان 

NT1 بوتان 
NT1 حلقيات أليفاتية 

NT2 حلقي الهكسان 

NT2 ديكالين 
NT1 دودكان 

NT1 ديكان 

NT1 سداسي الديكان 
NT1 ِمتان 

NT1 هبتان 

NT1 هكسان 

 إلكترديناميك كمومي

BT1 إلكتروديناميك 

*BT1 نظرية الحقول الكمومية 

NT1  توموناغا -شكلية شفينغر 
RT إستقطاب خالئي 

RT تباعدات تحت حمراء 

RT تباعدات فوق بنفسجية 
RT تبعثر بهابها 

RT تبعثر مولر 

RT تقريب الفوتونات المكافئة 
RT  تماثلward 

RT ديناميك النكهات الكمومية 

RT طاقة ذاتية 
RT كروموديناميك كمومي 

RT مؤثرات ديراك 

RT  فاينبرغ -معادلة جوس 

RT معادلة ديراك 

RT نموذج عياري 

 إلكترودات

NT1  أقطاب بشكل حرفd 
NT1 إلكترودات انتقائية األيون 

NT1 أنودات 
NT2 أنودات جوفاء 

NT2 أنودات ضوئية 

NT1 شبكات 
NT1 كاتودات 

NT2 كاتودات جوفاء 

NT2 كاتودات ضوئية 
RT أنابيب إلكترونية 

RT تحليل إلكترودي انتقائي أيوني 

RT عجينة البطارية 

 إلكترودات انتقائية األيون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-07-27 

BT1 إلكترودات 

 إلكتروديناميك

UF كهرحركيات 
NT1 إلكترديناميك كمومي 

NT2  توموناغا -شكلية شفينغر 

RT إعادة استنظام الشحنة 
RT تآثرات كهرمغنطيسية 

RT حقول كهرمغنطيسية 

RT كهرمغنطيسية 
RT معادالت ماكسويل 

RT نظريات الحقل 

RT إنفلد-نظرية بورن 

 إلكتروديناميك الغازات

*BT1 ميكانيك الموائع 

RT جريان الغاز 

 إلكتروليتات

NT1 إلكتروليتات صلبة 

RT تفكك 

RT متعدد االستيلينات 
RT نظرية دونان 

 إلكتروليتات صلبة

INIS: 1981-10-15; ETDE: 1979-05-09 

BT1 إلكتروليتات 
RT خاليا وقود 

RT مدخرات كهربائية 

 إلكترونات

UF ات الصدمإلكترون 

UF إلكترونات تكافؤية 

UF مانح إلكترونات 
UF ل اإللكترون ِِ  مستقِب

UF نيغاترونات 

UF نيغاتونات 
*BT1 لبتونات 

NT1 إلكترونات الذيل 

NT1 إلكترونات خارجة 
NT1 إلكترونات شمسية 

NT1 إلكترونات فورية 

NT1 إلكترونات كونية 
NT1 إلكترونات مأسورة 



 إلكترونات الذيل 61 26ألمنيوم 

 

 

NT1 إلكترونات مذّوبة 

NT1 إلكترونات منفلتة 
RT أزواج إلكترونية 

RT أزواج كوبر 

RT أشعة دلتا 
RT  ثقب -اقتران إلكترون 

RT  فونون -اقتران إلكترون 

RT انسياق اإللكترونات 
RT بنى نانوية 

RT بوزيترونات 

RT بوزيترونيوم 
RT تطابق خواص اإللكترون والميون 

RT  تاو -تطابق خواص اإللكترون والميون 

RT ت بيتاجسيما 
RT حامالت الشحنة 

RT حزم إلكترونية 

RT درجة حرارة اإللكترونات 
RT عمليات انقالب أُومكالب 

RT كثافة إلكترونية 

RT مصائد 
RT مطيافية إلكترونية 

RT معادلة ديراك 

RT ميونيوم 

 إلكترونات الذيل

1994-02-28 

الكترونات غير هاربة و لكنها في آخر الطاقة العالية لتوزع 
 الطاقة الحركية.

UF إلكترونات عالية الطاقة 

UF إلكترونات فوق حرارية 

*BT1 إلكترونات 
RT إلكترونات منفلتة 

RT أيونات الذيل 

RT بالزما المستقرة 
RT داالت التوزع 

 إلكترونات الصدم

USE إلكترونات 

 إلكترونات تكافؤية

USE إلكترونات 

USE تكافؤ 

 إلكترونات خارجة

*BT1 إلكترونات 

 إلكترونات شمسية

INIS: 1985-07-22; ETDE: 1975-08-19 

UF أحداث إلكترونية شمسية 
*BT1 إلكترونات 

*BT1 جسيمات شمسية 

 إلكترونات عالية الطاقة

1994-02-28 

USE إلكترونات الذيل 

 إلكترونات فورية

*BT1 إلكترونات 

 ات فوق حراريةإلكترون

1994-02-28 

USE إلكترونات الذيل 

 إلكترونات كونية

INIS: 1983-03-14; ETDE: 1975-07-29 
*BT1 إشعاع كوني ثانوي 

*BT1 إلكترونات 

 إلكترونات الرمور

USE نصف قطر الرمور 

 إلكترونات مأسورة

*BT1 إلكترونات 

RT هطل إلكتروني 

 إلكترونات مذّوبة

UF إلكترونات ُمميَّهة 

*BT1 إلكترونات 

RT مذيبات 

 إلكترونات ُمميَّهة

USE إلكترونات مذّوبة 

USE إماهة 

 إلكترونات منفلتة

*BT1 إلكترونات 
RT إلكترونات الذيل 

 إلكترونيات )كمومية(

INIS: 1981-05-11; ETDE: 1976-08-05 

USE إلكترونيات كمومية 

 إلكترونيات كمومية

INIS: 1981-05-11; ETDE: 1976-08-04 

توحيد المناطق الكالسيكية لاللكترونات مع البصريات، 
المطيافية، و الميكانيك الكمومي و التي تعتمد على الطبيعة 

 الكمومية النظمة الموجات و الذرات و الجزيئات.

UF )إلكترونيات )كمومية 
RT أجهزة الكترونية بصرية 

RT بصريات 

RT بصريات كمومية 
RT حواسيب كمومية 

RT ليزرات 

RT مطيافية 
RT ميزرات 

RT ميكانيك كمومي 

 إلكترونيات مكروية

RT دارات الكترونية مكروية 
RT منظومات كهروميكانيكية دقيقة 

 إلكترونيات نانوية

2014-08-20 

RT تقانة نانوية 
RT دارات إلكترونية 

RT الميكانيكية.-منظومات النانو الكهربائية 

 إلكتروهدروديناميك

*BT1 هدروديناميك 

RT تحويل مباشر للطاقة 

RT  مولداتehd 

 إلكتريتات

*BT1 مواد كهرنافذة 

RT استقطاب 

 ألكلة

BT1 تفاعالت كيميائية 
RT جذور األلكيل 

RT وسطاء تألكل 

 ألكنات

UF أوليفينات 

*BT1 هدروكربونات 

NT1 أتيلين 
NT1 أوكتينات 

NT1 ايزو البوتلين 

NT1 بروبيلين 

NT1 بنتِن 

NT1 بوتنات 

NT1 حلقيات األلكن 
NT2 حلقي البنتاديين 

NT2 رباعي الحلقات 

NT2 نوربورنادين 
NT1 هبتانات 

NT1 هكسينات 

RT متعدد اإلزدواج 

 (absألكيل بنزن سولفونات )

ETDE: 2005-01-28 

USE سلفونات الكيل البنزن 

 ألكينات

UF أستيلنات 
UF الكينات 

*BT1 هدروكربونات 

NT1 أستيلين 

NT1 بروبين 

NT1 حلقيات األلكين 

 ألم

BT1 أعراض 

RT تبنيج 

RT جهاز عصبي 
RT نات  ُمسّكِ

 ألماسات

BT1 فلزات 
*BT1 كربون 

 ألمانيا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-09-28 

لالستعمال في تكشيف األبحاث المتعلقة بمرحلة ما قبل 
 الحرب العالمية الثانية.

USE جمهورية ألمانيا االتحادية 

 ألمانيا )الجمهورية االتحادية(

2000-04-12 
USE جمهورية ألمانيا االتحادية 

 ألمانيا )الجمهورية الديمقراطية(

USE جمهورية ألمانيا االتحادية 

 ألمانيا الغربية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-25 

USE جمهورية ألمانيا االتحادية 

 أْلمنة حرارية

USE تكسية إنتثارية 

 إلمنيت

معدن منشور سداسي منتظم ، غير شفاف ، كسواد       
 الحديد.

*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد التيتانيوم 

RT أكاسيد الحديد 

 ألمنيوم

UF ألمينوم 

*BT1 معادن 

RT  صودا -عملية تلبيد حبير 
RT مساحيق ألمنيوم ملبدة 

 21ألمنيوم 

2007-09-25 

*BT1 نظائر األلمنيوم 
*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 22ألمنيوم 

INIS: 1977-06-13; ETDE: 1977-10-19 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األلمنيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 23ألمنيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األلمنيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 24ألمنيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األلمنيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 25ألمنيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األلمنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 26ألمنيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األلمنيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

RT  26حزم ألمنيوم 



 27ألمنيوم  62 ألياف

 

 

 27ألمنيوم 

*BT1 نظائر األلمنيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
RT  27حزم ألمنيوم 

 28ألمنيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -اضمحالل بيتا نظائر 

*BT1 نظائر األلمنيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 29ألمنيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األلمنيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 30ألمنيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األلمنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 31ألمنيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األلمنيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 32ألمنيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األلمنيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 33ألمنيوم 

*BT1 نظائر األلمنيوم 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 34ألمنيوم 

INIS: 1977-10-17; ETDE: 1977-08-09 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األلمنيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 35ألمنيوم 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-04-11 
*BT1 نظائر األلمنيوم 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 36م ألمنيو

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-02-11 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األلمنيوم 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 37ألمنيوم 

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-02-11 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األلمنيوم 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 38ألمنيوم 

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1989-10-16 
*BT1 نظائر األلمنيوم 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 39ألمنيوم 

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1989-10-16 
*BT1 نظائر األلمنيوم 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 40ألمنيوم 

2005-01-19 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األلمنيوم 
*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 41ألمنيوم 

2007-09-25 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األلمنيوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 لها متوسطةنوى كت 

 42ألمنيوم 

2007-09-25 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األلمنيوم 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 ألُمينا

INIS: 1975-09-01; ETDE: 1979-05-03 
USE أكاسيد األلمنيوم 

 ألُمينات

مركبات محددة يجب أن تفهرس من خالل تنسيق        
 واصفة تشكيل المركبات الكاتيونية وواصفة األيون أعاله.

BT1 مركبات أوكسجينية 

BT1 مركبات األلمنيوم 
RT أكاسيد األلمنيوم 

 ألمينوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-03-16 

USE ألمنيوم 

 ألمينون

1996-10-22 

USE أصباغ ثالثي فنيل  فسفين 

USE حموض أكسجينية 

 ألُمينون

1996-10-22 

USE أصباغ ثالثي فنيل  فسفين 
USE حموض أكسجينية 

 ألهيد أكريل

USE أكروليئين 

 ألواح

أكثر سمكا من الرقائق.  تستخدم في المقام األول        
 لدراسات الحماية.

RT تشكيلة موشورية 

RT شكل 
RT صفائح 

 ألوان البشرة

*BT1 صف المغنوليّات 

 ألودور

2000-04-12 

*BT1 إضافات الحديد 

*BT1 إضافات السيليسيوم 
*BT1 سبائك األلمنيوم القاعدية 

 ألوكسان

*BT1 بيريميدينات 

*BT1 مركبات أكسجين عضوية 

ل  ألومِّ

1993-10-03 

*BT1 سبيكة-ni94mn3al2 

 ألونيت

2000-04-12 
معدن، منشور سداسي منتظم، يكون عادة كتل بيضاء،        

 رمادي أو وردي في الصخور متغيرت حرارة المياه فيها.

*BT1 معادن كبريتاتية 
RT كبريتات األلمنيوم 

 آليات

INIS: 1992-01-16; ETDE: 1979-12-10 

BT1 تجهيزات 
NT1 آالت التبريد 

NT1 آالت لف الوشائع 

NT1 تصنيع عنفي 
NT2 شاحنات عنفية 

NT2 عنفات 

NT3 عنفات الرياح 
NT4 عنفات الدوامات المزيدة 

NT4 عنفات ذات محور أفقي 

NT4 عنفات ذات محور شاقولي 
NT5  عنفاتgiromill 

NT5 عنفاتtornado 

NT4 عنفات ذات ناثِر إضافي 
NT3 عنفات بخارية 

NT3 عنفات ذات تدفق قطري داخل 
NT3  عنفات ذات رد فعل الجريان القطري نحو

 الخارج

NT3 عنفات ذات فواصل دّوارة 
NT3 عنفات غازية 

NT4 عنفات غازية تعمل بالفحم 

NT3 عنفات هدروليكية 
NT4 عنفات المضخة 

NT2 مثاقب عنفية 

NT2 محركات عنفية 
NT2 محركات عنفية نفاثة 

NT2 مولدات عنفية 

NT1 ساحقات 
RT تصنيع 

 ج )جسيم(آليات اإلنتا

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-26 

انتاج الجسيمات االولية ،عندما يكون مناسباً، واصفات 
متخصصة اكثر مدرجة تحت الواصفة إنتاج الجسيمات يجب 

 ان تستخدم.

USE إنتاج الجسيمات 

 آليات التفاعل

USE حركيات التفاعل 

 آليات الميل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 
RT تتبع شمسي 

RT توجيه 

RT عنفات الرياح 

RT َمْيل 

 آليات تفاعل كيميائي

*BT1 حركيات التفاعل 

NT1 حركيات االحتراق 
RT تحفيز 

RT دورة حدية 

RT طاقة التنشيط 
RT ظهور حل مفاجئ 

RT متوسطات تفاعل 

RT معادلة أرينوس 
RT نشاط اإلنزيم 

 آليات ضبط الوقود

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-27 
RT أسعار 

RT مرافق عامة 

 آليات مؤازرة

*BT1 معدّات محتوى 
RT تحّكم من بُعد 

RT تغذية راجعة 

RT مشغاّلت 

 ألياف

1996-08-05 

NT1 ألياف ضوئية 

NT1 ألياف كربونية 



 ألياف الغرافيت 63 أمتار

 

 

RT أراميدات 

RT أقمشة 
RT جوت 

RT دكرون 

RT )رايون )حديد اصطناعي 
RT زجاج ليفي 

RT صوف 

RT صوف معدني 
RT قطن 

RT مواد إصطناعية 

 ألياف الغرافيت

INIS: 1983-03-15; ETDE: 1975-11-11 
USE ألياف كربونية 

 ألياف ضوئية

INIS: 1982-09-21; ETDE: 1982-03-10 

طويلة، كخيوط رقيقة من مواد شفافة تستخدم لنقل        
 الضوء.

UF أدلة ضوئية 

BT1 ألياف 
RT بصريات األلياف 

RT تجهيزات ضوئية 

RT ومات ضوئيةمنظ 

 ألياف كربونية

INIS: 1983-03-15; ETDE: 1975-11-11 

UF ألياف الغرافيت 
BT1 ألياف 

RT غرافيت 

RT كربون 

 ألياف نانوية

2014-10-28 

BT1 بنى نانوية 

 آلية االستشارات حول الطمر البحري

INIS: 1993-11-05; ETDE: 2002-06-13 
آلية االستشارات و المراقبة متعددة األطراف حول طمر 

 النفايات المشعة في البحر.
USE  آلية االستشارات و المراقبة متعددة األطراف

 oecdحول طمر النفايات المشعة في البحر 

 oecdآلية االستشارات متعددة األطراف 

INIS: 1978-08-14; ETDE: 2002-03-28 
ة متعددة األطراف حول طمر آلية االستشارات و المراقب
 النفايات المشعة في البحر.

USE  آلية االستشارات و المراقبة متعددة األطراف
 oecdحول طمر النفايات المشعة في البحر 

آلية االستشارات و المراقبة متعددة األطراف حول طمر 

 OECDالنفايات المشعة في البحر 

INIS: 1978-08-14; ETDE: 1978-10-19 

آلية االستشارات و المراقبة متعددة األطراف حول طمر  
 OECDالنفايات المشعة في البحر . أسست من قبل مجلس 

 .1977تموز ) يوليو (  22في 

UF آلية االستشارات حول الطمر البحري 
UF  آلية االستشارات متعددة األطرافoecd 

*BT1 قواعد دولية 

RT ث  تلوُّ
RT طرح بحري 

RT ول منع التلوث البحري بواسطة ميثاق لندن ح

 الفضالت والمواد األخرى

 أليزارين

UF أليزارين 

UF حمض األنتراكينونيك 

BT1 أصباغ 
*BT1 أنتراكينونات 

BT1 كواشف 

*BT1 مركبات أكسجينية 

 أليزارين

USE أليزارين 

 إليسا )مقايسة مناعية إنزيمية(

INIS: 1991-09-19; ETDE: 2002-06-13 
 مقايسة مناعية إنزيمية.

USE مقايسة مناعية لألنزيم 

 ألين

UF )بروبادئين )ألِّن 
*BT1 ديينات 

 إلينوي

1995-01-27 
*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

NT1 شيكاغو 

RT تشكيل تشاتانوغا 
RT حوض إلينوي 

RT مخبر آرغون الوطني 

RT مخبر فيرميالب 
RT نهر أوهيو 

RT نهر الميسيسيبي 

 إلّيت

مصطلح عام لمكون غضاري معدني للرواسب الصلصالية 
 المنتمية إلى مجموعة ميكا.

*BT1 غضار 

 أم القيوين

INIS: 1992-05-07; ETDE: 1976-08-05 

USE اإلمارات العربية المتحدة 

 إمالة التدفق النتروني

UF )قالّب )تدفق نتروني 
RT تدفق نتروني 

 أمان

1997-06-17 

 للمظاهر العامة ألمان ووقاية األشخاص.
UF وقاية 

UF )وقاية )سالمة 

NT1 أمان المفاعل 
NT1 أمان مهني 

RT إدارة الحوادث 

RT أذى 
RT أذيّات 

RT أعطال 

RT أمن 

RT إنقاذ منجمي 

RT تحليل األمان 

RT تخريب 
RT تخفيض الجرعة إلى أدنى حد ممكن 

RT تقارير األمان 
RT حوادث 

RT خطة طوارئ 

RT دفاع مدني 
RT شروط العمل 

RT ضبط الجودة 

RT ضمان الجودة 
RT عوامل بشرية 

RT قرار الصحة واألمان المهني في الواليات المتحدة 

RT مجموع الموظفين 
RT مخاطر 

RT مخاطر صحية 

RT مرشَّات األمان 

RT مطفئات الحريق 

RT معايير األمان 

RT مكاشيف الحريق 
RT مكافحة الحريق 

RT منظومات أمان تقنية 

RT منع الحريق 
RT نواحٍ أخالقية 

RT هندسة األمان 

RT )هندسة العوامل البشرية )اإلنسانية 
RT وقاية من اإلشعاع 

 أمان )مفاعل(

2000-04-12 

USE أمان المفاعل 

 أمان )نووي(

USE وقاية من اإلشعاع 

 آمان الطاقة النووية اليابانية

2006-01-06 
UF قة النووية اليابانيةمنظمة آمان الطا 

*BT1 منظمات يابانية 

 أمان المفاعل

1995-05-10 
تحريات نظرية وتجريبية لسلوك نماذج ومخططات مفاعل 

 إنشطار تحت عدة حوادث حقيقية أو إفتراضية.

UF )أمان )مفاعل 

BT1 أمان 

RT إخماد الضغط 
RT احتواء 

RT اختيار الموقع 

RT الميثاق الدولي لآلمان النووي 
RT انفالت الضغط 

RT تحليل المنظومات 

RT ترخيص المفاعل 
RT  المعدن المصهور -تفاعالت الماء 

RT تقانة المفاعالت 

RT تقييدات قلب المفاعل 
RT تكثيف الوقود 

RT تلف عنصر وقود 

RT جمعية أمان المنشآت والمفاعالت 
RT حجرات التكثف 

RT َحَرجيَة 

RT حقن المبّرد ذي الضغط المنخفض 
RT د عالي الضغط  حقن مبّرِ

RT حوادث 

RT حوادث المفاعالت 
RT خفض الضغط 

RT دورة حياة المفاعل 

RT سلّم أحداث نووية دولية 
RT تيت-طريقة بيث 

RT عامل قناة حاّرة 

RT عامل نقطة حاّرة 
RT فيزياء المفاعالت 

RT كشف الغليان 

RT محاكاة حادث مفاعل 
RT معايير األمان 

RT مفاعالت 

RT منظومات حماية المفاعل 
RT منظومات للحماية بواسطة الرذاذ 

RT هندسة األمان 

RT هوامش اآلمان 

RT وثوقية 

RT وسائل المفاعل 

RT وقاية من اإلشعاع 
RT وقاية من الصواريخ 

RT وقود نووي يتحمل الحادث 

 أمان من اإلشعاع

USE وقاية من اإلشعاع 

 أمان مهني

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1978-07-05 

BT1 أمان 
RT أمراض مهنية 

RT تعّرض مهني 

RT َسَرف العقّار 
RT شروط العمل 

RT طب صناعي 

RT مجموع الموظفين 

RT مخاطر صحية 

RT مهن 

 أمان نووي

USE وقاية من اإلشعاع 

 إماهة

 إضافة الماء، إلضافة الهدروجين استعمل هدرجة.

UF إلكترونات ُمميَّهة 
UF تميه 

BT1 مذيبات 

 أمبرليت

USE مبادالت أيون عضوية 

 أمبيالزما

 تحتوي على المادة والمادة المضادة.

BT1 بالزما 

RT مادة 
RT مادة مضادة 

 أمتار

INIS: 2000-02-01; ETDE: 1980-11-08 
BT1 وسائل القياس 

NT1 مقاييس األكسجين 

NT1 مقاييس االستطاعة 
NT1 مقاييس التريتيوم 

NT1 مقاييس التفاعلية 



 إمتزاز كيميائي 64 أمراض

 

 

NT1 ييس الجريانمقا 

NT2 آكالت البالزما 
NT1 مقاييس الغاز 

NT1 مقاييس الكبريت 

NT1 مقاييس الكربون 
NT1 مقاييس النشاط 

NT1 مقاييس الهدروجين 

NT1 مقاييس حرارة 
NT1 مقياس الميل 

RT عام القياس 

 إمتزاز كيميائي

 إنحالل أو إمتزاز يعقب تفاعل كيميائي.      
BT1 اشتراب 

BT1 تفاعالت كيميائية 

BT1 عمليات الفصل 
RT امتزاز 

RT تخزين الهدروجين 

RT غسل 

RT ماّزات 

 أمثَلَة

SF بحث عملياتي 

NT1 تخفيض إلى الحد األدنى 
RT برمجة خطية 

RT برمجة ديناميكية 
RT برمجة الخطية 

RT تحكم 

RT تحكم أمثلي 
RT تحليل وسيطي 

RT تخطيط 

RT تخفيض الجرعة إلى أدنى حد ممكن 
RT تسكين 

RT تعديالت 

RT رياضيات االقتصاد 
RT زيادة 

RT طرق التغيرات 

RT منظومات التحكم 
RT نظرية التحكم 

 إمداد األكسجين الكيميائي

INIS: 1996-08-05; ETDE: 1978-03-08 

RT أكسجين 
RT حاجة كيمياحيوية لألكسجين 

RT منظومات بيئية مائية 

RT نفايات سائلة 

 إمدادات الطاقة

1991-10-21 

UF إجراء عقود خدمات الطاقة 

NT1 إمدادات الوقود 
RT إدارة الطاقة 

RT احتياطي البترول اإلستراتيجي 

RT احتياطيات النفط البحري في الواليات المتحدة 

RT استبدال الوقود 

RT انقطاعات الطاقة 
RT تمزيق التزويد 

RT خطة الطاقة الوطنية في الواليات المتحدة 

RT الطاقة طلب على 
RT عرض وطلب 

RT فوائض الطاقة 

RT قرار استعدادات الطوارىء في الواليات المتحدة 
RT قرار حفظ الطاقة وانتاجها 

RT مصادر الطاقة 

 إمدادات الوقود

INIS: 1992-07-09; ETDE: 1979-11-23 
BT1 إمدادات الطاقة 

RT إيصاالت استالم 

RT احتياطيات النفط البحري في الواليات المتحدة 

RT طلب 

RT عجز 

RT وقود 

 إمدادات بطاقة فوتوفولطية

INIS: 1992-05-29; ETDE: 1979-03-27 

خاليا شمسية أو صفيفات مع مجموعة الدارات المرافقة 
 للتطبيقات ذات المقياس الصغير أو المتبعثرة.

*BT1 تجهيزات شمسية 

*BT1 منابع التغذية الكهربائية 
RT جسور طبيعية في نيشنال مونيومنت 

RT خاليا شمسية 

RT صفيفات الخاليا الشمسية 
RT منشآت توليد الكهرباء الفوتوفلطية 

 إمدادات منزلية

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1978-12-11 

السلع التي يكون مصدرها هو نفس المكان الذي يتم فيه 
لمحلية التي ال تتطلب استيرادًا من دولة استعمالها أي السلع ا

 أخرى.

RT إتاحية 
RT إجمالي الناتج الوطني 

RT تجارة 

RT سوق 
RT صادرات 

RT عجز 

RT عرض وطلب 
RT مستوردات 

 أمراض

تقتصر على أمراض اإلنسان والحيوان. انظر أيضا أمراض 
 النبات.

NT1 أذيّات 

NT2 أذيّات إشعاعية 

NT3 التهاب الجلد اإلشعاعي 
NT3 حروق إشعاعية 

NT3 نخر عظمي شعاعي 
NT2 جروح 

NT2 حروق 

NT3 حروق إشعاعية 
NT3 حروق تشعيعية 

NT2 كسور عظمية 

NT1 أمراض أعضاء الحس 
NT2 التهاب الملتحمة 

NT2 سادّات 

NT1 أمراض استقالبية 
NT2 داء سّكري 

NT2 َرَخد 

NT1 أمراض الجلد 
NT2 إكزيمة 

NT2 التهاب الجلد 

NT3 التهاب الجلد اإلشعاعي 
NT2 َحأل بسيط 

NT2 ُشعَْيرات متوّسعة 

NT2 ُصداف 
NT1 أمراض الجهاز البولي التناسلي 

NT2 اضطرابات تكاثرية 

NT2 اضطرابات طمثية 
NT2 التهاب الكلوة 

NT2 م بولي  تسمُّ

NT2 تصلّب الكلوة 
NT2 سيالن 

NT1 أمراض الجهاز العصبي 

NT2 أورام دبقية 

NT3 مياتأورام النج 

NT2 التهاب الدماغ 

NT3 ُسعار 
NT2 التهاب النخاع 

NT3 َشلل األطفال 

NT2 َحأل ِمْنَطقي 
NT2 َصْرع 

NT1 أمراض الجهاز المناعي 

NT2 أورام لمفية 
NT3 أغران لمفاوية 

NT3 مرض هدجكن 

NT2 إيدز 
NT2 )ابيضاض الدم )لوكيميا 

NT3 ابيضاض دم نِْقياني 

NT2 ذَأب 
NT2 قلّة الكريات البيض 

NT3 قلة اللّمفاويات 

NT1 أمراض الغدد الصم 
NT2 التهاب الغدة الدرقية 

NT2 داء سّكري 

NT2 دُراق 
NT2 ضخامة النهايات 

NT2 فرط أشباه الدرق 
NT2 فرط الدرق 

NT2 قصور الدرق 

NT2 متالزمة كوشنغ 
NT1 أمراض جهاز التنفُّس 

NT2 التهاب القصبات 

NT2 ذات الرئة 
NT3 التهاب قصبي رئوي 

NT2 ربو 

NT2 ُسحار 
NT3 سحار بريليومي 

NT2 نُفاخ 

NT1 أمراض جهاز الهضم 
NT2 التهاب الصفاق 

NT2 التهاب الكبد 

NT3 التهاب كبد خمجي 
NT2 التهاب المستقيم 

NT2 التهاب المعي 

NT2 ع الكبد  تشمُّ
NT1 أمراض ِخْلقية 

NT2 متالزمة داون 

NT1 أمراض دموية 
NT2 أنواع فقر الدم 

NT3 إقفار 

NT3 تالسيمية 
NT3 فقر األرومات الضخمة الدموي 

NT3 فقر الدم الِمْنجلي 

NT2 فرفريّة 
NT2 قلّة الكريات البيض 

NT3 قلة اللّمفاويات 

NT2 َكثَْرةُ الُحْمر 
NT2 ناعور 

NT1 أمراض رثوية 

NT2 التهاب الفقار 
NT1 أمراض رّضع خمجية 

NT2 أمراض جرثومية 

NT3 )ن )سُّل  تَدرُّ
NT3 )تيفيّة )تيفوئيد 

NT3 ُجذام 

NT3 خنّاق 

NT3 )ِسفِلس )افرنجي 

NT3 سيالن 

NT3 كزاز 
NT3 كوليرا 

NT2 أمراض َرَخديّة 

NT3 تيفوس 
NT2 أمراض طفيلية 

NT3 داء البلهارسيا 

NT3 داء التليُّف 
NT3 داء الشعرينات 

NT3 داء المثقبيّات 

NT3 داء الوريقات الكبدية 
NT3 مالريا 

NT3 )هيداتيدوزيز )مرض المكورات الشوكية 
NT2 أمراض ُفطرية 

NT3 َسْعفة 

NT3 فطور 

NT2 أمراض فيروسية 

NT3 إيدز 

NT3 التهاب كبد خمجي 
NT3 حصبة 

NT3 َحأل بسيط 

NT3 َحأل ِمْنَطقي 
NT3 ُسعار 

NT3 َشلل األطفال 

NT3 مرض نيوكاسل 
NT3 نزلة وافدة، انفلوانزا 

NT1 أمراض قلبية وعائية 

NT2 أمراض وعائية 
NT3 إقفار 

NT3 تصلب الشرايين 

NT3 تصلّب الكلوة 
NT3 ُخثار 

NT3 ُشعَْيرات متوّسعة 

NT3 فرط ضغط الدم 
NT2 احتشاء العضلة القلبية 

NT2 ُخثار 

NT2 مرض الفقاعة الغازية 
NT1 أمراض مهنية 

NT1 أمراض هيكلية 

NT2 التهاب العظم والنقي 
NT2 التهاب الفقار 

NT2 تخلخل العظام 

NT2 َرَخد 



 أمراض أعضاء الحس 65 أمراض دموية

 

 

NT2 سرطانات عظمية 

NT2 نخر عظمي شعاعي 
NT1 أمراض وراثية 

NT2 متالزمة داون 

NT2 ناعور 
NT1 أورام 

NT2 )أغران )ساركومات 

NT3 أغران لمفاوية 
NT3 أورام عضلية 

NT4 ساركوما العضلة المخططة 

NT3 ساركومات ليفية 
NT3 سرطانات عظمية 

NT2 أورام تجريبية 

NT3 ورم َحبَن إرليخ 
NT2 أورام ُحبَْيبيّة 

NT2 أورام دبقية 

NT3 أورام النجميات 
NT2 أورام لمفية 

NT3 أغران لمفاوية 

NT3 مرض هدجكن 
NT2 )ابيضاض الدم )لوكيميا 

NT3 ابيضاض دم نِْقياني 

NT2 سرطانات 
NT3 أورام ظهارية 

NT4 أورام ميالنية 

NT3 أورام ُغديّة 
NT3 أورام كبدية 

NT3 أورام وعائية 

RT أعراض 
RT تغيَّرات مرضية 

RT َحْجر صحي 

RT طب 
RT علم أسباب المرض 

RT علم األمراض 

RT علم األوبئة 

RT مقاومة المرض 

RT ُمْمرضات 

RT ناقالت المرض 
RT نشوء المرض 

RT وقوع المرض 

 أمراض أعضاء الحس

BT1 أمراض 

NT1 التهاب الملتحمة 

NT1 سادّات 
RT أعضاء الحس 

RT أمراض الجلد 

RT أمراض الجهاز العصبي 
RT طب العيون 

 أمراض استقالبية

1996-06-28 

UF بيلة سكرية 

UF ِسْمنة 

BT1 أمراض 

NT1 داء سّكري 
NT1 َرَخد 

RT أمراض الغدد الصم 

RT استقالب 
RT حركيات التفاعل الكيمياحيوي 

RT قناة معدية معوية 

RT كبد 

 أمراض الجلد

UF الجلد ُجفاف 

BT1 أمراض 
NT1 إكزيمة 

NT1 التهاب الجلد 

NT2 التهاب الجلد اإلشعاعي 
NT1 َحأل بسيط 

NT1 ُشعَْيرات متوّسعة 

NT1 ُصداف 
RT أمراض أعضاء الحس 

RT جلد 

RT حروق 
RT ُحمامى 

RT ذَأب 

 أمراض الجهاز البولي التناسلي

1996-06-28 
UF بيلة سكرية 

UF سرطانة عنق الرحم 

BT1 أمراض 
NT1 اضطرابات تكاثرية 

NT1 اضطرابات طمثية 

NT1 التهاب الكلوة 
NT1 م بولي  تسمُّ

NT1 تصلّب الكلوة 

NT1 سيالن 
RT أعضاء التناسل األنثوية 

RT أعضاء تناسل ذكرية 

RT أمراض الغدد الصم 
RT )ِسفِلس )افرنجي 

RT علم األمراض النسائية والتوليد 

RT ُكلى 
RT مدرات البول 

RT مسلَك بولي 

 أمراض الجهاز العصبي

BT1 أمراض 
NT1 أورام دبقية 

NT2 أورام النجميات 
NT1 التهاب الدماغ 

NT2 ُسعار 

NT1 التهاب النخاع 
NT2 َشلل األطفال 

NT1 َحأل ِمْنَطقي 

NT1 َصْرع 
RT أمراض أعضاء الحس 

RT اضطرابات عقلية 

RT جهاز عصبي 
RT طب الجهاز العصبي 

RT رة سحائية  مكّوِ

 أمراض الجهاز المناعي

INIS: 1991-07-02; ETDE: 1988-06-27 
BT1 أمراض 

NT1 أورام لمفية 

NT2 أغران لمفاوية 
NT2 مرض هدجكن 

NT1 إيدز 

NT1 )ابيضاض الدم )لوكيميا 
NT2 ابيضاض دم نِْقياني 

NT1 ذَأب 

NT1 قلّة الكريات البيض 
NT2 قلة اللّمفاويات 

RT أرجيّة 

RT ن الكريات البيض  تكوُّ
RT توتة 

RT جهاز بطاني شبكي 

RT خاليا لمفاوية 
RT ربو 

RT طحال 

RT عقد لمفية 
RT مة  متّمِ

RT معقد التوافق النسيجي 

 أمراض الدم

USE أمراض دموية 

 أمراض الغدد الصم

BT1 أمراض 

NT1 التهاب الغدة الدرقية 
NT1 داء سّكري 

NT1 دُراق 

NT1 ضخامة النهايات 
NT1 فرط أشباه الدرق 

NT1 فرط الدرق 

NT1 قصور الدرق 
NT1 متالزمة كوشنغ 

RT أمراض استقالبية 

RT أمراض الجهاز البولي التناسلي 
RT اضطرابات تكاثرية 

RT اضطرابات طمثية 

RT غدد صم 
RT هرمونات 

 أمراض النبات

RT داء االخضرار 
RT طفيليات 

RT َعفَن 

RT فيروس فسيفساء التبغ 
RT مقاومة المرض 

RT وقوع المرض 

 أمراض جرثومية

INIS: 1996-07-18; ETDE: 1981-01-12 
UF بارا تيفوئيد 

*BT1 أمراض رّضع خمجية 

NT1 )ن )سُّل  تَدرُّ
NT1 )تيفيّة )تيفوئيد 

NT1 ُجذام 

NT1 خنّاق 
NT1 )ِسفِلس )افرنجي 

NT1 سيالن 

NT1 كزاز 
NT1 كوليرا 

RT بكتريا 

RT صادّات 
RT ليجيوناِلّ بنُموفيال 

RT ليجيونيلّة أنيسة 

 أمراض جهاز التنفُّس

UF سرطانة قصبية 

BT1 أمراض 

NT1 التهاب القصبات 
NT1 ذات الرئة 

NT2 التهاب قصبي رئوي 

NT1 ربو 
NT1 ُسحار 

NT2 سحار بريليومي 

NT1 نُفاخ 
RT تنفُّس 

RT جهاز التنفُّس 

RT نَفَس 

 أمراض جهاز الهضم

BT1 أمراض 

NT1 التهاب الصفاق 

NT1 التهاب الكبد 
NT2 التهاب كبد خمجي 

NT1 التهاب المستقيم 

NT1 التهاب المعي 
NT1 ع الكبد  تشمُّ

RT إسهال 

RT إمساك 
RT استئصال المعدة 

RT جهاز الهضم 
RT غثيان 

RT قطع الكبد 

RT  ُِ  قََهُم
RT قُياء 

ْلقية  أمراض خِّ

UF ُجفاف الجلد 

BT1 أمراض 
NT1 متالزمة داون 

RT أمراض وراثية 

RT تشوهات خلقية 

 أمراض دموية

UF أمراض الدم 

BT1 أمراض 

NT1 أنواع فقر الدم 
NT2 إقفار 

NT2 تالسيمية 

NT2 فقر األرومات الضخمة الدموي 

NT2 فقر الدم الِمْنجلي 

NT1 فرفريّة 

NT1 قلّة الكريات البيض 
NT2 قلة اللّمفاويات 

NT1 َكثَْرةُ الُحْمر 

NT1 ناعور 
RT الدم انحالل 

RT دم 
RT ضخامة الطحال 

RT علم الدمويات 
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RT عوامل دََمويّاتية 

RT كيمياء الدم 
RT مالريا 

RT نزف 

 أمراض راثوانية

USE أمراض رثوية 

 أمراض رثوية

1999-09-20 

UF أمراض راثوانية 

UF التهاب المفاصل 
BT1 أمراض 

NT1 التهاب الفقار 

RT أمراض هيكلية 
RT أنسجة عظمية 

RT مفاصل عظمية 

 أمراض َرَخديّة

INIS: 1982-12-08; ETDE: 1981-01-12 

*BT1 أمراض رّضع خمجية 

NT1 تيفوس 
RT )ريكتْسيّات )أحياء دقيقة أوليات النواة 

RT مضيف 

 أمراض رّضع خمجية

BT1 أمراض 
NT1 أمراض جرثومية 

NT2 )ن )سُّل  تَدرُّ

NT2 )تيفيّة )تيفوئيد 
NT2 ُجذام 

NT2 خنّاق 

NT2 ِلس )افرنجي(ِسف 
NT2 سيالن 

NT2 كزاز 

NT2 كوليرا 

NT1 أمراض َرَخديّة 

NT2 تيفوس 

NT1 أمراض طفيلية 
NT2 داء البلهارسيا 

NT2 داء التليُّف 

NT2 داء الشعرينات 
NT2 داء المثقبيّات 

NT2 داء الوريقات الكبدية 

NT2 مالريا 
NT2 )هيداتيدوزيز )مرض المكورات الشوكية 

NT1 أمراض ُفطرية 

NT2 َسْعفة 
NT2 فطور 

NT1 أمراض فيروسية 

NT2 إيدز 
NT2 التهاب كبد خمجي 

NT2 حصبة 

NT2 َحأل بسيط 

NT2 َحأل ِمْنَطقي 

NT2 ُسعار 
NT2 َشلل األطفال 

NT2 مرض نيوكاسل 

NT2 نزلة وافدة، انفلوانزا 
RT إْنتانَميّة 

RT أورام ُحبَْيبيّة 

RT التهاب 
RT حضانة 

RT صادّات 

RT علم األوبئة 
RT عوامل مضادة للَخَمج 

RT فَْوعة 

RT ليجيوناِلّ بنُموفيال 
RT ليجيونيلّة أنيسة 

RT متعّضات دقيقة 

 أمراض طفيلية

INIS: 1982-12-08; ETDE: 1981-01-12 
*BT1 أمراض رّضع خمجية 

NT1 داء البلهارسيا 

NT1 داء التليُّف 
NT1 داء الشعرينات 

NT1 داء المثقبيّات 

NT1 كبديةداء الوريقات ال 
NT1 مالريا 

NT1 )هيداتيدوزيز )مرض المكورات الشوكية 

RT ية ّصِ  دودة ّشِ

RT ديكتيوكوالس 
RT طفيليات 

RT مضيف 

 أمراض عظمية

USE أمراض هيكلية 

 أمراض ُفطرية

INIS: 1982-12-08; ETDE: 1981-01-12 

*BT1 أمراض رّضع خمجية 

NT1 َسْعفة 
NT1 فطور 

RT فطور 

RT مبيدات فطرية 
RT مضيف 

 أمراض فيروسية

INIS: 1982-12-08; ETDE: 1981-01-12 

UF طاعون المواشي 

*BT1 أمراض رّضع خمجية 

NT1 إيدز 
NT1 التهاب كبد خمجي 

NT1 حصبة 

NT1 َحأل بسيط 
NT1 َحأل ِمْنَطقي 

NT1 ُسعار 

NT1 َشلل األطفال 
NT1 مرض نيوكاسل 

NT1 نزلة وافدة، انفلوانزا 

RT التهاب الدماغ 
RT  ّالت خلويةتحو 

RT فيروسات 

RT مضيف 

 أمراض قلبية وعائية

UF مرض القلب 

BT1 أمراض 

NT1 أمراض وعائية 
NT2 إقفار 

NT2 تصلب الشرايين 

NT2 تصلّب الكلوة 
NT2 ُخثار 

NT2 ُشعَْيرات متوّسعة 

NT2 فرط ضغط الدم 
NT1 احتشاء العضلة القلبية 

NT1 ُخثار 

NT1 مرض الفقاعة الغازية 
RT جهاز قلبي وعائي 

RT ات مَّ ِِ  ِص

RT عوامل قلبية وعائية 
RT قصور القلب 

 أمراض مهنية

BT1 أمراض 
RT أمان مهني 

RT تعّرض مهني 

RT ُسحار 
RT شروط العمل 

RT طب صناعي 

RT عمل 
RT قرار الصحة واألمان المهني في الواليات المتحدة 

RT مهن 

 أمراض هيكلية

UF أمراض عظمية 
UF  خبيثةأورام غضروفية 

BT1 أمراض 

NT1 التهاب العظم والنقي 
NT1 التهاب الفقار 

NT1 تخلخل العظام 

NT1 َرَخد 
NT1 سرطانات عظمية 

NT1 نخر عظمي شعاعي 

RT أمراض رثوية 
RT أنسجة عظمية 

RT كسور عظمية 

RT مفاصل عظمية 
RT هيكل عظمي 

 أمراض وراثية

UF ُجفاف الجلد 
BT1 أمراض 

NT1 متالزمة داون 

NT1 ناعور 
RT أمراض ِخْلقية 

RT زيوغ صبغية 

RT طفرات 
RT طوافر 

RT علم الوراثة 

RT فقر الدم الِمْنجلي 
RT  ْمبادالت الكروماتيدْين الشَّقيقين 

 أمراض وعائية

*BT1 أمراض قلبية وعائية 

NT1 إقفار 
NT1 تصلب الشرايين 

NT1 تصلّب الكلوة 

NT1 ُخثار 
NT1 ُشعَْيرات متوّسعة 

NT1 فرط ضغط الدم 

RT أوعية دموية 
RT ات مَّ ِِ  ِص

RT مضيّقات وعائية 
RT عات وعائية  موّسِ

 أمريسيوم

*BT1 أكتينيدات 

*BT1 عناصر ما بعد البلوتونيوم 
RT  عمليةsesame 

 232أمريسيوم 

*BT1 نظائر األمريسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 233أمريسيوم 

2001-01-30 
*BT1 نظائر األمريسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 234أمريسيوم 

*BT1 سيومنظائر األمري 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 235أمريسيوم 

INIS: 1997-06-05; ETDE: 1997-02-10 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األمريسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 236أمريسيوم 

INIS: 1997-02-07; ETDE: 1977-11-09 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األمريسيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 237أمريسيوم 

*BT1 نظائر األمريسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
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 238أمريسيوم 

*BT1 نظائر األمريسيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 239أمريسيوم 

*BT1 نظائر األمريسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 240أمريسيوم 

*BT1 نظائر األمريسيوم 
*BT1  اإللكترونينظائر مشعة ذات األسر 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 241أمريسيوم 

*BT1 نظائر األمريسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 242أمريسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األمريسيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  عمرها سنواتنظائر مشعة 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 243أمريسيوم 

*BT1 نظائر األمريسيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 244أمريسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األمريسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 245أمريسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األمريسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 246أمريسيوم 

*BT1 ناقص المشعة  -تا نظائر اضمحالل بي 
*BT1 نظائر األمريسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 247أمريسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األمريسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 248أمريسيوم 

2007-09-25 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األمريسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 249أمريسيوم 

2007-09-25 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األمريسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 231أمريسيوم

2007-09-25 
*BT1 نظائر األمريسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 أمريكا الجنوبية

BT1 أمريكا الالتينية 

NT1 إكوادور 

NT1 أوروغواي 

NT1 األرجنتين 

NT2 مندوسا 

NT1 البرازيل 
NT1 باراغوي 

NT1 بوليفيا 
NT2 تشاكلتايا 

NT1 بيرو 

NT1 تشيلي 
NT1 سورينام 

NT1 غويانا 

NT1 غويانا الفرنسية 
NT1 فنزويال 

NT1 كولومبيا 

 أمريكا الشمالية

NT1 الواليات المتحدة األمريكية 
NT2 أركنساس 

NT2 أريزونا 

NT2 أالباما 
NT2 أالسكا 

NT2 إلينوي 

NT3 شيكاغو 
NT2 إنديانا 

NT2 أوريغون 

NT3 ماونت هود 
NT2 أوكالهوما 

NT2 أوهيو 

NT3 كليفلند 
NT2 إيداهو 

NT2 أيوا 

NT2 الشاطىء الشرقي في الواليات المتحدة 
NT2 الشاطىء الغربي في الواليات المتحدة 

NT2 بنسلفانيا 

NT3 بيتسبرغ 

NT2 بورتو ريكو 

NT2 تكساس 

NT2 تينيّسي 
NT3 أوك ريدج 

NT3 تشاتانوغا 

NT2 ُجُزر  فيرجين 
NT2 )جورجيا )في والية أطلنطا 

NT3 أطلنطا 
NT2 داكوتا الجنوبية 

NT3 منطقة جبلية منضدية 

NT2 داكوتا الشمالية 

NT2 ديالور 
NT2 رود أيلند 

NT2 ساموا األمريكية 

NT2 غريت بيزين 
NT2 غولف كوست في الواليات المتحدة 

NT2 فلوريدا 

NT3 كيب كندي 
NT2 فيرجينيا 

NT2 فيرجينيا الغربية 

NT2 فيرمونت 
NT2 كارولينا الجنوبية 

NT2 كارولينا الشمالية 

NT2 كاليفورنيا 
NT3 حقل برالي الجيوحراري 

NT3 لوس أنجلس 

NT3 )ينابيع كوزو هوت )الحارة 
NT2 كنتوكي 

NT2 كنساس 

NT2 كولورادو 
NT3 حوض غسل الرمل 

NT3 نطاق ماهوغاني 

NT2 كونكتيكوت 
NT2 لويزيانا 

NT2 ماريلند 

NT2 ماساتشوستس 
NT2 مقاطعة واشنطن 

NT2 مونتانا 

NT3 حوض نهر باودر 
NT2 ميسوري 

NT2 ميسيسيبي 

NT2 ميشيغان 
NT2 مْين 

NT2 مينيسوتا 

NT2 نبراسكا 

NT2 نيفادا 

NT3 مجال اختبار تونوباه 

NT3 ينابيع ستيمبوت 
NT2 نيوجرسي 

NT2 نيومكسيكو 

NT3 لوس أالموس 
NT2 نيوهامشاير 

NT2 نيويورك 

NT3 مدينة نيويورك 
NT2 هاوائي 

NT2 واشنطن 

NT3 ريتشلند 
NT2 وايومنغ 

NT3 حوض نهر باودر 
NT3 حوض واشاكي 

NT3 مواقع روك سبرينغ 

NT2 ويسكونسن 

NT2 يوتا 

NT3 ينابيع روزفلت الحارة 

NT1 كندا 
NT2 ألبرتا 

NT2 أونتاريو 

NT3 بحيرة إليوت 
NT3 نهر تشوك 

NT3 نهر ديب 

NT2 األقاليم الشمالية الغربية 
NT2 جزيرة برينس ادوارد 

NT2 ساسكاتشوان 

NT2 يطانيةكولومبيا البر 
NT2 كيبك 

NT2 مقاطعة يوكون 

NT2 منيتوبا 
NT2 )نوفاسكوتيا )كندا 

NT2  نونافوتnunavut 

NT2 نيو برونسويك 
NT2 نيوفاوندلند 

NT1 مكسيكو 

 أمريكا الالتينية

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1978-08-07 
NT1 أمريكا الجنوبية 

NT2 إكوادور 

NT2 أوروغواي 
NT2 األرجنتين 



 أمريكا الوسطى D 68أمواج 

 

 

NT3 مندوسا 

NT2 البرازيل 
NT2 باراغوي 

NT2 بوليفيا 

NT3 تشاكلتايا 
NT2 بيرو 

NT2 تشيلي 

NT2 سورينام 
NT2 غويانا 

NT2 غويانا الفرنسية 

NT2 فنزويال 
NT2 كولومبيا 

NT1 أمريكا الوسطى 

NT2 باناما 
NT2 بيليز 

NT2 سلفادور 

NT2 غواتيماال 
NT2 كوستا ريكا 

NT2 نيكارغوا 

NT2 هوندوراس 
NT1 بورتو ريكو 

NT1 جامايكا 

NT1 جمهورية الدومينيكان 
NT1 سانت فانسان والغرونادين 

NT1 سانت لوسيا 

NT1 كوبا 
NT1 مكسيكو 

NT1 هايتي 

RT ُجُزر  الهند الغربية 

 أمريكا الوسطى

1996-07-08 

UF منطقة قنال باناما 

BT1 أمريكا الالتينية 
NT1 باناما 

NT1 بيليز 

NT1 سلفادور 
NT1 غواتيماال 

NT1 كوستا ريكا 
NT1 نيكارغوا 

NT1 هوندوراس 

 أمريكيون إسبان

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-01-21 
UF إسبان أميركيون 

*BT1 مجموعات أقلية 

RT علم االجتماع 

 أمريكيون سود

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-05-18 

UF سود أمركيون 

*BT1 مجموعات أقلية 
RT علم االجتماع 

 أمريكيون شرقيون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-01-21 
UF شرقيون أمريكيون 

*BT1 مجموعات أقلية 

RT علم االجتماع 

 إمساخ

RT تأثيرات شعاعية بيولوجية 

RT تشوهات خلقية 

RT ي ماسخ  تقّصِ
RT ماسخات 

RT نمو 

 إمساك

BT1 أعراض 
RT إسهال 

RT أمراض جهاز الهضم 

RT أمعاء 

 أمسكو

1996-10-22 

USE محالّت عضوية 

 أمعاء

1996-07-18 

*BT1 أعضاء 

*BT1 قناة معدية معوية 
NT1 أمعاء دقيقة 

NT1 أمعاء غليظة 

NT2 مستقيم 
RT أسكاريدات 

RT إسهال 

RT أشريكية قولونية 
RT إمساك 

RT أيروباكتر 

RT التهاب المعي 
RT جهاز بابي 

RT خاليا خبيئة 

 أمعاء دقيقة

UF حرقفة 
UF صائم 

UF َعفَج 

*BT1 أمعاء 
RT أسكارس 

RT امتصاص معوي 

RT سكرتين 

RT مساريق 

 أمعاء غليظة

UF تذييل 

UF قولون 
*BT1 أمعاء 

NT1 مستقيم 
RT إفراغ 

RT غائط 

 أمفيبول )معدن(

مجموعة داكنة، لتشكيل صخر بإحكام معادن سيليكات        
 المغنيسية  ذات صلة وثيقة في شكل الكريستال وتكوينه.

*BT1 معادن السيليكيت 

NT1 هورنبلند 

 أمفيبوالت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 

*BT1 صخور متحولة 

 أمفيتامينات

INIS: 1985-03-15; ETDE: 1981-04-20 

*BT1 أمينات 

*BT1 محاكيات الودي 
*BT1 ات  ُمنَعّشِ

NT1 بنزدرين 

 إمالء

INIS: 1983-10-14; ETDE: 1976-02-19 
RT رضإعادة تأهيل األ 

RT إيواء 

RT تآثر نفايات الصخور 
RT طرح تحت أرضي 

RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 

RT مناجم 

RT مناجم الفحم الحجري 

RT هجرة نكليدات مشعة 

 أمالح

 أنظر أيضاً واصفات ألمالح محددة.       
NT1 أمالح مصهورة 

NT2 فاليب 

RT أجاج 
RT إزالة الملوحة 

RT ملوحة 

 أمالح حمض الكربوكسيل

NT1 أِستات 

NT1 أِستوفينون 

NT1 أكريالتات 
NT1 )أكزاالت )حّماضات 

NT1 ستيارات 

NT1 طرطورات 
NT2  ّملح روشل 

NT1 فتاالت 

NT1 كربامات 
NT2 ثنائي اتيل ثنائي تيو الكربامات 

NT2 يورتيان 

NT1 )الكتات )لبَنات 
NT1 ليمونات 

NT1 متاكريالتات 

NT1 نمالت 
RT إسترات 

RT حموض الكربوكسيلية 

 أمالح مصهورة

UF أمالح منصهرة 
UF سوائل ايونية 

UF مبّردات الملح المصهور 

BT1 أمالح 
NT1 فاليب 

RT عملية تغويز نفايات الملح المصهور 

RT دات  مبّرِ

 أمالح منصهرة

USE أمالح مصهورة 

 أمن

UF ضبط األمن 
SF إتالف الوثيقة 

SF إرهاب 

SF مراقبة 

NT1 أمن وطني 

RT أجهزة وقاية فيزيائية 

RT أمان 
RT اعتراض 

RT األدلة الجنائية النووية 

RT انتهاكات األمن 
RT تخريب 

RT تدخل بشري 

RT تعمية 
RT ية  حماية السّرِ

RT سرقة 

RT صحة النَسب بالقياسات الحيوية 
RT عناصر األمن 

RT معلومات مصنفة 

RT منظومات تحديد الهوية 
RT منظومات تحكم بالدخول 

RT منظومات كشف االندساس 

RT منظومات كشف الحركة 
RT وقاية فيزيائية 

 أمن )مالي(

INIS: 1976-12-08; ETDE: 2002-06-13 

USE أمن مالي 

 أمن طاقي

2011-07-20 

 الوصول إلى التزود الموثوق من الطاقة الممكنة
RT إتاحية 

RT انقطاعات الطاقة 

RT تمزيق التزويد 
RT حظر 

RT طاقة 

 أمن مالي

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1989-04-19 

التأمين أو أي ضمان مالي يجب أن يكون موجوداً لدى 
 المشغل النووي وذلك لتغطية مسؤوليتة المدنية.

UF )أمن )مالي 
RT تأمين 

RT تعويض الضحايا 

RT تعويض العمال 
RT مسؤوليات 

 أمن وطني

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1979-12-10 

BT1 أمن 
RT أدوات التبعثر االشعاعي 

RT انتهاكات األمن 
RT توازن الرعب النووي 

RT دفاع بالصواريخ البالستية 

RT معلومات مصنفة 

 أمواج )راكضة(

USE أمواج راكضة 

 أمواج )ساكنة(

USE أمواج راكدة 

 Dأمواج 

BT1 أمواج جزئية 
RT اندفاع زاوي 

RT ميكانيك كمومي 



 lأمواج  69 أمواج صوتية

 

 

 lأمواج 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-05 
USE )موجات سطحية سيسمية )زلزالية 

 Pأمواج 

 .Pلالمواج السيسمية استخدم االمواج السيسمية 

BT1 أمواج جزئية 
RT اندفاع زاوي 

RT ميكانيك كمومي 

 Sأمواج 

 .Sلالمواج السيسمية استخدم االمواج السيسمية 
BT1 أمواج جزئية 

RT اندفاع زاوي 
RT ميكانيك كمومي 

 ة متوسطةأمواج إشعاعي

*BT1 إشعاع أمواج راديوية 

 أمواج ألففين

BT1 أمواج هدرومغنطيسية 
RT أمواج بالزمية 

 أمواج أيونية

BT1 أمواج بالزمية 

NT1 أمواج أيونية صوتية 
NT1 أمواج بالزمية أيونية 

RT نمط برنشتاين 

 أمواج أيونية صوتية

1997-04-30 

 امواج ايونية غير متبددة.

UF أمواج أيونية المبددة 
UF أمواج أيونية المبددة 

*BT1 أمواج أيونية 

RT أمواج صوتية 
RT مجسات صوتية 

 أمواج أيونية المبددة

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-04-16 

USE أمواج أيونية صوتية 

 أمواج أيونية المبددة

USE أمواج أيونية صوتية 

دة  أمواج أيونية مبّدِّ

USE يونيةأمواج بالزمية أ 

 أمواج االحتراق

INIS: 2000-06-27; ETDE: 1976-09-14 

 نطاقات ضيقة لحرق االنتشار خالل وسط محروق.

RT إشعال 
RT أمواج التفجير 

RT أمواج الصدم 

RT احتراق 

RT تفجيرات 

 أمواج التفجير

INIS: 1985-12-11; ETDE: 1976-08-25 
امواج صدم بسبب تحرر الطاقة الكيميائية من خالل 

 التفاعالت الكيميائية.

BT1 أمواج الصدم 
RT إشعال 

RT أمواج االحتراق 

RT احتراق 
RT تفجيرات 

 أمواج الثقالة

امواج من الربط بين السوائل ذات الكثافات المختلفة و التي 
 فيها القوة المستعادة هي الجاذبية.

NT1 أمواج المياه 

NT2 )موجات مدّية )تسونامي 

RT تثاقل 
RT ميكانيك الموائع 

 أمواج الصدم

UF أمواج ريمان 

UF )موجات )الصدم 
NT1 أمواج التفجير 

RT أمواج االحتراق 

RT أمواج هدرومغنطيسية 
RT أنابيب الصدم 

RT انبجارات 

RT انفجارات نووية 

RT  تربة -تأثرات بنية 
RT تأثيرات سيسمية 

RT تفجيرات 

RT جريان عبر صوتي 
RT جريان فوق صوتي 

RT حركة التربة 

RT زالزل 
RT سيسمولوجيا 

RT صدمة مؤثرة 

RT عدد ماخ 
RT ماصات الصدمات 

RT مبرهنة الكس 

RT محاليل 
RT مطرقة مائية 

RT  هوغونيوت -معادالت رانكين 

RT مفاعيل السفع 

 أمواج المياه

INIS: 1992-09-08; ETDE: 1976-08-04 

BT1 أمواج الثقالة 

NT1 )موجات مدّية )تسونامي 
RT أعاصير 

RT أمواج داخلية 

RT استطاعة األمواج 
RT بحار 

RT  ماء -تآثرات هواء 

RT تيارات مائية 
RT عواصف 

RT قوى األمواج 

RT محوالت طاقة األمواج المائية 
RT مد 

 أمواج بالزمية

UF أمواج كهراكدية 
UF )اهتزازات )بالزما 

UF اهتزازات بالزمية 

UF اهتزازات النغمور 
SF  داتنر -تجاوب تونكس 

NT1 أمواج أيونية 

NT2 أمواج أيونية صوتية 
NT2 أمواج بالزمية أيونية 

NT1 أمواج بالزمية إلكترونية 

NT1 أمواج سطحية بالزمية 
RT أمواج ألففين 

RT أمواج هدرومغنطيسية 

RT أنماط االهتزاز 
RT بالزما 

RT بالزمونات 

RT تحليل النمط النظامي 
RT تخامد النداو 

RT توافقيات 

RT عدم استقرار االضمحالل 

RT عدم استقرار الصفير 

RT عالقات التبديد 

RT مزج التواترات 
RT مسّرعات أمواج الخفقان 

RT مسّرعات ويكفيلد 

RT  النغموير -نظرية تونكس 

 أمواج بالزمية إلكترونية

UF أمواج صوتية إلكترونية 

BT1 أمواج بالزمية 

 أمواج بالزمية أيونية

 امواج ايونية متبددة.

UF دة  أمواج أيونية مبدِّ

*BT1 أمواج أيونية 

 أمواج تثاقلية

RT إشعاع تثاقلي 

RT تآثرات تثاقلية 

RT  ماكسويل -معادالت أينشتاين 
RT مكاشيف أمواج تثاقلية 

 أمواج جزئية

NT1  أمواجd 

NT1  أمواجp 
NT1  أمواجs 

NT1 ت موجاf 
RT أقطاب أجهزة الشحنة المقترنة 

RT اندفاع زاوي 

RT انزياح الطور 
RT تبعثر 

RT سعات التبعثر 

RT  طريقةn-d 
RT  موسخيليشفيلي -طريقة أومنِس 

RT عالقات التبديد 

RT ميكانيك كمومي 
RT نماذج االمتصاص الخطي 

 أمواج داخلية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-02-23 

حركة الموجة لسائل طبقي ثابت يكون فيها الحركة الشاقولية 
 العظمى تاخذ مكان تحت سطح السائل.

RT أمواج المياه 

RT انتشار األمواج 
RT نقل الطاقة 

 أمواج راكدة

UF )أمواج )ساكنة 

RT أدلة األمواج 
RT إشعاع كهرمغنطيسي 

RT أطوال موجية 

RT أمواج راكضة 
RT انتشار األمواج 

RT ازات ميكانيكيةاهتز 
RT شروط الحالة الوطيدة 

 أمواج راكضة

UF )أمواج )راكضة 

RT أدلة األمواج 
RT إشعاع كهرمغنطيسي 

RT أمواج راكدة 

RT انتشار األمواج 
RT اهتزازات ميكانيكية 

 أمواج رايلي

1999-09-17 

RT انفجارات تحت أرضية 
RT اهتزازات الشبيكة 

RT تحّري سيسمي 

RT زالزل 
RT )موجات سطحية سيسمية )زلزالية 

RT )موجات سيسمية )زلزالية 

 أمواج ريمان

USE أمواج الصدم 

 أمواج سبينية

RT ماغنونات 

 أمواج سطحية )بالزما(

2001-01-08 
USE أمواج سطحية بالزمية 

 أمواج سطحية بالزمية

2001-01-08 
UF )أمواج سطحية )بالزما 

BT1 أمواج بالزمية 

RT أمواج هدرومغنطيسية 
RT انتشار األمواج 

RT طبقات حدودية 

 أمواج سطحية للهزات االرضية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-05 
USE )موجات سطحية سيسمية )زلزالية 

 أمواج صوتية

1997-04-30 

 انظر ايضاً الصوت الرابع، الصوت الثاني و الصوت الثالث.
UF الصوت األول 

UF صوت 

NT1 أمواج فوق صوتية 
RT أمواج أيونية صوتية 

RT الصوت الثالث 

RT الصوت الثاني 
RT الصوت الخامس 

RT الصوت الرابع 

RT الصوت صفر 
RT تجاوب سبيني إلكتروني صوتي 

RT تجاوب نووي مغنطيسي صوتي 

RT تشوه اإلشارة 



 أمواج صوتية إلكترونية 70 أمينات

 

 

RT توليد توافقي 

RT رادار صوتي 
RT سونار 

RT صوتيات 

RT صوتيات مغنطيسية 
RT قياسات صوتية 

RT كشف بالصوت 

RT كالم 
RT مراقبة صوتية 

RT ُمرّكبات الكالم 

RT مزج التواترات 
RT مصادر سيسمية 

RT مكتاّلت صوتية 

 أمواج صوتية إلكترونية

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1984-05-10 
USE أمواج بالزمية إلكترونية 

 أمواج فوق صوتية

UF فوق صوتيات 

BT1 أمواج صوتية 
RT اختبار فوق صوتي 

RT تخطيط فوق صوتي 

RT عملية التكّهف 

 أمواج كهراكدية

USE أمواج بالزمية 

 أمواج كهرمغنطيسية

USE إشعاع كهرمغنطيسي 

 أمواج مدية

USE )موجات مدّية )تسونامي 

 أمواج مغنطيسية صوتية

USE أمواج مغنطيسية صوتية 

 أمواج مغنطيسية صوتية

UF أمواج مغنطيسية صوتية 

BT1 مواج هدرومغنطيسيةأ 

NT1 أمواج مغنطيسية صوتية سريعة 
RT صوتيات مغنطيسية 

 أمواج مغنطيسية صوتية سريعة

*BT1 أمواج مغنطيسية صوتية 

RT ضخ مغنطيسي بزمن العبور 

 لندن -أمواج هايتلر 

2000-03-28 

USE  لندن -نظرية هايتلر 

دروديناميكية مغنطيسية  أمواج هِّ

USE أمواج هدرومغنطيسية 

 أمواج هدرومغنطيسية

UF أمواج ِهدروديناميكية مغنطيسية 

NT1 أمواج ألففين 
NT1 أمواج مغنطيسية صوتية 

NT2 أمواج مغنطيسية صوتية سريعة 

RT أمواج الصدم 
RT أمواج بالزمية 

RT أمواج سطحية بالزمية 

RT صوتيات مغنطيسية 

ليكونية  أمواج هِّ

*BT1 إشعاع كهرمغنطيسي 

 آموباربيتال

1996-07-16 
USE باربيتوراتات 

 أمونيا )نشادر(

*BT1 هدريدات النتروجين 

RT أمينات 
RT َحْلمنه 

RT عملية فوسام الستعادة األمونيا من الطور الغازي 

RT مبّردات 
RT ُمركبات امونيوم رباعية 

 أميبا

UF أميبة 
*BT1 َجواِذر 

RT بلعمة 

 أميباك

INIS: 1981-08-06; ETDE: 1981-09-22 
USE متريزاميد 

 أميبة

USE أميبا 

 أميتال

1996-07-16 
USE باربيتوراتات 

 أميثوبترين

USE ميثوتركسات 

 أميد النمل

*BT1 أميدات 

RT حمض النمل 

 أميدات

1996-10-23 

UF حمض أيوغليساميك 

UF هيباك 

*BT1 مركبات آزوت عضوية 
NT1 أسباراجين 

NT1 أِستاميد 

NT1 أكريالميد 
NT1 أميد النمل 

NT1 بولة 
NT1 تيوناليد 

NT1 سلفناميدات 

NT1 سلفوأميدات 
NT1 غلوتامين 

NT1 الكتامات 

NT2 بيروليدونات 
NT3 بيروليدون متعدد الفنيل 

NT1 متريزاميد 

NT1 نيكوتين أميد 
NT1 هدروكسي اليوريا 

RT بنزول فينيل هدروكسيل األمين 

RT ثيويوريات 
RT سرييروزيدات 

RT  عمليةdiamex الستخالص المذيب 

RT غوانيدينات 
RT كلورامينات 

RT متعدد األميدات 

 أميدات حلقية

USE الكتامات 

 أميدازات

INIS: 1986-12-03; ETDE: 1981-01-30 

 .3.5.1كود رقم 

*BT1  حلمهةc-n الببتيدية 
NT1 أرجيناز 

NT1 آز البولة 

 إميدازول

INIS: 1996-10-22; ETDE: 1981-09-22 

 نيتروميدازول                     - 4 -ميثيل  - 1 -كلورو 5   

USE إيميدازوالت 

 أميدول

1996-09-06 

USE أمينات 

USE فنوالت 
USE ُمّظهرات 

 أميدينازات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-02-18 

 .3.5.3كود رقم 
*BT1  حلمهةc-n الببتيدية 

 أميالز

 .3.2.1.3و  3.2.1.2و  3.2.1.1كود رقم 
UF إيزوميالز 

*BT1  هدروالزاتo- غليكوزيل 

RT بنكرياس 
RT لُعاب 

RT هضم 

 أمين أكسيدازات

INIS: 1991-07-02; ETDE: 1981-01-12 
 .1.5و  1.4كود رقم 

UF آز الهستامين 

*BT1 اختزالي مؤكسد 

 أمينات

1996-10-23 

UF أحمر التولولن 

UF أحمر حيادي 
UF أحمر كونغو 

UF أميدول 

UF بارا-أمينو البربيوفينون 
UF  أمينو بروبيوفينون -بارا 

UF بروم األمينات 

UF بوتيل األمين 
UF )تيوكبفّرون )أمينات 

UF ثالثي النونيالمين 

UF ( ثالثي نوتيل األمينtna) 
UF حمض الزرنيخيك 

UF ستريفوس 

UF سفالنيات 
UF سكريات أمينية 

UF غليسريدات األمين 
UF كحوالت أمينية 

UF ثنائي متيل أمينو بروبيوفنون -3-نترو 

BT1 مركبات عضوية 
NT1 أدينينات 

NT2 كْينيتن 

NT1 أزرق المتلين 
NT1 أزرق تريبان 

NT1 إفدرين 

NT1 أكسيمات 
NT2 أوكسيم البنزوين 

NT2 ثنائي متيل كليوكسيم 

NT1 أمفيتامينات 
NT2 بنزدرين 

NT1 رية متعددة الحلقاتأمينات عط 

NT1 أمينات هكسوزية 
NT2 غلوكوزامين 

NT1 أمينوايتان تيول 

NT1 أمينوبترين 
NT1 أنيلين 

NT1 أمينو اثيل-إيزوثيوريا بيتا 

NT1 إيميبرامين 
NT1 برتقالي األكريدين 

NT1 برتقالي المتيل 

NT1 بريمن 
NT1 بنزول فينيل هدروكسيل األمين 

NT1 بنزيدين 

NT1 بنفسجي المتيل 
NT1 بيبريدينات 

NT2 بيثيدين 

NT2  ثالثي أستون أمين-n- أكسيل 
NT2 ثنائي بريدامول 

NT1 بيروليدينات 

NT2 برولين 
NT2 نيكوتين 

NT2 هدروكسي برولين 

NT1 تتريل 
NT1 تريبتامينات 

NT2 سيروتونين 

NT3 بوفوتينين 
NT2 ميالتونين 

NT1 تورين 

NT1 تولويدينات 
NT1 تيامين 

NT1 تيرامين 

NT1 تيونين 

NT1 ثالثي أتيلين رباعي األمين 

NT1 ثالثي أوكتيالمين 

NT1 ثالثي دودسيالمين 
NT1 جيفين 

NT1 حمض السلفانيليك 

NT1 حموض الهدروكساميك 
NT2 حمض البنزوهدروكساميك 

NT1 خردل النتروجين 
NT1  تروميتامين -دسيالمين 

NT1 دوبامين 
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NT1 ديفيروكسامين 

NT1 رودامينات 
NT1 سبرميدين 

NT1 سبرمين 

NT1 سيتوزين 
NT1 سيستافوس 

NT1 سيستامين 

NT1 عفونة 
NT1 غاما فوس 

NT1 غوانين 

NT1 فالفينات 
NT2 أكريفالفين 

NT2 بروفالفين 

NT1 كاتشوالمين 
NT1 كبفّرون 

NT1 كلور أمبوسيل 

NT1 كلور البرومازين 
NT1 كلورامينات 

NT1 لومينول 

NT1 متعدد سكريدات مخاطية 
NT2 حمض الهيالورونيك 

NT2 كوندروئيتين 

NT2 كيتين 
NT2 هيبارين 

NT1 متيل األمين 

NT1 مورفولينات 
NT1 ميالمين 

NT1 نتروزأمينات 

NT1 هدروكسيل األمين 
NT1 هستامين 

NT1 )يوروتروبين )سيستامين 

RT بيبرازينات 
RT حمض السياليك 

RT  عمليةamex 

RT  عمليةeurex 

RT عملية ترامكس 

 أمينات

BT1 معقدات 
RT )أمونيا )نشادر 

 أمينات عطرية متعددة الحلقات

INIS: 1994-09-29; ETDE: 1983-11-23 

*BT1 أمينات 
RT أستيل أمينو فلورينات 

RT أنيلين 

RT هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 أمينات هكسوزية

*BT1 أمينات 

*BT1 هكسوزات 

NT1 غلوكوزامين 

 أْميَنة

BT1 تفاعالت كيميائية 

RT نزع األمين 

 أمينو إتيل تيو يوريا الكاذب

ETDE: 2005-02-01 

USE أمينو اثيل-إيزوثيوريا بيتا 

 أمينو إيتان تيول

USE أمينوايتان تيول 

 أمينو إيتانيتيول

ETDE: 2005-02-08 

USE أمينوايتان تيول 

 أمينو اتيل األيزوتيورونيوم

1984-06-21 

USE أمينو اثيل-إيزوثيوريا بيتا 

 أمينو اثيل تيويوريا الكاذب

USE أمينو اثيل-إيزوثيوريا بيتا 

 بارا-أمينو البربيوفينون

1996-07-18 

USE أمينات 

USE كيتونات 

 أمينو ببتيدازات

INIS: 1986-12-03; ETDE: 1981-01-12 
 .3.4.11كود رقم 

*BT1 هدروالزات ببتيدية 

 أمينو تحت الكسانتين

USE غوانين 

 أمينواتيل تيو فسفات الصوديوم

INIS: 1975-11-07; ETDE: 2002-06-13 

USE سيستافوس 

 أمينوايتان تيول

ETDE: 2005-02-02 

UF أمينو إيتان تيول 

UF أمينو إيتانيتيول 
UF )مركامين )أمينو إيتان تيول 

UF مركبتو إتيل أمين 

*BT1 أمينات 

*BT1 )تيوالت )المركبتانات 

*BT1 ن اإلشعاعمواد وقائية م 

RT سيستامين 

 أمينوبترين

*BT1 أمينات 

*BT1 بتريدينات 

*BT1 عقاقير مضادة للورم 
*BT1 مضادات الُمْستَْقلَب 

RT عقاقير مضادة للتفتل 

 أمينوبنزن

USE أنيلين 

 أمينوبْيرين

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-07 

USE بيرازولينات 
USE مضادات الحمى 

 أنابيب

ألجسام ذات شكل أنبوبي، أنظر أيضاً أنابيب أإلنسياق، 
 أنابيب إلكترونية، أنابيب تخزين الصورة.

NT1 أنابيب الضغط 

NT1 أنابيب تنظيم الجريان 

NT1 أنابيب توجيهية 
NT1 خراطيم 

NT1 مواسير 

NT2 )رازرات بحرية )أنابيب نفطية قائمة 
NT2 قنوات الخزان 

NT2 مواسيرالحفر 

RT أسطوانات 
RT أنفاق 

RT تسنن تآكلي 

RT تغطيات 
RT شكل 

RT مجاري 
RT مكاشيف اآلبار 

RT منظومات تبريد المفاعل 

 أنابيب )ماء(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 
USE صنابير الماء 

 أنابيب )مواسير(

USE مواسير 

 X -أنابيب أشعة 

BT1 أنابيب إلكترونية 
*BT1  تجهيزات أشعة- x 

 أنابيب إلكترونية

UF أنابيب تخزين 
NT1  أنابيب أشعة- x 

NT1 أنابيب األشعة الكاتودية 

NT1 أنابيب األمواج المكروية 
NT2 أنابيب أمواج سائرة 

NT2 صمامات الموجة المرتدة 

NT2 كليسترونات 
NT2 ليزرترونات 

NT2 مغنطرونات 

NT1  ّأنابيب العد 
NT1 أنابيب انفراغ الغاز 

NT2 إغنترونات 

NT2 أنابيب وميضية 

NT2 ثيراترونات 
NT1 أنابيب ترميونية 

NT2 ديودات ترميونية 

NT1 أنابيب تريود 
NT1 أنابيب تقويم إلكترونية 

NT2 إغنترونات 

NT1 أنابيب ديودية 
NT2 ديودات ترميونية 

NT1 أنابيب كاتود باردة 

NT1 بالزما ترونات 
NT1 جيروكونات 

NT1 مضاِعفات إلكترونية 

NT2 مضاِعفات إلكترونات مكروية األقنية 
RT إصدار كهرحراري 

RT إلكترودات 

RT أنابيب الصورة 
RT أنابيب ضوئية 

RT استئصال 

RT تجهيزات إلكترونية 
RT تجهيزات كهربائية 

RT دوال العمل 

RT شحنة فضائية 
RT كاتودات 

RT مدافع إلكترونية 

RT مستأصالت 

 أنابيب أمواج سائرة

*BT1 أنابيب األمواج المكروية 

RT منظومات تواتر راديوي 

 أنابيب األشعة الكاتودية

BT1 أنابيب إلكترونية 

RT أجهزة عرض 

RT أنابيب الصورة 
RT راسمات االهتزاز 

RT مسح إلكتروني 

 أنابيب األمواج المكروية

BT1 أنابيب إلكترونية 
*BT1 تجهيزات  أمواج مكروية 

NT1 أنابيب أمواج سائرة 

NT1 صمامات الموجة المرتدة 
NT1 كليسترونات 

NT1 ليزرترونات 

NT1 مغنطرونات 
RT أنابيب ترميونية 

 أنابيب االنتاج

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 

USE )رازرات بحرية )أنابيب نفطية قائمة 

 أنابيب االنسياق

RT مسرعات خطية 

 أنابيب الصدم

RT أمواج الصدم 

 أنابيب الصورة

NT1 ب تخزين الصورةأنابي 

NT1 أنابيب كاميرا 

NT2 فيديكونات 
NT1 محّوالت الصورة 

RT أجهزة عرض 

RT أخيلة 
RT أنابيب إلكترونية 

RT أنابيب األشعة الكاتودية 
RT تعرف األشكال 

RT خاليا كهرضوئية 

 أنابيب الضغط

BT1 أنابيب 
RT كاالنِدر 

RT مكاشيف اآلبار 

RT منظومات تبريد المفاعل 

 أنابيب العدّ 

UF تروكوترونات 

UF ديكاترونات 

BT1 أنابيب إلكترونية 
RT تقنية نبضية 

RT  ّدارات عد 
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RT واحدات تقييس 

 أنابيب الكربون النانوية

2012-11-28 
*BT1 أنابيب نانوية 

*BT1 كربون 

RT غرافين 
RT فلّرينات 

 أنابيب انفراغ الغاز

1996-01-24 

BT1 أنابيب إلكترونية 
NT1 ناتإغنترو 

NT1 أنابيب وميضية 

NT1 ثيراترونات 

 أنابيب بيتو

RT مقاييس الجريان 

 أنابيب تخزين

USE أنابيب إلكترونية 
USE أنابيب تخزين الصورة 

 أنابيب تخزين الصورة

UF أنابيب تخزين 

BT1 أنابيب الصورة 

 أنابيب ترميونية

BT1 أنابيب إلكترونية 

NT1 ديودات ترميونية 
RT أنابيب األمواج المكروية 

 أنابيب تريود

BT1 أنابيب إلكترونية 

 أنابيب تقويم إلكترونية

1996-06-26 
UF كاباسيترونات 

BT1 أنابيب إلكترونية 

*BT1 مقّومات تيار 
NT1 إغنترونات 

RT ثيراترونات 

 أنابيب تنظيم الجريان

BT1 أنابيب 

RT حارفات 

 أنابيب توجيهية

INIS: 1986-02-28; ETDE: 1990-11-20 
أنابيب هي جزء من قلب مفاعل وتخدم كأ دلة ألنابيب تحكم 

 أو وسائل مراقبة.

BT1 أنابيب 
RT تجميعات وقود 

RT مواد محتوى 

 أنابيب توزيع مثقّبة

2000-07-11 
أجهزة توزيع سوائل تتألف من أطوال من أنابيب أو شبكات 

 أنابيب مع ثقوب بفواصل متباعدة محاذية للطول.

UF موزعات األنابيب المثقبة 
RT رذاذ 

 أنابيب ديودية

BT1 أنابيب إلكترونية 
NT1 ديودات ترميونية 

 أنابيب ضوئية

NT1 مضاِعفات ضوئية 

RT أنابيب إلكترونية 
RT تيار الظالم 

RT خاليا كهرضوئية 

 أنابيب فنتوري

RT مقاييس الجريان 

 أنابيب كاتود باردة

BT1 أنابيب إلكترونية 

 أنابيب كاميرا

1996-07-08 
UF أورتيكونات 

UF كاميرات تلفزيونية 

BT1 أنابيب الصورة 
NT1 فيديكونات 

RT تلفزيون 

فة  أنابيب مضاعِّ

USE مضاِعفات إلكترونية 

 أنابيب مكوك هوائي

1995-05-09 

UF مّكوكات 

*BT1 تسهيالت تجريبية للمفاعل 
BT1 منظومات نقل نتاج التفاعالت 

 أنابيب نانوية

2003-11-03 
BT1 بنى نانوية 

NT1 أنابيب الكربون النانوية 

 أنابيب وميضية

*BT1 أنابيب انفراغ الغاز 

 إناث

NT1 نسوة 

RT اعتماد على الجنس 

RT جنس 
RT حيوانات 

 أناس معّوقون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-01-15 

 أناس معوقون جسديا أو عقليا.
*BT1 مجموعات أقلية 

RT علم االجتماع 
RT كبار السن 

RT مجموعات الدخل المنخفض 

 أناستريفا

INIS: 1999-02-19; ETDE: 1999-11-18 
UF ذبابة فاكهة أمريكا الجنوبية 

*BT1 ذباب الفاكهة 

 أنالسيم )زيوليت(

1984-04-04 
معدن الزيوليت )من مجموعة السليكات( أبيض أو         

 ملون قلياًل.

USE زيوليتات 

 أناناس

INIS: 1993-07-16; ETDE: 1981-04-17 

*BT1 ثِمار 

 إناور

*BT1 وحدات التفاعلية 

 إنبات

RT بادرات 

RT بذور 
RT غمد الريشة 

 أنبوب نفط عبر أالسكا

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1976-11-17 

USE خط أنابيب نفط أالسكا 

 120أنبينيليوم )العنصر 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-05-11 

USE  120عنصر 

 (126أنبيهكسيوم )العنصر 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-05-11 

USE  126عنصر 

 (128أنبيوكتيوم )العنصر 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-05-11 
USE  128عنصر 

 إنتاج

 محدد لالنتاج الصناعي. انظر ايضاً انتاج الجسيمات.
UF خرج 

RT إتاحية 

RT إجمالي الناتج المحلي 
RT إجمالي الناتج الوطني 

RT إنتاج نظيري 

RT إنتاجية 
RT تخطيط 

RT تصنيع 

RT تصنيع 
RT تصنيع بمساعدة الحاسوب 

RT سعة 

 إنتاج  ضوئي

BT1 إنتاج الجسيمات 
*BT1 تآثرات الجسيمات 

*BT1 تآثرات كهرمغنطيسية 

NT1 مفعول بريماكوف 
RT تفاعالت نووية ضوئية 

RT  روِدرمان -مبرهنة كرول 

RT نسبة بانوفسكي 
RT  بيث -نظرية ليفنغر 

RT نموذج بورن الكهربائي 

RT  ّنموذج دِرل 

 إنتاج )الهدروجين(

INIS: 1994-10-13; ETDE: 1980-11-08 

USE إنتاج الهدروجين 

 إنتاج )بالزما(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-08 

USE إنتاج البالزما 

 إنتاج )جسيم(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-07-09 
USE إنتاج الجسيمات 

 إنتاج )حزمة(

USE انتاج الحزمة 

 إنتاج )زوج(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-08 

USE إنتاج الزوج 

 إنتاج )نظير(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-07-09 
USE إنتاج نظيري 

 إنتاج االنعراج

USE نماذج االنعراج 

 إنتاج البالزما

UF )إنتاج )بالزما 
RT أجهزة نووية حرارية 

RT انفراغات بتواترات عالية 
RT بالزما 

RT بالزما منتَجة بالليزر 

RT تأيّن 
RT تسخين بالزمي 

 إنتاج الجسيمات

UF )آليات اإلنتاج )جسيم 

UF )إنتاج )جسيم 
UF افتراق انعراجي 

UF مفعول تراكمي 

NT1 إنتاج  ضوئي 

NT2 مفعول بريماكوف 

NT1 إنتاج الزوج 

NT2  ً  انتاج الزوج داخليا
NT1 إنتاج كهربائي 

NT1 إنتاج مترابط 

NT1 إنتاج متعدد 
NT2 تبيون 

NT1 ناتج غير مترابط 

RT اضمحالل الجسيمات 
RT تآثرات الجسيمات 

RT تجدّد 

RT جسيمات دليلة 
RT شوغار -معادلة بالنكنبكلر 

RT نسبة المزج 

RT نموذج ِهدرودينامي 

 إنتاج الزوج

جسيمات فقط. ازواج ايونية يجب ان تكشف النتاج زوج من ال
 مع التأين و ازواج ايونية.

UF )إنتاج )زوج 

BT1 إنتاج الجسيمات 

BT1 تآثرات 
NT1  ً  انتاج الزوج داخليا

RT أزواج إلكترونية 

RT أزواج ميونية 
RT هايتلر-نظرية بيث 
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 إنتاج الطاقة الكهربائية

ETDE: 2002-04-26 
USE توليد االستطاعة 

 إنتاج الهدروجين

1994-10-13 

إلنتاج الهيدروجين الصناعي فقط، أنظر أيضا  توليد       
 الهيدروجين البيني.

UF )إنتاج )الهدروجين 

RT تحلل ضوئي حيوي 
RT تحلل كهرضوئي 

RT عمليات الغاز المائي 

RT عمليات مِصلح بخار الماء 
RT عمليات مصِلح حراري ذاتي 

RT عملية أكسدة جزئية 

RT عملية بوش 
RT عملية تحسين 

RT  بخار الماء -عملية حديد 

RT عملية حرارية كيميائية 
RT مولدات الهدروجين 

RT هدروجين 

 إنتاج كهربائي

BT1 إنتاج الجسيمات 

*BT1 تآثرات الجسيمات 

*BT1 تآثرات كهرمغنطيسية 
RT نموذج بورن الكهربائي 

 إنتاج مترابط

BT1 إنتاج الجسيمات 

*BT1 جسيماتتآثرات ال 
RT نموذج األنبوب المترابط 

 إنتاج متعدد

BT1 إنتاج الجسيمات 

NT1 تبيون 

RT  أحداث من نوعcentauro 

RT اضمحالل الجسيمات 

RT تآثرات الجسيمات 
RT دة  تشظية محدِّ

RT توّزع الشحنة 
RT رتبة التضاعف 

RT نماذج الجسيمات المتعالقة 

RT نموذج اإلصدار العنقودي 
RT نموذج األنبوب المترابط 

 إنتاج نظيري

UF )إنتاج )نظير 

RT إنتاج 
RT تحويل 

RT مسرعات 

RT مفاعالت إنتاج نظائر 
RT مولدات نظائر مشعة 

RT نظائر 

 إنتاجية

UF )حصيلة )بيولوجية 
RT أداء 

RT إنتاج 

RT تربية النبات 
RT دراسات الجدوى 

RT كفاءة 

RT )محصول النفط )مردود النفط 
RT نِتاج 

RT نتاج الغاز 

 أنتالبية

*BT1 خواص ترمودينامية 

NT1 حرارة االمتزاز 

NT1 حرارة االمتصاص 
NT1 حرارة االنحالل 

NT1 حرارة التحول 

NT2 حرارة االنصهار 
NT2  ّحرارة التبخر 

NT2 حرارة التصعد 

NT1 حرارة التفاعل 
NT2 حرارة احتراق 

NT2 حرارة التشكل 

NT2 حرارة التفكك 
NT1 حرارة المزج 

RT أنطروبية 

RT ترموديناميك 

RT ِحْمل التسخين 

 إْنتانَمّية

RT أمراض رّضع خمجية 

RT دم 

ن  أنتراسِّ

*BT1 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 
RT أنتراكينونات 

RT فسفور بلّوري عضوي 

RT وامضات بالستيكية 

 أنتراسيت

UF فحم حجري قاس 

*BT1 فحم أسود 
RT غبار األنتراسيت 

 أنتراكينونات

*BT1 كينونات 

NT1 أليزارين 
NT1 حمض الكرمنيك 

NT1 كينيزارين 

RT أصباغ 
RT أنتراِسن 

 أنترفيرون

1999-09-08 

بروتين )لمفوكين( المتحرر بواسطة الخاليا في إستجابة 
لعدوى الفيروس. عندما اخذت من قبل خاليا أخرى، فإن 

 مضاد األنترفيرون ناسخ للفيروسات داخلها.

*BT1 لمفوكينات 
RT فيروسات 

RT مناعة 

 أنترلوكينات

1995-07-03 

USE لمفوكينات 

 إنترنت

1995-10-27 
 للوثائق التي تناقش االنترنت.

BT1 شبكات حاسوبية 

RT نشر المعلومات 

 أنتروبولوجيا

INIS: 1993-06-07; ETDE: 1976-05-13 

ية دراسة العالقات المتبادلة، لسمات اإلنسان البيولوجية والثقاف
 والجغرافية والتاريخية.

RT جماعات بشرية 

RT َرُجل 

RT علم االجتماع 

 إنترونات

INIS: 1995-06-09; ETDE: 1994-02-25 

RT إكسونات 
RT تضفير 

RT تنظيم جيني 

RT جينات 
RT دنا 

RT رنا 

 أنتغوا و باربيودا

1997-03-07 
*BT1 أنتيل الصغرى 

 أنتيبيرين

*BT1 بيرازولينات 

*BT1 نات  ُمسّكِ
*BT1 مضادات الحمى 

 أنتيل الصغرى

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1980-02-11 
*BT1 ُجُزر  الهند الغربية 

NT1 أنتغوا و باربيودا 

NT1 األنتيل الهولندية 
NT1 بربادوس 

NT1 ترينيداد و توباغو 

NT1 ُجُزر  فيرجين 
NT1 سانت كيتس و نيفيس 

NT1 غرونادا 

NT1 مارتينيك 

 أنتيموان

*BT1 معادن 

 103أنتيموان 

2007-09-26 

*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 104أنتيموان 

INIS: 1996-06-17; ETDE: 1996-05-31 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األنتيموان 
*BT1 ي ثانيةنظائر عمرها ميل 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 105أنتيموان 

INIS: 1996-06-17; ETDE: 1996-05-31 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األنتيموان 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 106أنتيموان 

INIS: 1981-07-13; ETDE: 1980-10-28 

*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 107أنتيموان 

2004-12-15 

*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 108أنتيموان 

INIS: 1977-06-14; ETDE: 1977-10-19 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األنتيموان 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 109أنتيموان 

*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1 ت األسر اإللكترونينظائر مشعة ذا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 110أنتيموان 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 111أنتيموان 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 112أنتيموان 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األنتيموان 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 113أنتيموان 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
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*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 114أنتيموان 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 115أنتيموان 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 116وان أنتيم

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 117أنتيموان 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 118أنتيموان 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األنتيموان 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 119أنتيموان 

*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 ونينظائر مشعة ذات األسر اإللكتر 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 120أنتيموان 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 121أنتيموان 

*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 122أنتيموان 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 123أنتيموان 

*BT1 نظائر األنتيموان 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 فردية -ة نوى زوجي 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 124أنتيموان 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 متوسطة نوى كتلها 

 125أنتيموان 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 126أنتيموان 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 127أنتيموان 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 128أنتيموان 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 129أنتيموان 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 130أنتيموان 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 131أنتيموان 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 132أنتيموان 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 133أنتيموان 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 134أنتيموان 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األنتيموان 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 135أنتيموان 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 ائر األنتيمواننظ 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 136أنتيموان 

INIS: 1976-07-30; ETDE: 1975-10-28 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 137أنتيموان 

2007-09-26 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 138أنتيموان 

2007-09-26 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األنتيموان 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 139أنتيموان 

2007-09-26 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األنتيموان 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 أنتيموناتات

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 

مركبات محددة يجب أن تفهرس من خالل تنسيق        
 ل المركبات الكاتيونية وواصفة األيون أعاله.واصفة تشكي

BT1 مركبات أوكسجينية 

BT1 مركبات األنتيموان 

RT أكاسيد األنتيموان 

 أنتيمونيدات

INIS: 1978-08-30; ETDE: 1988-09-21 

مركبات محددة يجب أن تفهرس من خالل تنسيق        
واصفة تشكيل المركبات الكاتيونية وواصفة األيون أعاله، 

 المسجلة أدناه. NTsستثناء با

BT1 بنيستيدات 

BT1 مركبات األنتيموان 
NT1 أنتيمونيدات اإلنديوم 

NT1 أنتيمونيدات الغاليوم 

RT إضافات األنتيموان 
RT سبائك األنتيموان 

RT سبائك بين معدنية 

 أنتيمونيدات اإلنديوم

INIS: 1989-05-29; ETDE: 1989-06-21 
*BT1 أنتيمونيدات 

BT1 مركبات اإلنديوم 

 أنتيمونيدات الغاليوم

INIS: 1994-04-11; ETDE: 1976-08-04 

*BT1 أنتيمونيدات 

BT1 مركبات الغاليوم 
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 أنتيْميسين

INIS: 1996-10-22; ETDE: 1981-06-13 
USE صادّات 

 أنجيوتنسين

*BT1 غلوبيولينات 

*BT1 مضيّقات وعائية 

 إندازوالت

*BT1 بيرازوالت 

 إندان

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-10-13 
*BT1 عطريات 

 أندراديت

1997-01-28 

USE غارنتات 

 أندرسونيت

1997-01-28 

USE فلزات كربوناتية 

USE معادن اليورانيوم 

 أندروجينات

1996-10-23 

UF ديانابول 
*BT1 أندروستانات 

*BT1 هرمونات ستيروئيدية 

NT1 أندروستيرون 
NT1 أندروستينديون 

NT1 تستستيرون 

NT1 هدروكسي أندروستنون 
RT ابتناء 

RT خصاء 

RT ُخصى 
RT ستيروئيدات قشرية 

RT غدد كظرية 

RT كيتوستيروئيدات بولية 
RT مضادات األندروجينات 

RT هرمون ُملَْوتن 

RT هرمونات كظرية 

 أندروستانات

*BT1 ستيروئيدات 

NT1 أندروجينات 

NT2 أندروستيرون 
NT2 أندروستينديون 

NT2 تستستيرون 

NT2 هدروكسي أندروستنون 

 أندروستيرون

*BT1 أندروجينات 

*BT1 كيتونات 

*BT1 مركبات أكسجينية 

 أندروستينديون

*BT1 أندروجينات 

*BT1 كيتونات 

 أندسيت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-28 

الصخور البركانية تتكون أساسا من مكون واحد         
نية بالمغنيسيوم أوأكثر من العناصر األساسية للسيليكات الغ

 والحديد.

*BT1 صخور بركانية 

 إندالقات كيميائية

INIS: 1991-09-30; ETDE: 1980-02-11 

BT1 حوادث 

RT اندالقات مواد خطرة 
RT انسكاب الغاز 

RT انسكابات النفط 

RT توهين طبيعي 
RT نفايات كيميائية 

 إندوتيلينات

2003-11-05 

*BT1 متعدد الببتيدات 
RT بطانة 

RT مضيّقات وعائية 

 إندورفينات

INIS: 1982-09-21; ETDE: 1981-04-20 
*BT1 متعدد الببتيدات 

*BT1 مات عصبية  منّظِ

NT1 انكفالينات 
RT دماغ 

RT دات الجهاز العصبي المركزي  مخّمِ

 إندوسيرم

BT1 أنسجة النبات 
RT بذور 

 إندوكسان

UF حلقي الفسفاميد 
*BT1 عقاقير كابتة للمناعة 

BT1 وسطاء تألكل 

RT َكْبت مناعي 

 إندوالت

UF بنزوبيروالت 

*BT1 أزأرينات 

*BT1 بيروالت 
NT1 أخضر اإلندوسيانين 

NT1 تريبتامينات 

NT2 سيروتونين 
NT3 بوفوتينين 

NT2 ميالتونين 

NT1 تريبتوفان 
NT1 حمض الليسرجيك 

NT1 ريزيربين 

NT1 ستريكنين 
NT1 فِْنبالستين 

NT1 نيلة 

RT أرغوتامين 

 إندونيسيا

1997-06-19 

UF )جاوا )جزيرة 

BT1 آسيا 
BT1 بلدان نامية 

BT1 ُجُزر 
RT أوبك 

RT المحيط الهادي 

RT بحر التيمور 
RT حقل دينغ الجيوحراري 

RT حقل كاموجانغ الجيوحراري 

 إنديانا

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 
RT حوض إلينوي 

RT نهر أوهيو 

 آنديز )جبال(

UF نديزكورديلرا األ 

BT1 جبال 

RT إكوادور 

RT األرجنتين 
RT بوليفيا 

RT بيرو 

RT تشيلي 
RT فنزويال 

RT كولومبيا 

 إندين

*BT1 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 إنديوم

*BT1 معادن 

 100إنديوم 

1982-06-09 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 101إنديوم 

INIS: 1988-06-22; ETDE: 1988-07-15 
*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 102إنديوم 

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1981-03-13 
*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 لكترونينظائر مشعة ذات األسر اإل 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 103إنديوم 

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 104إنديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلنديوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 105إنديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 106إنديوم 

*BT1 زائد المشعة -تا نظائر اضمحالل بي 

*BT1 نظائر اإلنديوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 107إنديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 108إنديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلنديوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 مرها دقائقنظائر مشعة ع 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 109إنديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 110إنديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلنديوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 111إنديوم 

*BT1 نظائر اإلنديوم 
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*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 112إنديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1  اإلنديومنظائر 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 113إنديوم 

*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 114إنديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1  ثانيةنظائر عمرها ميلي 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 115إنديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلنديوم 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 انتقال متماكب نظائر 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 116إنديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلنديوم 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 117إنديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 118إنديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 119إنديوم 

*BT1 ناقص المشعة  -ر اضمحالل بيتا نظائ 

*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 120إنديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 121إنديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 122إنديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 123إنديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلنديوم 
*BT1 ينظائر مشعة عمرها ثوان 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 124إنديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 125إنديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 126إنديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 127إنديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 128إنديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلنديوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 129إنديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 130إنديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 منظائر اإلنديو 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 131إنديوم 

INIS: 1976-07-30; ETDE: 1976-04-19 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 132يوم إند

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 133إنديوم 

2002-06-11 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 134إنديوم 

2002-06-11 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 135إنديوم 

2002-06-11 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 97إنديوم 

2007-11-01 

*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 98إنديوم 

2007-11-01 

*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 99إنديوم 

2007-11-01 
*BT1 نظائر اإلنديوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 إنذار مسموع

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-07 
USE منظومات اإلنذار 

 إنرتينيت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1987-07-24 

BT1 مكونات الفحم الحجري المكروية 

 أنزيم إعادة تنشيط ضوئي

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-04-26 

USE إعادة تنشيط ضوئي 
USE أنزيمات 



 أنزيمات 77 أنسجة عظمية

 

 

 أنزيمات

أرقام كود األنزيم  لتسميات األنزيم: أعطت توصيات 
( من االتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية 1972)

واالتحاد الدولي للكيمياء الحيوية في مالحظات مجال ألجل 
 االنزيمات الفردية.

UF أنزيم إعادة تنشيط ضوئي 

UF  ً  انزيم معاد تنشيطه ضوئيا

*BT1 بروتينات 
NT1 آزات الحلمهة 

NT2 آزات األسترة 

NT3 آزات استر الكربوكسيل 
NT4 إستراز الكولين 

NT4 ليبازات 

NT3 آزات الفسفات 
NT4 آزات النكليوتيد 

NT4 فسفاتاز حمضية 

NT4 فسفاتاز قلوية 
NT3 فوسفو ثنائي إستراز 

NT4 نوكليازات 

NT5 دَناز 
NT6 نكليازات داخلية 

NT5 رناز 

NT2 أنهيدرازات حمضية 
NT3 آزات الفسفوهدرول 

NT4 أدنوزين ثالثي الفسفاتاز 

NT3  بروتينات- g 
NT2  حلمهةc-n الببتيدية 

NT3 أميدازات 

NT4 أرجيناز 
NT4 آز البولة 

NT3 أميدينازات 

NT2 هدروالزات الغليوكوزيل 
NT3  هدروالزاتo- غليكوزيل 

NT4 آز الهالورونيد 

NT4 آزالغاالكتوزيد 

NT4 أميالز 

NT4 سليلوالز 
NT4 غلوكورونيداز 

NT4 غلوكوزيداز 

NT4 كسيالناز 
NT4 ليزوزيم 

NT2 هدروالزات ببتيدية 

NT3 أمينو ببتيدازات 
NT3 ببتيدازات الكربوكسي 

NT3 ببتيدازات النوعية 

NT4 رنيين 
NT4 يوروكيناز 

NT3  بروتينازات-sh 

NT4 نبابائي 
NT4 بروتيناز ِعْقدية 

NT4 كاتبسينات 

NT3 بروتينازات السيرين 

NT4 تربسين 

NT4 ثرومبين 

NT4 حال لليفين 
NT4 كاليكرين 

NT4 كيموتريسين 

NT3 بروتينازات حمضية 
NT4 بيبسين 

NT1 إيزوميرازات 

NT1 اختزالي مؤكسد 
NT2 آز البروكسيداز 

NT3 حفّاز 

NT2 آزات األكسجين 
NT3 آزات أكسدة مختلطة الوظيفة 

NT2 آزات األكسدة 

NT3 أكسيداز السيتوكروم 
NT3 لوسيفراز 

NT2 آزات الهدروكسيل 

NT3 تيروزيناز 
NT2 آزات ثالثي الهدروجين 

NT2 آزات نازعة للهدروجين من مجموعة النترو 

NT3 نتروجيناز 
NT2 أمين أكسيدازات 

NT2 ديافوراز 

NT2 ديسموتاز فائق األكسدة 
NT2 ديهيدوجينازات االستيل النصفي 

NT3 ديهدروجيناز الالكتات 

NT3 نازع هدروجين الكحول 

NT2  آزاألكسجة األحادي-4عطريل 

NT1 باسطات الدنا 
NT1 بروتينات التآشب الجيني 

NT1 ترانسفيرازات 

NT2 آزات نقل مجموعة الفسفور 
NT3 آزات نقل الفسفور 

NT4 هكسوكيناز 

NT3 ترانسفيراز نوكليوتيديلي 
NT4 بوليميرازات 

NT5 بوليميرازات الدنا 

NT5 بوليميرازات الرنا 
NT2 ترانسفيرازات النتروجين 

NT3 آز النقل األميني 

NT2  آزات نقل الكربون -كربون 
NT3 آزات نقل المتيل 

NT2 ناقالت الغليكوزيل 

NT3 آزات نقل البنتوزيل 
NT4 ينناقلة فسفوريبوزيل هيبوزانت 

NT3 ترانسفيرازات هكسيوسيلية 

NT1 ليازات 
NT2 سيكالزات 

NT2  ليازات كربون -كربون 

NT3 ألدوالزات 
NT3 األلدهيد-ليارات 

NT3 ليازات الكربوكسي 

NT4 آز الكربوكسيل 
NT4 آز ريبولوز ثنائي فسفات الكربوكسيل 

NT4 آزات نازعة للكربوكسيل 

NT2  الكربون -ليازات األكسجين 
NT3 آز الهالورونيد 

NT3 ليازات الهدروجين 

NT4 أنهيدراز الكربونيك 
NT2 متالّزات الدنا 

NT1 ليغازات 

RT إرتجاع إنحاللي 

RT إعادة تنشيط األنزيم 

RT )أنزيمات إْسِويَّة )إيزوأنزيمات 

RT أنزيمات ُمثَبَّتة 
RT استقالب 

RT اصطناع حيوي 

RT تحريض األنزيم 
RT تحفيز 

RT تّحل غليكولي 

RT تمائم أنزيمات 
RT حركيات التفاعل الكيمياحيوي 

RT حلمهة إنزيمية 

RT ركازات 
RT قياس أنزيمي إشعاعي 

RT كيمياء حيوية 
RT مثبطات األنزيم 

RT مستقبالت 

RT مقايسة مناعية لألنزيم 

RT نشاط اإلنزيم 

RT هضم 

يَّة )إيزوأنزيمات(  أنزيمات إْسوِّ

UF إيزوميالز 
BT1 مركبات عضوية 

RT أنزيمات 

 أنزيمات فالفوبروتينية

1996-07-18 
USE ديافوراز 

 أنزيمات ُمثَبَّتة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-01-24 
مستقرة، واالنزيمات التي يمكن إعادة استخدامها المكتسبة من 
قبل التجميد الطبيعي لحركة األنزيمات الدائرة على دعامات 

 الكيميائية.  صلبة بواسطة الوسائل المختلفة للتقنيات
RT أنزيمات 

RT خاليا مشلولة الفاعلية 

 إنستاتيت

ETDE: 1976-03-31 
 صخر شائع يشكل معدن من زمرة اورتبيروكسين.

*BT1 معادن السيليكيت 

RT سليكات المغنيزيوم 

 إنستانتونات

INIS: 1978-01-13; ETDE: 1977-11-29 
حلول عمل محدودة لنظريات الحقل االقليدي متموضعة في 

 الزمان و المكان.

UF جسيمات كاذبة 
BT1 أشباه جسيمات 

RT حاالت خالء 

RT  زمرsu 
RT صمود المعيار 

RT كروموديناميك كمومي 

RT كسر التناظر 
RT محاليل 

RT معادالت الحقل 

RT ميرونات 
RT نظريات الحقل 

RT نظرية حقل الشبيكة 

RT  ميلز -نظرية يانغ 
RT نموذج هيغز 

 أنسجة النبات

1996-03-12 

SF نُُسج 
NT1 إندوسيرم 

NT1 لحاء 
NT1 مريستيمات 

NT1 مْيسيليوم 

RT أنسجة حيوانية 
RT داء االخضرار 

 أنسجة بشرية

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1996-04-02 

USE أنسجة حيوانية 

 أنسجة حيوانية

INIS: 1996-03-14; ETDE: 1980-11-24 

UF أنسجة بشرية 

UF نسيج عضلي 
SF نُُسج 

BT1 جسم 

NT1 أنسجة ُمرّواة 
NT1 بطانة 

NT1 جهاز بطاني شبكي 

NT1 ظهارة 
NT2 بََشرة 

NT1 نسيج ضام 

NT2 أربطة 
NT2 أنسجة عظمية 

NT3 عظم تربيقي 

NT3 قرون الوعل 
NT2 أوتار 

NT2 غضروف 
NT2 ِلفافَة 

NT2 نسيج شحمي 

NT1 نسيج عصبي 
NT1 نقي العظم 

RT أعضاء 

RT أنسجة النبات 
RT احتباس 

RT بيولوجيا 

RT تجدُّد بيولوجي 
RT تغيرات شكلية 

RT تقنيات نسيجية 

RT توزع النسيج 
RT جلد 

RT خزعة 

RT شعريّات 
RT علم النُّسُج 

RT  ِ  في الحّي

RT مجنِّسات 
RT مستخلصات نسيجية 

RT مستنبتات  نسيجية 

RT مواد بيولوجية 
RT مواد مكافئة للنسيج 

 أنسجة عظمية

UF سمحاق 

UF )مشاشة )العظام 
UF وليجة 

*BT1 نسيج ضام 

NT1 عظم تربيقي 
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NT1 قرون الوعل 

RT أسنان 
RT أمراض رثوية 

RT أمراض هيكلية 

RT التهاب العظم والنقي 
RT تخلخل العظام 

RT خاليا عظمية 

RT َرَخد 
RT سرطانات عظمية 

RT عاج 

RT فرط أشباه الدرق 
RT قاصدات العظم 

RT قياس الكثافة العظمية 

RT كالسيوم 
RT كثافة المعادن في العظام 

RT نخر عظمي شعاعي 

RT نقي العظم 
RT هرمون الغدة مجاورة الدرقية 

RT هيكل عظمي 

 أنسجة ُمرّواة

INIS: 1975-10-29; ETDE: 1975-12-16 
*BT1 أنسجة حيوانية 

RT أعضاء مرويّة 

 أنسولين

*BT1 هرمونات ببتيدية 

RT استقالب 

RT بنكرياس 
RT داء سّكري 

RT غلوكوز 

 إنشاء

2000-04-03 
 من أجل تصنيع بمساعدة الحاسوب انظر تصنيع. 

UF )بناء )إنشاء 

NT1 عمل جاٍر وإنشاء مستمر 
RT أبنية 

RT أساسات 

RT بنى ذات وحدات 
RT بُنى ميكانيكية 

RT تخطيط 

RT تعديالت 
RT حزم بنيوية 

RT حسم االعتمادات المستخدمة أثناء البناء 

RT َحفر 
RT حفر منجمي 

RT صناعة إنشائية 

RT صناعة نووية 
RT عقود 

RT عمارة دارجة 

RT كودات بناء 
RT منشأة 

RT مواءمة رجعية 

RT مواعيد 

 أنصاف أقطار الجسيمات

 لالهداف الكمومية فقط، و إال استخدم حجم الجسيم.

UF (نصف القطر الكتلي )جسيم 
UF )نصف قطر الشحنة )جسيم 

BT1 خواص الجسيمات 

RT أنصاف أقطار نووية 
RT بنية الجسيمات 

 أنصاف أقطار ذرية

RT بنية إلكترونية 

RT نماذج ذرية 

 أنصاف أقطار نووية

UF )نصف القطر الكتلي )نووي 

UF )نصف قطر الشحنة )نووي 

BT1 خواص نووية 
RT أنصاف أقطار الجسيمات 

RT بنية نووية 

RT توّزع الشحنة 
RT نماذج نووية 

 أنصاف الكربازونات

*BT1 مركبات آزوت عضوية 
*BT1 مشتقات حمض الكربونيك 

RT ألدهيدات 

RT كيتونات 

 أنصاف الكربازيدات

*BT1 مركبات آزوت عضوية 
*BT1 مركبات أكسجين عضوية 

*BT1 مشتقات حمض الكربونيك 

 أنصاف المعادن

UF أشباه المعادن 
BT1 عناصر 

NT1 بور 

NT1 تلّوريوم 
NT1 زرنيخ 

NT1 سلينيوم 

NT1 سيليسيوم 
NT2 سيليسين 

RT سبائك 

RT سبائك بين معدنية 
RT المعادن 

RT معادن 

RT مواد شبه موصلة 

 أنصال )الضاغط(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-01 

USE شفرات الضاغط 

 أنصال )العنفات(

USE شفرات العنفة 

 إنصمام إشعاعي

2013-07-26 

*BT1 عالج من قرب 
RT أورام 

RT أوعية دموية 

RT ات مَّ ِِ  ِص
RT غرسات منابع مشعة 

RT كبد 

 أنصهار خالئي

*BT1 صهر 

 إنضاج

INIS: 2000-07-24; ETDE: 1977-08-09 

UF تغيّر حراري 
RT نفط 

 إنضاج

RT تبعية العمر 

RT دورة الحياة 
RT فيزيولوجيا 

RT نمو 

 أنطالبية التشكل

INIS: 1975-09-01; ETDE: 2002-06-13 

USE حرارة التشكل 

 أنطالبية التشكل

INIS: 1975-09-01; ETDE: 2002-06-13 
USE حرارة التشكل 

 أنطالبية التشكل الحرة

INIS: 1976-03-25; ETDE: 1976-05-17 

UF طاقة جيبس الحرة للتشكل 
*BT1 أنطالبية حرة 

RT أنطروبية 

RT حرارة التشكل 

 أنطالبية حرة

UF طاقة جيبس الحرة 

UF )طاقة حرة )جيبس 
*BT1 خواص ترمودينامية 

BT1 طاقة 

NT1 أنطالبية التشكل الحرة 

NT1 كمون األكسجين 

 أنطروبية

*BT1 خواص ترمودينامية 

RT أنتالبية 
RT أنطالبية التشكل الحرة 

RT ترموديناميك 

RT جودة الطاقة 
RT عمليات متساوية األنتروبية 

RT  ُمبَرهنةh 

RT معلومات كمومية 

 أنظمة إعادة ارتباط

RT ماء 
RT منظومات تبريد المفاعل 

 أنظمة إلكتروميكانيكية نانوية

2014-08-26 

USE الميكانيكية.-منظومات النانو الكهربائية 

 أنظمة الضّمان

*BT1 تنظيمات 

RT امتالك المواد النووية 
RT ضمانات 

 أنظمة النقل

1992-09-09 

NT1 مركبات خاصة 
NT1 منظومات عبور الكتلية 

NT1 منظومات عبور سريع 

RT باصات 
RT تجميع في سيارة 

RT سيارات األجرة 

RT قطارات 
RT قطاع النقل 

RT مشاركة في ركوب السيارة 

RT مطارات 
RT نقل 

 أنظمة النقل العام

INIS: 1992-09-09; ETDE: 1992-06-12 

SEE مؤسسات عامة 
SEE منظومات عبور الكتلية 

 أنظمة تصريف

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-03-03 
مكونات التجهيزات ، مثال مجمعات شمسية ، باستعمال 

طريقة الحماية من التجمد بواسطة رشح المياه خارجاً عندما 
تصل التجهيزات إلى درجة حرارة منخفضة خطرة . استعمل 

واصفة للتجهيزات المستعملة، مثال  مجمعات شمسية او 
 مياه شمسية، والواصفة ادناه.مسخنات 

USE حماية بالتجميد 

 أنظمة تعليم ذاتي

INIS: 2004-05-28; ETDE: 2004-06-01 

USE أنظمة تالؤمية 

 أنظمة تالؤمية

2004-05-28 
األنظمة التي لديها القدرة على التعلم وتغيير وضعها أو يكون 

 لها ردة فعل على المحفزات أو التغييرات في بيئتها.

UF أنظمة تعليم ذاتي 
*BT1 منظومات تحكم محوسبة 

RT خوارزميات 

 أنظمة خماسية

2015-06-22 

*BT1 منظومات  ثنائي البعد 

 أنظمة زرع المحاصيل

INIS: 1981-08-31; ETDE: 1981-09-22 
USE تقنيات الفالحة 

 أنظمة مواكبة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-08-08 

USE معالجات صفيفية 

 أنغوال

BT1 أفريقيا 

BT1 بلدان نامية 

 أنف

BT1 جهاز التنفُّس 

*BT1 وجه 

RT أعضاء الحس 

 إنفاذ

للجسيمات و االشعاع من خالل المادة. انظر ايضاً: نقل 
 البيانات، انتقاالت ميكانيكية، او نقل الطاقة الكهربائية.

NT1 نفوذ الضوء 
RT امتصاص 

RT توهين 

RT عتامة 
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 أنفاق

1997-06-17 
BT1 منشآت تحت أرضية 

NT1 أنفاق منجمية 

RT أنابيب 
RT أنفاق هوائية 

RT اختراق نفقي 

RT بِنى تحت سطحية 
RT تاثير المكبس 

RT َحفر 

RT حفر اآلبار 
RT حفر منجمي 

RT خارقات تحت أرضية 

RT مناجم 

 إنفاق

INIS: 1992-04-09; ETDE: 1981-07-06 

USE نفقات 

 إنفاق حكومي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-25 

تتناسق مع الواصفة الالحقة من أجل مستوى الحكومة 
 المعنية، مثال الحكومة الوطنية.

USE نفقات 

 أنفاق منجمية

INIS: 1993-03-15; ETDE: 1978-05-03 

UF )ُطُرق )مناجم 
*BT1 أنفاق 

RT تعدين تحت أرضي 

RT حفر منجمي 

 أنفاق هوائية

BT1 تجهيزات 

RT أنفاق 

RT تحريك هوائي 

RT جريان فوق صوتي 

RT مجاري 

 إنفاقات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-05-21 

 أموال مدفوعة، دفعات تسوية أو نفقات من الخزينة.

SEE إجراءات إدارية 
SEE تمويل 

 إنفالتونات

2013-10-24 

*BT1 جسيمات مفترضة 
RT كون متضخم 

 إنقاذ منجمي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-05-03 

BT1 عمليات إنقاذ 
RT إخالء 

RT أمان 
RT حوادث 

RT مناجم 

 إنقاص عدد األبعاد

INIS: 1985-10-23; ETDE: 2002-06-13 
USE إنقاص عدد األبعاد الزمكانية 

 إنقاص عدد األبعاد الزمكانية

INIS: 1985-10-23; ETDE: 1985-11-19 

 زمن يمكن تخفيضه.-عملية يكون فيها عدد ابعاد مكان
UF إنقاص عدد األبعاد 

RT أبعاد 

RT ثقالة فائقة 
RT زمكان 

RT كسر التناظر 

RT  كالين -نظرية كالوزا 

 إنقسام خيطي

1995-01-27 

UF طور أول 
UF طور الصعود 

UF  ٍتال ُِ  طوُر

UF طور نهائي 
BT1 انقسام خلوي 

RT تأخر اإلنقسام الخيطي 

RT تعابُر 
RT دليل اإلنقسام الخيطي 

RT راصة نباتية للكريات الحمراء 

RT صبغيات 
RT صبغيات بشرية 

RT عقاقير مضادة للتفتل 

RT قَُسْيمات مركزية 
RT ( كونكانفالينa) 

 أنكريت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-28 

 معدن يحتوي حديد الدولوميت.        
SF ِسبار اللؤلؤ 

*BT1 فلزات كربوناتية 

RT كربونات الحديد 
RT كربونات الكالسيوم 

RT كربونات المغنيزيوم 

RT كربونات المنغنيز 

 إنكلترة

USE المملكة المتحدة 

 إنماء )بلورة(

USE تنمية البلّورات 

 إنماء )حبيبة(

USE نمو الحبيبات 

 إنماء )فقاعات(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-08 

USE نمو الفقاعات 

 أنماط )اهتزاز(

USE أنماط االهتزاز 

 أنماط )بصرية(

USE أنماط ضوئية 

 أنماط )جسيم وحيد(

USE نماذج الجسيم الوحيد 

 أنماط االهتزاز

USE أنماط االهتزاز 

 أنماط االهتزاز

UF )أنماط )اهتزاز 

UF أنماط االهتزاز 

NT1 أنماط ضوئية 
NT1 نماذج الجسيم الوحيد 

NT1 نمط برنشتاين 

RT أمواج بالزمية 
RT اصطفاء النمط 

RT اهتزازات 

RT اهتزازات الشبيكة 
RT تحكم باألنماط 

RT تحويل األنماط 

RT توافقيات 

 أنماط صخرية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-05-03 

RT علم الصخور 

RT فحم 
RT مكونات الفحم الحجري المكروية 

 أنماط ضوئية

UF )أنماط )بصرية 
BT1 أنماط االهتزاز 

 أنماط طرفية متموضعة

INIS: 1989-12-07; ETDE: 1990-01-03 

UF )أنماط طرفية متموضعة )فيزياء البالزما 
*BT1 عدم استقرار جهري في البالزما 

RT  حصر البالزما في النمط- h 

 أنماط طرفية متموضعة )فيزياء البالزما(

INIS: 1989-12-07; ETDE: 1990-01-03 
USE أنماط طرفية متموضعة 

 إنهاء )سطح(

USE إكمال سطحي 

 أنهار

1997-06-19 

 هيئات الماء الجاري، عريضة بشكل عام، محتواة داخل أقنية.

UF نهر أالسكا 
UF نهر سييوتو 

UF نهر كريستال 

BT1 مياه سطحية 
NT1 أنهار 

NT1 النهر األصفر 

NT1 بيسيانس كريك 
NT1 كيب فير ريفر 

NT1  نهرhron 

NT1 نهر أركنساس 
NT1 نهر ألتاماها 

NT1 نهر ألليغني 

NT1 وهيونهر أ 
NT1 نهر األمازون 

NT1 نهر التايمز 

NT1 نهر الدانوب 
NT1 نهر الدجلة 

NT1 نهر الراين 

NT1 نهر الرون 
NT1 نهر الفرات 

NT1 نهر الفولغا 

NT1 نهر الميسيسيبي 
NT1 نهر النيجر 

NT1 نهر النيل 

NT1 نهر برازوس 
NT1 نهر براهمابوترا 

NT1 نهر بريبت 

NT1 نهر باليند 
NT1 نهر بو 

NT1 نهر بوتوماك 

NT1 نهر بيس 
NT1 نهر تانيّسي 

NT1 نهر تشاتاهوشي 

NT1 نهر تيشا 
NT1 نهر جيمز 

NT1 نهر دنيبر 

NT1 نهر دودفا 

NT1 نهر ديترويت 

NT1 نهر ديالور 

NT1 نهر ريو غرانده 
NT1 نهر ساجينو 

NT1 نهر سافانا 

NT1 نهر سان لورانس 
NT1 نهر سانت جون 

NT1 نهر سانت كلير 

NT1 نتينهر سا 
NT1 نهر سكاجيت 

NT1 نهر سوسكنّا 

NT1 نهر سيفرن 
NT1 نهر غانغا 

NT1 نهر غانيسون 
NT1 نهر غراند 

NT1 نهر فاه 

NT1 نهر فريزر 

NT1 نهر كلينش 

NT1 نهر كمبرالند 

NT1 نهر كولورادو 
NT1 نهر كولومبيا 

NT1 نهر كونكتيكوت 

NT1 نهر كي ليك 
NT1 نهر ليتل تانّسي 

NT1 نهر ليويس 

NT1 نهر موهوك 
NT1 نهر ميسوري 

NT1 نهر مينوميني 

NT1 نهر نلسون 
NT1 نهر نورث بالت 

NT1 نهر نياغارا 

NT1 نهر هدسن 
NT1 نهر هوايت 

NT1 نهر يانيغتزي 

NT1 نهر يوكون 
NT1 نهرأوتاوا 

NT1 نهرأوسابل 

NT1 يلو كريك 
RT تيارات مائية 

RT دلتات نهرية 

RT صرف 
RT ضبط الفيضان 

RT ماء عذب 

RT مجاري مائية داخلية 
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RT مستجمع األمطار 

RT مصبات األنهار 
RT هدرولوجيا 

 أنهار

INIS: 1999-03-15; ETDE: 1976-04-19 

UF تيارات مائية 
UF مجاري مائية 

*BT1 أنهار 

RT تيارات مائية 
RT مستجمع األمطار 

 (164أنهكسكواديوم )العنصر 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-05-11 

USE  164عنصر 

 أنهيدراز الكربونيك

*BT1 ليازات الهدروجين 

 أنهيدرازات حمضية

INIS: 1986-12-03; ETDE: 1981-01-12 
 .3.6كود رقم 

*BT1 آزات الحلمهة 

NT1 آزات الفسفوهدرول 
NT2 أدنوزين ثالثي الفسفاتاز 

NT1  بروتينات- g 

 أنهيدريت

1982-10-29 
 يتكون المعدن من كبريتات الكالسيوم الالمائية.       

*BT1 معادن كبريتاتية 

RT جص 
RT كبريتات الكالسيوم 

 أنواع الوثائق

انظر مالحظة التوضيح لكل من الواصفات الموجودة الحقاً 
 من أجل استخدامها المناسب.

UF أشكال البيانات 

SF كتابة تقنية 
NT1 أدلة 

NT1 أدلة اإلستخدام 

NT1 أدلة تنظيمية 
NT1 براءات اإلختراع 

NT1 تقرير مرحلي 

NT1 ثَْبوت المراجع 
NT1 سمعيّات 

NT1 شهادات التأثير البيئي 

NT1 فهارس 
NT1 كاتالوكات 

NT1 مجموعات البيانات 

NT2 بيانات حادث فوكوشيما 
NT1 محاضر 

NT1 محاضرات 

NT1 مراجعات 

NT1 معاجم 

NT1 ملفات سمعية 

NT1 ملفات مرئية 
NT1 مواقع ويب 

RT تقارير األمان 

RT خالصات 

 أنواع فقر الدم

UF فقر دم خبيث 

UF فقر دم ال تَنَسُّجي 

BT1 أعراض 
*BT1 أمراض دموية 

NT1 إقفار 
NT1 تالسيمية 

NT1 فقر األرومات الضخمة الدموي 

NT1 فقر الدم الِمْنجلي 
RT انحالل الدم 

RT حمض الفوليك 

RT عامل داخلي المنشأ 
RT فيتامين b-12 

RT كريات حمراء 

RT نزف 
RT هيموغلوبين 

 أنواع مؤشرة أو مشعرة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-22 

USE مشعرات بيولوجية 

 أنواع معرضة للخطر

2013-11-13 
USE أنواع مهددة باالنقراض 

 أنواع مفضلة

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1976-04-19 

أنواع مناسبة بشكل خاص إلعادة التغطية النباتية لألراضي 
 المستصلحة.

BT1 نباتات 

RT أشجار 
RT إعادة التغطية النباتية 

RT إعادة تأهيل األرض 

RT َجْنبات، شجيرات 
RT نجيلّيات 

 أنواع مهددة باالنقراض

INIS: 1991-10-11; ETDE: 1976-03-22 
أنواع مهددة باالنقراض في الكل أو الجزء ذو المغزى 

 لمجالها.

UF أنواع معرضة للخطر 
RT انقراض بيولوجي 

RT حيوانات 

RT نباتات 

 أنودات

BT1 إلكترودات 

NT1 أنودات جوفاء 

NT1 أنودات ضوئية 
RT مجّمعات ترميونية 

 أنودات جوفاء

2004-12-20 

*BT1 أنودات 

 أنودات ضوئية

INIS: 1992-02-22; ETDE: 1979-02-23 

*BT1 أنودات 
RT كاتودات ضوئية 

 أنَوَدة

*BT1 إكساء كهركيميائي 

*BT1 تحلّل كهربائي 
BT1 حماية من التآكل 

 أنورتوسيت

مجموعة من الصخور النارية المعدنية الجوفية        
األساسية أحادية المعددن تتكون بالكامل تقريبا من الفلسبار 

 بالجيوكالز.

UF بالجيوكالز 

UF بالجيوكالسيت 
*BT1 غابرو 

RT أوليفين 

RT فلسبارات 
RT مواد قمرية 

 أنورتيت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-17 
 فلسبار بالجيوكالز.        

*BT1 فلسبارات 

 إنول

*BT1 كحول 
RT كيتونات 

 إنِّوِّماض

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1975-09-11 

BT1 انفراغات كهربائية 
RT أقواس كهربائية 

RT تصدّع 

RT تيارات كهربائية 
RT شرارات كهربائية 

RT صدوع كهربائية 

 أنومالونات

INIS: 1984-10-23; ETDE: 1984-05-08 

شظايا قذيفة من تفاعالت ايون ثقيل نسبي مع ممرات حرة 
 قصيرة بشكل مفاجئ.

BT1 شظايا نووية 

RT تفاعالت األيونات الثقيلة 

RT مسار حر وسطي 

 أُنْيبيات دقيقة

INIS: 1982-02-10; ETDE: 1981-08-04 
BT1 نات خلوية  مكّوِ

RT بروتينات 

 أُنيبيبات

 في الكلى.
*BT1 ُكلى 

RT ألدوسترون 

RT تصفية كلوية 
RT فازوبرّسين 

RT ُكبَْيبات 

 أنيسول

UF إيتر متيل الفنيل 

UF إيترفنيل المتيل 

UF متوكسي بنزن 
*BT1 إيترات 

 أنيلين

UF أمينوبنزن 

UF فنيل امين 
*BT1 أمينات 

*BT1 عطريات 

RT أمينات عطرية متعددة الحلقات 
RT بنزن 

 أنيونات

1992-03-18 

BT1 أشباه جسيمات 
NT1 أنيونات آبل 

RT بلكتونات 

RT موصلية فائقة 
RT ميكانيك إحصائي 

RT نظرية الحقول الكمومية 

 أنيونات آبل

2013-08-26 

*BT1 أنيونات 

 أنيونات متعددة المتجانسة

*BT1 أبصال 
BT1 معقدات 

RT حمض تنغستو الفسفوريك 

RT حمض مولييدو الفسفوريك 

 إنيويتاك

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1979-07-24 

USE إنيويتوك 

 إنيويتوك

1996-01-24 

UF إنيويتاك 

*BT1 ُجُزر  مارشال 

RT  مشروعhardtack 

RT مشروع بيوت الدفيئة 

 أهداف

1998-01-29 
NT1 أهداف الحزمة اإللكترونية 

NT1 أهداف حزمة أيونية 

NT1 أهداف ليزرية 
NT1 أهداف مستقطبة 

NT1  104تفاعالت روثينيوم 

NT1  57حزم نيكل 
NT1  25دريئة ألمنيوم 

NT1  26دريئة ألمنيوم 

NT1  161هدف  ديسبروسيوم 
NT1  162هدف  ديسبروسيوم 

NT1  163هدف  ديسبروسيوم 

NT1  164هدف  ديسبروسيوم 

NT1  165هدف  ديسبروسيوم 

NT1  36هدف أرغون 

NT1  37هدف أرغون 
NT1  38هدف أرغون 

NT1  40هدف أرغون 

NT1  212هدف أستاتين 
NT1  227هدف أكتينيوم 

NT1  14هدف أكسجين 

NT1  15هدف أكسجين 
NT1  16هدف أكسجين 

NT1  17هدف أكسجين 
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NT1  18هدف أكسجين 

NT1  241هدف أمريسيوم 
NT1  242هدف أمريسيوم 

NT1  243هدف أمريسيوم 

NT1  118هدف أنتيموان 
NT1  120هدف أنتيموان 

NT1  121هدف أنتيموان 

NT1  123هدف أنتيموان 
NT1  127هدف أنتيموان 

NT1  101هدف إنديوم 

NT1  113هدف إنديوم 
NT1  115هدف إنديوم 

NT1  127هدف إنديوم 

NT1  151هدف أوروبيوم 
NT1  152هدف أوروبيوم 

NT1  153هدف أوروبيوم 

NT1  154هدف أوروبيوم 
NT1  155هدف أوروبيوم 

NT1  184هدف أوسميوم 

NT1  186هدف أوسميوم 
NT1  187هدف أوسميوم 

NT1  188هدف أوسميوم 

NT1  189هدف أوسميوم 
NT1  190هدف أوسميوم 

NT1  191هدف أوسميوم 

NT1 192 هدف أوسميوم 
NT1  193هدف أوسميوم 

NT1  168هدف إيتربيوم 

NT1  169هدف إيتربيوم 
NT1  170هدف إيتربيوم 

NT1  171هدف إيتربيوم 

NT1  172هدف إيتربيوم 
NT1  173هدف إيتربيوم 

NT1  174هدف إيتربيوم 

NT1  176هدف إيتربيوم 

NT1  87هدف إيتريوم 

NT1  88هدف إيتريوم 

NT1  89هدف إيتريوم 
NT1  162هدف إيربيوم 

NT1  163هدف إيربيوم 

NT1  164هدف إيربيوم 
NT1  165هدف إيربيوم 

NT1  166هدف إيربيوم 

NT1  167هدف إيربيوم 
NT1  168هدف إيربيوم 

NT1  170هدف إيربيوم 

NT1  189هدف إيريديوم 
NT1  190هدف إيريديوم 

NT1  191هدف إيريديوم 
NT1  193هدف إيريديوم 

NT1  194هدف إيريديوم 

NT1  255هدف أينشتاينيوم 

NT1 253هدف أينشتاينيوم 

NT1 254هدف أينشتاينيوم 

NT1 هدف الدوتوريوم 
NT1  35هدف الكلور 

NT1  36هدف الكلور 

NT1  37هدف الكلور 
NT1  1هدف الهدروجين 

NT1  165هدف الهولميوم 

NT1  127هدف اليود 
NT1  128هدف اليود 

NT1  129هدف اليود 

NT1  127هدف باريوم 
NT1  130هدف باريوم 

NT1  134هدف باريوم 

NT1  135هدف باريوم 
NT1  136هدف باريوم 

NT1  137هدف باريوم 

NT1  138هدف باريوم 
NT1  139هدف باريوم 

NT1  105هدف باالديوم 

NT1  141هدف براسيوديميوم 
NT1 هدف بركيليوم 

NT1  231هدف بروتاكتينيوم 

NT1  232هدف بروتاكتينيوم 
NT1  233هدف بروتاكتينيوم 

NT1  71هدف بروم 

NT1  76هدف بروم 

NT1  79هدف بروم 

NT1  81هدف بروم 
NT1  145هدف بروميتيوم 

NT1  147هدف بروميتيوم 

NT1  149هدف بروميتيوم 
NT1  10هدف بريليوم 

NT1  11هدف بريليوم 

NT1  6هدف بريليوم 
NT1  7هدف بريليوم 

NT1  8هدف بريليوم 

NT1  9هدف بريليوم 
NT1  207هدف بزموت 

NT1  208هدف بزموت 

NT1  209هدف بزموت 
NT1  210هدف بزموت 

NT1  190هدف بالتين 

NT1  192هدف بالتين 
NT1  194هدف بالتين 

NT1  195هدف بالتين 

NT1 196هدف بالتين 
NT1 198هدف بالتين 

NT1  102هدف بالّديوم 

NT1  104هدف بالّديوم 
NT1  106هدف بالّديوم 

NT1  107هدف بالّديوم 

NT1  110هدف بالّديوم 
NT1  118هدف بالّديوم 

NT1 108هدف بالّديوم 

NT1  235هدف بلوتونيوم 
NT1  241هدف بلوتونيوم 

NT1  242هدف بلوتونيوم 

NT1  244هدف بلوتونيوم 
NT1 236هدف بلوتونيوم 

NT1 237هدف بلوتونيوم 

NT1 238هدف بلوتونيوم 

NT1  240هدف بلوتويوم 

NT1  239هدف بلوتينيوم 

NT1  243هدف بلوتينيوم 
NT1  39هدف بوتاسيوم 

NT1  40هدف بوتاسيوم 

NT1  41هدف بوتاسيوم 
NT1  10هدف بور 

NT1  11هدف بور 

NT1  12هدف بور 
NT1  13هدف بور 

NT1  8هدف بور 

NT1  210هدف بولونيوم 
NT1  218هدف بولونيوم 

NT1 169 هدف تاليوم 
NT1  171هدف تاليوم 

NT1  203هدف تاليوم 

NT1  205هدف تاليوم 

NT1  207هدف تاليوم 

NT1  209هدف تاليوم 

NT1  179هدف تانتاليوم 
NT1  180هدف تانتاليوم 

NT1  159هدف تِربيوم 

NT1  160هدف تِربيوم 
NT1 هدف تريتيوم 

NT1  99هدف تكنيسيوم 

NT1   124هدف تلّوريوم 
NT1   125هدف تلّوريوم 

NT1   126هدف تلّوريوم 

NT1   128هدف تلّوريوم 
NT1   130هدف تلّوريوم 

NT1  119هدف تلّوريوم 

NT1  120هدف تلّوريوم 
NT1  122هدف تلّوريوم 

NT1  123هدف تلّوريوم 

NT1    181هدف تنتاليوم 
NT1   182هدف تنتاليوم 

NT1   183هدف تنغستين 

NT1   185هدف تنغستين 
NT1   186هدف تنغستين 

NT1  180هدف تنغستين 

NT1  182هدف تنغستين 
NT1  184هدف تنغستين 

NT1  44هدف تيتانيوم 

NT1  45هدف تيتانيوم 

NT1  46هدف تيتانيوم 

NT1  47هدف تيتانيوم 
NT1  48هدف تيتانيوم 

NT1  49هدف تيتانيوم 

NT1  50هدف تيتانيوم 
NT1  228هدف ثوريوم 

NT1  229هدف ثوريوم 

NT1  230هدف ثوريوم 
NT1  231هدف ثوريوم 

NT1  232هدف ثوريوم 

NT1  233هدف ثوريوم 
NT1  234هدف ثوريوم 

NT1  238هدف ثوريوم 

NT1  239هدف ثوريوم 
NT1  71هدف جرمانيوم 

NT1  72هدف جرمانيوم 

NT1  73هدف جرمانيوم 
NT1  74هدف جرمانيوم 

NT1  74هدف جرمانيوم 

NT1  75هدف جرمانيوم 
NT1  76هدف جرمانيوم 

NT1  86هدف جرمانيوم 

NT1  54هدف حديد 
NT1  55هدف حديد 

NT1  56هدف حديد 

NT1  57هدف حديد 
NT1  58هدف حديد 

NT1  154هدف ديسبروسيوم 

NT1  156هدف ديسبروسيوم 
NT1  157هدف ديسبروسيوم 

NT1  160هدف ديسبروسيوم 

NT1  226هدف راديوم 
NT1  200هدف رصاص 

NT1  202رصاص هدف 

NT1  204هدف رصاص 

NT1  205هدف رصاص 

NT1  206هدف رصاص 

NT1  207هدف رصاص 
NT1  208هدف رصاص 

NT1  209هدف رصاص 

NT1  210هدف رصاص 
NT1   85هدف روبيديوم 

NT1   87هدف روبيديوم 

NT1   88هدف روبيديوم 
NT1  84هدف روبيديوم 

NT1  100هدف روثينيوم 

NT1  101هدف روثينيوم 
NT1  102هدف روثينيوم 

NT1  103هدف روثينيوم 
NT1  96هدف روثينيوم 

NT1  98هدف روثينيوم 

NT1  99هدف روثينيوم 

NT1  103هدف روديوم 

NT1  96هدف روديوم 

NT1  184هدف رينيوم 
NT1  185هدف رينيوم 

NT1  186هدف رينيوم 

NT1  187هدف رينيوم 
NT1  193هدف زئبق 

NT1  196هدف زئبق 

NT1 198بق هدف زئ 
NT1  199هدف زئبق 

NT1  200هدف زئبق 

NT1  201هدف زئبق 
NT1  202هدف زئبق 

NT1  204هدف زئبق 

NT1  206هدف زئبق 
NT1  90هدف زركونيوم 

NT1  91هدف زركونيوم 

NT1  92هدف زركونيوم 
NT1  93هدف زركونيوم 

NT1  94هدف زركونيوم 

NT1  96هدف زركونيوم 
NT1  75هدف زرنيخ 

NT1  64هدف زنك 

NT1  65هدف زنك 
NT1  66هدف زنك 

NT1  67هدف زنك 

NT1  68هدف زنك 
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NT1  70هدف زنك 

NT1  84هدف سترونسيوم 
NT1  86هدف سترونسيوم 

NT1  87هدف سترونسيوم 

NT1  88هدف سترونسيوم 
NT1  90هدف سترونسيوم 

NT1  45هدف سكانديوم 

NT1  47هدف سكانديوم 
NT1  72هدف سلينيوم 

NT1  72هدف سلينيوم 

NT1  74هدف سلينيوم 
NT1  75هدف سلينيوم 

NT1  76هدف سلينيوم 

NT1  77هدف سلينيوم 
NT1  78هدف سلينيوم 

NT1  80هدف سلينيوم 

NT1  144هدف سماريوم 
NT1  145هدف سماريوم 

NT1  145هدف سماريوم 

NT1  146هدف سماريوم 
NT1  147هدف سماريوم 

NT1  148هدف سماريوم 

NT1  149هدف سماريوم 
NT1  150هدف سماريوم 

NT1  151هدف سماريوم 

NT1  152هدف سماريوم 
NT1  136هدف سيريوم 

NT1  138هدف سيريوم 

NT1  140هدف سيريوم 
NT1  141هدف سيريوم 

NT1  144هدف سيريوم 

NT1 142هدف سيريوم 
NT1  131هدف سيزيوم 

NT1  132هدف سيزيوم 

NT1  133هدف سيزيوم 

NT1  134هدف سيزيوم 

NT1  135هدف سيزيوم 

NT1  137هدف سيزيوم 
NT1  28هدف سيليسيوم 

NT1  29هدف سيليسيوم 

NT1  30هدف سيليسيوم 
NT1  32هدف سيليسيوم 

NT1  34هدف سيليسيوم 

NT1  21هدف صوديوم 
NT1  22هدف صوديوم 

NT1  23هدف صوديوم 

NT1  142هدف غادولينيوم 
NT1  148هدف غادولينيوم 

NT1  152هدف غادولينيوم 
NT1  154هدف غادولينيوم 

NT1  155هدف غادولينيوم 

NT1  156هدف غادولينيوم 

NT1  157هدف غادولينيوم 

NT1  158هدف غادولينيوم 

NT1  159هدف غادولينيوم 
NT1  160هدف غادولينيوم 

NT1  65هدف غاليوم 

NT1  67هدف غاليوم 
NT1  69هدف غاليوم 

NT1  71هدف غاليوم 

NT1  48هدف فاناديوم 
NT1  49هدف فاناديوم 

NT1  50هدف فاناديوم 

NT1  51هدف فاناديوم 
NT1  30هدف فسفور 

NT1  31هدف فسفور 

NT1  32هدف فسفور 
NT1  106هدف فضة 

NT1  107هدف فضة 

NT1  108هدف فضة 
NT1  109هدف فضة 

NT1  110هدف فضة 

NT1  16هدف فلور 
NT1  17هدف فلور 

NT1  18هدف فلور 

NT1  19هدف فلور 
NT1  253هدف فيرميوم 

NT1  254هدف فيرميوم 

NT1  255هدف فيرميوم 

NT1  256هدف فيرميوم 

NT1  257هدف فيرميوم 
NT1  258هدف فيرميوم 

NT1  259هدف فيرميوم 

NT1  260هدف فيرميوم 
NT1  110هدف قصدير 

NT1  112هدف قصدير 

NT1  114هدف قصدير 
NT1  115هدف قصدير 

NT1  116قصدير هدف 

NT1  117هدف قصدير 
NT1  118هدف قصدير 

NT1  119هدف قصدير 

NT1  120هدف قصدير 
NT1  122هدف قصدير 

NT1  124هدف قصدير 

NT1  125هدف قصدير 
NT1  126هدف قصدير 

NT1  39هدف كالسيوم 

NT1  40هدف كالسيوم 
NT1  41هدف كالسيوم 

NT1  42هدف كالسيوم 

NT1  43هدف كالسيوم 
NT1  44هدف كالسيوم 

NT1  46هدف كالسيوم 

NT1  48هدف كالسيوم 
NT1  49هدف كالسيوم 

NT1  244هدف كاليفورنيوم 

NT1  246هدف كاليفورنيوم 
NT1  249هدف كاليفورنيوم 

NT1  250هدف كاليفورنيوم 

NT1  251هدف كاليفورنيوم 
NT1  252هدف كاليفورنيوم 

NT1  254هدف كاليفورنيوم 

NT1  32هدف كبريت 

NT1  33هدف كبريت 

NT1  34هدف كبريت 

NT1  36هدف كبريت 
NT1  106هدف كدميوم 

NT1  108هدف كدميوم 

NT1  109هدف كدميوم 
NT1  110هدف كدميوم 

NT1  111هدف كدميوم 

NT1  112هدف كدميوم 
NT1  114هدف كدميوم 

NT1  116هدف كدميوم 

NT1 113هدف كدميوم 
NT1  11هدف كربون 

NT1  12هدف كربون 
NT1  13هدف كربون 

NT1  14هدف كربون 

NT1  16هدف كربون 

NT1  50هدف كروم 

NT1  52هدف كروم 

NT1  53هدف كروم 
NT1  54هدف كروم 

NT1  56هدف كروم 

NT1  76هدف كريبتون 
NT1  77هدف كريبتون 

NT1  78هدف كريبتون 

NT1  80هدف كريبتون 
NT1  82هدف كريبتون 

NT1  83هدف كريبتون 

NT1 84بتون هدف كري 
NT1  85هدف كريبتون 

NT1  86هدف كريبتون 

NT1  123هدف كزينون 
NT1  124هدف كزينون 

NT1  125هدف كزينون 

NT1  126هدف كزينون 
NT1  127هدف كزينون 

NT1  128هدف كزينون 

NT1  129هدف كزينون 
NT1  130هدف كزينون 

NT1  131هدف كزينون 

NT1  132هدف كزينون 
NT1  134هدف كزينون 

NT1  136هدف كزينون 

NT1  56هدف كوبالت 

NT1  57هدف كوبالت 

NT1  58هدف كوبالت 
NT1  59هدف كوبالت 

NT1  60هدف كوبالت 

NT1  242هدف كوريوم 
NT1  243هدف كوريوم 

NT1  244هدف كوريوم 

NT1  245هدف كوريوم 
NT1  246هدف كوريوم 

NT1  247هدف كوريوم 

NT1  248هدف كوريوم 
NT1  249هدف كوريوم 

NT1  250هدف كوريوم 

NT1  139هدف النتانيوم 
NT1  174هدف لوتيتيوم 

NT1  175هدف لوتيتيوم 

NT1  176هدف لوتيتيوم 
NT1  11هدف ليتيوم 

NT1  6هدف ليتيوم 

NT1  7هدف ليتيوم 
NT1  8هدف ليتيوم 

NT1  9هدف ليتيوم 

NT1  23هدف مغنزيوم 
NT1  24هدف مغنزيوم 

NT1 25وم هدف مغنزي 

NT1  26هدف مغنزيوم 
NT1  27هدف مغنزيوم 

NT1  27هدف من األلمنيوم 

NT1  28هدف من األلمنيوم 
NT1  187هدف من الذهب 

NT1  193هدف من الذهب 

NT1  194هدف من الذهب 
NT1  195هدف من الذهب 

NT1  196هدف من الذهب 

NT1  197هدف من الذهب 

NT1  198هدف من الذهب 

NT1  199هدف من الذهب 

NT1  51هدف منغنيز 
NT1  52هدف منغنيز 

NT1  53هدف منغنيز 

NT1  54هدف منغنيز 
NT1  55هدف منغنيز 

NT1  100هدف موليبدينوم 

NT1  92هدف موليبدينوم 
NT1  94هدف موليبدينوم 

NT1  95هدف موليبدينوم 

NT1  96هدف موليبدينوم 
NT1  97هدف موليبدينوم 

NT1 98وم هدف موليبدين 
NT1  12هدف نتروجين 

NT1  13هدف نتروجين 

NT1  14هدف نتروجين 

NT1  15هدف نتروجين 

NT1  16هدف نتروجين 

NT1  61هدف نحاس 
NT1  63هدف نحاس 

NT1  64هدف نحاس 

NT1  65هدف نحاس 
NT1  137هدف نيبتونيوم 

NT1  232هدف نيبتونيوم 

NT1  236هدف نيبتونيوم 
NT1  239هدف نيبتونيوم 

NT1 238هدف نيبتونيوم 

NT1  56هدف نيكل 
NT1  58هدف نيكل 

NT1  59هدف نيكل 

NT1  60هدف نيكل 
NT1  61هدف نيكل 

NT1  62هدف نيكل 

NT1  63هدف نيكل 
NT1  64هدف نيكل 

NT1  91هدف نيوبيوم 

NT1  92هدف نيوبيوم 
NT1  93هدف نيوبيوم 

NT1  94هدف نيوبيوم 

NT1  95هدف نيوبيوم 
NT1  96هدف نيوبيوم 

NT1  142هدف نيوديميوم 

NT1  143هدف نيوديميوم 
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NT1  144هدف نيوديميوم 

NT1  145هدف نيوديميوم 
NT1  146هدف نيوديميوم 

NT1  147هدف نيوديميوم 

NT1  148هدف نيوديميوم 
NT1  149هدف نيوديميوم 

NT1  150هدف نيوديميوم 

NT1  20هدف نيون 
NT1  21هدف نيون 

NT1  22هدف نيون 

NT1  174هدف هفنيوم 
NT1  176هدف هفنيوم 

NT1  177هدف هفنيوم 

NT1  178هدف هفنيوم 
NT1  179هدف هفنيوم 

NT1  180هدف هفنيوم 

NT1  3هدف هليوم 
NT1  4هدف هليوم 

NT1  6هدف هليوم 

NT1  232 -هدف يورانيوم 
NT1  233 -هدف يورانيوم 

NT1  234 -هدف يورانيوم 

NT1  235 -هدف يورانيوم 
NT1  236 -هدف يورانيوم 

NT1  237 -هدف يورانيوم 

NT1  238 -هدف يورانيوم 
NT1  239 -هدف يورانيوم 

NT1  240 -هدف يورانيوم 

NT1  243 -هدف يورانيوم 
RT تبعثر 

RT تفاعالت نووية 

RT حجرات الهدف 
RT  عدم تناظر -نسبة استقطاب 

RT وضع 

 icfأهداف 

INIS: 1999-07-26; ETDE: 2002-06-13 
SEE أهداف الحزمة اإللكترونية 

SEE أهداف حزمة أيونية 
SEE أهداف ليزرية 

 أهداف االندماج بالحصر العطالي

INIS: 1999-07-26; ETDE: 2002-06-13 

SEE أهداف الحزمة اإللكترونية 
SEE أهداف حزمة أيونية 

SEE أهداف ليزرية 

 أهداف الحزمة اإللكترونية

INIS: 1982-11-29; ETDE: 1978-09-11 
SF  أهدافicf 

SF أهداف االندماج بالحصر العطالي 

BT1 أهداف 
RT أهداف حزمة أيونية 

RT أهداف ليزرية 

RT حصر عطالي 
RT وقود نووي حراري 

 أهداف حزمة أيونية

INIS: 1982-11-30; ETDE: 1978-09-11 
SF  أهدافicf 

SF أهداف االندماج بالحصر العطالي 

BT1 أهداف 
RT أهداف الحزمة اإللكترونية 

RT أهداف ليزرية 

RT حصر عطالي 
RT وقود نووي حراري 

 أهداف ليزرية

INIS: 1981-08-31; ETDE: 1978-09-11 

SF  أهدافicf 

SF أهداف االندماج بالحصر العطالي 

BT1 أهداف 

RT إشعاع ليزري 
RT أهداف الحزمة اإللكترونية 

RT أهداف حزمة أيونية 

RT انبجار بواسطة الليزر غير مباشر 
RT انبجار بواسطة الليزر مباشر 

RT انبجارات ليزرية 

RT حصر عطالي 
RT وقود نووي حراري 

 أهداف مستقطبة

BT1 أهداف 
RT توجه السبين 

 إهليلج الشفق القطبي

NT1 انقطاع هارانغ 

RT قطبيةشفق القلنسوة ال 
RT شفق قطبي 

RT شفق منتصف النهار 

RT غالف أيوني 
RT قرن قطبي 

RT نطاقات شفقية 

RT هطل إلكتروني 
RT َهْطل الجسيمات المشحونة 

RT هطل بروتوني 

 أوابك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-04 

 منظمة الدول العربية المصدرة للنفط.

BT1 دول مصدرة للنفط 
BT1 منظمات دولية 

RT أوبك 

RT اإلمارات العربية المتحدة 
RT البحرين 

RT الجزائر 

RT الجماهرية العربية الليبية 
RT الشرق األوسط 

RT العراق 

RT العربية السعودية 
RT جمهورية مصر العربية 

RT سورية 

RT قََطر 
RT كويت 

RT نفط 

 أوامر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1997-03-31 
UF طلبات قبول 

BT1 ريةإجراءات إدا 

 أوامر تحريم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 

BT1 إجراءات إدارية 

 أوامر تنفيذية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-05-21 
RT تنظيمات 

RT قوانين 

RT مظاهر قانونية 

 أوامر عالج مقترحة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

BT1 إجراءات إدارية 

 أوباالت

INIS: 1999-03-03; ETDE: 1980-03-04 

شكل غير متبلور من السيليكا التي تحتوي على نسبة        
 متفاوتة من الماء الموجودة تقريبا في كل األلوان.

*BT1 سيليكا 

 أوبسيديانيتات

USE تكتيتات 

 أوبك

INIS: 1997-01-06; ETDE: 1975-08-19 
 منظمة الدول المصدرة للنفط.

BT1 دول مصدرة للنفط 

BT1 منظمات دولية 
RT إكوادور 

RT إندونيسيا 

RT أوابك 

RT إيران 

RT اإلمارات العربية المتحدة 

RT الجزائر 
RT الجماهرية العربية الليبية 

RT الشرق األوسط 

RT العراق 
RT العربية السعودية 

RT غابون 

RT فنزويال 
RT قََطر 

RT كارتالت 

RT كويت 

RT نفط 
RT نيجيريا 

 أوبوسوم

USE جرابيّات 

 أوبيرونات جينية

INIS: 1985-11-19; ETDE: 1984-06-29 
شرائح صغيرة من الصبغيات التي تحكم نسخ من الدنا  

 بواسطة التحكم في الوصول إلى الجين.

RT تنظيم جيني 
RT جينات 

RT دنا 

RT رنا 
RT روامز 

RT صبغيات 

 أوتار

INIS: 1992-01-16; ETDE: 1992-02-14 

*BT1 نسيج ضام 

RT عضالت 

 أوتار )بنيوية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-09-11 

USE كبالت 

 أوتونيت

*BT1 فلزات الفسفات 
*BT1 معادن اليورانيوم 

 أوتوهان )سفينة نووية(

USE السفينة النووية أوتوهان 

 أوثونول

2000-04-12 

*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك النيكل 

 أوجه التشغيل

INIS: 1999-09-01; ETDE: 1980-05-23 

RT استثمار منجمي 

RT رواسب جيولوجية 

 أوجه بلّورية

INIS: 1995-12-11; ETDE: 1979-06-06 

USE بلّورات 
USE سطوح 

رنوف  أوجه تشِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-06-06 

استعمال وجوه مصممة في تحليل مجموعات بيانات متعددة 
 األبعاد.

USE رسوم حاسوبية 

USE معالجة البيانات 

 حالأو

1996-07-08 

UF عجينة الورق 

*BT1 خالئط 
*BT1 معلّقات 

NT1 أوحال الوقود 

RT حمآت 
RT حمأة مياه المجارير 

RT خطوط أنابيب الوحول 

RT معالجة الركاز 
RT نقل هدروليكي 

 أوحال )وقود(

USE أوحال الوقود 

 أوحال الوقود

UF )أوحال )وقود 

UF  فحم -مزائج زيت 

UF معلقات الوقود 
UF )معلّقات )وقود 

*BT1 أوحال 

BT1 وقود 
RT مفاعالت وحلية 

 أودوُكْيليس
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 أودية ضيقة

2008-04-29 
أقنية بين حواجز عالية متوازية، مثل المنحدرات أو االبنية 

 الشاهقة.

NT1 مخانق تحت بحرية 
RT أبنية شاهقة 

RT جبال 

RT طبوغرافيا 
RT مناطق المدينة 

RT وديان 

 أوراق

UF َوْرق 
NT1 أوراق الشاي 

RT إصطناع ضوئي 

RT امتصاص ورقي 
RT داء االخضرار 

RT ظالّت الشجر 

RT فَْرش حرجي 
RT كلوروفيل 

RT نباتات 

RT  نباتاتc4 
RT نباتات دورة كالفن 

RT نتح 

 أوراق الشاي

BT1 أوراق 

RT أشربة 

RT نباتات الشاي 

 أورال

UF جبال األورال 

BT1 جبال 

RT االتحاد الروسي 
RT كازاخستان 

 أورام

UF أورام 

UF خباثات 
UF سرطان 

BT1 أمراض 
NT1 )أغران )ساركومات 

NT2 أغران لمفاوية 

NT2 أورام عضلية 
NT3 ساركوما العضلة المخططة 

NT2 ساركومات ليفية 

NT2 سرطانات عظمية 
NT1 أورام تجريبية 

NT2 ورم َحبَن إرليخ 

NT1 أورام ُحبَْيبيّة 
NT1 أورام دبقية 

NT2 أورام النجميات 

NT1 أورام لمفية 

NT2 أغران لمفاوية 

NT2 مرض هدجكن 

NT1 )ابيضاض الدم )لوكيميا 
NT2 ابيضاض دم نِْقياني 

NT1 سرطانات 

NT2 أورام ظهارية 
NT3 أورام ميالنية 

NT2 أورام ُغديّة 

NT2 أورام كبدية 
NT2 أورام وعائية 

RT إنصمام إشعاعي 

RT بليوميسين 
RT تأثيرات إشعاعية متأخرة 

RT تسرّطن 

RT تَنشأ االوعية الدموية 
RT ثنائي متيل بنز أنتراسين 

RT  َْحبَن 

RT خاليا ورمية 
RT خاليا ورمية َحبَنِيَّة 

RT عقاقير مضادة للتفتل 

RT عقاقير مضادة للورم 
RT كشف المناعة الشعاعية 

RT ضات الورم  ُمُحّضِ

RT مستضد سرطاني جيني 
RT مسرطنات 

RT معالجة مشتركة 

RT نقائل 

RT  نوعية الحياة 

RT نيوكارسينوستاتين 

 أورام

USE أورام 

 أورام أرومية لمفاوية

USE أورام لمفية 

ْبقية  أورام األرومة الّدِّ

ETDE: 2002-06-13 
USE أورام دبقية 

 أورام النجميات

INIS: 1992-09-22; ETDE: 1981-01-12 
*BT1 أورام دبقية 

 أورام تجريبية

1999-07-08 

UF سرطانة والكر 

UF سرطانة يوشيدا 

UF َغَرن جنسن 

*BT1 أورام 
NT1 ورم َحبَن إرليخ 

RT فيروسات ابيضاض الدم 

 أورام ُحَبْيبية لمفاوية

USE أورام لمفية 

 أورام ُحَبْيبيّة

*BT1 أورام 

RT أمراض رّضع خمجية 
RT التهاب 

RT تغيَّرات مرضية 

 أورام دبقية

INIS: 1986-12-18; ETDE: 1981-01-12 
UF ْبقية  أورام األرومة الدِّ

*BT1 أمراض الجهاز العصبي 

*BT1 أورام 
NT1 أورام النجميات 

 أورام دموية

INIS: 1995-09-18; ETDE: 1977-06-21 
RT أذيّات 

RT تخثّر الدم 

RT نزف 

 أورام ظهارية

SF سرطان الجلد 

*BT1 سرطانات 

NT1 أورام ميالنية 
RT ظهارة 

 أورام عضلية

*BT1 )أغران )ساركومات 

NT1 ساركوما العضلة المخططة 
RT عضالت 

 أورام ُغديّة

*BT1 سرطانات 
RT ُغدَد 

 أورام غضروفية خبيثة

USE )أغران )ساركومات 

USE أمراض هيكلية 

 أورام كبدية

*BT1 سرطانات 

RT كبد 

 أورام لمفية

UF أورام أرومية لمفاوية 
UF ةأورام ُحبَْيبية لمفاوي 

*BT1 أمراض الجهاز المناعي 
*BT1 أورام 

NT1 أغران لمفاوية 

NT1 مرض هدجكن 
RT جهاز لمفي 

RT خاليا لمفاوية 

 أورام ميالنية

*BT1 أورام ظهارية 

 أورام وعائية

UF أورام وعائية دموية 
*BT1 سرطانات 

RT أوعية دموية 

RT أوعية لمفية 

 أورام وعائية دموية

USE أورام وعائية 

 أوراو

UF جامعات أوك ريدج المتعاونة 

*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

 التولويدين-أورتو

USE تولويدينات 

 أورتو الفنانترولين

*BT1 فنانترولينات 
BT1 كواشف 

RT فروئين 

 ثنائي هدروكسي بنزن )كاتيكول ناري(-أورتو

USE كاتيكول ناري 

 أورتو يودو الهيبورات )هيبوران(

INIS: 1975-10-23; ETDE: 2002-04-17 

USE هيبوران 

 أورتوكالز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-06-20 

أبيض إلى أحمرمصفرشاحب، أو معدن شفاف         
 لمجموعة الفلسبار، وحيد الميل في التشكل.

*BT1 فلسبارات 

RT سيليكات األلمنيوم 

 أورتويودوهيبورات الصوديوم

INIS: 1975-10-23; ETDE: 2002-06-13 
USE هيبوران 

 أورتيت

1997-01-28 
USE أالنيت 

 أورتيكونات

1996-07-08 

USE أنابيب كاميرا 

 أوردة

*BT1 أوعية دموية 

NT1 جهاز بابي 

RT أوعية لمفية 
RT حقن داخل الوريد 

 أورنيتين

UF 5،2-ثنائي أمينو حمض الفالريك 
*BT1 حموض أمينية 

 أوروبا

1995-04-03 

NT1 أوروبا الشرقية 
NT2 إستونيا 

NT2 ألبانيا 

NT2 أوكرانيا 
NT3 قرم 

NT2 االتحاد الروسي 

NT3 ُجُزر  كوريل 
NT3 دوبنا 

NT3 سيبيريا 

NT3 كامشاتكا 
NT3 لوفوزيرو 

NT3 نوفايا  زمليا 

NT2 بالروسيا 
NT2 بلغاريا 

NT2 بوسنيا وهرزغوفينا 

NT2 بولندا 
NT2 جمهورية تشيكيا 

NT2 جمهورية مقدونيا في يوغوسالفيا 

NT2 رومانيا 
NT2 سلوفاكيا 

NT2 سلوفينيا 

NT2 صربيا 
NT2 كرواتيا 

NT2 التفيا 
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NT2 ليتوانيا 

NT2 مولدوفا 
NT2 مونتينغرو 

NT2 هنغاريا 

NT1 أوروبا الغربية 
NT2 إسبانيا 

NT3 ُجُزر  كناري 

NT2 إيرلندا 
NT2 إيسلندا 

NT2 إيطاليا 

NT3 أبنين 
NT3 صقلية 

NT2 البرتغال 

NT3 ُجُزر  األزور 
NT2 المملكة المتحدة 

NT2 النمسا 

NT2 بلجيكا 
NT2 جمهورية ألمانيا االتحادية 

NT2 سان مارينو 

NT2 سكاندنافيا 
NT3 السويد 

NT3 دنمارك 

NT3 فنلندا 
NT3 نروج 

NT2 سويسرا 

NT2 فرنسا 
NT3  جزيرةreunion 

NT2 لوكسمبورغ 

NT2 مالطا 
NT2 موناكو 

NT2 نظرة مقدسة 

NT2 ضة(هولندا )األراضي المنخف 
NT2 يونان 

RT االتحاد األوربي 

RT المجموعة األوربية للطاقة الذرية 

 أوروبا الشرقية

INIS: 1997-11-11; ETDE: 1993-01-27 

BT1 أوروبا 
NT1 إستونيا 

NT1 ألبانيا 

NT1 أوكرانيا 
NT2 قرم 

NT1 االتحاد الروسي 

NT2 ُجُزر  كوريل 
NT2 دوبنا 

NT2 سيبيريا 

NT2 كامشاتكا 
NT2 لوفوزيرو 

NT2 نوفايا  زمليا 

NT1 بالروسيا 
NT1 بلغاريا 

NT1 بوسنيا وهرزغوفينا 

NT1 بولندا 
NT1 جمهورية تشيكيا 

NT1 جمهورية مقدونيا في يوغوسالفيا 

NT1 رومانيا 
NT1 سلوفاكيا 

NT1 سلوفينيا 

NT1 صربيا 
NT1 كرواتيا 

NT1 التفيا 

NT1 ليتوانيا 
NT1 مولدوفا 

NT1 مونتينغرو 

NT1 هنغاريا 

 أوروبا الغربية

INIS: 1995-04-03; ETDE: 1993-08-31 

BT1 أوروبا 

NT1 إسبانيا 
NT2 ُجُزر  كناري 

NT1 إيرلندا 

NT1 إيسلندا 
NT1 إيطاليا 

NT2 أبنين 
NT2 صقلية 

NT1 البرتغال 

NT2 ُجُزر  األزور 
NT1 المملكة المتحدة 

NT1 النمسا 

NT1 بلجيكا 
NT1 جمهورية ألمانيا االتحادية 

NT1 سان مارينو 

NT1 سكاندنافيا 
NT2 السويد 

NT2 دنمارك 

NT2 فنلندا 
NT2 نروج 

NT1 سويسرا 

NT1 فرنسا 
NT2  جزيرةreunion 

NT1 لوكسمبورغ 

NT1 مالطا 
NT1 موناكو 

NT1 نظرة مقدسة 

NT1 )هولندا )األراضي المنخفضة 
NT1 يونان 

 أوروبيوم

*BT1 أتربة نادرة 

 130أوروبيوم 

INIS: 2003-01-03; ETDE: 2002-12-26 
*BT1 نظائر االوروبيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 131أوروبيوم 

INIS: 2003-01-03; ETDE: 2002-12-26 

*BT1 نظائر االوروبيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 132أوروبيوم 

2007-01-30 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر االوروبيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 133أوروبيوم 

2007-01-30 

*BT1 نظائر االوروبيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 134أوروبيوم 

INIS: 1989-10-27; ETDE: 1989-11-21 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر االوروبيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 135أوروبيوم 

INIS: 1989-10-27; ETDE: 1989-11-21 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر االوروبيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 136أوروبيوم 

INIS: 1986-04-02; ETDE: 1985-12-11 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر االوروبيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 137أوروبيوم 

INIS: 1988-04-15; ETDE: 1984-08-20 
*BT1 نظائر االوروبيوم 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 138أوروبيوم 

INIS: 1977-06-14; ETDE: 1977-10-20 

*BT1  زائد المشعة -بيتا نظائر اضمحالل 

*BT1 نظائر االوروبيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 139أوروبيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر االوروبيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 140أوروبيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر االوروبيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 141أوروبيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر االوروبيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 142أوروبيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر االوروبيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 143أوروبيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر االوروبيوم 
*BT1 اإللكتروني نظائر مشعة ذات األسر 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 144أوروبيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر االوروبيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 145أوروبيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر االوروبيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 146أوروبيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر االوروبيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 147أوروبيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
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*BT1 نظائر االوروبيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 شعة عمرها أيامنظائر م 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 148أوروبيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر االوروبيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 149أوروبيوم 

*BT1 نظائر االوروبيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 150أوروبيوم 

*BT1 ناقص المشعة  -تا نظائر اضمحالل بي 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر االوروبيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 151أوروبيوم 

*BT1 نظائر االوروبيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 152أوروبيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر االوروبيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 153أوروبيوم 

*BT1 نظائر االوروبيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 154أوروبيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر االوروبيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 155أوروبيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر االوروبيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 156أوروبيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر االوروبيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 157أوروبيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر االوروبيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 158أوروبيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر االوروبيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  النادرةنوى األتربة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 159أوروبيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر االوروبيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 160أوروبيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر االوروبيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 161أوروبيوم 

INIS: 1986-10-29; ETDE: 1986-11-20 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر االوروبيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 162أوروبيوم 

INIS: 1987-08-27; ETDE: 1987-10-02 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر االوروبيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 163أوروبيوم 

2007-01-30 

*BT1  قص المشعةنا  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر االوروبيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 164أوروبيوم 

2007-01-30 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر االوروبيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 165أوروبيوم 

2007-01-30 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر االوروبيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 166أوروبيوم 

2007-01-30 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر االوروبيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 167أوروبيوم 

2007-01-30 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر االوروبيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 أوروغواي

*BT1 أمريكا الجنوبية 
BT1 بلدان نامية 

 أوْريزا )جنس الرز(

USE أَُرز 

 أوريغون

1997-06-17 
*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

NT1 ماونت هود 

RT الشاطىء الغربي في الواليات المتحدة 
RT جبال كاسكاد 

RT حوض نهر كولومبيا 
RT سهل سنيك ريفر 

RT شالالت كالماث 

 أورين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1996-02-27 

USE أصباغ ثالثي فنيل  فسفين 

USE متعدد الفنوالت 

 أوزبكستان

INIS: 1997-08-20; ETDE: 1993-04-08 
SF اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية 

SF اتحاد الجمهوريات السوفييتية االشتراكية 

SF االتحاد السوفييتي 
BT1 آسيا 

RT بحر آرال 

 أوزون

RT أكسجين 

RT تحويل إلى أوزون 

RT كيمياء الغالف الجوي 
RT مركبات أوكسجينية 

 إِّوزّ 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-02 

*BT1 طير 

 أوساخ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-24 

USE قواديس 

 أوساط استنباتية

1997-06-19 

RT بروتين وحيد الخلية 

RT ثقافة دُْفعية 
RT ُغذيّات 

RT الزجاج في 

RT مستنبت متواصل 
RT مستنبت نصف دُفُعي 

RT مستنبتات  نسيجية 

RT مستنبتات خلوية 

 أوساط المرسب

2014-03-28 

BT1 مواد مضافة 

RT تحوصب 
RT تكتّل 

RT غروانيات 

RT معلّقات 

 أوساط مختلطة

USE مذيبات مختلطة 

 أوسميوم

*BT1 معادن البالتين 
*BT1 معادن حرارية 

 161أوسميوم 

2009-08-28 

*BT1 نظائر األوسميوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 162أوسميوم 

INIS: 1989-07-19; ETDE: 1989-08-01 

*BT1 نظائر األوسميوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 اضمحالل ألفا نظائر مشعة من 
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*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 163أوسميوم 

INIS: 1986-05-08; ETDE: 1986-07-03 

*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 164أوسميوم 

INIS: 1986-05-08; ETDE: 1986-07-03 
*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 165أوسميوم 

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 

*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 فردية -ى زوجية نو 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 166أوسميوم 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-05-01 

*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 167أوسميوم 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-05-01 

*BT1 نظائر األوسميوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 168أوسميوم 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1979-04-12 

*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 169أوسميوم 

INIS: 1982-08-27; ETDE: 1979-09-26 

*BT1 نظائر األوسميوم 
*BT1 ر اإللكترونينظائر مشعة ذات األس 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 170أوسميوم 

*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 زوجية -زوجية  نوى 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 171أوسميوم 

*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 172أوسميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 173أوسميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 األوسميوم نظائر 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 174أوسميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 رونينظائر مشعة ذات األسر اإللكت 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 175أوسميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 176أوسميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 177أوسميوم 

*BT1 زائد المشعة - نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 178أوسميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 179أوسميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 180أوسميوم 

*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 181أوسميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األوسميوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 182أوسميوم 

*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 183أوسميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األوسميوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 184أوسميوم 

*BT1 نظائر األوسميوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 185أوسميوم 

*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 186أوسميوم 

*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 187أوسميوم 

*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 188أوسميوم 

*BT1 نظائر األوسميوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 189أوسميوم 

*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 190أوسميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 191أوسميوم 

*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 192أوسميوم 

*BT1 نظائر األوسميوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
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*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 193أوسميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 194أوسميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 ي المشعةنظائر التحول الداخل 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 195أوسميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 196أوسميوم 

INIS: 1977-01-26; ETDE: 1976-10-13 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 197أوسميوم 

2006-10-13 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األوسميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 ثقيلة نوى 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 199أوسميوم 

2007-11-22 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األوسميوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 200أوسميوم 

2010-03-02 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر األوسميوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 أوعية

USE حاويات 

 أوعية )تفاعالت كيميائية(

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1976-05-17 
USE مفاعالت كيميائية 

 أوعية )ضغط(

USE أوعية الضغط 

 أوعية )مفاعل(

USE أوعية المفاعالت 

 أوعية الضغط

UF )أوعية )ضغط 

BT1 حاويات 

RT إخماد الضغط 

RT تحكم بالضغط 

RT خفض الضغط 
RT مّحميات 

RT منظومات خفض الضغط 

RT وصالت مالءمة أنبوبية 

 أوعية المفاعالت

 لحاويات غير مضغوطة لقلوب مفاعالت و مكونات مرافقة.

UF )أوعية )مفاعل 

BT1 حاويات 

 أوعية حاوية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-11-08 
USE حاويات 

 أوعية دموية

UF تصوير األوعية 

*BT1 أعضاء 
BT1 جهاز قلبي وعائي 

NT1 أوردة 

NT2 جهاز بابي 
NT1 شرايين 

NT2 أبهر 

NT2 إكليليّات 
NT2 شرايين سباتية 

NT2 ية  شرايين مّخِ

NT1 شعريّات 
RT إقفار 

RT أمراض وعائية 

RT إنصمام إشعاعي 
RT أورام وعائية 

RT تضيّق وعائي 

RT تَنشأ االوعية الدموية 
RT توسُّع وعائي 

RT جريان الدم 
RT ُخثار 

RT ُشعَْيرات متوّسعة 

RT ات مَّ ِِ  ِص
RT عوامل قلبية وعائية 

RT مجاري جانبية 

RT مضيّقات وعائية 
RT عات وعائية  موّسِ

RT نزف 

 أوعية ديوار

INIS: 1985-07-18; ETDE: 1977-06-30 
USE ديوارات 

 أوعية لمفية

UF قناة صدرية 

BT1 جهاز لمفي 
RT أورام وعائية 

RT أوردة 

RT عقد لمفية 

 أوغانيسون

2017-04-11 

استعمل لهذا  118العنصر   2017قبل آذار / مارس 
 العنصر.

UF  118بعد الرادون، العنصر 

UF  118عنصر 
UF  (118يونينغوكتيوم )العنصر 

*BT1 عناصر ما بعد األكتنيد 

 294 أوغانيسون

2017-04-11 
استعمل لهذا  294 118العنصر    2017قبل أذار / مارس 

 المفهوم.

UF  118 294عنصر  
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 أوغرا

*BT1 مرايا مغنطيسية 

 أوغندا

BT1 أفريقيا 
BT1 بلدان نامية 

 أوقيانوسيا

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1978-12-11 

االسم الذي يطلق على أرض وسط وجنوب المحيط الهادئ 
متضمنة ميالنيزيا، ميكونيزيا، بولينيزيا وأحياناً استراليا، 

 نيوزيالند، وأرخبيل ماالي.

UF ُجُزر  الباسيفيك 
NT1 )مكرونسيا )جزر 

NT2 توفالو 

NT2 ُجُزر  مارشال 
NT3 إنيويتوك 

NT3 جزيرة بيكيني 

NT2 يباتيكير 

NT2 )نورو )في ميكرونسيا 
NT1 نيو كاليدونيا 

RT أستراليا 

RT ُجُزر 
RT نيوزيلند 

 أوك ريدج

INIS: 1992-07-22; ETDE: 1977-06-24 

*BT1 تينيّسي 
BT1 مناطق المدينة 

RT احتياطي أوك ريدج 

RT مخبر أوك ريدج الوطني 
RT مصنع نشر الغازات في أوك ريدج 

RT  منشأةy-12 

 أوكتان

*BT1 ألكانات 

 أوكتانوالت

UF ( 2كحوالت األكتيل - )كحول إيتيل هكسيل 

*BT1 كحول 

ثنائي إيزوبوتيل كاربامويل  N ،N -أوكتيل )فينيل( 

 متيل أكسيد الفسفين

1993-06-10 
ثنائي إيزوبوتيل كاربامويل  N ،N -أوكتيل )فينيل(         

 متيل أكسيد الفسفين.

*BT1 أكاسيد الفسفين 
*BT1 مركبات فسفور عضوية 

RT استخالص بالمذيب 

RT عملية ترويكس 

 أوكتينات

2000-04-12 

*BT1 ألكنات 

 أوكرانيا

INIS: 1997-08-20; ETDE: 1993-02-08 

UF جمهورية أوكرانيا االشتراكية السوفيتية 

SF اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية 
SF اتحاد الجمهوريات السوفييتية االشتراكية 

SF االتحاد السوفييتي 

*BT1 أوروبا الشرقية 
NT1 قرم 

RT البحر األسود 

RT نهر الدانوب 
RT نهر بريبت 

RT نهر دنيبر 

 أوكزالدهيد

USE غليوكسال 

 أوكسيتتراسيكلين

UF تيراميسين 

*BT1 تتراسيكلينات 

 أوكسيتوسين

*BT1 هرمونات نخامية 

RT رحم 

RT مخاض 

 أوكسيتيللوريدات

2000-04-12 

BT1 مركبات أوكسجينية 

BT1 مركبات التلّوريوم 
RT أكسيدات 

RT تلوريدات 

 أوكسيم البنزوين

*BT1 أكسيمات 

 أوكسينيت

2000-04-12 

USE معادن اليورانيوم 

 أوكالهوما

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

RT تشكيل تشاتانوغا 

RT حوض برمي 
RT  منشأة إنتاج سكيوياuf6 
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 أوكيناوا

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1980-08-25 
BT1 ُجُزر 

RT يابان 

 أوليفين

*BT1 معادن السيليكيت 
RT أنورتوسيت 

RT بازلت 

RT بريدوتيتات 
RT سليكات الحديد 

RT سليكات المغنيزيوم 

RT كيمبرليت 
RT مكاشيف المسار الكهرنافذية 

 أوليفينات

USE ألكنات 

 أولين

USE تريولين 

 أومنيترون

1996-06-28 

USE اتسينكروترون 

 أوموهوئيت

1996-07-15 

USE معادن اليورانيوم 
USE مواد أكسيدية 

 أوميغا ناقص

1987-12-21 

USE جسيمات أوميغا 

 أونتاريو

*BT1 كندا 

NT1 بحيرة إليوت 

NT1 نهر تشوك 
NT1 نهر ديب 

RT نهر سان لورانس 

RT نهرأوتاوا 

 أونكوفين

INIS: 1976-05-07; ETDE: 1976-08-04 

UF سلفات الفنكِرستين 
*BT1 عقاقير مضادة للتفتل 

*BT1 قلوانيات 

 أوهيو

UF نهر سييوتو 
*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

NT1 كليفلند 

RT تشكيل تشاتانوغا 
RT مخبر باتل كولمبس 

RT مخبر ماوند 

RT مركز إنتاج المواد العلفية 
RT منشأة االنتثار الغازي في بورتسموث 

RT بالطرد المركزي في بورتسموث منشأة التخصيب 

RT نهر أوهيو 

 إويدياليت

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1975-10-01 

USE معادن السيليكيت 

 إياس

RT اضطرابات طمثية 

RT تبعية العمر 

RT خصوبة 
RT دورة اإليستروس 

RT دورة الحيض 

 أيام العمل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1993-08-31 
RT برامج العمل المتناوب 

RT توظيف 

RT شروط العمل 
RT عمل 

RT مجموع الموظفين 

 أيام درجات الحرارة

INIS: 1993-01-13; ETDE: 1975-09-30 
BT1 واحدات 

RT تدفئة األمكنة 

RT تكييف الهواء 

RT قياس درجة الحرارة 
RT مناخات 

 إيانتينيت

2000-07-24 

*BT1 معادن اليورانيوم 
*BT1 مواد أكسيدية 

RT ومأكاسيد اليوراني 

 إيبرونيازيد

1996-07-18 
USE إيزونيازيد 

USE مضادات االكتئاب 

 إيبونيت

BT1 ممرونات مفلكنة 

 إيبيدوتات

2000-04-12 

 معدن يوجد عموما في صخر متحول.
*BT1 معادن السيليكيت 

RT سليكات الحديد 

RT سليكات الكالسيوم 
RT سيليكات األلمنيوم 

 إيتان

*BT1 ألكانات 

RT ثنائي كلورفنيل ثالثي كلور االيتان 

 إيتانال )أستالدهيد(

USE أِستالدهيد 

 إيتانول

UF إيتانول 
UF روح الكولونيا 

UF كحول األتوكسي 

UF كحول التخمر 
*BT1 كحول 

NT1 إيتانول حيوي 

NT2 إيتانول سليلوزي 
RT برنامج المزيج من الغاز والحكول 

RT وقود اإليتالنول 

 إيتانول

USE إيتانول 

 إيتانول حيوي

2009-04-22 

*BT1 إيتانول 
NT1 إيتانول سليلوزي 

RT وقود اإليتالنول 

RT وقود بديل 
RT وقود حيوي 

 إيتانول سليلوزي

2009-04-22 

*BT1 إيتانول حيوي 
RT دُُخن عصوي 

RT ذرة 

RT سليلوز 

 إيتر اإليزوبروبيل

UF إيزو بروبيل األثير 

UF ( ايتر-2ثنائي )بروبيل 

*BT1 إيترات 
RT محالّت عضوية 

 إيتر المتيل

1976-07-30 
UF ثنائي متيل إتير 

*BT1 إيترات 

RT محالّت عضوية 

 ألفا -إيتر غليسريل ثماني الديسيل 

1996-06-26 

USE إيترات 

USE كحول 

 إيتر متيل الفنيل

USE أنيسول 

 إيترات

1996-10-23 
 عادة يستخدم مخدر ومذيب  أنظر أيضا إيتر االتيل.      

UF أتيرات ثنائي الغليكول أحادي األلكيل 

UF )أكِزتانات )اإليترات 
UF  ألفا -إيتر غليسريل ثماني الديسيل 

UF حمض أيوغليساميك 

UF سلولوز نصفي 
UF كحول بايتيل 

UF كربيتوالت 

*BT1 مركبات أكسجين عضوية 
NT1 2،1- ثنائي متوكسي االيتان 

NT1 أتيل فنيل 

NT1 أِستاالت 
NT2 أِستال 

NT1 أنيسول 

NT1 إيتر اإليزوبروبيل 
NT1 إيتر المتيل 

NT1 إيترات تاجية 

NT1 إيتراالتيل 
NT1 بوتيل االيتر 

NT1 سلوسولفات 

NT1 كوركومين 
NT1 متالل 

NT1 مكسامين 

NT1 مورفولينات 
RT ثيروكسين 

RT ثيرونين 

RT رباعي هدروالبيران 
RT غليوكوالت متعدد االتيلين 

 إيترات تاجية

INIS: 1992-01-28; ETDE: 1992-02-14 
*BT1 إيترات 

RT استخالص بالمذيب 

RT )مربوطات )لواجن 
RT معقدات 

RT وسطاء مخلبية 

 إيتراالتيل

UF ثنائي اتيل األيتر 
*BT1 إيترات 

RT ُمبنِّجات 

RT محالّت عضوية 

 إيتربيوم

*BT1 أتربة نادرة 

 150إيتربيوم 

INIS: 1985-04-22; ETDE: 1985-05-07 
*BT1 نظائر اإليتربيوم 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 151إيتربيوم 

INIS: 1985-10-22; ETDE: 1984-11-29 

*BT1 نظائر اإليتربيوم 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 152إيتربيوم 

INIS: 1980-12-01; ETDE: 1980-09-05 

*BT1 نظائر اإليتربيوم 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 153إيتربيوم 

INIS: 1977-06-14; ETDE: 1977-10-20 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتربيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 مشعة عمرها مكروثانيات نظائر 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 154إيتربيوم 

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-07-07 

*BT1 نظائر اإليتربيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
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*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 155إيتربيوم 

INIS: 1976-01-28; ETDE: 1975-09-12 

*BT1 نظائر اإليتربيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 156إيتربيوم 

INIS: 1976-11-08; ETDE: 1976-09-15 
*BT1 نظائر اإليتربيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 157إيتربيوم 

1976-07-06 

*BT1 نظائر اإليتربيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 158إيتربيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإليتربيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 159إيتربيوم 

*BT1 نظائر اإليتربيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 160إيتربيوم 

*BT1 زائد المشعة -يتا نظائر اضمحالل ب 

*BT1 نظائر اإليتربيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 161إيتربيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتربيوم 

*BT1 كترونينظائر مشعة ذات األسر اإلل 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 162إيتربيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتربيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 163إيتربيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتربيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 164إيتربيوم 

*BT1 نظائر اإليتربيوم 

*BT1 الداخلي المشعة نظائر التحول 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 165إيتربيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإليتربيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 ألسر اإللكترونينظائر مشعة ذات ا 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 166إيتربيوم 

*BT1 نظائر اإليتربيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 167إيتربيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتربيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 168إيتربيوم 

*BT1 نظائر اإليتربيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 169إيتربيوم 

*BT1 نظائر اإليتربيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 170م إيتربيو

*BT1 نظائر اإليتربيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 171إيتربيوم 

*BT1 نظائر اإليتربيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 172إيتربيوم 

*BT1 نظائر اإليتربيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 173إيتربيوم 

*BT1 نظائر اإليتربيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 174إيتربيوم 

*BT1 نظائر اإليتربيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 175إيتربيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإليتربيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 176إيتربيوم 

*BT1 نظائر اإليتربيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 177إيتربيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإليتربيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 ائر مشعة عمرها ساعاتنظ 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 178إيتربيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإليتربيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 179إيتربيوم 

1982-06-09 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإليتربيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 180إيتربيوم 

INIS: 1987-09-22; ETDE: 1987-10-02 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتربيوم 

*BT1 عمرها دقائق نظائر مشعة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 إيترفنيل المتيل

USE أنيسول 

 إيترون )مركبات كبريت عضوية(

2000-04-12 

USE مركبات كبريت عضوية 

USE مواد وقائية من اإلشعاع 

 إيتريوم

*BT1 عناصر انتقالية 

 100إيتريوم 

INIS: 1977-06-13; ETDE: 1977-10-20 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 101إيتريوم 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1981-01-27 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 102إيتريوم 

INIS: 1977-01-26; ETDE: 1976-11-17 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 103إيتريوم 

INIS: 1996-06-17; ETDE: 1996-05-31 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتريوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
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*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 77إيتريوم 

INIS: 1990-12-05; ETDE: 1991-01-14 
*BT1 نظائر اإليتريوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 79إيتريوم 

INIS: 1992-03-26; ETDE: 1992-09-30 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتريوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 80إيتريوم 

INIS: 1980-05-14; ETDE: 1979-12-10 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 81إيتريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 82إيتريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 83إيتريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 84إيتريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 اإليتريوم نظائر 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 85إيتريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإليتريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 86إيتريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإليتريوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 87إيتريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإليتريوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

RT مولدات نظائر مشعة 

 88إيتريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتريوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 89إيتريوم 

*BT1 نظائر اإليتريوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 90إيتريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتريوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 91إيتريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتريوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 92إيتريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 متوسطة نوى كتلها 

 93إيتريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإليتريوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 94إيتريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 95إيتريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 96إيتريوم 

*BT1 ناقص المشعة  -ائر اضمحالل بيتا نظ 
*BT1 نظائر اإليتريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 97إيتريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتريوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 98إيتريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 99إيتريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 إيتن )أستيلين(

USE أستيلين 

 إيتوبورفيرينات

2000-04-12 

USE بورفيرين 

 إيتونين

UF حمض اتيل تيو أمينو الزبد 

UF  الزبدحمض اتيل مركابتو أمينو 

*BT1 حموض أمينية 
*BT1 م  عوامل مضادة للتشحُّ

*BT1 مركبات كبريت عضوية 

*BT1 مضادات الُمْستَْقلَب 

 إيداهو

1997-06-19 

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 
RT حزام التحميل الغربي في الواليات المتحدة 

RT حوض نهر كولومبيا 

RT سهل سنيك ريفر 
RT منتزه يلوستون الوطني 

RT وادي نهر رافت 

 إيدز

INIS: 1986-08-26; ETDE: 1986-03-04 
 متالزمة العوز المناعي المكتسب.

UF متالزمة العوز المناعي المكتسب 

*BT1 أمراض الجهاز المناعي 
*BT1 أمراض فيروسية 

RT علم األوبئة 

RT فيروس اإليدز 
RT كريات بيضاء 

RT مناعة 

RT نشوء المرض 

 أيدي

*BT1 أذرع 

NT1 أصابع 
RT قفازات 

RT مداِوالت 

 إيران

BT1 آسيا 
BT1 الشرق األوسط 

BT1 بلدان نامية 

RT أوبك 
RT بحر قزوين 

 إيرلندا

1995-04-03 

*BT1 أوروبا الغربية 
BT1 بلدان متطورة 

RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 

 إيرلندا الشمالية

USE المملكة المتحدة 

 أيروباكتر

*BT1 بكتريا 

RT أتربة 
RT أمعاء 
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RT قولونيات الشكل 

 إيروغالسين

2000-04-12 
USE أصباغ آزو 

USE حموض السلفونيك 

USE )مؤشرات )مشعرات 

 أيروموناس

INIS: 1993-07-12; ETDE: 1979-07-18 

*BT1 بكتريا 

 إيريجينيت

1996-07-18 

USE معادن اليورانيوم 

USE مواد أكسيدية 

 إيريديوم

*BT1 معادن البالتين 

*BT1 معادن حرارية 

 166إيريديوم 

INIS: 1986-05-08; ETDE: 1986-07-03 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائراإليريديوم 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 167إيريديوم 

INIS: 1986-05-08; ETDE: 1986-07-03 

*BT1 ثانية نظائر عمرها ميلي 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائراإليريديوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 168إيريديوم 

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائراإليريديوم 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 169يوم إيريد

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائراإليريديوم 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 170إيريديوم 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائراإليريديوم 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 171إيريديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائراإليريديوم 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 172إيريديوم 

*BT1  مشعة عمرها ثوانينظائر 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائراإليريديوم 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 173إيريديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائراإليريديوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 174إيريديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائراإليريديوم 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 175إيريديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائراإليريديوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 176إيريديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائراإليريديوم 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 177إيريديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائراإليريديوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 178إيريديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائراإليريديوم 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 179إيريديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائراإليريديوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 180إيريديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائراإليريديوم 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 181إيريديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائراإليريديوم 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 182إيريديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائراإليريديوم 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 183إيريديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائراإليريديوم 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 184إيريديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائراإليريديوم 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 185إيريديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائراإليريديوم 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 186إيريديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائراإليريديوم 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 187إيريديوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائراإليريديوم 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 188إيريديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائراإليريديوم 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 189إيريديوم 

*BT1 ترونينظائر مشعة ذات األسر اإللك 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائراإليريديوم 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 190إيريديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائراإليريديوم 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 191إيريديوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائراإليريديوم 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 192إيريديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 سنوات نظائر مشعة عمرها 

*BT1 نظائراإليريديوم 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 193إيريديوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائراإليريديوم 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 194إيريديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
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*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائراإليريديوم 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 195إيريديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نظائراإليريديوم 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 196إيريديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نظائراإليريديوم 

*BT1 وى ثقيلةن 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 197إيريديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائراإليريديوم 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 198إيريديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائراإليريديوم 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 إيزابيل

USE  حلقات تخزينisabelle 

 إيزو البنتان

INIS: 1983-09-06; ETDE: 1979-09-26 

USE 2-ايزو البنتان 

 إيزو بروبيل األثير

USE إيتر اإليزوبروبيل 

 إيزو سيانات

1995-01-11 

مركبات محددة يجب أن تفهرس من خالل تنسيق        
 واصفة تشكيل المركبات الكاتيونية وواصفة األيون أعاله.

UF حمض إيزو السيانيك 

BT1 مركبات النتروجين 
*BT1 مشتقات حمض الكربونيك 

RT سيانات 

RT مركبات أوكسجينية 

 إيزوألوكساذينات

2000-04-03 

UF فالفينات 
*BT1 مركبات آزوت عضوية 

*BT1 مركبات أكسجين عضوية 

*BT1 مركبات حلقية المتجانسة 
NT1 ديافوراز 

RT تمائم أنزيمات 

 إيزوبارات )نكليون(

USE  باريوناتn* 

 إيزوبارات نكليونية

USE  باريوناتn* 

 إيزوبروبيل بنزن

USE كومين 

 بارا -إيزوبروبيل تولوين 

USE سْيمين 

 إيزوبرين

UF 2-تاديئينمتيل البو 

*BT1 ديينات 
RT متعدد االيزوبرين 

 إيزوبوتان

USE 2-ايزو البوتان 

 إيزوبوتيلين

USE ايزو البوتلين 

 إيزوثيو سيانات

1995-01-11 

مركبات محددة يجب أن تفهرس من خالل تنسيق        
 واصفة تشكيل المركبات الكاتيونية وواصفة] األيون أعاله.

BT1 مركبات النتروجين 

*BT1 مركبات كبريت عضوية 

*BT1 مشتقات حمض الكربونيك 
RT تيوسيانات 

 أمينو اثيل-إيزوثيوريا بيتا

INIS: 2005-01-31; ETDE: 2005-02-01 
UF أمينو إتيل تيو يوريا الكاذب 

UF أمينو اتيل األيزوتيورونيوم 

UF أمينو اثيل تيويوريا الكاذب 
*BT1 أمينات 

*BT1 ثيويوريات 

*BT1 ن اإلشعاعمواد وقائية م 

 إيزوسبين

1996-01-24 

UF سبين إيزوباري 

UF سبين نظيري 
BT1 خواص الجسيمات 

RT جسيمات فتنة 

RT  ميلز -نظرية يانغ 

 إيزوميرات االنشطار

RT انشطار تلقائي 

RT نوى إيزوميرية 

 إيزوميرات ضوئية

1994-06-27 

USE خياالت 

 إيزوميرات ضوئية يمينية ويسارية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-02-23 
USE خياالت 

 إيزوميرازات

 .5كود رقم 

*BT1 أنزيمات 
RT تماكب 

RT رسمزة 

RT متماكبات 

 إيزوميالز

USE أميالز 

USE )أنزيمات إْسِويَّة )إيزوأنزيمات 

 إيزونتريالت

*BT1 مشتقات حمض الكربونيك 

RT نتريالت 

 إيزونيازيد

1996-07-18 
UF إيبرونيازيد 

*BT1 عوامل مضادة للميكروبات 

*BT1 هدرازيدات 
RT بيريدينات 

 إيسكار

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-26 
USE  حلقة تخزينescar 

 إيسلندا

1997-06-17 

*BT1 أوروبا الغربية 
BT1 بلدان نامية 

BT1 ُجُزر 

RT المحيط األطلنطي 
RT حقل كرافال  الجيوحراري 

RT حقل نيما فجال الجيوحراري 

RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 

 إيصاالت استالم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 

RT إمدادات الوقود 

RT تجارة 

 إيطاليا

1997-06-19 
*BT1 أوروبا الغربية 

BT1 بلدان متطورة 

NT1 أبنين 
NT1 صقلية 

RT بحر األدرياتيكي 

RT جبال األلب 
RT حقل ترافال الجيو حراري 

RT حقل الردرلّو الجيوحراري 

RT حقل مونت أمياتا الجيوحراري 
RT سان مارينو 

RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 

RT نظرة مقدسة 
RT نهر بو 

 إيفوري كوست

INIS: 1997-01-07; ETDE: 1976-01-26 

USE كوت ديفوار 

 إيقاف

USE امتصاص 

 إيقاف بسبب المطر

USE اجتراف 

 إيقاف تشغيل )مفاعل(

2000-04-12 

USE إيقاف تشغيل المفاعل 

 إيقاف تشغيل المفاعل

 لمفاعالت االنشطار فقط.

UF )إيقاف تشغيل )مفاعل 

BT1 إغالق 
BT1 دورة حياة المفاعل 

NT1 إيقاف طارىء 

RT تشغيل المفاعل 
RT حرارة متبقية 

RT قدرة متبقية 

RT وسائل المفاعل 

 إيقاف طارئ

USE إيقاف طارىء 

 إيقاف طارىء

UF إيقاف طارئ 

*BT1 إيقاف تشغيل المفاعل 
RT تحكم بالسموم المائعة 

RT حاالت عابرة مستبقة بدون إيقاف مفاجئ للمفاعل 

RT سموم منحلة 
RT فاصمات أمان المفاعل 

RT قضبان اإليقاف الفوري 

RT منظومات حماية المفاعل 

 إيقاف نهائي للتشغيل

1996-04-29 

NT1  ً  وقف تشغيل المفاعل نهائيا
RT إعداد للتشغيل 

RT إغالق 

RT إلغاء 
RT فعل إصالحي 

 إيكانيت

2000-04-12 

*BT1 فلزات التوريوم 
*BT1 معادن السيليكيت 

*BT1 معادن اليورانيوم 

RT سليكات التوريوم 
RT سليكات اليورانيوم 

 إيكسيون

2000-04-12 
حصر و تسخين البالزما من خالل توضع عال جدًا لحقول 

 (.LASLحقول مغناطيسية محورية )كهربائية جذرية على 

USE مرايا مغنطيسية 

 إيكولوجيا

NT1 إيكولوجيا إشعاعية 

NT1 إيكولوجيا الخط القاعدي 

RT انقراض بيولوجي 
RT تأثرات المفترس والفريسة 

RT تحليل إقليمي 



 إيكولوجيا إشعاعية 94 إينوزيتول

 

 

RT تعاقب إيكولوجي 

RT تكافل 
RT تكيّف بيولوجي 

RT تنّوع األنواع الحيّة 

RT توازن إيكولوجي 
RT حيوانات 

RT مرعى منزلي أو محلي 

RT منظومات بيئية 

 إيكولوجيا إشعاعية

BT1 إيكولوجيا 

RT هجرة نكليدات مشعة 

 إيكولوجيا الخط القاعدي

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1977-04-12 
الحالة االيكولوجية أو دراسات تلك الحالة الموجودة في موقع 

ي هذه المنطقة أومنطقة جغرافية قبل حدوث بعض التطوير ف
 ؛ تزود بقاعدة لتقييم أثر التطوير.

BT1 إيكولوجيا 

RT تنّوع األنواع الحيّة 

RT منظومات المعلومات الجغرافية 
RT ميزات الموقع 

 (147 -إيلينيوم )بروميتيوم 

USE بروميتيوم 

 إيماض

1976-05-07 

*BT1 تبخر 

RT بخار 
RT منظومات بخار وميضي 

 إيميبرامين

*BT1 أمينات 

*BT1 مركبات آزوت عضوية 
*BT1 مركبات حلقية المتجانسة 

*BT1 مضادات االكتئاب 

 إيميدات

*BT1 مركبات آزوت عضوية 

NT1 إتيل ماليميد-n 

RT حموض ثنائي الكربوكسيل 

 إيميدات اإليمين

USE اميدينات 

 إيميدازوالت

1996-10-22 

مركبات تحتوي على حلقة خماسية غير متجانسة        
 .3و  1تحتوي على ذرات النيتروجين في المواضع 

UF إميدازول 

UF حمض البارابانيك 
*BT1 آزوالت 

NT1 أالنتوئين 

NT1 بنزإيميدازوالت 

NT1 بيوتين 

NT1 حمض اليوروكانيك 
NT1 كرياتينين 

NT1 متروتيدازول 

NT1 ميزونيدازول 
NT1 هستامين 

NT1 هستيدين 

NT1 هيدانتوينات 

 إيميدنيات

1996-07-18 

USE مركبات آزوت عضوية 

 إيمينات

1996-01-24 
لمشتقات األلدهيد والكيتون  فقط، أي للمركبات التي       

؛ ولتلك التي تحتوي على  -Nتحتوي على مجموعة = 
، انظر مركبات النتروجين العضوية أو -NH-مجموعة 

 الواصفات المحددة المناسبة المسجلة بموجبه.

*BT1 مركبات آزوت عضوية 

NT1 قواعد شيف 
NT1 كرياتينين 

RT ألدهيدات 

RT انيديناتغو 
RT كيتونات 

 إيمينويوريا )غواندين(

USE غوانيدينات 

 أينشتاينيوم

*BT1 أكتينيدات 
*BT1 عناصر ما بعد البلوتونيوم 

 240أينشتاينيوم 

2007-10-22 

*BT1 نظائر أينشتاينيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 241أينشتاينيوم 

2007-10-22 

*BT1 نظائر أينشتاينيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 242أينشتاينيوم 

2007-10-22 
*BT1 نظائر أينشتاينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 243أينشتاينيوم 

*BT1 نظائر أينشتاينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 246أينشتاينيوم 

*BT1 نظائر أينشتاينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 248أينشتاينيوم 

*BT1 نظائر أينشتاينيوم 

*BT1 ة ذات األسر اإللكترونينظائر مشع 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 249أينشتاينيوم 

*BT1 نظائر أينشتاينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 250أينشتاينيوم 

*BT1 نظائر أينشتاينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 251أينشتاينيوم 

*BT1 منظائر أينشتاينيو 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 253أينشتاينيوم 

*BT1 نظائر أينشتاينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  من االنشطار التلقائينظائر مشعة 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 254أينشتاينيوم 

*BT1 نظائر أينشتاينيوم 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 257أينشتاينيوم 

2007-10-22 
*BT1 نظائر أينشتاينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 258أينشتاينيوم 

2007-10-22 

*BT1 نظائر أينشتاينيوم 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 244أينشتاينيوم

*BT1 نظائر أينشتاينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 245أينشتاينيوم

*BT1 نظائر أينشتاينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 247أينشتاينيوم

*BT1 نظائر أينشتاينيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 252أينشتاينيوم

*BT1 نظائر أينشتاينيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 255أينشتاينيوم

*BT1 نظائر أينشتاينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 256أينشتاينيوم

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1976-09-14 

*BT1 نظائر أينشتاينيوم 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 8 - إينور

1993-10-03 
*BT1 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 

RT سبائك إنكونل 

 إينوزيتول

UF  إينوزيتول- i 



 i -إينوزيتول  95 مأيونات األمريسيو

 

 

*BT1 إينوزيتوالت 

*BT1 م  عوامل مضادة للتشحُّ
RT حمض الفيتيك 

 i -إينوزيتول 

USE إينوزيتول 

 إينوزيتوالت

*BT1 أحاديات السكريد 
NT1 إينوزيتول 

RT مركبات أكسجينية 

 إينوزين

*BT1 بورينات 

*BT1 نوكليوزيدات 

RT هيبوكسانتين 

 إينولين

*BT1 متعدد السكريدات 

RT )متعدد االستال )راتنجات األستال 

 أيوا

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 
RT  مختبرames 

RT نهر الميسيسيبي 

RT نهر ميسوري 

 إيواء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-06-06 

UF توضيب 
RT إمالء 

RT تعدين تحت أرضي 

RT مراقبة الطبقات 

 إيواء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-17 

موضع االحتفاظ اآلمن , مثال إنقالب متتبعات الشمس أثناء 
 العواصف المصحوبة بالبََرد.

RT تخزين 

RT وضع 

 أيوباميدول

INIS: 1984-02-22; ETDE: 1984-03-06 
BT1 وسائط التباين 

 إيوزين

BT1 أصباغ 
*BT1 حموض أكسجينية 

BT1 )مؤشرات )مشعرات 

*BT1 مركبات بروم عضوية 
RT حمض الفتاليك 

 إيوفالفين

USE أكريفالفين 

 أيونات

1996-07-18 
االيونات في المحاليل الصلبة و السائلة تكشف كمركبات اما 
االيونات في الغازات فتكشف كواصفات مركبة تتالف من 
اسم العنصر و الواصفة ايونات، االيونات في الحزم توضع 

لها الواصفة الخاصة بها اذا كانت متوفرة، مثال: حزم 
                                       او اسم النظير مع الواصفة حزم أيونية.    40االرغون 

UF تفاعالت أيونية 
BT1 جسيمات مشحونة 

NT1 أبصال 

NT2 أنيونات متعددة المتجانسة 
NT2  ناقص 1أيونات الهدروجين 

NT1 أيونات 

NT1 أيونات  الكربون 
NT1 أيونات أينشتاينيوم 

NT1 أيونات األرغون 
NT1 أيونات األستاتين 

NT1 مأيونات األكتينيو 

NT1 أيونات األكسجين 
NT1 أيونات األلمنيوم 

NT1 أيونات األمريسيوم 

NT1 أيونات األنتيموان 
NT1 أيونات اإلنديوم 

NT1 أيونات األوسميوم 

NT1 أيونات اإليتربيوم 
NT1 أيونات اإليتريوم 

NT1 أيونات اإليريديوم 

NT1 أيونات االوروبيوم 

NT1 أيونات الباريوم 

NT1 أيونات البراسيوديميوم 
NT1 أيونات البركيليوم 

NT1 أيونات البروتكتينيوم 

NT1 أيونات البروم 
NT1 أيونات البروميتيوم 

NT1 أيونات البريليوم 

NT1 أيونات البزموت 
NT1 أيونات البالتين 

NT1 أيونات البالّديوم 

NT1 أيونات البلوتونيوم 
NT1 أيونات البوتاسيوم 

NT1 أيونات البولونيوم 

NT1 أيونات التاليوم 
NT1 أيونات التربيوم 

NT1 أيونات التريتيوم 

NT1 أيونات التكنيسيوم 
NT1 أيونات التلّوريوم 

NT1 أيونات التنتاليوم 

NT1 أيونات التنغستين 
NT1 أيونات التوريوم 

NT1 أيونات التوليوم 

NT1 أيونات التيتانيوم 
NT1 أيونات الجرمانيوم 

NT1 ونات الحديدأي 

NT1 أيونات الدوتريوم 
NT1 أيونات الديسبروسيوم 

NT1 أيونات الذهب 

NT1 أيونات الذيل 
NT1 أيونات الرادون 

NT1 أيونات الراديوم 

NT1 أيونات الرصاص 
NT1 أيونات الروبيديوم 

NT1 أيونات الروتينيوم 

NT1 أيونات الروديوم 

NT1 أيونات الرينيوم 

NT1 أيونات الزئبق 

NT1 أيونات الزركونيوم 
NT1 أيونات الزرنيخ 

NT1 أيونات الزنك 

NT1 أيونات الساماريوم 
NT1 أيونات السترونسيوم 

NT1 أيونات السكانديوم 

NT1 أيونات السلينيوم 
NT1 أيونات السيريوم 

NT1 أيونات السيزيوم 

NT1 أيونات السيليسيوم 
NT1 أيونات الصوديوم 

NT1 أيونات الغادولينيوم 
NT1 ات الغاليومأيون 

NT1 أيونات الفاناديوم 

NT1 أيونات الفرانسيوم 

NT1 أيونات الفرميوم 

NT1 أيونات الفسفور 

NT1 أيونات الفضة 
NT1 أيونات الفلور 

NT1 أيونات القصدير 

NT1 أيونات الكالسيوم 
NT1 أيونات الكاليفورنيوم 

NT1 أيونات الكبريت 

NT1 أيونات الكدميوم 
NT1 أيونات الكربتون 

NT1 أيونات الكروم 

NT1 أيونات الكزينون 
NT1 أيونات الكلور 

NT1 أيونات الكوبالت 

NT1 أيونات الكوريوم 
NT1 أيونات الالنتانوم 

NT1 أيونات اللوتيسيوم 

NT1 أيونات الليتيوم 
NT1 أيونات المغنيزيوم 

NT1 أيونات المنغنيز 

NT1 أيونات الموليبدنوم 
NT1 أيونات النبتونيوم 

NT1 أيونات النتروجين 

NT1 أيونات النحاس 
NT1 أيونات النيكل 

NT1 أيونات النيوبيوم 

NT1 أيونات النيوديميوم 

NT1 أيونات النيون 

NT1 أيونات الهافنيوم 
NT1 أيونات الهدروجين 

NT2  زائد 1أيونات الهدروجين 

NT2  ناقص 1أيونات الهدروجين 
NT2  زائد 2أيونات الهدروجين 

NT2  زائد 3أيونات الهدروجين 

NT1 أيونات الهليوم 
NT2 رماد الهليوم 

NT1 أيونات الهولميوم 

NT1 أيونات اليود 
NT1 أيونات اليورانيوم 

NT1 أيونات ثقيلة 

NT1 أيونات جزيئية 
NT2 )أيونات األكسونيوم )أيونات الهدرونيوم 

NT2  زائد 2أيونات الهدروجين 

NT2  زائد 3أيونات الهدروجين 
NT1 أيونات خفيفة 

NT1 أيونات ذّرية 

NT1 أيونات متعددة الشحنات 
NT1 أيونات ميونية 

NT1 كاتيونات 

NT2  زائد 1أيونات الهدروجين 
NT2  زائد 2أيونات الهدروجين 

NT2  زائد 3أيونات الهدروجين 

NT1 نظائر البور 
RT إدخال األيونات في أقنية 

RT أزواج أيونية 

RT انسياق أيوني 
RT تركيب أيوني 

RT تغيير الموضع 

RT تفاعالت الجسيمات المشحونة 
RT حاالت الشحنة 

RT حالة شحنة البطارية 

RT حركية األيونات 

RT حزم أيونية 

RT درجة حرارة أيونية 

RT زرع أيوني 
RT كثافة أيونية 

RT كشف أيوني 

RT منابع أيونية 

 أيونات

*BT1 أيونات 

 أيونات  الكربون

*BT1 أيونات 

 أيونات )جزيئية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-12-16 

USE أيونات جزيئية 

 أيونات )ذّرية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-12-16 

USE أيونات ذّرية 

 أيونات أينشتاينيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات األرغون

*BT1 أيونات 

 أيونات األستاتين

*BT1 أيونات 

 أيونات األكتينيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات األكسجين

*BT1 أيونات 

 أيونات األكسونيوم )أيونات الهدرونيوم(

UF أيونات الهدرونيوم 
*BT1 أيونات جزيئية 

RT  زائد 1أيونات الهدروجين 

RT كيمياء إشعاعية 

 أيونات األلمنيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات األمريسيوم

*BT1 أيونات 



 أيونات األنتيموان 96 أيونات النحاس

 

 

 أيونات األنتيموان

*BT1 أيونات 

 أيونات اإلنديوم

*BT1 أيونات 

 أيونات األوسميوم

*BT1 أيونات 

 أيونات اإليتربيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات اإليتريوم

*BT1 أيونات 

 أيونات اإليريديوم

*BT1 أيونات 

 أيونات االوروبيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات الباريوم

*BT1 أيونات 

 أيونات البراسيوديميوم

*BT1 أيونات 

 أيونات البركيليوم

*BT1 أيونات 

 أيونات البروتكتينيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات البروم

*BT1 أيونات 

 أيونات البروميتيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات البريليوم

*BT1 أيونات 

 أيونات البزموت

*BT1 أيونات 

 أيونات البالتين

*BT1 أيونات 

 أيونات البالّديوم

*BT1 أيونات 

 أيونات البلوتونيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات البوتاسيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات البولونيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات التاليوم

*BT1 أيونات 

 أيونات التربيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات التريتيوم

1996-03-04 

*BT1 أيونات 

RT  عمليةd-t 

 أيونات التكنيسيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات التلّوريوم

*BT1 أيونات 

 أيونات التنتاليوم

*BT1 أيونات 

 أيونات التنغستين

*BT1 أيونات 

 أيونات التوريوم

*BT1 أيونات 

 أيونات التوليوم

*BT1 أيونات 

 أيونات التيتانيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات الجرمانيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات الحديد

*BT1 أيونات 

 أيونات الدوتريوم

1996-03-04 

*BT1 أيونات 

RT  عمليةd-t 

 أيونات الديسبروسيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات الذهب

*BT1 أيونات 

 أيونات الذيل

1994-02-28 

 أيونات في نهاية الطاقة العالية في توزع الطاقة الحركية.

UF أيونات عالية الطاقة 
UF أيونات فوق حرارية 

*BT1 أيونات 

RT إلكترونات الذيل 
RT بالزما المستقرة 

RT داالت التوزع 

 أيونات الرادون

*BT1 أيونات 

 أيونات الراديوم

*BT1 أيونات 

 أيونات الرصاص

*BT1 أيونات 

 أيونات الروبيديوم

*BT1 أيونات 

 أيونات الروتينيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات الروديوم

*BT1 أيونات 

 أيونات الرينيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات الزئبق

*BT1 أيونات 

 أيونات الزركونيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات الزرنيخ

*BT1 أيونات 

 أيونات الزنك

*BT1 أيونات 

 أيونات الساماريوم

*BT1 أيونات 

 أيونات السترونسيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات السكانديوم

*BT1 أيونات 

 أيونات السلينيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات السيريوم

*BT1 أيونات 

 أيونات السيزيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات السيليسيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات الصوديوم

*BT1 أيونات 

 نيومأيونات الغادولي

*BT1 أيونات 

 أيونات الغاليوم

*BT1 أيونات 

 أيونات الفاناديوم

*BT1 أيونات 

 أيونات الفرانسيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات الفرميوم

*BT1 أيونات 

 أيونات الفسفور

*BT1 أيونات 

 أيونات الفضة

*BT1 أيونات 

 أيونات الفلور

*BT1 أيونات 

 أيونات القصدير

*BT1 أيونات 

 أيونات الكالسيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات الكاليفورنيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات الكبريت

*BT1 أيونات 

 أيونات الكدميوم

*BT1 أيونات 

 أيونات الكربتون

*BT1 أيونات 

 أيونات الكروم

*BT1 أيونات 

 أيونات الكزينون

*BT1 أيونات 

 أيونات الكلور

*BT1 أيونات 

 أيونات الكوبالت

*BT1 أيونات 

 أيونات الكوريوم

*BT1 أيونات 

 أيونات الالنتانوم

*BT1 أيونات 

 أيونات اللوتيسيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات الليتيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات المغنيزيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات المندليفيوم

1996-07-18 

 أيونات المنغنيز

*BT1 أيونات 

 أيونات الموليبدنوم

*BT1 أيونات 

 أيونات النبتونيوم

*BT1 أيونات 

 روجينأيونات النت

*BT1 أيونات 

 أيونات النحاس

*BT1 أيونات 
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 أيونات النوبليوم

1996-07-18 

 أيونات النيكل

*BT1 أيونات 

 أيونات النيوبيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات النيوديميوم

*BT1 أيونات 

 أيونات النيون

*BT1 أيونات 

 أيونات الهافنيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات الهدروجين

*BT1 أيونات 

NT1  زائد 1أيونات الهدروجين 
NT1  ناقص 1أيونات الهدروجين 

NT1  زائد 2أيونات الهدروجين 

NT1  زائد 3أيونات الهدروجين 

 زائد 1أيونات الهدروجين 

 أليونات الهيدروجين االيجابي االحادي القاعدة.

UF  جزيئة -تصادمات بروتون 

UF  ذرة -تصادمات بروتون 
*BT1 أيونات الهدروجين 

*BT1 تيوناتكا 

RT )أيونات األكسونيوم )أيونات الهدرونيوم 
RT بروتونات 

RT  مناطقh2 

 ناقص 1أيونات الهدروجين 

 أليونات الهيدروجين السلبي االحادي القاعدة.
*BT1 أبصال 

*BT1 أيونات الهدروجين 

 زائد 2أيونات الهدروجين 

 أليونات الهيدروجين االيجابية المفردة ثنائية الذرة.

*BT1 أيونات الهدروجين 

*BT1 أيونات جزيئية 
*BT1 كاتيونات 

 زائد 3أيونات الهدروجين 

 أليونات الهيدروجين االيجابية المفردة ثالثية الذرة.

*BT1 أيونات الهدروجين 
*BT1 أيونات جزيئية 

*BT1 كاتيونات 

 أيونات الهدروكسيل

USE أبصال 
USE هدروكسيدات 

 أيونات الهدرونيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-08-24 
USE )أيونات األكسونيوم )أيونات الهدرونيوم 

 أيونات الهليوم

*BT1 أيونات 

NT1 رماد الهليوم 
RT جسيمات ألفا 

 أيونات الهولميوم

*BT1 أيونات 

 أيونات اليود

*BT1 أيونات 

 أيونات اليورانيوم

*BT1 أيونات 

 أيونات ثقيلة

عندما يكون مناسباً استخدم المصطلحات الخاصة المدرجة 
 تحت الواصفة حزم أيونية.

*BT1 أيونات 

RT أيونات متعددة الشحنات 
RT حزم أيونية 

RT سيكلوترون غانيل 

RT كشف أيوني 
RT مسرعات خطية أليونات ثقيلة 

RT  مسّرعhhirf 

RT عات األيونات الثقيلة  مسّرِ

 أيونات جزيئية

INIS: 1975-11-11; ETDE: 1975-12-16 
استخدم الواصفة الواردة اعاله مع الواصفة المستخدمة أليون 

 محدد.

UF )أيونات )جزيئية 
*BT1 أيونات 

NT1 )أيونات األكسونيوم )أيونات الهدرونيوم 

NT1  زائد 2أيونات الهدروجين 
NT1  زائد 3أيونات الهدروجين 

 أيونات خفيفة

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1977-11-10 

عندما يكون مناسباً استخدم المصطلحات الخاصة المدرجة 
 تحت الواصفة حزم أيونية.

*BT1 أيونات 

RT أيونات متعددة الشحنات 
RT حزم أيونية 

RT كشف أيوني 

 أيونات ذّرية

INIS: 1975-11-11; ETDE: 1975-12-16 

استخدم الواصفة الواردة اعاله مع الواصفة المستخدمة أليون 
 محدد.
UF )أيونات )ذّرية 

*BT1 أيونات 

 أيونات سالبة

USE أبصال 

 أيونات عالية الطاقة

INIS: 1994-02-28; ETDE: 2002-06-13 

USE أيونات الذيل 

 أيونات فوق حرارية

INIS: 1994-02-28; ETDE: 2002-06-13 

USE أيونات الذيل 

 أيونات كربونية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-05-18 
أيونات عضوية مشحونة سلبياً و لديها الكترون اضافي اكثر 

 من الجذر الحر المقابل.

USE أبصال 

 أيونات متجمعة

*BT1 عيوب الخط 

RT مواقع بينية 

 أيونات متعددة الشحنات

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-03-28 

USE الشحنات أيونات متعددة 

 أيونات متعددة الشحنات

 واكثر. 3مع شحنة 

UF أيونات متعددة الشحنات 

*BT1 أيونات 

RT أيونات ثقيلة 
RT أيونات خفيفة 

 أيونات موجبة

USE كاتيونات 

 أيونات ميونية

INIS: 1978-01-13; ETDE: 1978-03-03 

*BT1 أيونات 

RT جزيئات ميونية 
RT ذرات ميونية 

 أيوهكسول

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1983-07-20 

BT1 وسائط التباين 

 أيِّّل

UF أودوُكْيليس 

UF ذكر األيّل 

UF )رنّة )حيوان مجتر من األيليات 
UF كاريبو 

*BT1 مجترات 

RT قرون الوعل 

 ائتمانات ضريبية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-03-06 

USE ائتمانات ضريبية 

 ائتمانات ضريبية

INIS: 2000-07-28; ETDE: 1980-10-27 
أشكال الغاء الضريبة، الضرائب المفروضة لكنها معادة كلياً 

 أو جزئياً، عادة على أساس ضرائب أخرى مدفوعة.

UF ائتمانات ضريبية 
BT1 حوافز مالية 

RT رسوم مالية 

RT ضرائب 
RT علم االقتصاد 

 ابتالع

BT1 مدخول 

RT أشربة 
RT امتصاص معوي 

RT تجويف فموي 

RT تناول عبر الفم 
RT غذاء 

RT قوت 

RT مياه الشرب 
RT هضم 

 ابتاللية

RT خواص سطحية 
RT كتيم ضد الماء 

RT مواد تبليل 

 ابتناء

BT1 استقالب 
RT أندروجينات 

RT اصطناع حيوي 

RT هرمون منشط جسمي 

 ابيضاض الدم )لوكيميا(

*BT1 أمراض الجهاز المناعي 

*BT1 أورام 

NT1 ابيضاض دم نِْقياني 

RT جهاز لمفي 

RT ضخامة الطحال 

RT فِْنبالستين 
RT فيروسات ابيضاض الدم 

RT فيروسات مكّونة للورم 
RT كريات بيضاء 

RT نشوء ابيضاض الدم 

RT نقي العظم 

 ابيضاض دم نِّْقياني

*BT1 )ابيضاض الدم )لوكيميا 

RT صبغي فيالدلفيا 

RT َكثَْرةُ الُحْمر 

 اتجاه مفضل

USE توّجه الحبيبات 

 اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية

1997-08-20 
جميع مكونات االتحاد السوفيتي السابق مدرجة أدناه، استخدم 

 واحدة أو أكثر حسب المطلوب.

SEE أرمينيا 
SEE أزربيجان 

SEE إستونيا 

SEE أوزبكستان 
SEE أوكرانيا 

SEE االتحاد الروسي 

SEE بالروسيا 
SEE تركمانستان 

SEE ورجياجمهورية ج 

SEE طاجيكستان 
SEE كازاخستان 

SEE كيرجيزستان 

SEE التفيا 
SEE ليتوانيا 

SEE مولدوفا 

 اتحاد الجمهوريات السوفييتية االشتراكية

2000-04-12 
جميع مكونات االتحاد السوفيتي السابق مدرجة أدناه، استخدم 

 واحدة أو أكثر حسب المطلوب.

SEE أرمينيا 
SEE أزربيجان 

SEE إستونيا 

SEE أوزبكستان 



 ن في أوربا الغربيةاتحاد المنظمين النوويي 98 اجتراف

 

 

SEE أوكرانيا 

SEE االتحاد الروسي 
SEE بالروسيا 

SEE تركمانستان 

SEE جمهورية جورجيا 
SEE طاجيكستان 

SEE كازاخستان 

SEE كيرجيزستان 
SEE التفيا 

SEE ليتوانيا 

SEE مولدوفا 

 اتحاد المنظمين النوويين في أوربا الغربية

INIS: 1999-04-28; ETDE: 1999-05-03 

 اتحاد المنظمين النووين في أوروبا الغربية.

BT1 منظمات دولية 

 اتحاد مااليا

USE ماليزيا 

 اتصاالت

NT1 نقل البيانات 
NT2 قياس من بعد 

RT إشارات 

RT إعالن 
RT تعمية 

RT تلفزيون 

RT كالم 
RT معدات راديو 

RT  آلة -منظومات إنسان 

RT منظومات نقل البيانات 
RT نظرية المعلومات 

RT هواتف 

RT وفرة 

 اتفاقات

UF مواثيق 

NT1 اتفاقيات التأمين 

NT1 اتفاقيات دولية 
NT2 اتفاقيات الطاقة الذرية 

NT2 اتفاقيات الوكالة الدولية للطاقة الذّرية 

NT2 اتفاقيات ثنائية 
NT2 اتفاقيات متعددة األطراف 

NT3 unfccc 

NT3 إعالن ريو 
NT3  اتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار

 النووية

NT3 اتفاقية الحماية الفيزيائية للمواد النووية 
NT3 اتفاقية باريس 

NT3 اتفاقية سالمة الحياة في البحر 

NT3 الميثاق الدولي لآلمان النووي 
NT3 بروتوكول كيوتو 

NT3 )كنار )اتفاق مساعدة دولية 

NT3 ميثاق اإلنذار المبكر للحوادث النووية 

NT3  ميثاق باريس للمسؤولية القانونية للطرف

 الثالث
NT3  ميثاق بروكسل الملحق بميثاق باريس حول

 مسؤولية الطرف الثالث

NT3  ميثاق بروكسل حول المسؤولية المدنية لنقل
 المواد النووية في البحر

NT3  ميثاق بروكسل حول مسؤولية تشغيل السفن

 النووية
NT3 نية المدنية ميثاق فيينا للمسؤولية القانو

 للضرر النووي

NT3  ميثاق لندن حول منع التلوث البحري بواسطة
 الفضالت والمواد األخرى

RT إجراءات إدارية 

RT استئجار 
RT استخدام طرف ثالث 

RT تسليم 

RT تعاون 
RT تفاوض 

RT تنظيمات 

RT تنفيذ 
RT توصيات 

RT عقود 

RT قوانين 

 اتفاقيات التأمين

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1994-08-10 
االتفاقيات التي تعقدها الدولة للتعويض عن الضرر النووي 

 متضمناً المسؤولية القانونية المدنية للمفاعل النووي.

BT1 اتفاقات 
RT تعويض العمال 

RT مسؤوليات 

 اتفاقيات الطاقة الذرية

*BT1 اتفاقيات دولية 

 اتفاقيات الوكالة الدولية للطاقة الذّرية

*BT1 اتفاقيات دولية 

RT الوكالة الدولية للطاقة الذّرية 
RT مظاهر قانونية 

 اتفاقيات ثنائية

*BT1 اتفاقيات دولية 

RT تلّوث عبر الحدود 

RT تلّوث عبر الحدود 

 اتفاقيات دولية

تتضمن االتفاقيات التي تشمل المنظمات الدولية. وكذلك فإن 
ستها إن كان الدول والمنظمات األعضاء في االتفاقية يتم فهر

 ذلك مناسباً.

BT1 اتفاقات 

NT1 اتفاقيات الطاقة الذرية 
NT1 اتفاقيات الوكالة الدولية للطاقة الذّرية 

NT1 اتفاقيات ثنائية 

NT1 اتفاقيات متعددة األطراف 
NT2 unfccc 

NT2 إعالن ريو 

NT2 اتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية 
NT2 ئية للمواد النوويةاتفاقية الحماية الفيزيا 

NT2 اتفاقية باريس 

NT2 اتفاقية سالمة الحياة في البحر 

NT2 الميثاق الدولي لآلمان النووي 

NT2 بروتوكول كيوتو 

NT2 )كنار )اتفاق مساعدة دولية 
NT2 ميثاق اإلنذار المبكر للحوادث النووية 

NT2  ميثاق باريس للمسؤولية القانونية للطرف
 الثالث

NT2  ميثاق بروكسل الملحق بميثاق باريس حول

 مسؤولية الطرف الثالث
NT2  ميثاق بروكسل حول المسؤولية المدنية لنقل

 المواد النووية في البحر

NT2  ميثاق بروكسل حول مسؤولية تشغيل السفن
 النووية

NT2  ميثاق فيينا للمسؤولية القانونية المدنية للضرر

 النووي
NT2 لتلوث البحري بواسطة ميثاق لندن حول منع ا

 الفضالت والمواد األخرى

RT برامج بحوث متناسقة 

RT تجميد نووي 

RT تعاون دولي 

RT سياسة خارجية 
RT عالقات دولية 

RT مشروع نورث ستار 

RT معاهدات 
RT معاهدة راروتونفا 

 اتفاقيات متعددة األطراف

*BT1 اتفاقيات دولية 

NT1 unfccc 
NT1 إعالن ريو 

NT1 اتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية 

NT1 اتفاقية الحماية الفيزيائية للمواد النووية 
NT1 اتفاقية باريس 

NT1 اتفاقية سالمة الحياة في البحر 

NT1 الميثاق الدولي لآلمان النووي 

NT1 بروتوكول كيوتو 

NT1 )كنار )اتفاق مساعدة دولية 

NT1 ميثاق اإلنذار المبكر للحوادث النووية 
NT1 ميثاق باريس للمسؤولية القانونية للطرف الثالث 

NT1  ميثاق بروكسل الملحق بميثاق باريس حول

 مسؤولية الطرف الثالث
NT1  ميثاق بروكسل حول المسؤولية المدنية لنقل

 المواد النووية في البحر
NT1 ميثاق بروكسل حول مسؤولية تشغيل السفن 

 النووية

NT1  ميثاق فيينا للمسؤولية القانونية المدنية للضرر

 النووي
NT1  ميثاق لندن حول منع التلوث البحري بواسطة

 الفضالت والمواد األخرى

 اتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية

2000-10-18 
 اتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية.

UF ويض اإلضافيضرر نووي، ميثاق التع 

UF ميثاق التعويض اإلضافي عن الضرر النووي 
*BT1 اتفاقيات متعددة األطراف 

RT الوكالة الدولية للطاقة الذّرية 

RT مسؤولية نووية 

 اتفاقية الحماية الفيزيائية للمواد النووية

INIS: 1985-06-10; ETDE: 1990-11-26 

 اتفاقية الحماية الفيزيائية للمواد النووية.

UF مواد نووية، ميثاق الوقاية المادية 
UF ميثاق الحماية الفيزيائية للمواد النووية 

UF ميثاق الحماية الفيزيائية لمادة نووية 

UF ميثاق الحماية المادية للمواد النووية 
*BT1 اتفاقيات متعددة األطراف 

RT إدارة المواد النووية 

RT حرف المواد النووية 
RT وقاية فيزيائية 

 اتفاقية باريس

2016-04-20 
اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ والتي تحكم 

 . 2020مقاييس تخفيض ثنائي أكسيد الكربون اعتبارا من عام 

UF اتفاقية باريس للتغير المناخي 
*BT1 اتفاقيات متعددة األطراف 

RT unfccc 

RT بروتوكول كيوتو 
RT تجارة اإلصدارات 

RT ناخيتغير م 

RT ثنائي أكسيد الكربون 
RT حماية بيئية 

RT ضريبة اإلصدارات 

RT طرح الكربون 
RT غازات الدفيئة 

RT قوانين التلوث 

 اتفاقية باريس للتغير المناخي

2016-04-20 
USE اتفاقية باريس 

 اتفاقية سالمة الحياة في البحر

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 
USE اة في البحراتفاقية سالمة الحي 

 اتفاقية سالمة الحياة في البحر

 اتفاقية لنن لسالمة الحياة في البحر.

UF اتفاقية سالمة الحياة في البحر 

UF ميثاق أمان الحياة في البحار 

UF ميثاق لندن حول سالمة الحياة في البحر 

*BT1 اتفاقيات متعددة األطراف 
RT تنظيمات 

RT توصيات 

RT سفن نووية 
RT مسؤولية قانونية مدنية 

 اتّساخ بيولوجي

INIS: 1994-07-01; ETDE: 1975-11-28 

UF اتّساخ حيوي 
BT1 تلويث 

RT طحالب 
RT مضادات لتجمع األوساخ 

 اتّساخ حيوي

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1976-08-25 

USE اتّساخ بيولوجي 

 اجتراف

UF إيقاف بسبب المطر 

UF ترسيب رطب 

UF )َمسح )جوي 
BT1  َْقطس 

RT إزالة تلوث 

RT تلوث الهواء 
RT رذاذ 

RT ُسُحب مشعة 



 اجتماعات 99 احتمال

 

 

RT قطيرات 

RT كسح الترسيب 
RT ماء 

RT مطر 

RT هطوالت جوية 

 اجتماعات

1996-05-14 

UF مؤتمرات 

UF ندوات 
RT سمعيّات 

RT محاضر 

 اجراء استنظامي

1996-07-18 
آلية استنظام للحصول على طول التبعثر بين جسيمين نوويين 

 في نظرية الحقل الكوانتي 

SEE تآثرات ضعيفة 
SEE لبتونات 

 اجهاد كيميائي

2014-03-28 
BT1 إجهاد بيولوجي 

 احتباس

 في حياة المتعضيات الحية.

RT إتاحية بيولوجية 
RT أعضاء 

RT أعضاء حرجة 

RT إفراغ 
RT به أقصى عبء جسدي مسموح 

RT أنسجة حيوانية 

RT بقع حارة بيولوجية 
RT توضع 

RT توّضع بيولوجي 

RT جسم 

RT حجرات 

RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

RT دوال االستبقاء 
RT عدّ لكامل الجسم 

RT قَْبط 

RT كيمياء الذرة الحارة 
RT وذمة 

 احتجاب شمسي

USE كسوف 

 احتراق

UF ترميد 

*BT1 أكسدة 

BT1 عملية حرارية كيميائية 
NT1  ً  إحراق وقودين معا

NT1 )احتراق )في الموقع 

NT1 احتراق تلقائي 

NT1 احتراق سرير مميَّع 

NT1 احتراق عكسي 

NT1 احتراق مرحلي 
NT1 احتراق نبضي 

NT1 عملية احتراق وقود بوجود أكسجين 

RT إشعال 
RT أمواج االحتراق 

RT أمواج التفجير 

RT التهابية 
RT تحكم القرع 

RT ترميد جاف 

RT ترميد رطب 
RT حرائق 

RT حراقات الحقة 

RT حركيات االحتراق 
RT حّراقات 

RT حّراقات بالغاز 

RT حّراقات نفط 
RT خواص االحتراق 

RT قيمة حرارية 

RT ال استقرارية االحتراق 
RT لهب 

RT محارق 

RT محركات إشعال بالشرارة 
RT محركات الشحنة الطباقية 

RT مشتعل 
RT منظومات إشعال 

RT منظومات إعادة جريان غاز االنفالت 

RT منظومات حقن الوقود 
RT منع الحريق 

RT  هواء -نسبة وقود 

RT نواتج االحتراق 
RT نوعية اإلشعال 

 احتراق )في الموقع(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-17 

الهواء المحقون في بئر االحتراق أحدث للظهور عند مدخل 
البئر، ومنطقة االحتراق تنتشر ضمن صخر المكمن لتقترب 

 من اآلبار المنتجة.

UF انتشار الحريق 
*BT1 احتراق 

*BT1 )معالجة )في الموقع 

RT احتراق عكسي 
RT استرداد حراري 

RT )تغويز )في الموقع 

RT )تقطير )في الموقع 

 احتراق الكربون

INIS: 1978-08-30; ETDE: 1978-10-19 

 عمليات الفيزياء الفلكية فقط.

BT1 احتراق نجمي 
RT اصطناع نكلوي 

RT تطور نجمي 
RT نجوم 

RT نماذج النجوم 

 احتراق الهدروجين

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1980-07-23 
 عمليات الفيزياء الفلكية فقط.

UF  بروتون -دورة بروتون 

UF  سلسلةpp 
BT1 احتراق نجمي 

RT اصطناع نكلوي 

RT تطور نجمي 
RT نجوم المتتالية الرئيسية 

RT نماذج النجوم 

 احتراق تلقائي

INIS: 2000-07-11; ETDE: 1975-08-19 
*BT1 احتراق 

RT أخطار الحرائق 

RT إشعال ذاتي 
RT تفجيرات 

RT حرائق 

RT منع الحريق 

 احتراق سرير مميَّع

1976-02-11 

إن احتراق الفحم المسحوق )أو أي مادة أخرى( في سرير 
ممتلئ بالحجر الجيري أو الدولوميت لقمع انبعاث الكبريت 

)عن طريق الجمع الكيميائي للكبريت مع مادة السرير( والحد 
من ميل النيتروجين واألكسجين في الغالف الجوي إلى 

 االندماج في أكاسيد النيتروجين عن طريق الحد من درجة
 حرارة رد فعل االحتراق(.

*BT1 احتراق 
RT تمييع 

RT حجرة احتراق ذات سرير مميَّع 

RT فحم 
RT مراجل ذات سرير مميَّع 

 احتراق عكسي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-13 

*BT1 احتراق 
RT )احتراق )في الموقع 

 احتراق كامل

RT تجفيف كامل 
RT تدفق حراري 

RT حوادث المفاعالت 

RT ر وقودعناص 
RT نقاط حاّرة 

RT نقل الحرارة 

 احتراق مرحلي

INIS: 1992-07-21; ETDE: 1983-07-07 
احتراق في المرحلة الغنية بالوقود تليها مرحلة غنية بالهواء 

 للسيطرة على انبعاثات أكاسيد النيتروجين.

*BT1 احتراق 
RT انحسار تلوث الهواء 

 احتراق نبضي

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1980-08-12 
*BT1 احتراق 

RT تحّكم باالحتراق 

RT حارقات نبضية 
RT حجرات احتراق 

RT حّراقات 

 احتراق نجمي

INIS: 1978-08-30; ETDE: 1978-10-19 
USE احتراق نجمي 

 احتراق نجمي

INIS: 1978-08-30; ETDE: 1978-10-19 
 عمليات الفيزياء الفلكية فقط.

UF احتراق نجمي 

NT1 احتراق الكربون 
NT1 احتراق الهدروجين 

NT1 حرق الهليوم 

NT1  دورةcno 

 احتشاء العضلة القلبية

*BT1 أمراض قلبية وعائية 

RT إقفار 

RT إكليليّات 
RT دوران الدم 

RT عضلة القلب 

 احتكارات

INIS: 1993-02-19; ETDE: 1978-03-09 
تحكم حصري  في تزويد البضائع أو الخدمات من قبل 

 ات أو أفراد.مجموع

RT تجارة 
RT تعاونيات 

RT سوق 

RT قوانين مقاِومة للتروستات 

RT كارتالت 

 احتكاك

NT1 احتكاك التدحرج 
NT1 احتكاك انزالقي 

NT1 احتكاك داخلي 

RT اهتراء 
RT علم االحتكاك 

RT فقد الطاقة 

RT معامل االحتكاك 

 احتكاك )داخلي(

2000-04-12 

USE احتكاك داخلي 

 احتكاك التدحرج

BT1 احتكاك 
RT اهتراء 

RT تروس مسننة 

 احتكاك انزالقي

BT1 احتكاك 

 احتكاك داخلي

UF )احتكاك )داخلي 

BT1 احتكاك 
RT بطاءات 

RT تخامد 

RT ذروة بوردوني 
RT عيوب بلّورية 

RT لزوجة 

 احتمال

RT إحصاء 
RT تقدير إحتمالي 

RT تقدير الخطورة 

RT داالت كثافة االحتمال 

RT طريقة مونت كارلو 

RT فرضيات طاقية 
RT قيمة متوقعة 

RT مالءمة األرجحية العظمى 

RT ش  منطق مشوَّ
RT نظرية األلعاب 

RT نظرية الشواش 



 احتمال الهروب التجاوبي 100 اختبار األداء

 

 

 احتمال الهروب التجاوبي

RT تصحيح دانكوف 
RT عوامل الضرب 

 احتواء

                                                                                            
وسائل وطرق لمنع انبعاث المواد المشعة إلى الغالف 

الحيوي، وخصوصا في حالة حوادث المفاعالت وبما فيها 
 الدفن.

UF )مص )مواد مشعة 
NT1 أبنية احتواء 

NT1 طبقات حماية 

NT1 منظومات حماية من النشاط اإلشعاعي 
NT2 منظومات للحماية بواسطة الرذاذ 

RT إطالق نواتج االنشطار 

RT أمان المفاعل 
RT تجهيزات للبحث في احتواء النشاط اإلشعاعي 

RT تسربات 

RT حاويات 
RT شروط المصدر 

RT صناديق القفازات 

RT مصادر مختومة 
RT مكونات المفاعل 

RT منشأة نماذج احتواء بالحجم الطبيعي 
RT نواتج االنشطار 

RT وقاية من اإلشعاع 

 احتواء تلوث نفطي

INIS: 1992-04-07; ETDE: 1978-01-23 
*BT1 ث  مراقبة التلوُّ

RT انسكابات النفط 

RT حواجز احتباس النفط 
RT مكافحة تلوث المياه 

 احتياجات مائية

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1976-07-07 

UF طلب على المياه 
BT1 طلب 

RT استخدام المياه 

RT ماء 
RT مصادر مائية 

RT اومة الجفافمق 

 احتياطات

1995-04-06 

 المصادر الطبيعية المتاحة والقابلة لالسترداد إقتصادياً.

UF )احتياطات الوقود األحفوري )المستحاثي 
UF احتياطيات الركاز 

BT1 موارد 

NT1 احتياطات الثوريوم 
NT1 احتياطات الفحم الحجري 

NT1 احتياطي البترول اإلستراتيجي 

NT1  احتياطيات الغضار الصفحي النفطي البحري في

 الواليات المتحدة

NT1 احتياطيات النفط البحري في الواليات المتحدة 

NT1 احتياطيات اليورانيوم 
RT استغالل الموارد 

RT تقدير الموارد 

RT مخازن 
RT مكامن الشيل النفطي 

RT مكامن الغاز الطبيعي 

RT مكامن رمال نفطية 
RT مكامن نفطية 

 حتياطات الثوريوما

INIS: 1986-05-26; ETDE: 1976-04-19 

*BT1 احتياطات 
RT أركزة الثوريوم 

 احتياطات الفحم الحجري

1991-10-02 
*BT1 احتياطات 

RT فحم 

RT مكامن الفحم الحجري 

 احتياطات المياه الجوفية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-31 

USE حوامل مائية 

 احتياطات الوقود األحفوري )المستحاثي(

USE احتياطات 

USE وقود أحفوري 

 احتياطي أوك ريدج

INIS: 1985-07-23; ETDE: 1985-01-28 
 في منطقة اوك ريدج. DOEاألرض الممتلكة من قبل 

*BT1 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 
RT ريدج أوك 

RT تينيّسي 

RT مخبر أوك ريدج الوطني 
RT مصنع نشر الغازات في أوك ريدج 

RT  منشأةy-12 

 احتياطي البترول اإلستراتيجي

INIS: 1999-10-08; ETDE: 1977-10-20 
*BT1 احتياطات 

RT إمدادات الطاقة 

RT تخزين تحت أرضي 
RT نفط 

 احتياطي النفط البحري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-10-03 
USE احتياطيات النفط البحري في الواليات المتحدة 

 احتياطيات الركاز

تكشيف بالتنسيق مابين احتياطات وأركزة أو بالواصفة 
 المتعلقة بنوع معين من الخام.

USE احتياطات 

 احتياطيات الشيل الزيتي البحري

INIS: 2000-03-28; ETDE: 1983-03-23 

USE  احتياطيات الغضار الصفحي النفطي البحري في
 الواليات المتحدة

احتياطيات الغضار الصفحي النفطي البحري في 

 الواليات المتحدة

INIS: 1992-03-26; ETDE: 1992-02-14 

UF احتياطيات الشيل الزيتي البحري 
*BT1 احتياطات 

*BT1 مكامن الشيل النفطي 

RT كولورادو 
RT يوتا 

 ط البحري في الواليات المتحدةاحتياطيات النف

INIS: 1992-04-07; ETDE: 1992-02-14 

UF احتياطي النفط البحري 
*BT1 احتياطات 

*BT1 مكامن نفطية 

RT إمدادات الطاقة 
RT إمدادات الوقود 

RT تخزين تحت أرضي 

RT كاليفورنيا 
RT وايومنغ 

 احتياطيات اليورانيوم

1986-05-26 
UF احتياطيات ركاز اليورانيوم 

*BT1 احتياطات 

RT أركزة اليورانيوم 
RT موارد معدنية 

 احتياطيات ركاز اليورانيوم

ETDE: 2002-05-24 

USE احتياطيات اليورانيوم 

 احتياطيات طبيعية

INIS: 1992-03-30; ETDE: 1978-08-07 

UF حدائق بيئية 

UF مناطق قفر 
UF مناطق محمية 

BT1 موارد 
RT استخدام األرض 

RT بيئة 

RT ُغالف حيوي 
RT قرارات حماية البرية 

RT منظومات بيئية 

 اختبار

1995-04-09 
 الخضوع لعمليات مخطط لها الحقاً ومعدة لكشف أية نواقص.

NT1 اختبار استجابة التواتر 

NT1 اختبار األداء 
NT1 اختبار تسّرب 

NT1 اختبار جذع الحفر 

NT1 اختبار طيران 
NT1 رات الطريقاختبا 

NT1 اختبارات حقلية 

NT1 اختيار المواد 
NT2 اختبار إتالفي 

NT3 اختبار تشاربي 

NT2 اختبار الإتالفي 
NT3 اختبار توهين اإلشعاع 

NT3 اختبار حراري 

NT4 اختبارات الصقيع 
NT3 اختبار صوتي 

NT4 اختبار باإلصدار الصوتي 

NT4 اختبار فوق صوتي 
NT3 اختبار كهربائي 

NT3 اختبار كهرمغنطيسي 

NT4 اختبار بتيارات إدّي 
NT3 اختبار مغنطيسي 

NT3 تصوير شعاعي صناعي 

NT4 تصوير بأشعة غاما 
NT5 مسح الوقود بواسطة أشعة غاما 

NT4  تصوير شعاعيbeta 

NT4 تصوير شعاعي باألشعة السينية 
NT4 تصوير شعاعي بروتوني 

NT4 تصوير نتروني 

NT3 معاينة مختِرقة سائلة 
NT2 اختبارات ميكانيكية 

NT3 دم  اختبارات الصَّ

NT4 اختبار تشاربي 
NT1 تجارب سريرية 

NT1 مصادقة 

RT تجارب ذات مقياس مخبري 
RT تفتيش 

RT تقّصي المسرطنات 

RT ي المطفِّرات  تقّصِ

RT ي ماسخ  تقّصِ

RT تقييم 

RT دراسات الجدوى 
RT شهادة 

RT معاينة 

RT منشآت اختبار 

 اختبار

USE مقايسة حيوية 

 snap-10aلمنظومة الطيران  1-اختبار 

1993-11-09 
USE  مفاعلs10fs-1 

 snap-10aلمنظومة الطيران  3-اختبار 

1993-11-09 

USE  مفاعلs10fs-3 

 snap-10aمنظومة الطيران  4-اختبار 

1993-11-09 

USE  مفاعلs10fs-4 

 amesاختبار 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-11-14 

USE ي المطفِّراتت  قّصِ

 اختبار إتالفي

*BT1 اختيار المواد 
NT1 اختبار تشاربي 

RT دم  اختبارات الصَّ

RT خواص ميكانيكية 
RT فحص بعد تشعيعي 

 اختبار ارتداد مائي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-10-10 
RT صخر الشيل النفطي 

RT غضار صفحي نفطي 

 اختبار استجابة التواتر

1976-07-30 
BT1 اختبار 

RT استقرار المفاعل 

 اختبار األداء

BT1 اختبار 
RT إجراء اختبار فدرالي 

RT أداء 
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RT تفتيش 

RT شهادة 
RT ضبط الجودة 

RT فحص بعد تشعيعي 

RT مقايسة حيوية 

 اختبار باإلصدار الصوتي

*BT1 اختبار صوتي 

 اختبار بتيارات إّدي

*BT1 اختبار كهرمغنطيسي 

RT تيارات دوامية 

 اختبار بيولوجي

USE مقايسة حيوية 

 اختبار تسّرب

BT1 اختبار 
RT تسربات 

RT مصادر مختومة 

RT مكاشيف التسرب 

 اختبار تشاربي

*BT1 اختبار إتالفي 

*BT1 دم  اختبارات الصَّ

 اختبار توهين اإلشعاع

1986-04-04 
*BT1 اختبار الإتالفي 

RT تصوير شعاعي صناعي 

 اختبار جذع الحفر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-02 

إختبار يتضمن اإلكمال المؤقت لبئر إلثبات احتماالت 
 االنتاجية للنفط أو الغاز.

BT1 اختبار 

RT آبار الغاز الطبيعي 

RT آبار النفط 

 اختبار حراري

*BT1 اختبار الإتالفي 

NT1 اختبارات الصقيع 

RT تصوير حراري 

 اختبار صوتي

*BT1 اختبار الإتالفي 

NT1 اختبار باإلصدار الصوتي 
NT1 اختبار فوق صوتي 

RT قياسات صوتية 

RT مجهرية صوتية 

 اختبار طيران

INIS: 1999-08-19; ETDE: 1981-01-09 

BT1 اختبار 

RT صواريخ 

RT طائرة 

RT مركبات عودة فضائية 

 اختبار فوق صوتي

*BT1 اختبار صوتي 
RT أمواج فوق صوتية 

RT قياسات صوتية 

 اختبار كهربائي

*BT1 اختبار الإتالفي 

RT موصلية كهربائية 

 اختبار كهرمغنطيسي

*BT1 اختبار الإتالفي 
NT1 اختبار بتيارات إدّي 

 اختبار الإتالفي

UF اختبار الإتالفي 

*BT1 اختيار المواد 
NT1 اختبار توهين اإلشعاع 

NT1 اختبار حراري 

NT2 اختبارات الصقيع 
NT1 اختبار صوتي 

NT2 تبار باإلصدار الصوتياخ 

NT2 اختبار فوق صوتي 
NT1 اختبار كهربائي 

NT1 اختبار كهرمغنطيسي 

NT2 اختبار بتيارات إدّي 
NT1 اختبار مغنطيسي 

NT1 تصوير شعاعي صناعي 

NT2 تصوير بأشعة غاما 
NT3 مسح الوقود بواسطة أشعة غاما 

NT2  تصوير شعاعيbeta 

NT2 تصوير شعاعي باألشعة السينية 
NT2 تصوير شعاعي بروتوني 

NT2 تصوير نتروني 

NT1 معاينة مختِرقة سائلة 
RT تحّري الوقود 

RT تصوير باإلشعاع الذاتي 

RT تفتيش 
RT تفتيش أثناء خدمة 

RT ضبط الجودة 

RT معايير إشعاعية 

 اختبار الإتالفي

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-04-16 

USE اختبار الإتالفي 

 اختبار مغنطيسي

*BT1 اختبار الإتالفي 

 اختبارات السالح النووي

USE انفجارات نووية 

 اختبارات الصقيع

*BT1 اختبار حراري 

دم  اختبارات الصَّ

*BT1 اختبارات ميكانيكية 

NT1 اختبار تشاربي 

RT أثالم 
RT اختبار إتالفي 

RT دم  شدة الصَّ

 اختبارات الطريق

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-05-07 

BT1 اختبار 

RT باصات 
RT سيارات 

RT شاحنات 

RT َمْركبات 

 اختبارات حقلية

INIS: 1981-05-11; ETDE: 1979-02-05 

BT1 اختبار 

RT تجارب ذات مقياس مخبري 
RT دراسات الجدوى 

RT منشآت إثبات الجدوي 

RT وحدات تطوير العملية 

قة  اختبارات مفلورة مختّرِّ

USE معاينة مختِرقة سائلة 

 اختبارات ميكانيكية

 إنظر أيضا الواصفات للخصائص التي تم إختبارها      
*BT1 اختيار المواد 

NT1 دم  اختبارات الصَّ

NT2 اختبار تشاربي 
RT إجهادات 

RT أحمال ديناميكية 

RT اهتراء 
RT تدوير حراري 

RT حموالت سكونية 

RT معامالت شدة اإلجهاد 
RT مقاييس االنفعال 

 اختراعات

INIS: 1994-07-01; ETDE: 1979-10-23 

RT براءات اإلختراع 
RT نقل التقانة 

 اختراق نفقي

INIS: 1993-08-02; ETDE: 1978-05-03 
ليس من أجل مفهوم اختراق االلكترون النفقي، الذي من أجله 

 استعمل مفعول النفق.

RT أنفاق 
RT تعدين تحت أرضي 

RT حفر اآلبار 

 اختراقات تحت أرضية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-09-28 
BT1 مخترقات 

NT1 خارقات تحت أرضية 

RT قذائف 

 اختزال

للتفاعالت الكيميائية فقط؛ لتغيير القياس أو حجم ، انظر        
 ضغط، واالنكماش، أو انكماش.

UF ال تناسبية 
UF نزع األكسدة 

BT1 تفاعالت كيميائية 

NT1 اختزال القنبلة 
NT1 اختزال وسيطي انتقائي 

NT1 عملية ترميت 

RT أكسدة 
RT اختزالي مؤكسد 

RT تعدين حراري 

RT تفاعالت اختزال وأكسدة 
RT عمائل مرجعة 

RT عملية كرول 

RT كمون اختزال وأكسدة 

RT متينة 

RT مختزل جونز 

 اختزال القنبلة

*BT1 اختزال 

 اختزال وسيطي انتقائي

INIS: 1992-07-21; ETDE: 1990-02-28 

*BT1 اختزال 
*BT1 نزع النترتة 

RT يد النتروجينأكاس 

RT تحفيز 
RT ضبط تلوث الهواء 

RT غاز المداخن 

 اختزالي مؤكسد

1997-06-17 
 .1كود رقم       

UF آزات نازعة للهدروجين 

UF آزات نازعة للهدروجين نكلوتيدية 
UF ديهيدوجينازات دموية 

UF ريدكتاز 

*BT1 أنزيمات 
NT1 آز البروكسيداز 

NT2 حفّاز 

NT1 آزات األكسجين 
NT2 آزات أكسدة مختلطة الوظيفة 

NT1 آزات األكسدة 

NT2 أكسيداز السيتوكروم 
NT2 لوسيفراز 

NT1 آزات الهدروكسيل 

NT2 تيروزيناز 
NT1 آزات ثالثي الهدروجين 

NT1 آزات نازعة للهدروجين من مجموعة النترو 

NT2 نتروجيناز 

NT1 أمين أكسيدازات 

NT1 ديافوراز 
NT1 ديسموتاز فائق األكسدة 

NT1 ديهيدوجينازات االستيل النصفي 

NT2 ديهدروجيناز الالكتات 
NT2 نازع هدروجين الكحول 

NT1  آزاألكسجة األحادي-4عطريل 

RT أكسدة 
RT اختزال 

RT تنفُّس 

RT عملية اختزال وأكسدة 

 اختصارات

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1978-03-03 

USE حصص 

 اختالس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 
USE سرقة 

 اختالفات سركادية

USE تغيرات يومية 

 اختالل الصيغة الصبغية

BT1 صيغة صبغية 

RT طفرات جينومية 

RT عدم االفتراق 
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 اختيار المواد

UF )مواد )اختبار 
BT1 اختبار 

NT1 اختبار إتالفي 

NT2 اختبار تشاربي 
NT1 اختبار الإتالفي 

NT2 اختبار توهين اإلشعاع 

NT2 اختبار حراري 
NT3 اختبارات الصقيع 

NT2 اختبار صوتي 

NT3 اختبار باإلصدار الصوتي 
NT3 اختبار فوق صوتي 

NT2 اختبار كهربائي 

NT2 اختبار كهرمغنطيسي 
NT3 اختبار بتيارات إدّي 

NT2 اختبار مغنطيسي 

NT2 تصوير شعاعي صناعي 
NT3 تصوير بأشعة غاما 

NT4 مسح الوقود بواسطة أشعة غاما 

NT3  تصوير شعاعيbeta 
NT3 تصوير شعاعي باألشعة السينية 

NT3 تصوير شعاعي بروتوني 

NT3 تصوير نتروني 
NT2 معاينة مختِرقة سائلة 

NT1 اختبارات ميكانيكية 

NT2 دم  اختبارات الصَّ
NT3 اختبار تشاربي 

RT إجهادات 

RT تآكل 
RT تفتيش 

RT ضبط الجودة 

RT طريقة اإلصدار 
RT علم صناعة الخزفيات 

RT  مخططs-n 

RT مرونة ضوئية 

RT  مّسرع خطيfmit 

RT مواد 
RT ميتالوغرافيا 

 اختيار الموقع

أنظر أيضا الواصفات المتعلقة بالمفاهيم المعنية باختيار 
 المكان مثل البيئة، علم الزالزل والتربة، باالضافة للتسيل.

UF اختيار موقع المفاعل 

BT1 دورة حياة المفاعل 

RT أمان المفاعل 
RT استخدام األرض 

RT بيئة 

RT تجهيز الموقع 
RT تخطيط 

RT ترخيص 

RT تصديق على الموقع 
RT حوادث 

RT علم األرصاد الجوية 

RT عمارة دارجة 
RT مناطق خارجية 

RT منشآت توليد كهرباء نووية في البحر 

RT مواقع آثارية 
RT مواقع المفاعالت 

RT  بحريةمواقع 

RT ميزات الموقع 

 اختيار موقع المفاعل

USE اختيار الموقع 

 ادارة المعرفة

2005-10-27 
اتجاه تنظيمي ومتكامل لتحديد وتجميع وصيانة ومشاركة 

 المعرفة والتمكين من خلق معارف جديدة.

BT1 إدارة 
NT1 حفظ المعرفة 

RT استرداد المعلومات 

RT قاعدة المعرفة 
RT منظومات معلومات 

RT نشر المعلومات 

 ارتباط

BT1 تصنيع 
NT1 تثبيت 

NT1 تلحيم 

NT2 تلحيم 

NT2 لحام باالحتكاك 

NT2 لحام باالنتثار 
NT2 لحام بالتفجير 

NT2 لحام بالحدادة 

NT2 لحام بالحزمة اإللكترونية 
NT2 لحام بالصفر 

NT2 لحام بالغاز 

NT2 لحام بالقوة المغنطيسية 
NT2 لحام بالقوس 

NT3 س البالزميلحام بالقو 

NT3 ع  لحام بالقوس المعدني المدرَّ
NT3 لحام بالقوس المغمورة 

NT3 لحام بقوس التنغستين الغازي 

NT4 لحام بالقوس المعدني الغازي 
NT2 لحام بالليزر 

NT2 لحام تحت الخالء 

NT2 لحام تحريضي 
NT2 لحام خبث كهربائي 

NT2 لحام فوق صوتي 

NT2 لحام كهربائي 
NT3 لحام وميضي 

NT1 ربط 

RT اقترانات 
RT توافق 

RT عناصر تثبيت 

 ارتباط إلكتروني

 (.1)ناقص  A e)معتدلة( + نتاجات Aا
RT أسر اإللكترون 

RT تأيّن 

 ارتباط متصالب

*BT1 بلمرة 

RT عالج إشعاعي 

 ارتداد المائع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-11 
عملية ارتداد المائع كالمياه الجوفية من المنبع، أيضا كمية 

 المائع المرتد.

UF َسحب المياه الجوفية 
RT موائع جيوحرارية 

RT مياه جوفية 

 ارتداد مبادل حراري لحبيبة الطبقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-27 
عملية الجريان السريري حيث يجري الطين الى اعلى عكس 

 التيار الى كريات أضخم حاملة للحرارة

UF معوجة التبادل الحراري للحبيبات 
RT صخر الشيل النفطي 

RT عملية استخالص بالمعوجة 

 ارتدادات

1995-05-09 

RT أشعة دلتا 

RT انشطار 
RT تأثيرات إشعاعية 

RT تفاعالت االقتالع 

RT  كيميائيةحالة 
RT صدم 

RT كشف البروتونات 

RT كيمياء الذرة الحارة 
RT مفعول موسباور 

RT مكاشيف ارتداد البروتونات 

 ارتشاح )صخر(

INIS: 1985-07-23; ETDE: 2002-06-13 
ترسب المادة المعدنية في الصخور بارتشاح المياه الحاملة 

اسبة للمادة في المحلول. ترتبط الواصفة ادناه بالواصفة المن
 من كتلة العمل للصخور.

USE ولوج  المياه 

 ارتشاح )ماء(

INIS: 1985-07-23; ETDE: 2002-06-13 
USE ولوج  المياه 

 ارتشاح المياه

INIS: 1985-10-23; ETDE: 2002-05-24 

USE ولوج  المياه 

 ارتطام

1996-05-23 

RT بنى الدخول 

RT تلويث 

RT َسحب 
RT مناخل 

 ارتفاع

2000-05-23 

 لالرتفاع استخدم مستويات.
BT1 أبعاد 

NT1 ارتفاع افتراضي 

NT1 ارتفاع المرجع 
RT  ّعلو 

RT مستويات 

 ارتفاع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-10-13 
USE مستويات 

 ارتفاع افتراضي

2000-04-12 

يحدد االرتفاع الظاهري للطبقة الجوية المؤينة من الفترة 
ن صدى الغالف األيوني في الزمنية بين االشارة المرسلة وبي

 السقوط العمودي.
*BT1 ارتفاع 

RT ارتفاع المرجع 

RT غالف أيوني 

 ارتفاع المرجع

2000-05-23 

قياس العالقة بين الكثافة ودرجة الحرارة لنقاط في الغالف 
 الجوي.

*BT1 ارتفاع 

RT ارتفاع افتراضي 

RT غالف أيوني 

 ارتياب في قيم البيانات

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1981-08-21 

USE تغاير البيانات 

 ازدياد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-18 

USE زيادة 

 استئجار

1995-04-06 
NT1 تأجير األرض 

RT إجراءات إدارية 

RT اتفاقات 
RT استخدام طرف ثالث 

RT استغالل الموارد 

RT عقود 
RT مظاهر قانونية 

 استئصال

RT أنابيب إلكترونية 

RT امتزاز 

RT مستأصالت 

 استئصال اآلفات

INIS: 1975-09-01; ETDE: 1975-10-01 
*BT1 مكافحة اآلفات 

RT حشرات 

RT طفيليات 

 استئصال اآلفات

NT1 استئصال اآلفات بالتشعيع 

NT1 تطهير الحبوب 

RT تعقيم 
RT حْفظ 

RT مبيدات اآلفات 

 استئصال اآلفات بالتشعيع

1980-12-02 

BT1 استئصال اآلفات 

BT1 تشعيع 
RT تطهير الحبوب 

RT تعقيم بالتشعيع 

RT حشرات 

 استئصال التوتة

*BT1 جراحة 

RT توتة 

RT مناعة 



 استئصال الحراج 103 استخدام األرض

 

 

 استئصال الحراج

INIS: 1991-10-10; ETDE: 1983-09-15 
RT إعادة التغطية النباتية 

RT دورة الكربون 

RT ريد 
RT علم الحراج 

RT غابات 

RT كتلة حيوية 

 استئصال الحنجرة

INIS: 1981-08-31; ETDE: 1981-09-22 

*BT1 جراحة 

RT َحْنَجرة 

 استئصال الغدة الدرقية

*BT1 جراحة 

RT غدة درقية 

 استئصال الكلوة

*BT1 جراحة 

RT ُكلى 

 استئصال المعدة

*BT1 جراحة 
RT أمراض جهاز الهضم 

RT معدة 

 استئصال النخامى

*BT1 جراحة 

RT غدة نخامية 

RT هرمونات نخامية 
RT وطاء 

 استئنافات

INIS: 1995-04-10; ETDE: 1979-12-10 

BT1 إجراءات إدارية 

 استبدال المواد

INIS: 1993-02-18; ETDE: 1977-12-22 

RT استبدال الوقود 

RT قابلية التبادل 

 استبدال الوقود

INIS: 1992-03-16; ETDE: 1977-12-22 

SF وقود بديل 
RT إمدادات الطاقة 

RT استبدال المواد 

RT انقطاعات الطاقة 
RT بديل الطاقة 

RT تسعير متوسط 

RT فوائض الطاقة 
RT قابلية التبادل 

RT مكافئ بديل الطاقة 

RT وقود 

RT وقود أحفوري 

RT وقود بديل 

 استبدال نظائري

USE تبادل نظائري 

 استبعاد المسؤولية

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1994-08-10 

كون المشغل النووي تحت أي اتفاقية أو قانون وطني ال ي 
 مسؤول قانونياً عن الضرر الذي أحدثه.

UF )استبعادات )مسؤولية 

RT مسؤوليات 

RT مسؤولية نووية 

 استبعادات )مسؤولية(

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1994-08-10 

USE استبعاد المسؤولية 

 استتباب

RT حاجز الدماغ والدم 

RT دم 

RT شفاء بيولوجي 
RT غدة نخامية 

RT مغدد ص 

RT فيزيولوجيا 
RT هرمونات 

RT وطاء 

 استثمار

RT تكلفة 
RT تمويل 

RT تنوع 

RT رأسمال 
RT سوق أوربية 

RT علم االقتصاد 

RT فترة التسديد 
RT قيم الملكية 

RT معدل الفائدة 

 استثمار الرمال النفطية

INIS: 1992-09-03; ETDE: 1980-10-28 
BT1 استثمار منجمي 

RT تعدين سطحي 

RT رمال نفطية 

 استثمار الشيل النفطي

INIS: 1992-04-09; ETDE: 1976-11-17 

UF تعدين الغضار الصفحي 
BT1 استثمار منجمي 

RT تعدين تحت أرضي 

RT تعدين سطحي 
RT تقانات استثمار المناجم 

 استثمار مناجم مفتوحة

INIS: 1975-11-07; ETDE: 2002-02-27 

USE تعدين سطحي 

 استثمار منجمي

1996-01-24 

NT1 استثمار الرمال النفطية 

NT1 استثمار الشيل النفطي 
NT1 )تصفية األركزة في الموقع )تعدين 

NT1 تعدين أوجيه 

NT1 تعدين الفحم الحجري 

NT1 تعدين تحت أرضي 

NT2 استثمار منجمي بالمساكن واألعمدة 

NT2 استثمار منجمي متراجع 
NT2 تعدين المساحات الصغيرة 

NT2 تعدين تكّهفي 
NT2 تعدين شرائحي 

NT2 تعدين لونغ وول 

NT2 تعدين متطور 
NT1 تعدين سطحي 

NT1 تعدين منجمي هدروليكي 

RT أركزة اليورانيوم 
RT آالت التوجيه 

RT أوجه التشغيل 

RT استغالل الموارد 
RT انزالقات أرضية 

RT انفجارات تحت أرضية 

RT انفجارات تحدث فوهات 

RT انفجارات صخرية 

RT انفجارات محتواة 

RT تربة غطائية 
RT تركيب الركاز 

RT َحفر 

RT حفر اآلبار 
RT دعائم الحاجب 

RT صرف منجمي بالحمض 

RT صناعة 
RT عربات المنجم 

RT كسر بالتفجير 

RT مناجم 
RT ميكانيك الصخور 

RT ناقالت حزامية 

 استثمار منجمي بالمساكن واألعمدة

INIS: 1992-08-28; ETDE: 1977-07-23 
*BT1 تعدين تحت أرضي 

RT تعدين الفحم الحجري 

 استثمار منجمي سطحي

INIS: 1975-11-07; ETDE: 2002-02-27 

USE تعدين سطحي 

 استثمار منجمي عبر الجبل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-05 
البدء بالتعدين والمعالجة عامودياً على المحور الطويل لحرف 

 الجبل.

USE طحيتعدين س 

 استثمار منجمي متراجع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-27 

*BT1 تعدين تحت أرضي 

RT تعدين الفحم الحجري 

 استثناءات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

SF إعفاءات 
BT1 إجراءات إدارية 

 استجابة طيفية

INIS: 1995-04-10; ETDE: 1977-06-24 

RT أداء 

RT أطياف الطاقة 

RT اعتماد على الطاقة 

RT حساسية 
RT طيوف 

RT كفاءة 

 استحاالت )مكونة للورم(

INIS: 1981-07-06; ETDE: 1981-08-04 
USE تحّوالت مكّونة للورم 

 استحدامات

 لتقييم مدى فائدة هذا اإلجراء، المادة، أو الجهاز.      
UF تطبيقات 

NT1 استخدام طرف ثالث 

NT1 استخدامات تشخيصية 
NT1 امات عالجيةاستخد 

RT أداء 

RT كفاءة 

 استحراق

UF )نضوب )وقود نووي 

NT1 تمديد االستحراق 

RT تحّري الوقود 
RT دورة وقود 

RT زمن تبريد الوقود 

RT سموم قابلة لالحتراق 
RT عناصر الوقود المستهلك 

RT وقود نووي 

 استحالب

1992-03-17 
RT مستحلبات 

RT مستحِلبات 

RT نقض االستحالب 
RT نواقص االستحالب 

 استخدام األرض

1976-07-16 
UF تمنطق 

RT أراضي جافة 

RT إعادة تأهيل األرض 
RT احتياطيات طبيعية 

RT اختيار الموقع 

RT استخدام المياه 
RT بيئة 

RT تأجير األرض 

RT تحسين المناظر الطبيعية 
RT تحليل إقليمي 

RT تعاون إقليمي 

RT ث أرضي  تلوُّ
RT حق ملكية الدولة 

RT حقوق العبور 

RT حقوق منجمية 
RT قرارات حماية البرية 

RT متطلبات األرض 

RT ث األرضي  مراقبة التلوُّ
RT مزارع 

RT مساحات التسلية 

RT مستجمع األمطار 
RT مصادر أرضية 

RT ملكية األرض 

RT مناطق خارجية 



 استخدام المياه 104 استرداد التريتيوم

 

 

RT مواقع الحقل األسمر 

 استخدام المياه

INIS: 1984-02-22; ETDE: 1983-07-20 
RT احتياجات مائية 

RT استخدام األرض 

RT بيئة 
RT تحليل إقليمي 

RT تلوث المياه 

RT خزانات المياه 
RT  ّري 

RT مصادر مائية 

RT مكافحة تلوث المياه 
RT مناطق خارجية 

 استخدام طرف ثالث

2004-09-17 

BT1 استحدامات 
RT اتفاقات 

RT استئجار 

RT عقود 

 استخدام طرق رئيسة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-06-07 

RT استهالك وقود 
RT ضرائب 

 استخدام طرق غير رئيسية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-06-07 

RT استهالك وقود 
RT ضرائب 

 استخدامات تشخيصية

INIS: 1993-07-21; ETDE: 1978-08-07 

 للتطبيقات الطبية.
BT1 استحدامات 

RT تجارب سريرية 

RT تشخيص 
RT تقنيات تشخيصية 

RT طب 

 استخدامات عالجية

INIS: 1994-01-07; ETDE: 1985-09-24 

BT1 استحدامات 

RT معالجة 

 استخالص

1993-08-02 

BT1 عمليات الفصل 

NT1 استخالص اختزالي 
NT1 استخالص بالمذيب 

NT2 استخالص الغاز فوق الحرج 

NT2 عملية استخالص الفنوالت من السوائل الغازية 
NT1 نزع األسفلت 

 استخالص )الحزم(

USE استخالص الحزمة 

 استخالص )حرارة(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-08-19 

USE استخالص حراري 

 استخالص )مذيب(

USE استخالص بالمذيب 

 استخالص اختزالي

1999-07-14 

*BT1 استخالص 

RT مفاعالت ملح مصهور 

 استخالص الحزمة

UF )استخالص )الحزم 

RT  الحزمةبصريات 

RT مغانط الحاجز 

RT مغانط كيَكر 

 استخالص الغاز فوق الحرج

INIS: 1994-09-08; ETDE: 1978-11-14 
 استخالص مادة من محل  فوق الحرج.      

*BT1 استخالص بالمذيب 

RT تسييل الفحم 
RT سوائل الفحم 

 استخالص بالتحليل الكهربائي

USE علم المعادن الكهربائي 

 استخالص بالمذيب

1996-07-18 

UF )استخالص )مذيب 

UF  سائل -استخالص سائل 
UF عملية كوزورب في فصل أحادي أكسيد الكربون 

SF  عمليةarco 

*BT1 استخالص 
NT1 استخالص الغاز فوق الحرج 

NT1 عملية استخالص الفنوالت من السوائل الغازية 

RT أدوات استخالص 
RT أدوات بودبيلنياك 

RT إعادة المعالجة 

RT كتيل )فينيل( أو- n ،n  ثنائي إيزوبوتيل
 كاربامويل متيل أكسيد الفسفين

RT إيترات تاجية 

RT تجزئة 
RT )تصفية األركزة في الموقع )تعدين 

RT تعدين مائي 

RT تيار معاكس 
RT خواص المذيب 

RT داالت التوزع 
RT ذوبان 

RT َسحب 

RT سوائل التمليص 
RT عمائل الترسيب بالتمليح 

RT  عمليةamex 

RT  عمليةcsrex 
RT  عمليةdiamex الستخالص المذيب 

RT  عمليةeurex 

RT عملية اختزال وأكسدة 
RT عملية بوركس 

RT عملية تالسبيك 

RT عملية ترامكس 
RT عملية ترويكس 

RT عملية توريكس 

RT عملية دابكس 
RT عملية زيرفلكس 

RT عملية سيفكس 

RT مملِّصات 

 استخالص حراري

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1975-08-19 

UF )استخالص )حرارة 

RT استرداد حراري 
RT تبريد 

RT تجهيزات االسترداد الحراري 

RT زمن التبريد 
RT نقل الحرارة 

 سائل -استخالص سائل 

INIS: 1975-10-23; ETDE: 2002-03-28 
USE استخالص بالمذيب 

 استخالص معدن/ملح مصهورمقاوم للتكاثر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-26 

USE إعادة المعالجة 

 استرات السليلوز

1999-04-27 

*BT1 إسترات 

NT1 نتروسلولوز 
RT سليلوئيد 

RT سليلوز 

 استرات حلقية

USE الكتون 

 استراتيجية عسكرية

INIS: 1994-08-26; ETDE: 1986-02-03 

RT حرب 

 استراحة إجهادية

USE استرخاء إجهادي 

 استرجاع السجالت

USE استرداد المعلومات 

 استرجاع الوثيقة

USE استرداد المعلومات 

 استرخاء

NT1 استرخاء إجهادي 
NT1  سبين -استرخاء سبين 

NT1 استرخاء سبين الميون 

NT1  شبيكي -استرخاء سبيني 
RT إزالة اإلثارة 

RT زمن االسترخاء 

RT فقد االسترخاء 

 استرخاء )إجهاد(

USE استرخاء إجهادي 

 دياسترخاء إجها

UF استراحة إجهادية 
UF )استرخاء )إجهاد 

UF )تلطيف )إجهاد 

BT1 استرخاء 
RT إجهادات 

RT تلدين 

RT زحف 
RT معالجات حرارية 

 سبين -استرخاء سبين 

BT1 استرخاء 

RT تجاوب مغنطيسي نووي 
RT سبين 

 استرخاء سبين الميون

INIS: 1988-02-02; ETDE: 1986-11-20 

USE استرخاء سبين الميون 

 استرخاء سبين الميون

INIS: 1988-02-02; ETDE: 1986-11-20 

تعني دراسة الخواص المغناطيسية للمادة بإيقاف الميونات 
 المستقطبة في المادة و قياس ديناميكيات سبين الميون.

UF استرخاء سبين الميون 

UF تجاوب سبين الميون 
UF دوران سبين الميون 

BT1 استرخاء 

RT تجاوب مغنطيسي 
RT توجه السبين 

RT خواص مغنطيسية 

RT شبيكات بلّورية 
RT مسابر ميونية 

 شبيكي -استرخاء سبيني 

BT1 استرخاء 

RT تجاوب مغنطيسي نووي 
RT سبين 

 استرداد )تريتيوم(

ETDE: 1975-09-11 

USE استرداد التريتيوم 

 استرداد أولي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 

UF استنفاد طبيعي 
SF شفاء 

RT غاز طبيعي 

RT نفط 

 استرداد البذور

2000-04-12 

SF شفاء 

RT بَْذر بالزمي 
RT بذور مستهلكة 

RT  َخبَث -تأثرات بذور 

RT مولّدات مغنطيسية هدروديناميكية 

 استرداد التريتيوم

ETDE: 1975-09-11 

 في مفاعالت حرارية نووية و/أو أجهزة.
UF )استرداد )تريتيوم 

SF شفاء 

RT أجهزة نووية حرارية 
RT بطانات ولودة 

RT توالد 

RT حصر بالزمي 
RT مفاعالت نووية حرارية 



 استرداد التكلفة 105 استعمال حراري

 

 

 استرداد التكلفة

INIS: 1992-04-09; ETDE: 1983-03-23 
UF تعويض 

RT تكلفة 

RT تمويل 
RT رسوم مالية 

 استرداد الرطوبة

2004-09-14 

RT استرداد حراري 
RT رطوبة 

RT ضبط الرطوبة 

RT مكيّفات 

 استرداد الطاقة

INIS: 1985-12-11; ETDE: 1978-04-06 

SF شفاء 
NT1 استرداد حراري 

RT استعمال ناتج النفايات 

RT حرارة 
RT )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 

RT منشآت استرجاع الموارد 

RT ميزان الطاقة 

 استرداد المعلومات

1996-07-08 

UF استرجاع السجالت 

UF استرجاع الوثيقة 
SF  نظامunisist 

RT إدارة قاعدة البيانات 

RT ادارة المعرفة 
RT توثيق 

RT فهارس 

RT مصطلحات معيارية 
RT منظومات معلومات 

RT وسم البيانات 

 استرداد المواد

INIS: 1992-05-04; ETDE: 1975-09-11 
SF شفاء 

*BT1 معالجة النفايات 
RT إعادة تدوير 

RT  صودا -عملية تلبيد حبير 

RT  عملية ريزوكس أولية الستخدام فحم االنتراسيت
 كمحفز

RT عملية سينغاس 

RT منشآت استرجاع الموارد 

 استرداد بارد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-05-18 

SEE تبريد 

SEE مصارف حرارية 

 استرداد ثانوي

INIS: 1991-10-22; ETDE: 1976-02-23 

USE استرداد معّزز 

 استرداد حراري

INIS: 1992-04-06; ETDE: 1981-05-18 

BT1 استرداد معّزز 

RT )احتراق )في الموقع 
RT حقن البخار 

 استرداد حراري

1986-03-04 

BT1 استرداد الطاقة 
RT استخالص حراري 

RT استرداد الرطوبة 

RT استعمال الحرارة الضائعة 
RT تجهيزات االسترداد الحراري 

RT حرارة 

RT نقل الحرارة 

 استرداد حمل السوائل

BT1 شفاء بيولوجي 

 استرداد محسَّن للزيت ميكروبيّا  

INIS: 1992-03-10; ETDE: 1980-10-27 
USE  ً  استرداد محسَّن للزيت ميكروبيّا

 استرداد محسَّن للزيت ميكروبيّا  

INIS: 1999-03-19; ETDE: 1980-10-27 
UF  ً  استرداد محسَّن للزيت ميكروبيّا

SF وبيةعمليات ميكر 

BT1 استرداد معّزز 
RT عصيّة أشنية الشكل 

RT غسل مكروبي 

RT متعّضات دقيقة 
RT وتديّة هالمية 

 استرداد معزز

INIS: 1991-10-22; ETDE: 1976-02-23 

USE استرداد معّزز 

 استرداد معّزز

INIS: 1991-10-22; ETDE: 1976-02-19 

UF استرداد ثانوي 
UF استرداد معزز 

UF عملية سولفراك الستعادة الزيت الثقيل 

SF استطالع معدات متفجرة 
SF شفاء 

NT1 استرداد حراري 

NT1  ً  استرداد محسَّن للزيت ميكروبيّا
RT إزاحة بالطور الممزوج 

RT تحفيز البئر 

RT حفر موّجه 
RT حقن المائع 

RT حقن ثنائي أكسيد الكربون 

RT حمضنة 
RT عمليات حقن المائع 

RT غمر بالقلي لتحسين استرجاع النفط 

RT محاكاة متفجرة 
RT مردود الكْنس 

RT ملء بمستحلب مكروي 

RT موائع اإلزاحة 

 استرطابية

RT امتزاز 

 استشاريون

INIS: 1999-08-19; ETDE: 1980-07-09 
BT1 مجموع الموظفين 

RT عقود 

 استشعار من بعد

1978-09-28 
تقنيات الدارة قياسات مأخوذة من طائرات أو سواتل كالتي 

 تستخدم لالستكشاف الجيولوجي.

RT استكشاف 
RT تصوير حراري 

RT تصوير متعدد األطياف 

RT تنقيب من الجو 
RT حساسات 

RT رادار صوتي 

RT رادار ضوئي 
RT سواتل 

RT  سواتلgeos 

RT  سواتلgoes 
RT سواتل سيسات 

RT سواتل الندسات 

RT قياسات الحقيقة األرضية 
RT مراقبة من الجو 

RT مسح من الجو 

RT مسوح جيوفيزيائية 

 استصالح )التربة(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

SEE إعادة تأهيل األرض 

 استضاءة

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1981-10-24 

 كثافة التدفق الضوئي على السطح.       

UF إضاءة 
UF كثافة تدفق اإلضاءة 

RT إضاءة طبيعية 

RT بصريات 
RT )بياض منعكس )ألبيدو 

RT سطوع 

RT متطلبات االضاءة 
RT منظومات إضاءة 

 استطاعة

NT1 استطاعة األمواج 
NT1 طاقة الرياح 

NT1 طاقة كهربائية 

NT2 استطاعة دون الذروة 
NT2 طاقة حركية مائية 

NT2 طاقة كهربائية فائضة 

NT2 ئيةقدرة كهرما 
NT1 كهرباء نووية 

NT2 قدرة متبقية 

RT استهالك الطاقة 
RT توليد االستطاعة 

RT دخل االستطاعة 

RT مدى االستطاعة 
RT مفاعالت نووية حرارية 

 استطاعة األمواج

1982-12-07 

BT1 استطاعة 
*BT1 مصادر طاقة متجددة 

RT أمواج المياه 

RT قوى األمواج 

 استطاعة الذروة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-06 

USE حمولة الذروة 

 استطاعة دون الذروة

INIS: 1993-01-22; ETDE: 1977-06-02 

*BT1 طاقة كهربائية 

RT تسعير في أوقات اإلستخدام 
RT تعرفة حمولة الذروة 

RT طلب على الطاقة الكهربائية 

RT كهرباء نووية 
RT مرافق عامة 

RT منشآت الطاقة الكهربائية 

 استطاعة في مجال الواط

INIS: 1988-04-15; ETDE: 1989-08-10 
BT1 مدى االستطاعة 

NT1  واط 10-01مدى االستطاعة 
NT1  واط 100-10مدى االستطاعة 

NT1  واط 1000-100مدى االستطاعة 

 استطالع معدات متفجرة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-04 
SEE استرداد معّزز 

 استعادة

USE ولوجيشفاء بي 

 استعادة النفايات

INIS: 1981-08-18; ETDE: 1981-09-22 
SF منظومات االسترجاع 

*BT1 إدارة النفايات 
RT مداولة المواد 

RT منشآت نُفايات مشعّة 

RT نُفايات مشعّة 

 استعمال الحرارة الضائعة

INIS: 1986-05-26; ETDE: 1977-06-21 

UF تعاقب طاقي 

UF تعاقب طاقي 
BT1 استعمال ناتج النفايات 

RT استرداد حراري 

RT توليد مشترك 
RT حرارة النفايات 

RT زراعة مائية 

RT مراجل استعادة الحرارة الضائعة 

 استعمال تقاني

INIS: 1999-07-21; ETDE: 1993-08-31 

UF تحليل مهمة 

RT أفضل التقنيات المتاحة 
RT بلدان متطورة 

RT تسويق 

RT تقانة مناسبة 
RT دراسات الجدوى 

RT صناعة 

 استعمال حراري

RT عوامل الضرب 



 استعمال ناتج النفايات 106 استكمام

 

 

 استعمال ناتج النفايات

INIS: 1981-12-23; ETDE: 1977-08-09 
استعمال ناتج النفايات للمواد الخام ، إما مباشرة أو بعد 
المعالجة ، مثال . حمأة مياه الصرف الصحي من أجل 

 التسميد أو النفايات المشعة كمصدر لألشعاع.
NT1 استعمال الحرارة الضائعة 

RT إدارة النفايات 

RT استرداد الطاقة 
RT تخمر كحولي 

RT توليد مشترك 

RT عصارات مستهلكة 
RT معامل تكرير النفط المستهلك 

 استغالل

2000-03-27 

SEE استغالل الموارد 

 استغالل الموارد

INIS: 1995-04-07; ETDE: 1995-05-09 

SF استغالل 
RT احتياطات 

RT تئجاراس 

RT استثمار منجمي 
RT تنمية مستدامة 

RT صناعة نفطية 

RT نضوب الموارد 

 استفحال اإلشعاع

USE استكمال 

 استقراء خارجي

*BT1 حل  عددي 

RT استقراء داخلي 
RT رياضيات 

RT طول االستقراء 

 استقراء داخلي

*BT1 حل  عددي 

RT استقراء خارجي 

RT دوال حدودية استقرائية 
RT رياضيات 

RT  كوتا -طريقة َرْنج 

 استقرار

NT1 استقرار الطور 
NT1 استقرار المدار 

NT1 استقرار المفاعل 

NT1 استقرار المنحدر 
RT تثبيت االستقرار 

RT تسيّل بالرج 

RT توازن 
RT طريقة ليابونوف 

RT عدم استقرار 

 استقرار )مفاعل انشطاري(

INIS: 1982-11-29; ETDE: 2002-06-13 

USE علاستقرار المفا 

 استقرار )مفاعل(

2000-04-12 
USE استقرار المفاعل 

 استقرار الطور

BT1 استقرار 

RT ديناميك الحزمة 

 استقرار المدار

BT1 استقرار 

RT ديناميك الحزمة 

 استقرار المفاعل

 فقط لمفاعالت إنشطار.

UF )استقرار )مفاعل انشطاري 

UF )استقرار )مفاعل 
BT1 استقرار 

RT اختبار استجابة التواتر 

RT حركيات المفاعل 
RT داالت االنتقال 

RT مخططات نيكويست 

RT مسائل الخطية 

 استقرار المنحدر

INIS: 1986-04-03; ETDE: 1979-03-27 
المقاومة من سطح مائل إلى ضعف عن طريق االنزالق       

 أو االنهيار.

BT1 استقرار 
RT انزالقات أرضية 

RT تعدين سطحي 

RT حركة التربة 
RT َحفر 

RT مراقبة الطبقات 

 استقرار حراري

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 
USE تدهور حراري 

USE حساسية 

 استقصاء )طبّي(

ETDE: 2002-06-13 

USE َمْسح طبي 

 استقطاب

من اجل العملية و الحالة في الفيزياء الكالسيكية فقط. انظر 
 ايضاً توجه السبين.

UF كهرنارية 

RT إزالة االستقطاب 
RT أشكال األمواج 

RT إلكتريتات 

RT استقطابية 
RT انتشار األمواج 

RT طريقة الفوتونات الموسومة 

RT فاعلية ضوئية 
RT قياس القطبية 

RT مفعول أوفرهاوزر 

RT مفعول فارادي 
RT مفعول فويغت 

RT  ّمفعول ِكر 

RT مقاييس القطبية 
RT هة  نوى موجَّ

RT وسطاء ستوكس 

 استقطاب القلب )نوى(

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2000-11-20 

USE إثارة 

USE قلوب نووية 

 استقطابية

معدل نسبة عزوم ثنائيات القطب الى قوة الحقل المحلي في 
 المادة. انظر ايضاً استقطابية الجسيم.

*BT1 خواص كهربائية 
RT استقطاب 

RT عزوم ثنائية القطب الكهربائية 

 استقالب

NT1 ابتناء 

NT1 استقالب أساسي 

NT1 تّحل غليكولي 

NT1 تقويض 
NT1 تنشيط استقالبي 

RT أمراض استقالبية 

RT أنزيمات 
RT أنسولين 

RT اصطناع حيوي 

RT بيولوجيا ُجَزْيئية 
RT تثبيت النتروجين 

RT تثبيت ثنائي أكسيد الكربون 

RT تصفية كلوية 
RT تقنيات الحومة الموسومة 

RT تمائم أنزيمات 
RT تنظيم حراري 

RT تنفُّس 

RT حركيات التفاعل الكيمياحيوي 
RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

RT داء سّكري 

RT دورة الكبريت 
RT دورة الكربون 

RT دورة النتروجين 

RT دورة ِكْربِس 
RT صيام 

RT غلوكاغون 

RT فسفواينول البيروفات 
RT فيتامينات 

RT فيزيولوجيا 

RT كبد 
RT كيمياء حيوية 

RT مستقلَبَات 

RT الت الدنا  ُمَوّصِ
RT مولد طليعي 

RT نشاط اإلنزيم 

RT نمو 
RT هرمونات درقية 

RT واسمات بيولوجية 

RT وطاء 
RT وظائف بيولوجية 

 استقالب أساسي

BT1 استقالب 

 استقالب النوكليدات اإلشعاعية

USE حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

 استقالل الشحنة

BT1 مبادىء الصمود 

RT تآثرات قوية 
RT نكليونات 

 استكشاف

NT1 استكشاف جيوحراري 

RT آبار استكشافية 
RT استشعار من بعد 

RT تنقيب من الجو 

RT تنقيبات بطرق كهربائية 
RT توقع 

RT جيولوجيا النفط 

RT سواتل الندسات 
RT طاقة الموارد 

RT مسوح القياس اإلشعاعي 

RT مسوح جيوفيزيائية 

RT مسوح جيوكيميائية 

RT مسوح جيولوجية 

RT ُمسوح مغنطيسية 

 استكشاف جيوحراري

1996-04-18 

 إستكشاف منابع طاقة جيوحرارية.
BT1 استكشاف 

RT آبار استكشافية 

RT تجهيزات التسجيل البئري 
RT تنقيبات بطرق كهربائية 

RT تنقيبات كهرمغنطيسية 

RT مسوح باألشعة تحت الحمراء 
RT ةمسوح تلّوري 

RT مسوح ثقالية 

RT مسوح جيوفيزيائية 
RT مسوح جيوكيميائية 

RT مسوح جيولوجية 

RT مسوح درجات الحرارة 
RT ُمسوح مغنطيسية 

RT مسوحات سيسمية 

 استكمال

1999-04-14 
UF استفحال اإلشعاع 

UF تراكم 

RT إشعاعات 
RT إشعاعات مؤيِّنة 

RT تأيّن 

RT تبعثر 
RT تدريع 

RT تركيز ايكولوجي إشعاعي 

RT توزع الجرعات في األعماق 
RT توزعات جرعة مكانية 

RT جرعات إشعاعية 

 استكمام

1983-03-15 

االنتقال من وصف نظام الجسيمات او الحقول في التقريب 
الكالسيكي الى الوصف الذي يكون فيها قانون المتغيرات 

 الموحدة يعامل على انه مؤثرات غير اجتماعية.

NT1 تكميم ثاني 

RT مؤثرات كمومية 
RT ميكانيك كمومي 

RT نظرية الحقول الكمومية 
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 استماعات مؤتمرية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-11 
USE سمعيّات 

 استنسال

INIS: 1977-10-17; ETDE: 1977-11-10 

NT1 تكاثر خضري 
NT1 كلَونة الدنا 

RT تشكل المستعمرة 

RT تكاثر خلوي 
RT خاليا نسيلية 

RT مستنبتات خلوية 

 استنفاد طبيعي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 

USE استرداد أولي 

 استهالك الطاقة

NT1 استهالك وقود 

RT استطاعة 

RT تقدير دورة الحياة 

RT )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 
RT طاقة صافية 

RT طلب 

RT عوامل الطلب 
RT قرار ضريبة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT قيم لكل فرد 

RT مردود الطاقة 
RT معدالت االستهالك 

RT مقاييس االستطاعة 

RT مقاييس الغاز 
RT منظومات الطاقة الملية 

RT نفقات الطاقة 

 استهالك وقود

1992-03-12 
UF اقتصاد الوقود 

BT1 استهالك الطاقة 

RT استخدام طرق رئيسة 
RT استخدام طرق غير رئيسية 

RT طلب 
RT معدالت االستهالك 

RT وقود 

RT وقود للسيارات 

 استيعاب

2013-08-28 

RT امتصاص 

RT علم االجتماع 
RT مجموعات أقلية 

RT مدخول 

RT هضم 

 استيالد الحيوان

NT1 تربية على نطاق واسع 

RT أعشاش 

RT تغذية 
RT تكاثر 

RT حيوانات أليفة 

RT ذُريّة 
RT زراعة 

RT  ًضة إشعاعيا  طفرات محرَّ

RT علم الوراثة 

 اشتراب

INIS: 1992-03-10; ETDE: 1976-08-25 

NT1 إمتزاز كيميائي 
NT1 امتزاز 

NT1 امتصاص 

NT2  امتصاصk 
NT2 امتصاص الطاقة 

NT2 امتصاص القلنسوة القطبية 

NT2 امتصاص تجاوبي 
NT2 امتصاص جذري 

NT2 امتصاص جلدي 

NT2 امتصاص ذاتي 
NT2 امتصاص معوي 

NT1 انتزاز 

RT خواص اشترابية 
RT منظومات استعادة نّشافة 

 اشتعال مرتد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-01-28 
 إشتعال مرتد من اللهب في حافة الموقد أوالشعلة      

RT انتشار اللهب 

RT انفجارات كيميائية 
RT حّراقات 

RT دَْسغ 

RT لهب 

 اشتقاقية

INIS: 1992-04-27; ETDE: 1980-11-08 

تحويل مركب كيميائي إلى مشتق، عادة لهدف تحديد       
 الهوية.

BT1 تفاعالت كيميائية 

RT تحليل كيميائي 

RT تحليل كيميائي بنيوي 

 اصطفاء النمط

INIS: 1992-08-11; ETDE: 1978-02-14 

BT1 توليف 
RT أنماط االهتزاز 

RT انتقاء التواتر 

RT تحكم باألنماط 
RT فل النمط َِ  َق

RT ليزرات 

 اصطناع التدفق

RT تدفق نتروني 
RT معادلة انتثار النترونات 

 اصطناع حيوي

UF )ترجمة )الجزيئات الِكْبرية 

BT1 إصطناعي 
NT1 تحوير تالي للترجمة الجينية 

RT إصطناع ضوئي 

RT أنزيمات 

RT ابتناء 

RT استقالب 

RT بيولوجيا ُجَزْيئية 
RT تحريض األنزيم 

RT تطور بيولوجي 
RT ماتتمائم أنزي 

RT تنظيم جيني 

RT فسفواينول البيروفات 
RT كيمياء حيوية 

RT ليغازات 

RT مولد طليعي 

 ترويش -اصطناع فيشر 

UF عملية سينثين 

BT1 تفاعالت كيميائية 

RT عملية ساسول-ii في التسييل 
RT هدرجة 

RT هدروكربونات 

 اصطناع نكلوي

UF اصطناع نكلوي 
BT1 إصطناعي 

NT1 تفاعالت اندماج أيونات ثقيلة 

NT1 تفاعالت نووية حرارية 
NT2 اندماج صدمي 

NT2 اندماج محفّز بالميون 

RT احتراق الكربون 
RT احتراق الهدروجين 

RT حرق الهليوم 

RT  دورةcno 
RT  عمليةr 

RT  عمليةs 
RT كيمياء كونية 

RT منشأ 

RT نجوم 

 اصطناع نكلوي

USE اصطناع نكلوي 

 رارياصطناع هيدروح

INIS: 1999-03-09; ETDE: 1975-12-16 

تركيب معدني بوجود الماء عند درجات الحرارة       
 المرتفعة.

BT1 إصطناعي 

 اضطراب

RT أعاصير 
RT أعاصير تورنيدو 

RT انتثار 

RT تحريك 
RT جريان الموائع 

RT جريان مضطرب 

RT جواذب 
RT دّوامات 

RT ريح 

RT َمْزج 

 اضطراب الغالف األيوني المفاجئ

UF اضطراب مفاجئ للغالف األيوني 

*BT1 عواصف الغالف اإليوني 

RT غالف أيوني 

 اضطراب متنقل في الغالف األيوني

UF  اضطراب متنقل في المحيط األيونيtid 

*BT1 عواصف الغالف اإليوني 
RT غالف أيوني 

 tidاضطراب متنقل في المحيط األيوني 

USE  متنقل في الغالف األيونياضطراب 

 اضطراب مفاجئ للغالف األيوني

USE اضطراب الغالف األيوني المفاجئ 

 اضطرابات

UF اضطرابات 

UF تأثيرات الغالف اإليوني 
NT1 عواصف الغالف اإليوني 

NT2 اضطراب الغالف األيوني المفاجئ 

NT2 اضطراب متنقل في الغالف األيوني 
RT اهتزازات 

RT تغيرات 

RT خلجان مغنطيسية 
RT عواصف مغنطيسية 

RT نبضات 

 اضطرابات

USE اضطرابات 

 اضطرابات تكاثرية

*BT1 أمراض الجهاز البولي التناسلي 

RT إحهاض 

RT أمراض الغدد الصم 
RT اضطرابات طمثية 

RT تكاثر 

RT َحْمل 
RT خصاء 

RT خصوبة 

RT ُعقم 

 اضطرابات طمثية

UF عدم الطمث 

UF غزارة الطمث 
*BT1 أمراض الجهاز البولي التناسلي 

RT أعضاء التناسل األنثوية 

RT أمراض الغدد الصم 
RT إياس 

RT اضطرابات تكاثرية 

RT دورة اإليستروس 
RT دورة الحيض 

 اضطرابات عقلية

UF ذُهانات 

RT أمراض الجهاز العصبي 
RT دماغ 

RT سلوك 

RT هة نفسية  عقاقير موجَّ

RT عوامل الجهاز العصبي المركزي 

 اضمحالل

لالضمحالل النووي او الجسيمي فقط. من اجل االضمحالل 
 الكيميائي او البيولوجي انظر التفكك.

UF )تفكك )نووي 

UF )تفكك )نووي 
UF )شظايا )اضمحالل 

NT1 اضمحالل الجسيمات 

NT2 اضمحالل الجسيمات الكهرمغنطيسي 
NT2 اضمحالل جسيمات ضعيف 
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NT3 اضمحالل لبتوني 

NT3 اضمحالل نصف ليبتوني 
NT3 اضمحالل هادروني ضعيف 

NT2 اضمحالل جسيمات َهدرونية 

NT2  ّاضمحالل مشع 
NT1 اضمحالل نووي 

NT2 اضمحالل ألفا 

NT2 اضمحالل بإصدار البروتونات 
NT2 اضمحالل بيتا 

NT3 اضمحالل األسر اإللكتروني 

NT4  أسرk 
NT4  أسرl 

NT4  أسرm 

NT3  زائد -اضمحالل بيتا 
NT3  ناقص -اضمحالل بيتا 

NT4 اضمحالل بيتا المزدوج 

NT5  إضمحالل بيتا المزدوج بدون
 نترينوهات

NT2 اضمحالل غاما 

NT2 اضمحالل ُمصِدر لأليونات الثقيلة 
NT3  16إصدار اضمحالل األكسجين 

NT3  28إصدار من اضمحالل المغنزيوم 

NT3  30إصدار من اضمحالل المغنزيوم 
NT3 32حالل سيليسيوم إصدار من اضم 

NT3  34إصدار من اضمحالل سيليسيوم 

NT3  12اضمحالل إصدار الكربون 
NT3  14اضمحالل إصدار الكربون 

NT3  16اضمحالل إصدار الكربون 

NT3  اإلصداري 24اضمحالل نيون 
NT2 انشطار تلقائي 

NT2 تحول داخلي 

NT3  تحويلk 
NT3  تحويلl 

NT3  تحويلm 

RT إشعاع غاما المتأخر 

RT  القيمةft 

RT  ً  انتاج الزوج داخليا

RT انتقاالت بين مستويات الطاقة 
RT انتقاالت متماكبة 

RT انتقاالت ممنوعة 

RT بروتونات متأخرة 
RT تآثرات 

RT تعالق زاوي 

RT جسيمات ألفا المتأخرة 
RT علم حركة الجسيمات 

RT عمر النصف 

RT قواعد االصطفاء 
RT مدة الحياة 

RT الضمحاللمعامل تشعيب ا 
RT مولدات نظائر مشعة 

RT نترونات متأخرة 

RT نسبة المزج 

 12اضمحالل إصدار الكربون 

INIS: 1995-06-29; ETDE: 1991-05-17 

*BT1 اضمحالل ُمصِدر لأليونات الثقيلة 

RT  12نظائر اضمحالل الكربون 

 14اضمحالل إصدار الكربون 

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1988-10-12 

*BT1 اضمحالل ُمصِدر لأليونات الثقيلة 

RT  14نظائر مشعة من اضمحالل الكربون 

 16اضمحالل إصدار الكربون 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1991-05-17 

*BT1 اضمحالل ُمصِدر لأليونات الثقيلة 

 اضمحالل ألفا

*BT1 اضمحالل نووي 

RT جسيمات ألفا 

RT جسيمات ألفا المتأخرة 
RT حاجز غاموف 

RT  موللر -قانون جايجر 

RT نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

 اضمحالل األسر اإللكتروني

*BT1 اضمحالل بيتا 

NT1  أسرk 

NT1  أسرl 
NT1  أسرm 

RT أَْسر 

RT  زائد -اضمحالل بيتا 

RT بروتونات متأخرة 
RT نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

 اضمحالل البوزيترون

USE  زائد -اضمحالل بيتا 

 الل الجسيماتاضمح

SF )تفكك )جسيمات نووية 
BT1 اضمحالل 

NT1 اضمحالل الجسيمات الكهرمغنطيسي 

NT1 اضمحالل جسيمات ضعيف 
NT2 اضمحالل لبتوني 

NT2 اضمحالل نصف ليبتوني 

NT2 اضمحالل هادروني ضعيف 
NT1 اضمحالل جسيمات َهدرونية 

NT1  ّاضمحالل مشع 

RT إنتاج الجسيمات 
RT إنتاج متعدد 

 اضمحالل الجسيمات الكهرمغنطيسي

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 
*BT1 اضمحالل الجسيمات 

RT  ّاضمحالل مشع 

RT تآثرات كهرمغنطيسية 

 اضمحالل بإصدار البروتونات

INIS: 1985-03-19; ETDE: 1984-12-27 

 اصدار البروتونات من الحاالت االساسية للنوى.

UF )اضمحالل بروتوني )اضمحالل نووي 
*BT1 اضمحالل نووي 

RT بروتونات 

RT نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

 اضمحالل بروتوني )اضمحالل جسيمي(

INIS: 1985-03-19; ETDE: 2002-04-26 

اضمحالل البروتون. استعمل الواصفة مع واصفة  من 
 واصفات االضمحالل. مثال: اضمحالل نصف ليبتوني.

USE بروتونات 

 اضمحالل بروتوني )اضمحالل نووي(

INIS: 1985-03-19; ETDE: 2002-04-26 
 اصدار البروتونات من الحاالت االساسية للنوى.

USE اضمحالل بإصدار البروتونات 

 اضمحالل بيتا

1996-07-08 
 النيترون و اضمحالل بيتا النووي.

SF  فيغنر -صيغة واي 

*BT1 اضمحالل نووي 
NT1 اضمحالل األسر اإللكتروني 

NT2  أسرk 

NT2  أسرl 
NT2  أسرm 

NT1  زائد -اضمحالل بيتا 

NT1  ناقص -اضمحالل بيتا 
NT2 اضمحالل بيتا المزدوج 

NT3 إضمحالل بيتا المزدوج بدون نترينوهات 

RT اضمحالل نصف ليبتوني 
RT  القيمةft 

RT تأين داخلي 

RT تداخل فيرتس 
RT جسيمات بيتا 

RT ياني فيرميرسم ب 

RT طيوف بيتا 
RT  تلِّلر -قواعد غاموف 

RT نظائر اضمحالل بيتا المشعة 
RT نظرية النترينو ذي المركبتين 

RT  مان -ِجل  -نظرية فاينمان 

RT  أوْهِلْنبِك -نظرية كنيب 
RT  يانغ -نظرية لي 

 زائد -اضمحالل بيتا 

UF اضمحالل البوزيترون 

*BT1 اضمحالل بيتا 
RT اضمحالل األسر اإللكتروني 

RT بروتونات متأخرة 

RT  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

 ناقص -اضمحالل بيتا 

*BT1 اضمحالل بيتا 

NT1 اضمحالل بيتا المزدوج 

NT2 إضمحالل بيتا المزدوج بدون نترينوهات 

RT بيتا -نترونات متأخرة 
RT  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

 المزدوج اضمحالل بيتا

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1983-07-20 

( و التفاعالت التي A, Z+2( و )A, Zنتاجات اضمحالل )
 لها عالقة.

*BT1  ناقص -اضمحالل بيتا 

NT1 إضمحالل بيتا المزدوج بدون نترينوهات 

 اضمحالل جسيمات ضعيف

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-05-01 

*BT1 اضمحالل الجسيمات 

NT1 ل لبتونياضمحال 
NT1 اضمحالل نصف ليبتوني 

NT1 اضمحالل هادروني ضعيف 

RT  ّاضمحالل مشع 
RT تآثرات ضعيفة 

 اضمحالل جسيمات َهدرونية

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 
 اضمحالل الجسيمات بسبب التأثرات الهدرونية.

*BT1 اضمحالل الجسيمات 

RT تآثرات قوية 

 اضمحالل غاما

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1988-10-12 

*BT1 اضمحالل نووي 

RT تحول داخلي 

 تلّلِّر -اضمحالل غاموف 

USE  تلِّلر -قواعد غاموف 

 اضمحالل غير مشع

انتقال االنبعاث القليل لطاقة الحالة المثارة من نظام كمومي 
 الى آخر. مثال: بين الذرات و خالئط غازية.

UF انتقاالت غير مشعة 

*BT1  اإلثارةإزالة 
BT1 نقل الطاقة 

RT تَفَْلور 

 اضمحالل الليبتوني

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-04-16 
USE اضمحالل هادروني ضعيف 

 اضمحالل الليبتوني

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-05-01 

USE اضمحالل هادروني ضعيف 

 اضمحالل لبتوني

اضمحالل ضعيف و التي يكون فيها منتجات االضمحالل 
 هي ليبتونات مع واحد على االقل نيترينوهات.

*BT1 اضمحالل جسيمات ضعيف 

*BT1 تآثرات ضعيفة 

RT اضمحالل نصف ليبتوني 
RT نترينوهات 

 اضمحالل مشعّ 

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1978-05-01 

 ت.اضمحالل ضعيف او كهرمغنطيسية اقتضى فوتونا
*BT1 اضمحالل الجسيمات 

RT اضمحالل الجسيمات الكهرمغنطيسي 

RT اضمحالل جسيمات ضعيف 

ر لأليونات الثقيلة  اضمحالل ُمصدِّ

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1988-07-08 

*BT1 اضمحالل نووي 

NT1  16إصدار اضمحالل األكسجين 
NT1  28إصدار من اضمحالل المغنزيوم 

NT1 30زيوم إصدار من اضمحالل المغن 
NT1  32إصدار من اضمحالل سيليسيوم 

NT1  34إصدار من اضمحالل سيليسيوم 

NT1  12اضمحالل إصدار الكربون 
NT1  14اضمحالل إصدار الكربون 

NT1  16اضمحالل إصدار الكربون 

NT1  اإلصداري 24اضمحالل نيون 
RT انشطار بارد 

RT نظائر مشعة ناتجة من اضمحالل األيونات الثقيلة 



 اضمحالل نصف ليبتوني 109 اقتصاد

 

 

 اضمحالل نصف ليبتوني

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-05-01 
اضمحالل ضعيف مع واحد نيترينو و هدرون على االقل مع 

 منتجات االضمحالل.

*BT1 اضمحالل جسيمات ضعيف 
RT اضمحالل بيتا 

RT اضمحالل لبتوني 

RT اضمحالل هادروني ضعيف 
RT لبتونات 

RT نترينوهات 

 اضمحالل نووي

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1988-10-12 
BT1 اضمحالل 

NT1 اضمحالل ألفا 

NT1 اضمحالل بإصدار البروتونات 
NT1 اضمحالل بيتا 

NT2 اضمحالل األسر اإللكتروني 

NT3  أسرk 
NT3  أسرl 

NT3  أسرm 

NT2  زائد -اضمحالل بيتا 
NT2  ناقص -اضمحالل بيتا 

NT3 اضمحالل بيتا المزدوج 
NT4 مزدوج بدون نترينوهاتإضمحالل بيتا ال 

NT1 اضمحالل غاما 

NT1 اضمحالل ُمصِدر لأليونات الثقيلة 
NT2  16إصدار اضمحالل األكسجين 

NT2  28إصدار من اضمحالل المغنزيوم 

NT2  30إصدار من اضمحالل المغنزيوم 
NT2  32إصدار من اضمحالل سيليسيوم 

NT2  34إصدار من اضمحالل سيليسيوم 

NT2  12اضمحالل إصدار الكربون 
NT2  14اضمحالل إصدار الكربون 

NT2  16اضمحالل إصدار الكربون 

NT2  اإلصداري 24اضمحالل نيون 
NT1 انشطار تلقائي 

NT1 تحول داخلي 

NT2  تحويلk 
NT2  تحويلl 

NT2  تحويلm 

 اإلصداري 24اضمحالل نيون 

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1989-06-23 
*BT1  ُصِدر لأليونات الثقيلةاضمحالل م 

RT  24نظائر مشعة من اضمحالل نيون 

 اضمحالل هادروني ضعيف

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-05-01 
 اضمحالل الهدرونات بسبب التأثرات الضعيفة.

UF اضمحالل الليبتوني 
UF اضمحالل الليبتوني 

*BT1 اضمحالل جسيمات ضعيف 

RT اضمحالل نصف ليبتوني 
RT ةتآثرات ضعيف 

 اظهار المعطيات للعيان

2015-03-13 

UF )اظهار للعيان )معطيات 
*BT1 تحليل البيانات 

RT إظهارالجريان للعيان 

RT بيانات عددية 
RT تصوير طبقي ُمَحْوسب 

RT حسابات حاسوبية 

RT رسوم حاسوبية 
RT محاكاة محوسبة 

 اظهار للعيان )جريان(

2015-03-20 

USE إظهارالجريان للعيان 

 اظهار للعيان )معطيات(

2015-03-20 

USE اظهار المعطيات للعيان 

 اعتراض

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-12-10 

RT أمن 

RT تبخر 
RT جريان الماء 

RT غابات 

RT ماء 

RT مطر حامضي 
RT مياه األمطار 

RT نباتات 

RT )هطل )مطري 
RT هطوالت جوية 

 اعتراض البروتونات

USE إدخال البروتونات في أقنية 

 اعتماد على التواتر

UF تابعية طول الموجة 
RT قياس التواتر 

RT مدى التواتر 

RT مراقبة التواتر 

 اعتماد على الجنس

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-01 

RT إناث 

RT جنس 

RT ذكور 

 اعتماد على الطاقة

ة من اجل التبعية الصريحة لكمية محددة او ظاهرة معين
 للطاقة.

RT استجابة طيفية 

RT داالت اإلثارة 
RT طاقة 

RT مدى الطاقة 

 اعطاء دواء بالمعدة

USE تناول عبر الفم 

 افتراق االنعراج

USE نماذج االنعراج 

 افتراق انعراجي

INIS: 1975-10-23; ETDE: 2002-06-13 
 في تصادمات الهدرون عالي الطاقة.

USE إنتاج الجسيمات 

USE نموذج محيطي متعدد 

 اقتراحات

INIS: 1999-03-15; ETDE: 1983-05-21 

UF عروض أسعار 

UF مقترحات غير قانونية 
RT عقود 

RT مقتنيات 

 اقتران

 ليس بالمفاهيم التي تم تغطيتها بالواصفة ارتباط.

NT1 اقتران أشباه المتجهات 

NT1  إلكترون -اقتران إلكترون 
NT1  أيون -اقتران إلكترون 

NT1  ثقب -اقتران إلكترون 

NT1  فونون -اقتران إلكترون 
NT1  كيتيل -اقتران روِدرمان 

NT1 اقتران متوسط 

NT2  اقترانj-j 
NT2  اقترانl-s 

RT إزالة االقتران 

RT تآثرات 
RT تقريب االندفاع 

RT ثوابت االقتران 

RT حالة شبه مقيدة 
RT حالة مرتبطة 

RT  ترايمان -عالقة غولدبيرِغر 

RT مخطط صفيف اقتراني 
RT نموذج االقتران الضعيف 

RT نموذج االقتران القوي 

RT  قلب -نموذج االقتران جسيم 
RT نموذج بوتستراب 

 اقتران )أجزاء اآلالت(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-05-10 

USE أجزاء َمَكنية 

 J-Jاقتران 

UF  سبين -تأثر سبين 

*BT1 اقتران متوسط 
RT اندفاع زاوي مداري 

 L-Sاقتران 

UF  ل  ساونِدْرز -اقتران روّسِ
UF  مداري -تآثر سبيني 

*BT1 اقتران متوسط 

RT اندفاع زاوي مداري 

 اقتران أشباه المتجهات

BT1 اقتران 

RT نكليونات 

 إلكترون -اقتران إلكترون 

1998-10-23 
BT1 اقتران 

RT موصلية فائقة 

 أيون -اقتران إلكترون 

1984-04-04 

BT1 اقتران 

RT موصلية فائقة 

 ثقب -اقتران إلكترون 

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1980-03-29 

BT1 اقتران 

RT إلكترونات 
RT ثقوب 

RT موصلية فائقة 

 فونون -اقتران إلكترون 

1983-03-15 

BT1 اقتران 

RT إلكترونات 
RT شبيكات بلّورية 

RT فونونات 

RT موصلية فائقة 

 اقتران اإللكترونات

 في النماذج الذرية.

UF طاقة التعالق 

BT1 تعالقات 
RT طريقة تابعيات الكثافة 

RT نماذج ذرية 

رمان   كيتيل -اقتران رودِّ

BT1 اقتران 

ل  ْرز -اقتران روّسِّ  ساوندِّ

USE  اقترانl-s 

 تفاضلي  PACاقتران زاوي مضطرب 

UF )تعالق زاوي مضطرب )تفاضلي 
*BT1 تعالق زاوي مضطرب 

RT زمنتابعية لل 

 اقتران زاوي مضطرب تكاملي

UF )تعالق  زاوي مضطرب )تكاملي 

*BT1 تعالق زاوي مضطرب 

 اقتران متوسط

BT1 اقتران 
NT1  اقترانj-j 

NT1  اقترانl-s 

RT تقريب توموناغا 

 اقترانات

INIS: 1996-04-22; ETDE: 1976-09-28 

RT ارتباط 

RT عناصر تثبيت 

 اقتصاد

 بنية أو تركيب الحياة االقتصادية في بلد أو منطقة ما.

RT إجمالي الناتج الوطني 

RT أعمال صغيرة 
RT تأثيرات تقانية 

RT  إخراج -تحليل إدخال 

RT تحليل اقتصادي 
RT تمويل 

RT تنبؤ 

RT تنوع 
RT علم االقتصاد 

RT عمل تجاري 

RT عولمة 
RT مؤسسات إعارة 



 اقتصاد الوقود 110 البحيرات الكبرى )غريت ليك(

 

 

 اقتصاد الوقود

INIS: 1992-08-17; ETDE: 1976-04-19 
USE استهالك وقود 

 اقتصاد معتمد على الهدروجين

2000-04-12 

صناعة الطاقة القائمة على الهيدروجين من أجل تخزي 
 الطاقة وتوزيعها واستعمالها.

RT تخزين الهدروجين 

RT صناعة 
RT هدروجين 

 اقتصاديات مخططة مركزيا  

INIS: 1997-08-20; ETDE: 1979-12-10 
 تتضمن اقتصاديات الدول المدرجة في القائمة أدناه.

RT ألبانيا 

RT الصين 
RT بلغاريا 

RT تأميم 

RT تطور اقتصادي 
RT جمهورية منغوليا الشعبية 

RT حكومة وطنية 

RT رومانيا 
RT سياسة اقتصادية 

RT فيتنام 

RT كوريا الشمالية 

 اإلتحاد الدولي للمشغلين النوويين

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-05-24 

USE االتحاد الدولي للمشغلين النوويين 

 اإلدارة الوطنية الصينية لألمان النووي

INIS: 1993-03-17; ETDE: 1993-04-16 
 اإلدارة الوطنية لألمان النووي.

*BT1 منظمات صينية 

 اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-01-24 

USE  إدارة الغالف الجوي والمحيطات في الواليات

 المتحدة

اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي في الواليات 

 المتحدة

INIS: 1992-04-13; ETDE: 1980-01-24 
USE  إدارة الغالف الجوي والمحيطات في الواليات

 المتحدة

 األدلة الجنائية النووية

2015-11-20 

واد النووية إليجاد دليل عن المصدر، والمتاجرة تحريات الم
 و تخصيب المواد. 

*BT1 تحّري عن الجريمة 

RT أمن 

RT انتشار 

RT حرف المواد النووية 

RT ضمانات 

RT كشف انفجار نووي 

 األرجنتين

*BT1 أمريكا الجنوبية 

BT1 بلدان نامية 

NT1 مندوسا 
RT )آنديز )جبال 

 اإلستقطابية )كهرباء الجسيمات(

2015-01-29 

USE إستقطابية كهرباء الجسيمات 

 اإلستقطابية )مغنطيسية الجسيمات(

2015-01-29 

USE إستقطابية مغنطيسية الجسيمات 

 األقاليم الشمالية الغربية

1996-07-08 

UF بورت راديوم 

*BT1 كندا 

 اإلمارات العربية المتحدة

INIS: 1992-05-07; ETDE: 1976-08-04 

UF أبو ظبي 

UF أم القيوين 
UF الشارقة 

UF الفجيرة 

UF دبي 

UF رأس الخيمة 
UF عجمان 

BT1 آسيا 

BT1 البالد العربية 
RT أوابك 

RT أوبك 

 األمان المهني والقانون الصحي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-11-14 
USE قرار الصحة واألمان المهني في الواليات المتحدة 

 األمان المهني ووزارة الصحة

INIS: 1993-11-09; ETDE: 1978-06-14 

USE إدارة الصحة واألمان المهني في الواليات المتحدة 

 األمم المتحدة

1998-06-10 

BT1 منظمات دولية 

RT الوكالة الدولية للطاقة الذّرية 

RT برنامج األمم المتحدة للبيئة 

RT برنامج االمم المتحدة االنمائي 
RT )فاو )منظمة الغذاء والزراعة 

RT  لجنة علمية لألمم المتحدة حول تأثيرات اإلشعاع

 الذّري
RT معهد األمم المتحدة لبحوث نزع التسلح 

RT منظمة األرصاد العالمية 

RT منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
RT منظمة الصحة العالمية 

RT منظمة العمل الدولية 

RT منظمة المالحة الدولية 
RT رات النووية الشاملةمنظمة معاهدة حظر االختبا 

RT يونسكو 

 األنتيل الهولندية

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1979-12-10 
*BT1 أنتيل الصغرى 

 االتحاد األوربي

INIS: 1995-04-03; ETDE: 1994-10-20 
UF مجموعات أوربية 

BT1 منظمات دولية 

NT1 المجتمع األوربي للفحم والفوالذ 
NT1 المجموعة األوربية للطاقة الذرية 

NT1 سوق داخلي 

RT أوروبا 

 االتحاد الدولي للحماية من اإلشعاع

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 

USE الجمعية الدولية للحماية من اإلشعاع 

 االتحاد الدولي للمشغلين النوويين

INIS: 1990-05-17; ETDE: 1990-06-01 
 االتحاد الدولي للمشغلين النووين.

UF اإلتحاد الدولي للمشغلين النوويين 

BT1 منظمات دولية 
RT مشغّلون نوويون 

 االتحاد الدولي لمستهلكي الطاقة الصناعية

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 
USE االتحاد الدولي لمستهلكي الطاقة الصناعية 

 صناعيةاالتحاد الدولي لمستهلكي الطاقة ال

INIS: 1991-12-11; ETDE: 1992-01-08 

 االتحتد الدولي لمستهلكي الطاقة الصناعية.
UF االتحاد الدولي لمستهلكي الطاقة الصناعية 

BT1 منظمات دولية 

RT تعاون دولي 
RT صناعة 

 االتحاد الروسي

INIS: 1997-08-20; ETDE: 1992-12-03 

SF اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية 
SF اتحاد الجمهوريات السوفييتية االشتراكية 

SF االتحاد السوفييتي 

*BT1 أوروبا الشرقية 
NT1 ُجُزر  كوريل 

NT1 دوبنا 

NT1 سيبيريا 
NT1 كامشاتكا 

NT1 لوفوزيرو 

NT1 نوفايا  زمليا 

RT أورال 

RT بحر قزوين 
RT شعوب سامية 

RT قوقاز 

RT  محطةmayak 
RT  منشأةkyshtym 

RT نهر الفولغا 

RT نهر تيشا 

 االتحاد السوفييتي

2000-04-12 

جميع مكونات االتحاد السوفيتي السابق مدرجة أدناه، استعمل 
 واحدة أو أكثر حسب المطلوب.

SEE أرمينيا 

SEE أزربيجان 

SEE إستونيا 
SEE أوزبكستان 

SEE أوكرانيا 

SEE االتحاد الروسي 

SEE بالروسيا 

SEE تركمانستان 

SEE ية جورجياجمهور 
SEE طاجيكستان 

SEE كازاخستان 

SEE كيرجيزستان 
SEE التفيا 

SEE ليتوانيا 

SEE مولدوفا 

 البحر األحمر

*BT1 بحار 

NT1 خليج السويس 
RT جمهورية مصر العربية 

RT سودان 

 البحر األسود

*BT1 بحار 
RT أوكرانيا 

RT بلغاريا 

RT تركيا 
RT جمهورية جورجيا 

RT رومانيا 

RT مولدوفا 
RT نهر الدانوب 

RT نهر دنيبر 

 البحر السلتي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-05-07 
USE بحر األيريش 

 البحر العربي

*BT1 المحيط الهندي 
NT1 الخليج العربي 

NT2 مضيق هرمز 

 البحر المتوسط

*BT1 بحار 
NT1 بحر إيجه 

NT1 بحر األدرياتيكي 

RT قبرص 
RT مالطا 

 البحر الميت

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1977-01-28 

*BT1 بحيرات 

 البحرين

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1976-10-13 

BT1 آسيا 
BT1 البالد العربية 

BT1 الشرق األوسط 

BT1 بلدان نامية 
BT1 ُجُزر 

RT أوابك 

 البحيرات الكبرى )غريت ليك(

*BT1 بحيرات 
NT1 بحيرة أونتاريو 

NT1 بحيرة إيريه 

NT1 بحيرة سوبريور 
NT1 بحيرة ميشيغان 

NT1 بحيرة هورون 
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RT حوض غريت ليك 

 البرازيل

UF طوارئ غوايانيا اإلشعاعية 
*BT1 أمريكا الجنوبية 

BT1 بلدان نامية 

RT منجم أوسامو أوتسومي 
RT نهر األمازون 

 البرتغال

1995-04-03 

*BT1 أوروبا الغربية 
BT1 بلدان نامية 

NT1 ُجُزر  األزور 

RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 

 البرنامج المحلي لتأهيالت الزيت الخام

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-28 

USE برنامج تأهيل النفط الخام المحلي 

 البرنامج الوطني األمريكي لتقييم ترسب الحموض

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-12-10 

USE  برنامجnapap في الواليات المتحدة 

 البالد العربية

INIS: 1997-01-06; ETDE: 1992-08-05 
NT1 أردن 

NT1 اإلمارات العربية المتحدة 

NT1 البحرين 
NT1 الجزائر 

NT1 الجماهرية العربية الليبية 

NT1 العراق 
NT1 العربية السعودية 

NT1 اليمن 

NT1 تونس 
NT1 جمهورية مصر العربية 

NT1 جيبوتي 

NT1 سودان 
NT1 سورية 

NT1 صومال 
NT1 ُعمان 

NT1 قََطر 

NT1 كويت 
NT1 لبنان 

NT1 مغرب 

NT1 موريتانيا 
RT آسيا 

RT أفريقيا 

RT الشرق األوسط 

 البنك الدولي

2013-08-05 

BT1 مؤسسات إعارة 

BT1 منظمات دولية 

RT تطور اقتصادي 

RT تمويل 

 التئام

BT1 شفاء بيولوجي 
RT انقسام خلوي 

RT جروح 

 التحويل الناشئ عن المسرع

2016-07-11 

USE التحويل الناشئ عن المسرع 

 التحويل الناشئ عن المسرع

2016-07-11 
UF التحويل الناشئ عن المسرع 

UF تحويل الدفع في المسّرع 

UF تقانات التحويل الناشئ عن المسّرع 
BT1 تحويل 

RT مستولدات المسّرع 

RT مسرعات 
RT معالجة النُفايات المشعّة 

RT منشآت التحويل الناشئ عن المسرع 

 التزامات الجرعة

RT تأثيرات إشعاعية متأخرة 
RT تشعيع داخلي 

RT جرعات إشعاعية 

RT حدود الجرعة 

RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

RT مدى العمر 
RT َمْسح طبي 

RT مكافئات الجرعة 

 التصاق

RT اندماج 
RT تكتّل 

RT سطحية خواص 

RT ربط 
RT مواد الصقة 

 التعليم اإللكتروني

2016-06-24 

USE التعليم اإللكتروني 

 التعليم اإللكتروني

2016-06-24 

UF التعليم اإللكتروني 

UF تعليم بمساعدة الحاسوب 

*BT1 تدريب 

BT1 تعلم 

 التفاظ )جسيمات غير منحلة(

USE تصويل 

 التفاظ )مكونات منحلة(

USE سوائل التمليص 

 التهاب

BT1 أعراض 

BT1 تغيَّرات مرضية 

RT أمراض رّضع خمجية 
RT أورام ُحبَْيبيّة 

RT التهاب الرئة 

RT داء الشعرينات 
RT مضادات الحمى 

 التهاب الجلد

*BT1 أمراض الجلد 

NT1 التهاب الجلد اإلشعاعي 

 التهاب الجلد اإلشعاعي

*BT1 أذيّات إشعاعية 

*BT1 التهاب الجلد 

*BT1 اعية موضعيةتأثيرات شع 
RT حروق إشعاعية 

 التهاب الدماغ

*BT1 أمراض الجهاز العصبي 
NT1 ُسعار 

RT أمراض فيروسية 

RT دماغ 

 التهاب الرئة

RT التهاب 

RT رئات 

 التهاب الصفاق

*BT1 أمراض جهاز الهضم 
RT أعراض 

RT صفاق 

 التهاب العظم )مسبَّب شعاعيا (

USE نخر عظمي شعاعي 

 التهاب العظم والنقي

*BT1 أمراض هيكلية 

RT أنسجة عظمية 

 التهاب الغدة الدرقية

*BT1 أمراض الغدد الصم 

RT غدة درقية 

 التهاب الفقار

UF التهاب الفقار االلتصاقي 

*BT1 أمراض رثوية 

*BT1 أمراض هيكلية 
RT فقرات 

 التهاب الفقار االلتصاقي

USE التهاب الفقار 

 التهاب القصبات

*BT1 أمراض جهاز التنفُّس 

RT قّّصبات 

 التهاب الكبد

*BT1 أمراض جهاز الهضم 
NT1 التهاب كبد خمجي 

RT كبد 

RT يرقان 

 التهاب الكلوة

*BT1 أمراض الجهاز البولي التناسلي 

RT ُكلى 

 التهاب المستقيم

*BT1 أمراض جهاز الهضم 

RT مستقيم 

 التهاب المعي

*BT1 أمراض جهاز الهضم 
RT إسهال 

RT أمعاء 

 التهاب المفاصل

USE أمراض رثوية 

 التهاب الملتحمة

*BT1 أمراض أعضاء الحس 

RT ملتحمة 

 التهاب النخاع

*BT1 أمراض الجهاز العصبي 

NT1 َشلل األطفال 

RT نخاع شوكي 

 التهاب قصبي رئوي

*BT1 ذات الرئة 

 التهاب كبد )َخَمجي(

USE التهاب كبد خمجي 

 التهاب كبد خمجي

INIS: 2000-03-28; ETDE: 1981-01-12 

UF )التهاب كبد )َخَمجي 

*BT1 أمراض فيروسية 
*BT1 التهاب الكبد 

 التهابية

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1976-04-19 

BT1 خواص االحتراق 
RT إشعال 

RT احتراق 

RT حرائق 

 الجدول الدوري لمندلييف

USE منظومات دورية 

 الجزائر

BT1 أفريقيا 
BT1 البالد العربية 

BT1 بلدان نامية 

RT أوابك 
RT أوبك 

 الجسيمات الضخمة ضعيفة التفاعل. 

2013-11-07 

UF جسيمات كتلة ضعيفة التأثر 
*BT1 جسيمات مفترضة 

RT مادة المضيئة 

RT نترينوهات 

 الجماهرية العربية الليبية

INIS: 1997-01-06; ETDE: 1996-12-24 

UF ليبيا 

BT1 أفريقيا 
BT1 البالد العربية 

BT1 بلدان نامية 
RT أوابك 

RT أوبك 

 الجمعية األوربية لبحوث وتطوير السالمة

INIS: 1993-11-08; ETDE: 1976-11-02 
USE الجمعية األوربية لبحوث وتطوير السالمة 
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 الجمعية األوربية لبحوث وتطوير السالمة

INIS: 1976-09-06; ETDE: 1976-11-01 
 الجمعية األوروبية لبحوث و تطوير السالمة.

UF حوث وتطوير السالمةالجمعية األوربية لب 

BT1 منظمات دولية 

 الجمعية الدولية للحماية من اإلشعاع

 الجمعية الدولية للحماية من اإلشعاع.

UF االتحاد الدولي للحماية من اإلشعاع 

BT1 منظمات دولية 

 الجمهورية العربية المتحدة

USE جمهورية مصر العربية 

 الجمهورية العربية المتحدة

USE ربيةجمهورية مصر الع 

 الجمهورية اليوغسالفية السابقة لمقدونيا

INIS: 1997-06-05; ETDE: 1998-04-10 

USE جمهورية مقدونيا في يوغوسالفيا 

 الحاجة للمعلومات

INIS: 1976-03-25; ETDE: 1976-08-24 
تحديد مجاالت اختصاص ألنواع بيانات تحتاج لمعلومات 

ع واصفات للوصول إلى مجاالت بحث أكثر تحديدا.ً تنسق م
 مجاالت البحث المحددة.

RT برامج البحوث 

RT  برنامجnapap في الواليات المتحدة 
RT بيانات 

RT متطلبات التقارير 

RT نشر المعلومات 

 الحياة البرية

2013-11-13 

 من أجل النباتات البرية أنظر نباتات.

USE حيوانات بّرية 

 الخليج العربي

1992-06-04 

*BT1 البحر العربي 

NT1 مضيق هرمز 

 الدول األعضاء

 الدول المشاركة في منظمة دولية.

RT منظمات دولية 

 الدول الصناعية

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1978-03-03 

USE بلدان متطورة 

 السفينة النووية آركتيكا

INIS: 1984-08-27; ETDE: 1994-08-10 
USE السفينة النووية ليونيد بريجينيف 

 فيرميالسفينة النووية إنريكو 

2000-04-12 

*BT1 سفن نووية 

 السفينة النووية أوتوهان

UF )أوتوهان )سفينة نووية 

*BT1 سفن تجارية نووية 
RT  مفاعلotto hahn 

 السفينة النووية سافانا

UF )سافاناه )سفينة نووية 

*BT1 سفن تجارية نووية 
RT مفاعل سافاناه 

 السفينة النووية سيبريا

INIS: 1985-09-09; ETDE: 1985-10-10 

UF )سيبيريا )سفينة نووية 
*BT1 سفن نووية 

RT  مفاعلsibir 

 السفينة النووية لينين

UF )لينين )سفينة نووية 

*BT1 سفن نووية 

RT مفاعل لينين 

 السفينة النووية ليونيد بريجينيف

INIS: 1984-08-27; ETDE: 1994-08-10 

UF )أركتيكا )سفينة نووية 

UF السفينة النووية آركتيكا 
UF )ليونيد بريجنييف )سفينة نووية 

*BT1 سفن نووية 

RT مفاعل ليونيد بريجنييف 

 السفينة النووية موتسو

UF )موتسو )سفينة نووية 

*BT1 سفن تجارية نووية 

RT مفاعل موتسو 

 السلطة التنظيمية النووية األرجنتينية

2000-07-11 

 جنتينية.السلطة التنظيمية النووية األر

*BT1 منظمات أرجنتينية 

 السلطة الروسية لألمان النووي واإلشعاعي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1997-08-23 

USE  السلطة الفدرالية الروسية لألمان االشعاعي
 والنووي

 السلطة الفدرالية الروسية لألمان اإلشعاعي والنووي

1997-08-08 

USE  السلطة الفدرالية الروسية لألمان االشعاعي
 والنووي

 السلطة الفدرالية الروسية لألمان االشعاعي والنووي

INIS: 1997-08-08; ETDE: 1977-06-03 

USE  السلطة الفدرالية الروسية لألمان االشعاعي
 والنووي

 السلطة الفدرالية الروسية لألمان االشعاعي والنووي

1997-08-08 
 .gosatomnadzor، كان يعرف 1997ام حتى تموز ع

UF السلطة الروسية لألمان النووي واإلشعاعي 

UF  السلطة الفدرالية الروسية لألمان اإلشعاعي
 والنووي

UF  السلطة الفدرالية الروسية لألمان االشعاعي

 والنووي
*BT1 منظمات روسية 

 السنة الجيوفيزيائية الدولية

UF السنة الجيوفيزيائية الدولية 

RT الشمس 
RT جيوفيزياء 

 السنة الجيوفيزيائية الدولية

USE السنة الجيوفيزيائية الدولية 

 السنة الدولية للسكون الشمسي

UF السنة الدولية للسكون الشمسي 

RT الشمس 

 السنة الدولية للسكون الشمسي

USE السنة الدولية للسكون الشمسي 

 السنة الدولية للشمس القصوى

INIS: 1990-12-17; ETDE: 2002-06-13 

USE السنة الدولية للشمس القصوى 

 السنة الدولية للشمس القصوى

INIS: 1990-12-17; ETDE: 1981-08-04 
 .1979بدأت في تشرين أول عام 

UF السنة الدولية للشمس القصوى 
RT الشمس 

RT دورة شمسية 

 السوار األوربي القادم

1986-02-28 
USE  توكاماكnet 

 المشتركة السوق األوربية

USE سوق داخلي 

 السويد

BT1 بلدان متطورة 
*BT1 سكاندنافيا 

RT شعوب سامية 
RT مكمن راستاند 

RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 

 الشارقة

INIS: 1992-05-07; ETDE: 1976-08-05 
USE اإلمارات العربية المتحدة 

 الشاطىء الشرقي في الواليات المتحدة

INIS: 1997-06-17; ETDE: 1991-12-18 

UF ساحل الشرقي 

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

RT المحيط األطلنطي 
RT )جورجيا )في والية أطلنطا 

RT خليج نيويورك 

RT ديالور 
RT رود أيلند 

RT فلوريدا 

RT فيرجينيا 
RT كارولينا الجنوبية 

RT كارولينا الشمالية 

RT كونكتيكوت 
RT ماريلند 

RT ماساتشوستس 

RT منعطف وسط األطلنطي 
RT مْين 

RT نيوجرسي 

RT نيوهامشاير 
RT نيويورك 

 الشاطىء الغربي في الواليات المتحدة

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1991-12-18 

UF شاطئ غربي 
*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

RT أوريغون 

RT المحيط الهادي 
RT كاليفورنيا 

RT واشنطن 

 الشاغلون

INIS: 1992-02-18; ETDE: 1978-04-05 

UF مسافرون 

RT أبنية 
RT باصات 

RT جماعات بشرية 

RT سيارات 
RT سيارات األجرة 

RT شاحنات 

RT قطارات 
RT مراوح 

RT َمْركبات 

RT مركبات استجمام 
RT مشغّلو مركبات ذات محّرك 

RT مصاعد 

 الشرق األوسط

1991-11-06 
NT1 أردن 

NT1 إسرائيل 

NT1 إيران 
NT1 البحرين 

NT1 العراق 

NT1 العربية السعودية 
NT1 اليمن 

NT1 تركيا 

NT1 جمهورية مصر العربية 
NT1 سورية 

NT1 ُعمان 

NT1 قبرص 
NT1 قََطر 

NT1 كويت 

NT1 لبنان 
RT أوابك 

RT أوبك 

RT البالد العربية 

 الشركة العامة للمواد النووية

1977-03-29 

SEE  دورة وقودareva النووي 

 الشروط الحدية لمارشاك

UF شروط مارشارك 

BT1 شروط حدية 

RT توزع زاوي 
RT طريقة التوافقيات الكروية 

RT مسألة ميلن 

 الشمس

*BT1 نجوم المتتالية الرئيسية 
RT إشعاع شمسي 

RT إكليل الشمس 
RT السنة الجيوفيزيائية الدولية 



 Pالصمود  113 المجتمع األوربي للفحم والفوالذ

 

 

RT السنة الدولية للسكون الشمسي 

RT السنة الدولية للشمس القصوى 
RT تحبّب شمسي 

RT دورة شمسية 

RT ريح شمسية 
RT سماء 

RT ُشواظ شمسي 

RT ُشواظات شمسية 
RT طاقة شمسية 

RT غالف اللون 

RT غالف جوي شمسي 
RT كرة الضوء 

RT مراصد شمسية مدارية 

RT مصادر الطاقة 
RT منظومة شمسية 

RT نشاط شمسي 

RT هبّات أشعة سينية شمسية 
RT َهبّات راديوية شمسية 

 Pالصمود 

UF انعكاس فضائي 

UF عدم انحفاظ الندية 
BT1 مبادىء الصمود 

RT ندّية 

RT  يانغ -نظرية لي 

 Tالصمود 

UF صمود انعكاس الزمن 

BT1 مبادىء الصمود 
NT1 مبدأ التوازن التفصيلي 

 الصوت األول

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1997-09-02 

USE أمواج صوتية 

 الصوت الثالث

RT أمواج صوتية 

RT ميوعة فائقة 

 الصوت الثاني

RT أمواج صوتية 

RT ميوعة فائقة 

 الصوت الخامس

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1977-11-10 
RT أمواج صوتية 

RT ميوعة فائقة 

 الصوت الرابع

RT أمواج صوتية 
RT ميوعة فائقة 

 الصوت صفر

RT أمواج صوتية 

RT انتشار األمواج 

RT ميوعة فائقة 

 الصين

UF الشعبية جمهورية الصين 
UF منغوليا الداخلية 

BT1 آسيا 

NT1 تايوان 
NT1 تيبت 

NT1 هونغ كونغ 

RT  ً  اقتصاديات مخططة مركزيا
RT النهر األصفر 

RT معهد الصين للطاقة الذّرية 

RT نهر يانيغتزي 

 الطاقة الذرية الكندية المحدودة

1977-09-06 

USE شركة الطاقة الذرية الكندية المحدودة 

 الطاقة الكهربائية اإليطالية

INIS: 1992-09-11; ETDE: 1991-03-19 

 الهيئة الوطنية للطاقة الكهربائية.

*BT1 منظمات إيطالية 

 الطاقة النووية وبدائلها، الهيئة الوطنية

INIS: 1985-03-15; ETDE: 2002-06-13 

 الهيئة الوطنية لبحوث وتطوير الطاقة النووية والطاقة البديلة.

USE وكالة الطاقة النووية األوربية في إيطاليا 

 العالم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-25 
SEE كوكب األرض 

SEE مظاهر عالمية 

 العالم

UF شبه مجرة 
UF كون 

RT  ٍإشعاع متبق 

RT تطور المجّرة 
RT فضاء بين المجري 

RT كثافة حرجة كوسمولوجية 

RT كوسمولوجيا 
RT مادة المضيئة 

RT لوغرافيمبدأ هو 

RT مفعول هابل 
RT نماذج كوسمولوجية 

 )النسبة الجيرومغنطيسية( gالعامل 

USE نسبة جيرو مغنطيسية 

 العراق

BT1 آسيا 

BT1 البالد العربية 

BT1 الشرق األوسط 
BT1 بلدان نامية 

RT أوابك 

RT أوبك 
RT نهر الدجلة 

RT نهر الفرات 

 العربية السعودية

BT1 آسيا 
BT1 البالد العربية 

BT1 الشرق األوسط 

BT1 بلدان نامية 

RT أوابك 

RT أوبك 

 الغالف الجليدي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1993-05-28 

الجزء من منظومة المناخ المتشكل من كتل الجليد العالمية، 
توضعات الثلج ، الذي يتضمن صفائح الجليد القاًرية، 

جليديات جبلية، جليد البحر، والغطاء الثلجي السطحي، جليد 
 البحيرة والنهر.

NT1 مناطق قطبية 
NT2 مناطق القطب الجنوبي 

NT3 قارة القطب الجنوبي 

NT2 شماليمناطق القطب ال 
RT ثلج 

RT جبال جليدية 

RT جليد 
RT جليديات 

RT غالف مائي 

RT قلنسوات جليدية 
RT مناطق شمالية 

 الفجيرة

INIS: 1992-05-07; ETDE: 1976-08-05 

USE اإلمارات العربية المتحدة 

 الفليبين

1997-06-19 

BT1 آسيا 
BT1 بلدان نامية 

BT1 ُجُزر 

RT المحيط الهادي 
RT حقل باليمبينون الجيوحراري 

RT حقل تونغونان الجيو حراري 

RT حقل تيوي الجيوحراري 

 285الفليروفيوم 

2014-03-28 

استعمل لهذا  285 114العنصر    2017قبل أذار / مارس 
 المفهوم.
UF  114 285عنصر 

*BT1 نظائر الفليروفيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 286الفليروفيوم 

2014-03-28 
استعمل لهذا  286 114العنصر    2017قبل أذار / مارس 

 المفهوم.

UF  114 286عنصر 
*BT1 نظائر الفليروفيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 287الفليروفيوم 

2014-03-28 

استعمل لهذا  287 114العنصر    2017قبل أذار / مارس 
 المفهوم.
UF  114 287عنصر 

*BT1 نظائر الفليروفيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 288الفليروفيوم 

2014-03-28 

استعمل لهذا  288 114العنصر    2017قبل أذار / مارس 
 المفهوم.

UF  114 288عنصر 

*BT1 نظائر الفليروفيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 289الفليروفيوم 

2014-03-28 

استعمل لهذا  289 114العنصر    2017قبل أذار / مارس 
 المفهوم.

UF  114 289عنصر 

*BT1 نظائر الفليروفيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 292الفليروفيوم 

2014-03-28 
استعمل لهذا  292 114العنصر    2017قبل أذار / مارس 

 المفهوم.

UF  114 292عنصر 
*BT1 نظائر الفليروفيوم 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 الفيزياء الفلكية للنترينو

2016-12-13 

أضف واصفات أخرى متعلقة، مثل  نترينوهات كونية  أو  
 شف نتريوهات، حسب المناسب نترينوهات شمسية  أو ك

USE فيزياء فلكية 

 القاء

USE طب وقائي 

ث المياه  القانون الفيدرالي لمراقبة تلوُّ

INIS: 1977-03-01; ETDE: 2002-06-13 

 القانون الفدرالي لمراقبة تلوث المياه.

USE تشريعات الماء النظيف 

 FTالقيمة 

RT إزالة االقتران 

RT اضمحالل 

RT اضمحالل بيتا 
RT عمر النصف 

RT معامل تشعيب االضمحالل 

 الكينات

USE ألكينات 

 المجتمع األوربي للفحم والفوالذ

UF مجموعة الفوالذ والفحم األوربية 

*BT1 االتحاد األوربي 



 المجموعة األوربية للطاقة الذرية 114 المعهد الوطني لألمان والصحة المهنية

 

 

 المجموعة األوربية للطاقة الذرية

UF مجموعة الطاقة الذرية األوربية 
*BT1 االتحاد األوربي 

RT أوروبا 

 المحيط األطلنطي

1997-06-19 
*BT1 بحار 

NT1 بحر األيريش 

NT1 بحر الشمال 
NT2 بحر وادن 

NT1 بحر الكاريبي 

NT2 خليج مكسيكو 
NT3 خليج سان انطونيو 

NT3 خليج غالفستون 

NT1 بحر سارغاّسو 
NT1 بحر ويدل 

NT1 خانق بلتيمور 

NT1 خليج أونسلو 
NT1 خليج بيسكين 

NT1 خليج تشيزبيك 

NT1 خليج ديالور 
NT1 خليج غاسكونيا 

NT1 خليج فاندي 
NT1 خليج مين 

NT1 ساوث أطلنطيك بايت 

NT1 )لونغ أيلند ساوند )اسم مكان 
NT1 منعطف وسط األطلنطي 

NT2 خليج نيويورك 

RT إيسلندا 
RT الشاطىء الشرقي في الواليات المتحدة 

RT برمودا 

RT تيار الخليج 
RT ُجُزر  باهاما 

RT ُجُزر  فيرو 

RT  فرديُجُزر  كيب 
RT جزيرة برينس ادوارد 

RT ضفة جاورجيوس 

RT ضهرة وسط األطلنطي 
RT نيوفاوندلند 

 المحيط الهادي

1996-07-18 

UF خليج هامبولت 
*BT1 بحار 

NT1 بحر الصين 

NT1 بحر بهرنغ 
NT1 بحر تاسمان 

NT1 خليج آالسكا 

NT1 خليج سان فرانسيسكو 
NT1 خليج سيكويم 

NT1 خليج كاليفورنيا 

NT1 قناة سانتا بربارا 
NT1 مصب باغيت 

RT إندونيسيا 

RT الشاطىء الغربي في الواليات المتحدة 
RT الفليبين 

RT تاسمانيا 

RT توفالو 
RT ُجُزر  كوريل 

RT ُجُزر  مارشال 

RT ُجُزر  نيوهبريد 
RT ُجُزر ألوسيان 

RT ذبذبة جنوبية 
RT ساموا األمريكية 

RT سنغافورة 

RT فيجي 
RT كيريباتي 

RT )مكرونسيا )جزر 

RT منطقة تراست لجزر الباسيفيك 
RT )نورو )في ميكرونسيا 

RT نيوزيلند 

RT نيوغينيا 
RT هاوائي 

 المحيط الهندي

1997-06-19 

*BT1 بحار 
NT1 البحر العربي 

NT2 الخليج العربي 

NT3 مضيق هرمز 

NT1 بحر التيمور 
RT تاسمانيا 

RT  جزيرةreunion 

RT ذبذبة جنوبية 
RT سري النكا 

RT مالديف 

RT مدغشقر 
RT موريشيوس 

 المختبر الوطني في غران ساسو

2016-12-12 

USE مختبر غران ساسو الوطني 

 المختبر الوطني في فراسكاتي

2016-12-12 

USE مختبر فراسكاتي الوطني 

 المختبر الوطني في ليغنارو

2016-12-12 

USE مختبر ليغنارو الوطني 

 المركز اإلنكليزي للطاقة الذرية

UF مؤسسة بحوث الطاقة الذرية 
*BT1 سلطة الطاقة الذّرية البريطانية 

 المركز الدولي للفيزياء النظرية

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 

USE المركز الدولي للفيزياء النظرية 

 المركز الدولي للفيزياء النظرية

1979-11-02 

 زياء النظرية، تريستا.المركز الدولي للفي
UF المركز الدولي للفيزياء النظرية 

*BT1 الوكالة الدولية للطاقة الذّرية 

 المركز الوطني لوثوقية المنظومات

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-16 
 المركز الوطني لموثوقية النظم.

USE المركز الوطني لوثوقية النظم 

 المركز الوطني لوثوقية النظم

INIS: 1975-11-11; ETDE: 1976-06-07 
 المركز الوطني لموثوقية النظم.

UF المركز الوطني لوثوقية المنظومات 

*BT1 منظمات بريطانية 
RT تحليل المنظومات 

 المساحة الجيولوجية في الواليات المتحدة

INIS: 1992-05-28; ETDE: 1981-06-16 
USE المساحة الجيولوجية في الواليات المتحدة 

 حة الجيولوجية في الواليات المتحدةالمسا

INIS: 1992-05-28; ETDE: 1981-06-16 

UF المساحة الجيولوجية في الواليات المتحدة 

*BT1 وزارة الداخلية في الواليات المتحدة 

 new englandالنووي لشركة طاقة  1 -المشروع 

INIS: 1993-11-09; ETDE: 1977-01-28 

USE  مفاعلnep-1 

 new englandالنووي لشركة طاقة  2 -المشروع 

INIS: 1993-11-09; ETDE: 1977-01-28 

USE  مفاعلnep-2 

 المعالجة النهائية كراو موكوفس

2012-11-27 

 المعالجة النهائية للنفايات المشعة السائلة موكوفس.

USE منشأة المعالجة النهائية للسوائل الخام موكوفس 

 خارجيةالمعالجة بحزمة إشعاعية 

2013-02-28 

*BT1 معالجة إشعاعية 

 المعاهدة الدولية لألمان النووي

INIS: 1999-12-23; ETDE: 2005-01-28 

USE الميثاق الدولي لآلمان النووي 

 المعهد الكوري  لبحوث الطاقة الذرية

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2000-10-13 
USE المعهد الكوري لبحوث الطاقة الذرية 

 ري المتقدم لبحوث الطاقةالمعهد الكو

INIS: 1993-11-09; ETDE: 1982-02-09 

USE المعهد الكوري لبحوث الطاقة الذرية 

 المعهد الكوري لبحوث الطاقة الذرية

INIS: 1981-12-23; ETDE: 1982-02-09 
 المعهد الكوري ألبحاث الطاقة الذرية.

UF المعهد الكوري  لبحوث الطاقة الذرية 

UF المعهد الكوري المتقدم لبحوث الطاقة 
*BT1 منظمات كورية 

 المعهد المتحد للبحوث النووية

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-04-17 

USE معهد مشترك للبحوث النووية 

 المعهد المتحد للبحوث النووية

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-04-17 

USE معهد مشترك للبحوث النووية 

 لبحوث النظائر واإلشعاع في اليبزغالمعهد المركزي 

INIS: 1986-05-23; ETDE: 2002-03-09 

USE  المعهد المركزي لبحوث النظائر واإلشعاع في

 اليبزغ

 المعهد المركزي لبحوث النظائر واإلشعاع في اليبزغ

INIS: 1986-05-23; ETDE: 1986-11-18 

 المعهد المركزي لبحوث النظائر واالشعاع في اليبزغ.

UF لمعهد المركزي لبحوث النظائر واإلشعاع في ا
 اليبزغ

UF  المعهد المركزي لبحوث النظائر واالشعاع في

 اليبزغ
UF معهد بحوث النظائر و االشعاع في اليبزغ 

*BT1 منظمات ألمانيا اإلتحادية 

 المعهد المركزي لبحوث النظائر واالشعاع في اليبزغ

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-05-24 

USE  المعهد المركزي لبحوث النظائر واإلشعاع في

 اليبزغ

 المعهد المركزي للبحوث النووية

INIS: 1993-11-10; ETDE: 1991-05-17 

USE  المعهد المركزي للبحوث النووية في

 روسيندورف

 المعهد المركزي للبحوث النووية في روسيندورف

INIS: 1977-02-08; ETDE: 1977-04-13 

 المعهد المركزي للبحوث النووية في روسيندورف.

UF المعهد المركزي للبحوث النووية 
UF  المعهد المركزي للفيزياء النووية في

 روزيندورف

*BT1 منظمات ألمانيا اإلتحادية 

 المعهد المركزي للفيزياء النووية في روزيندورف

1991-05-02 

USE  المعهد المركزي للبحوث النووية في
 فروسيندور

المعهد الوطني لبحوث البترول والطاقة في الواليات 

 المتحدة

INIS: 1992-03-03; ETDE: 1991-11-01 

 المعهد الوطني لبحوث البترول والطاقة.

UF المعهد الوطني لبحوث النفط والطاقة 
UF المعهد الوطني لبحوث النفط والطاقة 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

 المعهد الوطني لبحوث النفط والطاقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-05-08 

USE  المعهد الوطني لبحوث البترول والطاقة في

 الواليات المتحدة

 المعهد الوطني لبحوث النفط والطاقة

INIS: 1993-11-09; ETDE: 1984-06-29 

USE  المعهد الوطني لبحوث البترول والطاقة في

 ةالواليات المتحد

 المعهد الوطني لسيكلوترون العلوم الشعاعية

INIS: 1993-11-09; ETDE: 1980-01-24 

USE  سيكلوترونnirs 

 المعهد الوطني لألمان والصحة المهنية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-29 

USE  المعهد الوطني للصحة واألمان المهني في

 الواليات المتحدة



دة الكبرى  المعهد الوطني للسالمة المهنية والصحة 115 النظرية الموحَّ

 

 

 والصحة المعهد الوطني للسالمة المهنية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-29 
USE  المعهد الوطني للصحة واألمان المهني في

 الواليات المتحدة

المعهد الوطني للصحة واألمان المهني في الواليات 

 المتحدة

INIS: 1992-10-01; ETDE: 1992-01-24 

المعهد الوطني  للصحة والسالمة المهنية في الواليات 
 المتحدة.

UF المعهد الوطني لألمان والصحة المهنية 
UF المعهد الوطني للسالمة المهنية والصحة 

*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

 المعهد الوطني للفيزياء النووية وفيزياء الطاقة العالية

INIS: 1993-11-09; ETDE: 1977-10-19 
USE  المعهد الوطني للفيزياء النووية وفيزياء الطاقة

 العالية

 لمعهد الوطني للفيزياء النووية وفيزياء الطاقة العاليةا

INIS: 1977-07-05; ETDE: 1977-10-19 
 المعهد الوطني للفيزياء النووية وفيزياء الطاقة العالية.

UF  المعهد الوطني للفيزياء النووية وفيزياء الطاقة

 العالية
*BT1 منظمات هولندية 

 المعهد الوطني للفيزياء النوويةا

2016-12-12 
 المعهد الوطني للفيزياء النووية، ايطاليا.

UF مخبر كاتانيا الوطني 

*BT1 منظمات إيطالية 
RT مختبر غران ساسو الوطني 

RT مختبر فراسكاتي الوطني 

RT مختبر ليغنارو الوطني 

 المكتب االتحادي للوقاية اإلشعاعية

1991-05-02 

 المكتب االتحادي للوقاية اإلشعاعية

INIS: 1991-05-02; ETDE: 1985-08-09 

USE  المكتب االتحادي للوقاية من اإلشعاع في
 جمهورية ألمانيا االتحادية

 المكتب االتحادي للوقاية االشعاعية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-08-09 
USE  المكتب االتحادي للوقاية من اإلشعاع في

 جمهورية ألمانيا االتحادية

 ة االشعاعيةالمكتب االتحادي للوقاي

INIS: 1995-02-20; ETDE: 2002-06-13 
USE  المكتب االتحادي للوقاية من اإلشعاع في

 جمهورية ألمانيا االتحادية

المكتب االتحادي للوقاية من اإلشعاع في جمهورية 

 ألمانيا االتحادية

1991-05-02 
المكتب االتحادي للوقاية اإلشعاعية، جمهورية المانيا 

 االتحادية.

UF لمكتب االتحادي للوقاية اإلشعاعيةا 
UF المكتب االتحادي للوقاية االشعاعية 

UF المكتب االتحادي للوقاية االشعاعية 

*BT1 منظمات ألمانيا اإلتحادية 

 المكتب الوطني للمعايير في الواليات المتحدة

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1978-04-06 

UF المكتب الوطني للمواصفات 

UF ني للمواصفات )الواليات المتحدة(المكتب الوط 
*BT1 وزارة التجارة في الواليات المتحدة 

 المكتب الوطني للمواصفات

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1978-04-06 

USE المكتب الوطني للمعايير في الواليات المتحدة 

 المكتب الوطني للمواصفات )الواليات المتحدة(

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-04-16 

USE المكتب الوطني للمعايير في الواليات المتحدة 

المكمن الوطني لطرح النفايات المشعة في 

mochovce 

2002-12-17 
USE مخزن موكوفس للنُفايات المشعة 

 المملكة المتحدة

1995-04-03 
UF إنكلترة 

UF إيرلندا الشمالية 

UF بريطانيا العظمى 
UF سكوتلندة 

SF جبل طارق 

*BT1 أوروبا الغربية 
BT1 بلدان متطورة 

RT  أجهزةhbtx 

RT بحر األيريش 
RT برمودا 

RT سلطة الطاقة الذّرية البريطانية 

RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 
RT نهر سيفرن 

 المنتدى األوربي للطاقة الذّرية

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 

 المنتدى األوروبي الذري.
BT1 وليةمنظمات د 

 المنطقة الجنوبية الشرقية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-06 
USE الواليات المتحدة األمريكية 

 المنطقة الجنوبية الغربية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-06 

USE الواليات المتحدة األمريكية 

 المنطقة الشمالية

*BT1 أستراليا 

RT راسب جابيلوكا 

RT  مكمنranger 
RT مكمن ساوث ألّيغيتور 

RT مكمن كونفّاّرا 

RT مكمن ناربارلك 

 المنطقة الغربية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-06 

USE الواليات المتحدة األمريكية 

 المنظمة األوربية للبحوث النووية

USE المنظمة األوربية للبحوث النووية  سيرن 

 المنظمة األوربية للبحوث النووية  سيرن

UF ظمة األوربية للبحوث النوويةالمن 

BT1 منظمات دولية 
RT  كاشفalice 

RT  مكشافatlas 

RT  مكشافcms 
RT  مكشافcompass 

RT  مكشافlhcb  

 المنظمة االستشارية المالحية بين الحكومات

INIS: 2000-02-10; ETDE: 2002-06-13 

USE منظمة المالحة الدولية 

 المنظمة الدولية لالستشارات المالحية

1993-11-08 
USE منظمة المالحة الدولية 

 المنظمة الدولية لالستشارات المالحية

 المنظمة الدولية لالستشارات المالحية.

USE منظمة المالحة الدولية 

 المنظومات دون الحرجة الناشئة عن المسرع

2016-07-11 

USE المنظومات دون الحرجة الناشئة عن المسرع 

 المنظومات دون الحرجة الناشئة عن المسرع

2016-07-11 

UF المنظومات دون الحرجة الناشئة عن المسرع 

*BT1 تجميعات دون حرجة 
NT1  مفاعلvenus 

NT1   منشأةmyrrha 

NT1 منشآت التحويل الناشئ عن المسرع 
NT1 منشأة براهما 

NT1 منشأة يالينا 

RT مسرعات 

 الموائع النانوية

2014-10-28 
راسة قوى حركة  السوائل تقتصر على هياكل األبعاد في د

 نطاق النانومتر.

*BT1 ميكانيك الموائع 
RT تقانة نانوية 

 الميثاق الدولي لآلمان النووي

INIS: 2002-02-04; ETDE: 2005-01-28 

UF المعاهدة الدولية لألمان النووي 
UF ميثاق األمان النووي 

UF ميثاق السالمة النووية 

*BT1 اتفاقيات متعددة األطراف 
RT أمان المفاعل 

RT الوكالة الدولية للطاقة الذّرية 

RT وقاية من اإلشعاع 

 الميكانيك

UF )ترجمة )ميكانيكية 

NT1 ديناميك 
NT2 ديناميك الحزمة 

NT3 اهتزازات الطور 

NT3 اهتزازات بيتاترون 
NT3 اهتزازات سينكروترونية 

NT3 تجميع الحزمة 

NT1 ميكانيك إحصائي 
NT1 ميكانيك االنكسار 

NT1 ميكانيك التربة 

NT1 ميكانيك الصخور 
NT1 ميكانيك الموائع 

NT2 إلكتروديناميك الغازات 

NT2 الموائع النانوية 
NT2 تحريك هوائي 

NT2 ديناميك الغازات المغنطيسي 

NT2 علم الغازات المضغوطة 
NT2 هدروديناميك 

NT3 إلكتروهدروديناميك 

NT3 روديناميك مغنطيسيهد 
NT2 هندسة الموائع 

NT3 هدروليك حراري 

NT1 ميكانيك كالسيكي 
NT1 ميكانيك كمومي 

NT1 ميكانيك كهربائي 

RT تحويالت غاليليه 
RT تحويالت قانونية 

RT تكامل الفعل 

RT جملة مركز الكتل 
RT دالة الغرانجي 

RT درجات الحرية 

RT عزم العطالة 
RT علم الحركة 

RT علم المعادن الفيزيائي 

RT قوى سطحية 
RT مبرهنة المماتنة 

RT معادالت الحركة 

RT معادالت الغرانج 
RT  يعقوبي -معادالت هاملتون 

RT منظومة مخبرية 

RT مهتزات توافقية 
RT هزازات ال توافقية 

 النظام الدولي للمعلومات النووية

1993-11-08 
USE النظام الدولي للمعلومات النووية 

 نظام الدولي للمعلومات النوويةال

1996-04-19 

UF النظام الدولي للمعلومات النووية 
BT1 منظومات معلومات 

RT الوكالة الدولية للطاقة الذّرية 

دة الكبرى  النظرية الموحَّ

INIS: 1995-08-10; ETDE: 1984-01-27 
نظرية الحقول المعيارية لتوحيد الكهرمغنطيسية، التاثرات 
الضعيفة و القوية. من اجل النظريات الموحدة التي تتضمن 

 الجاذبية انظر نظريات الحقل الموحد.
UF توحيد كبير 

*BT1 نماذج موحدة عيارية 
NT1 نموذج عياري 

RT تآثرات ضعيفة 
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RT تآثرات قوية 

RT تآثرات كهرمغنطيسية 
RT  زمرso-10 

RT  زمرsu-5 

RT كروموديناميك كمومي 
RT نظريات الحقل الموحد 

RT  سالم المعياري -نموذج فاينبرغ 

 النمسا

1998-06-10 
*BT1 أوروبا الغربية 

BT1 بلدان متطورة 

RT الوكالة الدولية للطاقة الذّرية 
RT جبال األلب 

RT منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

RT مية والتعاون اإلقتصاديمنظمة التن 
RT منظمة معاهدة حظر االختبارات النووية الشاملة 

RT نهر الدانوب 

RT نهر الراين 

 النهر األصفر

1996-11-27 

*BT1 أنهار 

RT الصين 

 الهند

BT1 آسيا 

BT1 بلدان نامية 
RT نهر براهمابوترا 

RT نهر غانغا 

 الهيئة الباراغوية الوطنية للطاقة الذرية

2005-07-06 
 الهيئة الوطنية للطاقة الذرية.

UF )الهيئة الوطنية للطاقة الذرية )باراغوي 

*BT1 منظمات باراغوية 

 الهيئة الدولية للتقانة الكهربائية

2004-09-14 

USE الهيئة الدولية للتقانة الكهربائية 

 الهيئة الدولية للتقانة الكهربائية

2004-09-14 

UF يةالهيئة الدولية للتقانة الكهربائ 

BT1 منظمات دولية 
RT توصيات 

RT معايير 

RT )هيئة المواصفات العالمية )إيزو 
RT وثيقة معايير 

 الهيئة الدولية للحماية من اإلشعاع

UF هيئة دولية للحماية من اإلشعاع 

BT1 منظمات دولية 
RT تخفيض الجرعة إلى أدنى حد ممكن 

RT توصيات 

RT شخص مرجعي 
RT ض التراكمي  قرينة التعرُّ

RT وحدات الهيئة الدولية لإلشعاع 

RT وقاية من اإلشعاع 

 (icrpالهيئة الدولية للوقاية الشعاعية )

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1984-05-10 

من بين عامة السكان ، مجموعة األشخاص األكثر تعرًضا 
لإلشعاع بحكم مهنهم ووجباتهم الغذائية وعاداتهم وما إلى 

 ذلك.

USE رجة المعرضة لإلشعاعمجموعة الناس الح 

 الهيئة النووية الوطنية 

2016-07-28 

 الهيئة النووية الوطنية، موسكو، االتحاد الروسي.

*BT1 منظمات روسية 

 الهيئة الوطنية البرازيلية للطاقة النووية

INIS: 1993-11-05; ETDE: 2002-06-13 

USE هيئة الطاقة النووية الوطنية البرازيلية 

 طاقة الذرية )باراغوي(الهيئة الوطنية لل

2005-07-06 

USE الهيئة الباراغوية الوطنية للطاقة الذرية 

 الوثيقة األميركية حول سياسة الطاقة والمحافظة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-09-29 
USE قرار حفظ وسياسة الطاقة في الواليات المتحدة 

 ويةالبرازيلية لمراقبة المواد النو -الوكالة األرجنتينية 

INIS: 1999-06-22; ETDE: 2002-06-07 
USE  الوكالة البرازيلية األرجنتينية لضبط المواد

 النووية

 الوكالة األسترالية للطاقة الذرية

INIS: 1996-01-30; ETDE: 1978-04-28 
 27في   AAECهيئة الطاقة الذرية االسترالية، ألغيت  

  ANSTOو استبدلت ب  1987نيسان 

USE منظمة العلوم النووية والتكنولوجيا األسترالية 

 األرجنتينية لضبط المواد النووية -الوكالة البرازيلية 

INIS: 1999-06-22; ETDE: 2002-06-06 

USE  الوكالة البرازيلية األرجنتينية لضبط المواد
 النووية

 الوكالة البرازيلية األرجنتينية المنظمة للشؤون النووية

INIS: 1999-06-22; ETDE: 2002-06-13 

USE  الوكالة البرازيلية األرجنتينية لضبط المواد

 النووية

 الوكالة البرازيلية األرجنتينية لضبط المواد النووية

1999-06-22 

 األرجنتينية لضبط المواد النووية. -الوكالة البرازيلية 
UF  البرازيلية لمراقبة المواد  -الوكالة األرجنتينية

 النووية

UF األرجنتينية لضبط المواد  -وكالة البرازيلية ال
 النووية

UF  الوكالة البرازيلية األرجنتينية المنظمة للشؤون

 النووية
UF  أرجنتينية لمحاسبة و مراقبة  -وكالة برازيلية

 المواد النووية

BT1 منظمات دولية 
RT ضمانات 

 الوكالة الدولية للطاقة

INIS: 1977-04-07; ETDE: 1976-03-11 
UF وكالة الطاقة العالمية 

BT1 منظمات دولية 

RT انقطاعات الطاقة 
RT تبادل معطيات تقانة الطاقة 

RT سياسة الطاقة 

RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 

 الوكالة الدولية للطاقة الذّرية

UF الوكالة الدولية للطاقة الذّرية 

BT1 منظمات دولية 

NT1 المركز الدولي للفيزياء النظرية 
NT1  مخبر سيبرسدورف في الوكالة الدولية للطاقة

 الذرية

NT1 مخبر موناكو للبيئة البحرية 
RT  إجراءات الضمانات الخاصة بالوكالة الدولية

 للطاقة الذّرية

RT اتفاقيات الوكالة الدولية للطاقة الذّرية 

RT لنوويةاتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار ا 

RT األمم المتحدة 

RT الميثاق الدولي لآلمان النووي 
RT النظام الدولي للمعلومات النووية 

RT النمسا 

RT توصيات 
RT )كنار )اتفاق مساعدة دولية 

RT ميثاق اإلنذار المبكر للحوادث النووية 

 الوكالة الدولية للطاقة الذّرية

1993-11-08 

USE الوكالة الدولية للطاقة الذّرية 

 الوكالة الوطنية للطاقة الذرية

INIS: 1992-01-28; ETDE: 1992-02-14 
*BT1 منظمات بولونية 

 الوكالة اليابانية لتطور السفن النووية

ETDE: 1975-09-11 

UF الوكالة اليابانية لتطوير السفن النووية 
*BT1 منظمات يابانية 

 الوكالة اليابانية لتطوير السفن النووية

INIS: 1993-12-30; ETDE: 1975-09-11 
USE الوكالة اليابانية لتطور السفن النووية 

 الواليات المتحدة األمريكية

USE الواليات المتحدة األمريكية 

 الواليات المتحدة األمريكية

UF المنطقة الجنوبية الشرقية 
UF المنطقة الجنوبية الغربية 

UF المنطقة الغربية 

UF الواليات المتحدة األمريكية 
UF غريت بلينز 

UF   منطقةviii 

UF  منطقةi 
UF  منطقةii 

UF  منطقةiii 

UF  منطقةiv 
UF  منطقةix 

UF  منطقةv 

UF  منطقةvi 
UF  منطقةvii 

UF  منطقةx 

UF منطقة أوزارك 
UF منطقة الوسط الغربي 

UF منطقة روكي ماونتن 

UF منطقة شمال غرب المحيط الهادي 
UF منطقة غريت ليك 

UF  منطقة فدراليةi 

UF  منطقة فدراليةii 
UF  منطقة فدراليةiii 

UF  منطقة فدراليةiv 

UF  منطقة فدراليةix 
UF  منطقة فدراليةv 

UF  منطقة فدراليةvi 

UF  منطقة فدراليةvii 
UF  منطقة فدراليةviii 

UF  منطقة فدراليةx 

UF منطقة وسط األطلنطي 
UF منطقة وسطى 

UF نيو إنكلند 

SF منطقة شمال األطلسي 

BT1 أمريكا الشمالية 

BT1 بلدان متطورة 
NT1 أركنساس 

NT1 أريزونا 

NT1 أالباما 
NT1 أالسكا 

NT1 إلينوي 

NT2 شيكاغو 
NT1 إنديانا 

NT1 أوريغون 

NT2 ماونت هود 
NT1 أوكالهوما 

NT1 أوهيو 

NT2 كليفلند 
NT1 إيداهو 

NT1 أيوا 

NT1 الشاطىء الشرقي في الواليات المتحدة 

NT1 الشاطىء الغربي في الواليات المتحدة 

NT1 بنسلفانيا 

NT2 بيتسبرغ 
NT1 بورتو ريكو 

NT1 تكساس 

NT1 تينيّسي 
NT2 أوك ريدج 

NT2 تشاتانوغا 

NT1 ُجُزر  فيرجين 
NT1 )جورجيا )في والية أطلنطا 

NT2 أطلنطا 

NT1 داكوتا الجنوبية 
NT2 منطقة جبلية منضدية 

NT1 داكوتا الشمالية 

NT1 ديالور 
NT1 رود أيلند 

NT1 ساموا األمريكية 

NT1 غريت بيزين 
NT1 غولف كوست في الواليات المتحدة 

NT1 فلوريدا 

NT2 كيب كندي 
NT1 فيرجينيا 

NT1 فيرجينيا الغربية 

NT1 فيرمونت 
NT1 كارولينا الجنوبية 

NT1 كارولينا الشمالية 

NT1 فورنياكالي 
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NT2 حقل برالي الجيوحراري 

NT2 لوس أنجلس 
NT2 )ينابيع كوزو هوت )الحارة 

NT1 كنتوكي 

NT1 كنساس 
NT1 كولورادو 

NT2 حوض غسل الرمل 

NT2 نطاق ماهوغاني 
NT1 كونكتيكوت 

NT1 لويزيانا 

NT1 ماريلند 
NT1 ماساتشوستس 

NT1 مقاطعة واشنطن 

NT1 مونتانا 
NT2 حوض نهر باودر 

NT1 ميسوري 

NT1 ميسيسيبي 
NT1 ميشيغان 

NT1 مْين 

NT1 مينيسوتا 
NT1 نبراسكا 

NT1 نيفادا 

NT2 مجال اختبار تونوباه 
NT2 ينابيع ستيمبوت 

NT1 نيوجرسي 

NT1 نيومكسيكو 
NT2 لوس أالموس 

NT1 نيوهامشاير 

NT1 نيويورك 
NT2 مدينة نيويورك 

NT1 هاوائي 

NT1 واشنطن 
NT2 ريتشلند 

NT1 وايومنغ 

NT2 حوض نهر باودر 

NT2 حوض واشاكي 

NT2 مواقع روك سبرينغ 

NT1 ويسكونسن 
NT1 يوتا 

NT2 ينابيع روزفلت الحارة 

RT إدارة البترول للمناطق الدفاعية 
RT جبال األباالش 

RT روكي ماونتنس 

RT منطقة تراست لجزر الباسيفيك 
RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 

RT  الواليات المتحدةهيئة الطاقة الذّرية في 

 اليمن

1991-11-06 

UF )اليمن )الجنوبي 

UF اليمن الجنوبي 
UF اليمن الجنوبي 

UF اليمن الشمالي 

UF جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
UF جمهورية اليمن العربية 

BT1 آسيا 

BT1 البالد العربية 
BT1 الشرق األوسط 

BT1 بلدان نامية 

 اليمن )الجنوبي(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 
USE اليمن 

 اليمن الجنوبي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 
USE اليمن 

 اليمن الجنوبي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-05-18 

USE اليمن 

 اليمن الشمالي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-05-18 

USE اليمن 

 امتزاز

BT1 اشتراب 
RT إمتزاز كيميائي 

RT استئصال 
RT استرطابية 

RT انتزاز 

RT تشّرب 
RT توضع 

RT حرارة االمتزاز 

RT خواص اشترابية 
RT خواص سطحية 

RT سطوح 

RT عمليات الفصل 
RT قوى فان درفالس 

RT كربون منشَّط 

RT ماّزات 
RT متساويات درجة الحرارة االمتزازية 

RT ممتّزات حيوية 

RT مناخل جزيئية 
RT هالم السليكا 

 امتصاص

1999-03-19 

UF إيقاف 

BT1 اشتراب 

NT1  امتصاصk 

NT1 امتصاص الطاقة 
NT1 امتصاص القلنسوة القطبية 

NT1 امتصاص تجاوبي 

NT1 امتصاص جذري 
NT1 امتصاص جلدي 

NT1 امتصاص ذاتي 

NT1 امتصاص معوي 
RT إشعاعات 

RT إنفاذ 

RT استيعاب 
RT امتصاصية 

RT تباطؤ 

RT تدريع 
RT تدريع ذاتي 

RT ثخن النصف 

RT دورة تبريد باالمتصاص 
RT طيوف االمتصاص 

RT قوة اإليقاف 
RT ماصات 

RT مدى 

RT مصارف 
RT مطيافية االمتصاص 

RT مفاعيل المتجانسة 

RT نوى نقطية 

 امتصاص )أوراق(

INIS: 1980-12-01; ETDE: 1981-01-09 

USE امتصاص ورقي 

 امتصاص )جذر(

INIS: 1980-12-01; ETDE: 1981-01-09 
USE امتصاص جذري 

 امتصاص )جلدي(

USE امتصاص جلدي 

 امتصاص )معوي(

USE امتصاص معوي 

 Kامتصاص 

*BT1 امتصاص 

 امتصاص الطاقة

SF توضع الطاقة 
*BT1 امتصاص 

RT تأيّن 
RT جرعات إشعاعية 

 امتصاص القلنسوة القطبية

UF امتصاص القلنسوة القطبية 

UF تعتيم قطبي 
*BT1 امتصاص 

RT إشعاع أمواج راديوية 

RT جسيمات شمسية 
RT مناطق قطبية 

 امتصاص القلنسوة القطبية

USE امتصاص القلنسوة القطبية 

 امتصاص تجاوبي

*BT1 امتصاص 

 امتصاص جذري

UF )امتصاص )جذر 
*BT1 امتصاص 

BT1 قَْبط 

RT جذور 

 امتصاص جلدي

UF )امتصاص )جلدي 

*BT1 امتصاص 

BT1 قَْبط 
RT جلد 

RT قفازات 

RT  ِِ  لباس واِق

 امتصاص ذاتي

*BT1 امتصاص 

 امتصاص النداو

USE تخامد النداو 

 امتصاص معوي

UF )امتصاص )معوي 

*BT1 امتصاص 

BT1 قَْبط 
RT أمعاء دقيقة 

RT ابتالع 

RT تناول عبر الفم 
RT تناول عبر المستقيم 

RT جهاز بابي 

RT هضم 

 امتصاص ورقي

UF )امتصاص )أوراق 

BT1 قَْبط 
RT أوراق 

 امتصاصية

INIS: 1998-10-23; ETDE: 1975-09-30 

 معدل الطاقة الممتصة الى الطاقة المحدثة على السطح.
BT1 خواص سطحية 

BT1 خواص فيزيائية 

RT امتصاص 
RT خواص ضوئية 

RT عاكسية طيفية 

 امتصاصية )ضوئية(

2000-03-24 
SEE عتامة 

 امتالك )مواد نووية(

INIS: 1976-12-08; ETDE: 2002-04-26 
USE امتالك المواد النووية 

 امتالك المواد النووية

INIS: 1977-04-07; ETDE: 1977-06-03 

UF )امتالك )مواد نووية 
RT إدارة المواد النووية 

RT أنظمة الضّمان 

RT انتشار 
RT تجارة نووية 

RT ضمانات 

RT معاهدة عدم االنتشار 

 اميدينات

1996-07-08 

UF إيميدات اإليمين 

UF ستيلباميدين 
*BT1 مركبات آزوت عضوية 

 انبثاق

*BT1 تصنيع المواد 
NT1 انبثاقات متصاحبة 

RT تشغيل على الساخن 

RT تصنيع على البارد 
RT قوالب تشكيل 

RT كبس 

RT مكابس 

 انبثاق

INIS: 1993-02-18; ETDE: 1976-08-04 

 قذف المواد البركانية على سطح الكرة األرضية.

RT براكين 
RT بركنة 
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RT الفا 

 انبثاقات متصاحبة

*BT1 انبثاق 

 انبجار بواسطة الليزر غير مباشر

INIS: 1995-07-21; ETDE: 1992-06-11 

انبجارات ليزرية عندما تكون الطاقة الموجهة قد تحولت الى 
 اشعة سينية قبل ان تمتص من الكبسوالت الهدف.

*BT1 انبجارات ليزرية 

RT أهداف ليزرية 

RT انبجار بواسطة الليزر مباشر 
RT اندماج حصر عطالي غير مباشر 

RT بالزما منتَجة بالليزر 

RT تسخين باإلشعاع الليزري 
RT سواقات االندماج العطالي 

RT مفاعالت اندماج ليزرية 

RT مفاعالت اندماج نبضية 

 انبجار بواسطة الليزر مباشر

INIS: 1995-07-21; ETDE: 1992-06-11 

يزرية عندما تكون الطاقة الموجهة قد تم انبجارات ل
 امتصاصها مباشرة من قبل الكبسوالت الهدف.

*BT1 انبجارات ليزرية 

RT أهداف ليزرية 
RT انبجار بواسطة الليزر غير مباشر 

RT بالزما منتَجة بالليزر 

RT تسخين باإلشعاع الليزري 
RT جهاز اندماج الحصر الداخلي المباشر 

RT سواقات االندماج العطالي 

RT مفاعالت اندماج ليزرية 
RT مفاعالت اندماج نبضية 

 انبجارات

NT1 انبجارات ليزرية 

NT2 انبجار بواسطة الليزر غير مباشر 

NT2 انبجار بواسطة الليزر مباشر 

RT أمواج الصدم 

RT تفجيرات 
RT  مفاعالتlinus 

 انبجارات ليزرية

UF )انبجارات نووية حرارية )ليزر 
BT1 انبجارات 

NT1 انبجار بواسطة الليزر غير مباشر 

NT1 انبجار بواسطة الليزر مباشر 
RT أهداف ليزرية 

RT بالزما منتَجة بالليزر 

RT تسخين باإلشعاع الليزري 
RT حصر عطالي 

RT مفاعالت اندماج ليزرية 

RT مفاعالت اندماج نبضية 
RT ناتج االندماج 

 بجارات نووية حرارية )ليزر(ان

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-06-13 

USE انبجارات ليزرية 

 انبيكواديوم

2010-05-19 

USE  124عنصر 

 انتاج الحرارة

2006-03-31 

*BT1 تحويل الطاقة 

RT أفران 
RT تدفئة األمكنة 

RT توليد مكروي 

RT سخانات 
RT مراجل 

 انتاج الحزمة

UF )إنتاج )حزمة 

RT حقن الحزمة 

 انتاج الزوج داخليا  

احداث زوج بوزيترون الكترون بواسطة تحول داخلي للنوى 
 ميغا فولط. 1.022مع اثارة الكثر من 

UF تحول الزوج 
*BT1 إنتاج الزوج 

RT اضمحالل 

RT تحول داخلي 

 انتثار

UF انصباب 
NT1 انتثار حراري 

NT1 انتثار ذاتي 

NT1 انتثار ذو قطبين 
NT1 زيانتثار غا 

NT1 تناضح 

RT إعادة تعليق الجسيمات 
RT اضطراب 

RT  ّتأفّق 

RT  ّتحال 
RT سوائل التمليص 

RT عدد براندتل 

RT قوانين فيك 
RT َمْزج 

RT مسار حر وسطي 

RT مصارف 
RT مفعول ِكيرِكْندول 

RT نظرية دونان 

RT نقل الذرات 
RT نقل غشائي 

RT نقل كتلي 

RT هجرة نكليدات مشعة 

 انتثار حراري

INIS: 1984-12-04; ETDE: 2002-06-13 

USE انتثار حراري 

 انتثار حراري

ظاهرة في تدرج  درجة الحرارة في خليط من السوائل       
يؤدي إلى زيادة التدفق  القريب من المحتوى األساسي الوحيد 

 بالنسبة الخليط ككل.
UF انتثار حراري 

BT1 انتثار 

RT انتثارية حرارية 
RT عمليات الفصل 

RT فصل النظائر 

RT نقل الحرارة 

 انتثار ذاتي

BT1 انتثار 

 انتثار ذو قطبين

BT1 انتثار 
RT انسياق أيوني 

RT انسياق اإللكترونات 

RT انسياق البالزما 

 انتثار غازي

BT1 انتثار 

 انتثارية حرارية

كمية الحرارة التي تمر عادة من خالل وحدة المساحة       
وفقا لوحدة الزمن مقسوما على المنتج من حرارة محددة، 

 والكثافة، والتدرج في درجة الحرارة.

SF تبدد حراري 

*BT1 خواص ترمودينامية 
RT انتثار حراري 

RT عدد براندتل 

RT عزل حراري 
RT موصلية حرارية 

 انتزاز

BT1 اشتراب 
RT إزالة الغازات 

RT إطالق نواتج االنشطار 

RT امتزاز 

 انتساخ

INIS: 1981-09-18; ETDE: 1976-06-07 

تشكيل الرنا المرسال من الدنا. عملية نقل المعلومات في 
الجينة إلى جزيئ الدنا المرسال التي يمكن أن تترك نواة 

 الخلية واالنتقال إلى موقع تصنيع البروتين.

RT  الدنابوليميرازات 

RT بوليميرازات الرنا 
RT تحوير تالي للترجمة الجينية 

RT تقانة النسق المكروي 

RT تنسُّخ الدنا 
RT تنظيم جيني 

RT جينات 

RT رنا مرسال 

RT عوامل انتساخ 

RT كاظمات جينية 

 انتشار

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1977-08-09 

UF انتشار األسلحة النووية 

UF عدم االنتشار 
UF عدم االنتشار 

SF إرهاب 

RT األدلة الجنائية النووية 
RT امتالك المواد النووية 

RT تفكيك األسلحة النووية 

RT تقانات ثنائية االستعمال 
RT توازن الرعب النووي 

RT دورة وقود 

RT سياسة عدم االنتشار 
RT ضمانات 

RT معاهدة عدم االنتشار 

RT وقود فاسد 

 انتشار )حشرة(

USE نشر أو توزيع الحشرات 

 انتشار )موجة(

USE انتشار األمواج 

 Fانتشار 

*BT1  منطقةf 

 انتشار األسلحة النووية

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-27 

USE انتشار 

 انتشار األشعة الكونية

RT إشعاع كوني 

RT تدفق األشعة الكونية 

 انتشار األمواج

1996-07-08 

UF )انتشار )موجة 

SF نظرية ستاب 
SF  ايبسيالنتيس متروبوليس -نظرية ستاب 

RT أشكال األمواج 

RT أطوال موجية 
RT أمواج داخلية 

RT أمواج راكدة 

RT أمواج راكضة 
RT أمواج سطحية بالزمية 

RT استقطاب 

RT الصوت صفر 
RT انكسار 

RT باقات األمواج 

RT تحكم باألنماط 
RT تحويل األنماط 

RT تداخل 

RT رسرعة الطو 
RT سعات 

RT ظهور حل مفاجئ 

RT قرينة انكسار 
RT مبدأ فِرما 

RT مبدأ هيوجينز 

 انتشار الحريق

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1988-05-23 

USE )احتراق )في الموقع 

 انتشار الصدوع

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1980-10-07 
UF نمو الصدوع 

SF انتشار العطل 

RT إعياء 
RT تصدعات 

RT قصافة 

RT كسور 
RT معامالت شدة اإلجهاد 

RT ميكانيك االنكسار 

 انتشار العطل

2003-10-21 
SEE أعطال 

SEE انتشار الصدوع 

SEE تحليل إخفاق المنظومة 
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 انتشار اللهب

INIS: 1998-12-08; ETDE: 1976-09-28 
RT إطفاء اللهب 

RT اشتعال مرتد 

RT حركيات االحتراق 
RT دَْسغ 

RT لهب 

 انتشار عشوائي

2008-10-20 
تغير في مدى الجسيم اثناء اختراقه للمادة نتيجة التصادمات 

العشوائية على طول مساره. ترتبط مع واصفة الجسيم 
 المستخدم

RT تباطؤ 

RT فقد الطاقة 

RT قوة اإليقاف 
RT مدى 

RT نظرية نقل الجسيمات المشحونة 

ز )بيولوجي(  انتعاش معزَّ

INIS: 1991-10-22; ETDE: 1992-01-09 

USE شفاء بيولوجي 

 انتقاء التواتر

1992-08-11 
BT1 توليف 

RT اصطفاء النمط 

RT تكييف التواتر 
RT ليزرات 

RT مراقبة التواتر 

 انتقال )النكليدات المشعة في المتعضيات الحية(

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-06-13 
USE حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

 منظومات البيولوجية(انتقال )النكليدات المشعة في ال

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-06-13 
USE حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

 انتقال زيمان

USE مفعول زيمان 

 انتقال كمومي عن بعد

2005-09-30 
تقنية لعلم المعلومات الكمومية و التي فيها تنتقل الحالة 
الكوانتية الى موقع يبعد مسافة عشوائية باستخدام حالة 

 تشابك و انتقال بعض المعلومات الكالسيكية. ال
RT أعداد كمومية 

RT تشابك كمومي 

RT معلومات كمومية 
RT ميكانيك كمومي 

RT نقل البيانات 

 انتقال نتروني

RT تفاعالت االنتقال 

RT نترونات 

 انتقال نكليدات مشعة

1993-11-09 
USE هجرة نكليدات مشعة 

 E1 -انتقاالت 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 

 انتقال ثنائيات القطب الكهربائية.
UF انتقاالت ثنائية القطب الكهربائي 

*BT1 انتقاالت متعددات األقطاب 

 E2 -انتقاالت 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 

 انتقال رباعية القطب الكهربائية.

UF انتقاالت رباعية القطب الكهربائي 
*BT1 انتقاالت متعددات األقطاب 

 E3 -انتقاالت 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 

 انتقال ثمانية القطب الكهربائية.
UF انتقاالت ثمانية  القطب الكهربائي 

*BT1 انتقاالت متعددات األقطاب 

 E4 -انتقاالت 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 
 انتقال ستة عشرية القطب الكهربائية.

UF انتقاالت ستة عشرية القطب الكهربائي 

*BT1 انتقاالت متعددات األقطاب 

 M1 -انتقاالت 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 
 انتقال ثنائيات القطب المغناطيسية.

UF انتقاالت ثنائية القطب المغنطيسي 

*BT1 انتقاالت متعددات األقطاب 

 M2 -انتقاالت 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-05-01 

 انتقال رباعية القطب المغناطيسية.

UF انتقاالت رباعية القطب المغنطيسي 
*BT1 انتقاالت متعددات األقطاب 

 M3 -انتقاالت 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 
 انتقال ثمانية القطب المغناطيسية.

UF انتقاالت ثمانية القطب المغنطيسي 

*BT1 انتقاالت متعددات األقطاب 

 M4 -تقاالت ان

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-05-01 

 انتقال ستة عشرية القطب المغناطيسية.

UF انتقاالت ست عشرية القطب المغنطيسي 
*BT1 انتقاالت متعددات األقطاب 

 E0 -انتقاالت

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 

 انتقال احاديات القطب الكهربائية.
UF انتقاالت وحيدة القطب الكهربائي 

*BT1 انتقاالت متعددات األقطاب 

 )سحوب( -انتقاالت ) قصوف 

1998-10-23 

USE َسحوب -انتقاالت قَصوف 

 قصوف( -انتقاالت )سحوب 

USE  قَصوف -انتقاالت َسحوب 

 انتقاالت )طور(

USE تحويالت الطور 

 انتقاالت )محظورة(

USE انتقاالت ممنوعة 

 انتقاالت )مستوى الطاقة(

USE انتقاالت بين مستويات الطاقة 

 انتقاالت أسس الدنا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1987-12-17 

التغييرات في الرسالة الوراثية للمتعضيات الحية بواسطة 
 استبدال )عادةً( النيوكليوتيد األوحد آلخر.

RT تصليح الدنا 

RT طفرات 

 انتقاالت بين مستويات الطاقة

UF )انتقاالت )مستوى الطاقة 

UF انتقاالت كهرمغنطيسية 

NT1 إثارة 
NT2 إثارات جماعية 

NT2 إثارة الطبقات الداخلية 
NT2 إثارة كولونية 

NT1 إزالة اإلثارة 

NT2 اضمحالل غير مشع 
NT1 إصدار محثوث 

NT2 إشعاعية فائقة 

NT1 كرونيغ -انتقاالت كوستر 
NT1 انتقاالت متعددات األقطاب 

NT2  انتقاالت- e1 

NT2  انتقاالت- e2 
NT2  انتقاالت- e3 

NT2  انتقاالت- e4 

NT2  انتقاالت- m1 

NT2  انتقاالت- m2 

NT2  انتقاالت- m3 

NT2  انتقاالت- m4 
NT2 انتقاالت- e0 

NT1 انتقاالت متماكبة 

NT1 انتقاالت ممنوعة 
NT1 شالالت نووية 

NT2 شالالت غاما 

RT اضمحالل 
RT عمليات متعددة الفوتونات 

RT قواعد االصطفاء 

RT قوى الهزاز 
RT  كوندون -مبدأ فرانك 

RT مستويات الطاقة 

RT معامالت أينشتاين 
RT مفعول أوجيه 

RT نسبة المزج 

RT نظرية العصابات 

 انتقاالت ثمانية  القطب الكهربائي

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 

USE  انتقاالت- e3 

 انتقاالت ثمانية القطب المغنطيسي

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 
USE  انتقاالت- m3 

 انتقاالت ثنائية القطب الكهربائي

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 

USE  انتقاالت- e1 

 انتقاالت ثنائية القطب المغنطيسي

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 

USE  انتقاالت- m1 

 نتقاالت رباعية القطب الكهربائيا

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 

USE  انتقاالت- e2 

 انتقاالت رباعية القطب المغنطيسي

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-27 

USE  انتقاالت- m2 

 انتقاالت ست عشرية القطب المغنطيسي

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-27 
USE  انتقاالت- m4 

 انتقاالت ستة عشرية القطب الكهربائي

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 

USE  انتقاالت- e4 

 قَصوف -انتقاالت َسحوب 

UF  قصوف( -انتقاالت )سحوب 

RT درجة حرارة التحول 
RT َسحوبية 

RT قصافة 

RT هشاشة 

 انتقاالت طورية بلّورية

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1984-05-10 

USE تحوالت طورية بلّورية 

 انتقاالت غير مشعة

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-04-26 
USE اضمحالل غير مشع 

 َسحوب -انتقاالت قَصوف

1998-10-23 

UF  سحوب( -انتقاالت ) قصوف( 
RT َسحوبية 

RT قصافة 
RT هشاشة 

 انتقاالت كهرمغنطيسية

USE انتقاالت بين مستويات الطاقة 

 نيغكرو -انتقاالت كوستر

BT1 انتقاالت بين مستويات الطاقة 
BT1 مفعول أوجيه 

 انتقاالت متعددات األقطاب

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 

BT1 انتقاالت بين مستويات الطاقة 
NT1  انتقاالت- e1 

NT1  انتقاالت- e2 
NT1  انتقاالت- e3 

NT1  انتقاالت- e4 

NT1  انتقاالت- m1 
NT1  انتقاالت- m2 

NT1  انتقاالت- m3 

NT1  انتقاالت- m4 
NT1 انتقاالت- e0 



 اكبةانتقاالت متم 120 اندساس )نباتات(

 

 

 انتقاالت متماكبة

BT1 انتقاالت بين مستويات الطاقة 
RT اضمحالل 

RT نظائر انتقال متماكب 

RT نوى إيزوميرية 

 انتقاالت ممنوعة

UF )انتقاالت )محظورة 

BT1 انتقاالت بين مستويات الطاقة 

RT اضمحالل 
RT قواعد االصطفاء 

 ميكانيكيةانتقاالت 

1992-03-11 
BT1 أجزاء َمَكنية 

RT تروس مسننة 

RT سيارات 
RT َمْركبات 

 انتقاالت وحيدة القطب الكهربائي

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 

USE انتقاالت- e0 

 انتهاكات

INIS: 1993-06-04; ETDE: 1979-11-23 

فشل الخضوع لقوانين أو تعليمات. ال تستعمل الكلمة 
 قات المبادىء الثابتة.الخترا
UF مالحظة النتهاك محتمل 

NT1 انتهاكات األمن 

RT إجراءات إدارية 
RT إذعان 

RT تعزيز 

RT تنظيمات 
RT قوانين 

 انتهاكات األمن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-24 
BT1 انتهاكات 

RT أمن 

RT أمن وطني 
RT ية  حماية السّرِ

RT مجموع الموظفين 

 انحسار تلوث الهواء

INIS: 1991-08-07; ETDE: 1976-06-07 
 منع تشكل الملوثات في المصدر.

SF منع التدهور الشديد 

SF منع التدهور ذي الشأن 
BT1 ث  مكافحة التلوُّ

RT احتراق مرحلي 

RT تلوث الهواء 
RT حبّات 

RT حيادية الكربون 

RT ريد 

RT ضبط تلوث الهواء 

RT جود أكسجينعملية احتراق وقود بو 

RT مركبات ذات انبعاث منخفض 
RT نزع الكبريت 

 انحطاط )طاقة(

USE فقد الطاقة 

 انحفاظ )الشحنة(

INIS: 1982-12-03; ETDE: 2002-06-13 

USE انحفاظ الشحنة 

 انحفاظ )الطاقة(

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1979-11-23 
USE )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 

 انحفاظ )الموارد(

INIS: 1982-12-03; ETDE: 2002-06-13 
USE انحفاظ الموارد 

 انحفاظ )المورد(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-09-11 

USE انحفاظ الموارد 

 انحفاظ التيارات المتجهة

RT تيارات متجهة 

RT جبر التيارات 

 انحفاظ الشحنة

UF )انحفاظ )الشحنة 
RT شحنات كهربائية 

RT صمود المعيار 

 انحفاظ الطبيعة

2004-08-26 
USE حماية بيئية 

 انحفاظ الموارد

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1975-09-11 

UF )انحفاظ )الموارد 
UF )انحفاظ )المورد 

NT1 حفظ التربة 
RT إعادة تدوير 

RT تقدير دورة الحياة 

RT )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 
RT حماية بيئية 

RT قابلية التبادل 

RT قرارات استرجاع الموارد 
RT موارد 

RT نضوب الموارد 

 انحالل

INIS: 1976-05-07; ETDE: 1975-11-11 
NT1 انحالل الدم 

NT1 تحلّل كهربائي 

NT2 أنَودَة 
NT2 تحلل كهرضوئي 

NT2 تنقية كهربائية 

NT2 توضع كهربائي 
NT3 طالء كهربائي 

NT2 صقل كهربائي 

NT1 حلمهة 
NT2 تَصبّن 

NT2 حلمهة إنزيمية 

NT2 حلمهة حمضية 
NT2 حلمهة قلوية 

NT2 حملهة ذاتية 

NT2 سكردة 

 انحالل الدم

التعديل، اإلنحالل، أو تدمير خاليا الدم الحمراء في هذه 
الطريقة للهيموغلوبين المتحرر في الوسط الذي يتم فيه تعليق 

 الخاليا.

BT1 انحالل 

BT1 تغيَّرات مرضية 
*BT1 تفكك 

RT أمراض دموية 

RT أنواع فقر الدم 
RT حاالّت دموية 

RT كريات حمراء 

RT مناعة 

 انحالل الليفين

*BT1 تحلّل بروتيني 

RT بروتيناز ِعْقدية 

RT حال لليفين 
RT يوروكيناز 

 انحاللية

UF مزوجية 

RT إشباع 
RT تبلّور 

RT ترسيب 

RT خواص المذيب 
RT ذوبان 

RT سوائل التمليص 
RT فوق اإلشباع 

RT محاليل 

RT مذابات 
RT مذيبات 

RT َمْزج 

 انحناء عكسي

INIS: 1977-03-01; ETDE: 1977-04-12 
زيادة مفاجئة لعزم العطالة للنوى المشوهة في اندفاع زاوي 

 حاد.

RT اندفاع زاوي 
RT بنية نووية 

RT حاالت دورانية 

RT حاالت ذات سبين عال 

RT حاالت يارست 
RT دوران 

RT عزم العطالة 

RT قوة كوريوليس 
RT  نموذجvmi 

RT نوى مشوهة 

 انخساف )أرضي(

INIS: 1982-07-22; ETDE: 1975-10-01 
USE انهيار األرض 

 انخفاض القيمة

INIS: 2000-06-27; ETDE: 1979-09-26 

RT تمويل 
RT حوافز مالية 

RT علم االقتصاد 

 انخفاض فوربوش

USE نقصان فوربوش 

 انخفاض مفاجئ في الضغط

RT فقد المبّرد 

 انخالعات

SF  ريد -منبع فرانك 
*BT1 عيوب الخط 

NT1 انخالعات طرفية 

NT1 انخالعات لولبية 
RT انخالعات فائقة 

RT انزالق 

RT تثبيت االنخالعات 
RT خطوط كيكوشي 

RT ذروة بوردوني 

RT عيوب تراكمية 
RT  نابارو -قوة بيرلز 

RT متجهة برغرز 

 انخالعات طرفية

*BT1 انخالعات 

 انخالعات فائقة

 مجموعة من االضطرابات مع تكوين مساحة محددة.      

RT انخالعات 

 انخالعات فرانك

ETDE: 2002-06-13 

USE انخالعات لولبية 

 انخالعات لولبية

UF انخالعات فرانك 

UF عروات فرانك 

*BT1 انخالعات 

 اندساس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-06 

SEE تدخل بشري 

SEE تعدٍّ حيوي 
SEE صخور بلوتونية صخور جوفية 

SEE ولوج  المياه 

 اندساس )بشري(

INIS: 1985-07-23; ETDE: 2002-06-13 
USE تدخل بشري 

 اندساس )حيواني(

INIS: 1985-07-23; ETDE: 2002-06-13 
USE تعدٍّ حيوي 

 اندساس )صخر(

INIS: 1985-07-23; ETDE: 2002-06-13 

ائعة داخل الصخر قبل نشوئه. ترتبط عملية تموضع المادة الم
الواصفة أدناه بالواصفة  أو الواصفات األخرى  المناسبة ، 

 مثال وضع، نشأة الصخور. 

USE صخور بلوتونية صخور جوفية 

 اندساس )ماء(

INIS: 1985-07-23; ETDE: 2002-06-13 

USE ولوج  المياه 

 اندساس )نباتات(

INIS: 1985-07-23; ETDE: 2002-06-13 

USE تعدٍّ حيوي 



 اندساس المياه 121 هيوماسون -انزياح هابل 

 

 

 اندساس المياه

INIS: 1985-07-23; ETDE: 2002-05-24 
USE ولوج  المياه 

 اندساس صخري

INIS: 1985-07-23; ETDE: 2002-05-11 

عملية تموضع المادة المائعة داخل الصخر قبل نشوئه. ترتبط 
الواصفة أدناه بالواصفة  أو الواصفات األخرى  المناسبة ، 

 مثال وضع، نشأة الصخور.  

USE صخور بلوتونية صخور جوفية 

 اندفاع )خطي(

USE اندفاع خطي 

 اندفاع )زاوي(

USE اندفاع زاوي 

 اندفاع )طوالني(

USE اندفاع طوالني 

 اندفاع )عرضاني(

USE اندفاع عرضاني 

 اندفاع خطي

UF )اندفاع )خطي 

UF )دفع )اندفاع خطي 

NT1 اندفاع طوالني 
NT1 اندفاع عرضاني 

RT اندفاع زاوي 

RT حركة 
RT رسم بياني موشوري 

RT سرعة 

RT طاقة حركية 
RT كتلة 

RT مؤثرات االندفاع الخطي 

RT مخطط داليتز 
RT  االندفاع -موتّرالطاقة 

RT َمْيز االندفاع الخطي 

 اندفاع زاوي

1999-02-23 
UF )اندفاع )زاوي 

SF نسبة جيروكهربائية 

NT1 اندفاع زاوي مداري 
NT1 سبين 

RT  أمواجd 

RT  أمواجp 
RT  أمواجs 

RT أمواج جزئية 

RT انحناء عكسي 
RT اندفاع خطي 

RT حاالت يارست 

RT حركة 
RT دوران 

RT طاقة حركية 
RT لولبية 

RT مؤثرات االندفاع الزاوي 

RT معامالت راكاه 
RT معامالت فيغنر 

RT  غوردان -معامالت كليبش 

RT  موجاتf 
RT ميكانيك كمومي 

RT نسبة جيرو مغنطيسية 

RT يدوانية 

 اندفاع زاوي مداري

BT1 اندفاع زاوي 

RT  اقترانj-j 

RT  اقترانl-s 
RT سبين 

RT معامالت النََّسب الجزئي 

 اندفاع طوالني

UF )اندفاع )طوالني 
BT1 اندفاع خطي 

RT اندفاع عرضاني 

RT تآثرات الجسيمات 
RT تفاعالت نووية 

RT جملة مركز الكتل 

RT سرعة الجسيمات 

 اندفاع عرضاني

UF )اندفاع )عرضاني 
BT1 اندفاع خطي 

RT اندفاع طوالني 

RT تآثرات 
RT تآثرات الجسيمات 

RT تفاعالت نووية 

RT تقريب مسار الخط المستقيم 
RT جملة مركز الكتل 

RT طاقة عرضية 

 اندفاعات

RT أجهزة تحّكم كهربائية 
RT تيار مفرط 

RT تيارات كهربائية 

RT جريان الموائع 
RT عابرات 

RT عابرات كهربائية 

RT فولطية مفرطة 
RT كمون كهربائي 

RT منظمات الفلطية 

RT  أمبير -منظومات تحكم تفاعلية فولط 
RT نبضات 

RT هندسة الموائع 

 اندالقات مواد خطرة

INIS: 1991-09-30; ETDE: 1980-01-15 

UF انسكابات الغازولين 

BT1 حوادث 
RT إندالقات كيميائية 

RT انسكاب الغاز 

RT انسكابات النفط 
RT ث  تلوُّ

RT توهين طبيعي 

 اندماج

RT التصاق 
RT تخثّر الدم 

RT ترسيب مشترك 

RT تكتّل 
RT ربط 

 اندماج )نووي(

2000-04-12 
USE تفاعالت نووية حرارية 

 اندماج بارد

1991-07-02 

BT1 تفاعالت نووية 
RT تفاعالت نووية حرارية 

 اندماج تفككي

INIS: 1985-01-18; ETDE: 2002-06-13 

USE تفاعالت اندماج غير كاملة 

 اندماج حصر عطالي غير مباشر

1999-09-15 

اندماج الحصر العطالي و التي تكون فيها الطاقة الموجهة قد 
 تحولت الى اشعة سينية قبل ان تمتص من الكبسوالت الهدف.

RT انبجار بواسطة الليزر غير مباشر 

RT حصر عطالي 

 اندماج صدمي

INIS: 1981-06-19; ETDE: 1979-10-23 

و التأثير الالحق مع  DT -تحققت بتسارع قذائف محمولة 
 ف ساكن او قذائف متسارعة مشابهة.هد

*BT1 تفاعالت نووية حرارية 

RT حصر عطالي 

RT مسرعات التدّرج المغنطيسي 
RT  مسّرعاتrailgun 

 اندماج محفّز بالميون

INIS: 1985-04-22; ETDE: 1985-05-07 

*BT1 تفاعالت نووية حرارية 
RT ثالثي الدوتوريوم 

RT جزيئات ميونية 

RT ميونات ناقص 

 قانزال

RT انخالعات 

RT تشّوه 
RT تواؤم 

RT سرعة االنزالق 

RT نسبة االنزالق 

 انزالقات أرضية

1980-09-12 

RT استثمار منجمي 

RT استقرار المنحدر 
RT انفجارات تحت أرضية 

RT تأثيرات سيسمية 

RT حركة التربة 
RT زالزل 

RT مطر 

RT مفاعيل السفع 

 انزياح )ذري(

INIS: 1982-11-29; ETDE: 2002-06-13 

USE انزياحات ذرية 

 Qانزياح 

INIS: 1976-03-25; ETDE: 1976-08-26 

RT اهتزازات بيتاترون 

RT حزم جسيمات 

 انزياح إيزوميري

 تحول الصفة بين االيزوميريا والحاالت األساسية النواة.      

RT نوى إيزوميرية 

 انزياح أينشتاين

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1975-12-16 
USE فعول أينشتاينم 

 انزياح الطور

RT أمواج جزئية 
RT تبعثر 

RT مخططات آرغاند 

RT بوم -مفعول أهارونوف 

 انزياح طيفي

UF انزياح نظيري 

UF انزياح نظيري 

NT1 انزياح المب 
RT انزياح كيميائي 

RT انزياح نايت 

RT طيوف 
RT مفعول أينشتاين 

RT مفعول دوبلر 

RT مفعول زيمان 
RT مفعول ستارك 

RT مفعول نايت 

 انزياح كيميائي

RT انزياح طيفي 
RT تجاوب مغنطيسي نووي 

 انزياح المب

UF  رذفورد -انزياح المب 
BT1 انزياح طيفي 

RT مستويات الطاقة 

 رذفورد -انزياح المب 

2000-04-12 
USE انزياح المب 

 انزياح نايت

RT انزياح طيفي 

RT تجاوب مغنطيسي نووي 

 انزياح نحو األحمر

INIS: 1975-10-31; ETDE: 1975-12-17 

RT فيزياء فلكية 
RT كوسمولوجيا 

RT مفعول أينشتاين 

RT مفعول دوبلر 

RT مفعول هابل 

 انزياح نظيري

USE انزياح طيفي 

 انزياح نظيري

USE انزياح طيفي 

 هيوماسون -انزياح هابل 

USE مفعول هابل 



 انزياحات )سيسمية( 122 انعاش قلبي رئوي

 

 

 انزياحات )سيسمية(

INIS: 1982-11-29; ETDE: 2002-06-13 
USE حركة التربة 

 انزياحات ذرية

INIS: 1982-11-29; ETDE: 1983-02-09 

UF )انزياح )ذري 
UF انزياحات لكل ذرة 

SF معدَّالت االنزياح 

*BT1 مفاعيل اإلشعاع الفيزيائية 

 انزياحات لكل ذرة

INIS: 1982-11-29; ETDE: 1980-05-06 

 .'انزياحات لكل ذرة       
USE ريةانزياحات ذ 

 انزيم معاد تنشيطه ضوئيا  

2004-09-16 

USE إعادة تنشيط ضوئي 

USE أنزيمات 

 انسداد

INIS: 1992-04-14; ETDE: 1977-01-10 

RT آبار النفط 
RT تدعيم باألسمنت 

RT صخر الخزان 

RT عوامل االنسداد 
RT كسوة باإلسمنت 

RT نفوذية 

 انسكاب الغاز

INIS: 1992-04-09; ETDE: 1976-07-07 

UF انسكابات الغاز الطبيعي الُمسال 

BT1 حوادث 
RT إندالقات كيميائية 

RT اندالقات مواد خطرة 

RT ث  تلوُّ
RT غاز طبيعي 

 انسكابات الغاز الطبيعي الُمسال

INIS: 1992-04-09; ETDE: 1980-06-06 

USE انسكاب الغاز 

 انسكابات الغازولين

INIS: 1992-04-09; ETDE: 2002-06-13 

USE اندالقات مواد خطرة 

 انسكابات النفط

1991-08-14 

UF تعريف الصور 

UF تعّرف انسكاب النفط 
BT1 حوادث 

RT إندالقات كيميائية 

RT احتواء تلوث نفطي 

RT اندالقات مواد خطرة 

RT توهين طبيعي 

RT مقاشد 
RT منظومات إزالة بقرص دّوار 

RT منظومات استعادة نّشافة 

RT منظومات فير السترداد النفط 
RT نفط 

 انسالخ

INIS: 1981-07-06; ETDE: 1981-08-04 

USE انسالخ 

 انسالخ

INIS: 1981-07-06; ETDE: 1977-09-19 

تساقط من الغطاء الخارجي كجزء من عملية دورية        
 للنمو.

UF انسالخ 

RT نمو حيواني 

 انسمام درقي

USE فرط الدرق 

 انسياب )إشعاع(

USE جريان اإلشعاع 

 انسياق )إلكتروني(

USE انسياق اإللكترونات 

 انسياق )أيوني(

USE انسياق أيوني 

 انسياق )بالزمي(

USE انسياق البالزما 

 انسياق أيوني

UF )انسياق )أيوني 

RT أيونات 
RT انتثار ذو قطبين 

 انسياق اإللكترونات

UF )انسياق )إلكتروني 
RT إلكترونات 

RT انتثار ذو قطبين 

 انسياق البالزما

UF )انسياق )بالزمي 
RT انتثار ذو قطبين 

RT بالزما 

RT تمدد البالزما 
RT عدم استقرار االنسياق 

RT معادالت المائع البالزمي 

 انشطار

1996-01-24 
UF )تفكك )انشطار 

BT1 تفاعالت نووية 
NT1 انشطار بارد 

NT1 انشطار بواسطة اإللكترونات 

NT1 انشطار تلقائي 
NT1 طار ثالثيانش 

NT1 انشطار ثنائي 

NT1 انشطار حراري 
NT1 انشطار رباعي 

NT1 انشطار سريع 

NT1 انشطار ضوئي 
RT ارتدادات 

RT انفجارات نووية 

RT بالزما منشطرة 
RT تشظية 

RT تشّظي نووي 

RT تفاعالت متسلسلة 
RT حاجز انشطاري 

RT َحَرجيَة 

RT شبه انشطار 
RT شظايا االنشطار 

RT شظايا نووية 

RT طيف انشطار واط 
RT طيوف االنشطار 

RT عامل االنشطار الحراري 

RT عامل االنشطار السريع 
RT مردود االنشطار 

RT مفاعالت 

RT مواد قابلة لالنشطار 
RT مواد قابلة لالنشطار 

RT ويلر -نظرية  بور 

RT نظرية ستروتينسكي 
RT  الفوضى -نموذج الترتيب 

RT نموذج المنّظم 

RT نموذج نقطة االنفالق 
RT نواتج االنشطار 

 انشطار بارد

INIS: 1992-05-07; ETDE: 1992-08-12 

*BT1 انشطار 
RT اضمحالل ُمصِدر لأليونات الثقيلة 

RT طاقة حركية 

 انشطار بواسطة اإللكترونات

INIS: 1977-03-14; ETDE: 1977-06-03 

 انشطار نوى ثقيلة بالكترونات ضمن مجال ميغا الكترون
 فولط.

*BT1 انشطار 

*BT1 تفاعالت إلكترونية 

 انشطار تلقائي

*BT1 اضمحالل نووي 
*BT1 انشطار 

RT إيزوميرات االنشطار 

RT ظاهرة أوكلو 

RT نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

 انشطار ثالثي

*BT1 انشطار 

 انشطار ثنائي

*BT1 انشطار 

 انشطار حراري

*BT1 انشطار 

*BT1 تفاعالت نترونية 
RT طيف انشطار واط 

RT نترونات حرارية 

 انشطار رباعي

 انشطار مع انبعاث جسيمان مشحونين بشكل خفيف.

*BT1 انشطار 

 انشطار سريع

*BT1 انشطار 

*BT1 تفاعالت نترونية 

RT عامل االنشطار السريع 

RT نترونات سريعة 

 انشطار ضوئي

*BT1 انشطار 

*BT1 تفاعالت نووية ضوئية 

 انصباب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-13 

USE انتثار 

 انصباب كنودسن

USE جريان كنودسن 

 انصهار )تذويب(

USE صهر 

 انصهار )لحام(

USE تلحيم 

 انصهار قلب المفاعل

*BT1 حوادث المفاعالت 

*BT1 حوادث خطيرة 

RT شروط المصدر 
RT كوريوم 

RT ُمْمسكات قلُب المفاعل 

 انضغاط مغنطيسي

UF مفهوم النبّاض 
BT1 ضغط 

RT حقول مغنطيسية 

RT  مفاعالتlinus 
RT مفعول التضيّق 

 انضغاطية

BT1 خواص ميكانيكية 
RT تمددية 

RT ثابت غروينايزن 

RT غازات مضغوطة 

 انضواء صامد

RT طبولوجيا 

RT نظرية النقل 

RT هندسة 

 انطباق التبادل

RT  أقطابregge 

 انطفاء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-26 
USE منع 

 dnbانطالق غليان منّوى 

USE بدء غليان فقاعي 

 انظمة اصدار حراري

2006-03-31 
SEE سخانات منزلية 

SEE مبادالت حرارية 

SEE منظومات التدفئة 

 انعاش قلبي رئوي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-04-07 

USE إسعاف أّولي 
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 انعاش قلبي رئوي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-04-07 
USE إسعاف أّولي 

 انعدام الوزن

INIS: 1999-07-30; ETDE: 1981-12-21 

UF ثقالة معدومة 
RT تثاقل 

RT طيران فضائي 

 انعراج

*BT1 تبعثر مترابط 
NT1  انعراج أشعة- x 

NT1 انعراج اإللكترونات 
NT1 انعراج الحزمة الذرية 

NT1 انعراج النترونات 

NT1 تبعثر منتثر 
RT تبدد ضوئي 

RT خواص ضوئية 

RT شبكات 
RT شبكات االنعراج 

RT  فالر -معامل ديباي 

RT مقاييس االنعراج 
RT مقاييس انعراج أشعة 

 انعراج )األشعة السينية(

2000-04-12 

USE  انعراج أشعة- x 

 انعراج )اإللكترونات(

2000-04-12 

USE انعراج اإللكترونات 

 انعراج )النترونات(

2000-04-12 

USE انعراج النترونات 

 x -انعراج أشعة 

2002-11-25 
USE  انعراج أشعة- x 

 X -انعراج أشعة 

UF )انعراج )األشعة السينية 

UF  انعراج أشعة- x 
*BT1 انعراج 

RT انعكاس براغ 

RT تبعثر منتثر 
RT تحليل كيميائي بنيوي 

RT  شيرر -طريقة ديباي 

RT طريقة الِوه 
RT علم البلّورات 

RT  مقاييس انعراج أشعة- x 

 انعراج اإللكترونات

UF )انعراج )اإللكترونات 

UF انعراج اإللكترونات المنخفضة الطاقة 

UF انعراج اإللكترونات منخفضة الطاقة 
*BT1 انعراج 

RT تبعثر منتثر 

RT خطوط كيكوشي 
RT علم البلّورات 

 انعراج اإللكترونات المنخفضة الطاقة

USE انعراج اإللكترونات 

 انعراج اإللكترونات منخفضة الطاقة

USE انعراج اإللكترونات 

 انعراج الحزمة الذرية

INIS: 1975-09-26; ETDE: 1975-10-28 

*BT1 انعراج 
RT علم البلّورات 

 انعراج النترونات

UF )انعراج )النترونات 

UF منحني متموج 
*BT1 انعراج 

RT تبعثر منتثر 

RT تحليل كيميائي بنيوي 
RT  ّوراتعلم البل 

RT  فوتون -محوالت نترون 

RT مقاييس انعراج النترونات 

 انعراج براغ

USE انعكاس براغ 

 انعكاس

NT1 انعكاس براغ 

NT1 انعكاس ضوئي 

RT )بياض منعكس )ألبيدو 
RT تبعثر راجع 

RT زاوية الورود 

RT عاكسات شكلها قطوع مكافئة 
RT مرايا 

RT مرايا كهراكدية 

RT مفعول الدفيئة 

 انعكاس اإلسكان

RT مستويات الطاقة 

 انعكاس الحقل المغناطيسي

INIS: 1981-08-31; ETDE: 1978-02-14 

BT1 تشكيالت الحقل المغنطيسي 

RT إعادة الربط المغنطيسي 

RT تضيّق الحقل المعكوس 
RT حقول مغنطيسية 

RT مرايا الحقل المعكوس 

 انعكاس براغ

UF انعراج براغ 
UF  براغ -تبعثر الِوه 

UF زاوية براغ 

UF قانون براغ 
BT1 انعكاس 

RT  انعراج أشعة- x 

RT تبعثر منتثر 

 انعكاس ضوئي

1994-09-08 

BT1 انعكاس 
RT بصريات 

 انعكاس فضائي

USE  الصمودp 

 انعكاسية

1992-02-23 
BT1 خواص سطحية 

*BT1 خواص ضوئية 

RT إشعاع مرئي 
RT عاكسية طيفية 

RT مجهرية ضوئية ماسحة 

 انعكاسية )طيفية(

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-05-03 

USE عاكسية طيفية 

 انفجار )حزم الجسيمات(

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 
USE ديناميك الحزمة 

 انفجار الحزمة

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 

USE ديناميك الحزمة 

 انفجارات بخار

2009-12-09 

BT1 تفجيرات 
RT رةأبخ 

RT حوادث المفاعالت 

 انفجارات تحت أرضية

1996-07-23 
UF تشغيل أنشوطي 

UF تفجير نووي 

UF  حدثagrini 
UF  حدثalmendro 

UF  حدثbaneberry 

UF  حدثbenham 
UF  حدثboxcar 

UF  حدثcalabash 

UF  حدثcannikin 
UF  حدثcarpetbag 

UF  حدثdining car 

UF  حدثgreeley 
UF  حدثhalfbeak 

UF  حدثhandcar 

UF  حدثhandley 
UF  حدثhusky ace 

UF  حدثhutch 

UF  حدثjorum 
UF  حدثlatir 

UF  حدثmarvel 

UF  َحدَثmighty epic 
UF  َحدَثmilrow 

UF  َحدَثminiata 

UF  حدثpalanquin 
UF  حدثpin stripe 

UF  حدثportmanteau 

UF  حدثredmud 
UF  حدثrulison 

UF  حدثschooner 

UF  حدثscotch 
UF  حدثtybo 

UF حدث دون خطأ 

UF عملية تدعيم 
UF عملية سنباذج 

UF عملية منع القدح 

UF  مشروعessex i 
BT1 تفجيرات 

NT1 انفجارات محتواة 

NT1  تشغيلcrosstie 
NT2  حدثgasbuggy 

NT1 تشغيل تحت أشعة الشمس 

NT1 تشغيل قالّب 
NT2  حدثrio blanco 

NT1  عمليةgrommet 

NT1  عمليةlatchkey 
NT1  عمليةmandrel 

NT1  عمليةnougat 

NT1  عمليةwhetstone 

NT1  مشروعarbus 

RT أمواج رايلي 

RT استثمار منجمي 
RT انزالقات أرضية 

RT انفجارات تحت الماء 

RT انفجارات تحدث فوهات 
RT انفجارات كيميائية 

RT انفجارات نووية 

RT تأثيرات سيسمية 
RT تجاويف 

RT تحّري سيسمي 

RT تعدين تحت أرضي 
RT تنقيب نووي 

RT حركة التربة 
RT سيسمولوجيا 

RT فوهات بركانية 

RT كسر بالتفجير 

RT كشف انفجار نووي 

RT كشف داخل البلد 

RT محاكاة متفجرة 
RT مداخن 

RT  مشروعanvil 

RT  مشروعthunderbird 
RT  مشروعupshot 

RT  مشروعvela 

RT مشروع بِدْروك 
RT مشروع بريتوري 

RT مشروع بلوشير 

RT )معالجة )في الموقع 
RT )مقاييس السيسمية )الزلزالية 

RT موجات سيسمية 

RT موجات سيسمية 
RT )موجات سيسمية )زلزالية 

 انفجارات تحت الماء

UF  حدثswordfish 

BT1 تفجيرات 
RT انفجارات تحت أرضية 

RT انفجارات نووية 

RT تنقيب نووي 
RT  مشروعdominic 

RT مشروع كروسرودز 
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 انفجارات تحدث فوهات

1996-07-23 
UF  حدثcabriolet 

UF  حدثdanny boy 

UF  حدثpalanquin 
UF  حدثschooner 

BT1 تفجيرات 

NT1  حدثsedan 
RT استثمار منجمي 

RT انفجارات تحت أرضية 

RT انفجارات سطحية 
RT انفجارات كيميائية 

RT انفجارات نووية 

RT تعدين تحت أرضي 
RT تعدين سطحي 

RT تنقيب نووي 

RT فوهات بركانية 
RT مشروع بلوشير 

 انفجارات جوية

1996-06-26 

UF  حدثannie 
UF  حدثargus 

UF  حدَثboltzmann 
UF  حدثharry 

UF  حدثorange 

UF  حدثromeo 
UF  حدثsmoky 

UF  حدثstarfish 

UF  حدثtewa 
UF  حدثyankee 

UF حدثteak 

BT1 تفجيرات 
NT1  حدثtrinity 

NT1  مشروعranger 

RT انفجارات نووية 
RT غالف الجو األرضي 

RT  قنبلة ذريةlittle boy 

RT كشف انفجار نووي 
RT  مشروعdominic 

RT  مشروعredwing 

RT مشروع كاستل 
RT مشروع كروسرودز 

 انفجارات ذرية

USE انفجارات نووية 

 انفجارات سطحية

1996-06-26 
UF  حدثbravo 

UF  حدثholly 
UF  حدثmiddle gust 

UF  َحدَثmike 

UF  حدثzuni 
BT1 تفجيرات 

RT انفجارات تحدث فوهات 

RT انفجارات نووية 
RT تنقيب نووي 

RT فوهات بركانية 

RT  مشروعredwing 
RT مشروع بلوشير 

RT مشروع كاستل 

 انفجارات صخرية

INIS: 1992-01-21; ETDE: 1977-05-09 
 إطالق تفجير طاقة في صخر منفعل فوق حد مرونته.

UF انفجارات غازية 

RT أحداث سيسمية 
RT استثمار منجمي 

RT مخاطر 

RT مولد طليعي 
RT ميكانيك الصخور 

 انفجارات غازية

INIS: 2000-01-04; ETDE: 1977-05-07 

USE انفجارات صخرية 

 انفجارات كيميائية

1996-07-23 

UF ميائية(أحداث )انفجارات كي 
UF  حدثcowboy 

UF  حدثmiddle gust 

BT1 تفجيرات 
RT اشتعال مرتد 

RT انفجارات تحت أرضية 

RT انفجارات تحدث فوهات 
RT انفجارات محتواة 

RT كسر بالتفجير 

RT متفجرات كيميائية 
RT محاكاة متفجرة 

 انفجارات محتواة

1996-07-16 

UF  َحدَثmonique 
UF  حدثpokhran 

UF  حدثwagon wheel 

*BT1 انفجارات تحت أرضية 
RT استثمار منجمي 

RT انفجارات كيميائية 

RT انفجارات نووية 

RT  تشغيلcrosstie 

RT تشغيل تحت أشعة الشمس 

RT تشغيل قالّب 
RT تعدين سطحي 

RT  عمليةgrommet 

RT  عمليةlatchkey 
RT  عمليةmandrel 

RT  عمليةnougat 

RT  عمليةwhetstone 
RT  مشروعanvil 

RT مشروع بِدْروك 

RT مشروع بريتوري 

 انفجارات نووية

1998-06-10 

على وجه التحديد تسمية االنفجارات النووية المنفردة في 
. كل المشاريع  boxcarقائمة مع كلمة حدث. مثال حدث 

التي فيها انفجارات نووية في قائمة باسم المشروع وكلمة 
 مشروع، مثال، مشروع بلوشير.

UF )أحداث )انفجارات نووية 

UF اختبارات السالح النووي 

UF انفجارات ذرية 
UF تشغيل أنشوطي 

UF تفجير نووي 

UF  حدثagrini 
UF  حدثalmendro 

UF  حدثannie 

UF  حدثargus 
UF  حدثbaneberry 

UF  حدثbenham 

UF  حدثboxcar 
UF  حدثbronco 

UF  حدثcabriolet 

UF  حدثcalabash 

UF  حدثcannikin 

UF  حدثcarpetbag 

UF  حدثdanny boy 
UF  حدثdining car 

UF  حدثgreeley 

UF  حدثhalfbeak 
UF  حدثhandcar 

UF  حدثhandley 

UF  حدثharry 
UF  حدثholly 

UF  حدثhusky ace 

UF  حدثhutch 
UF  حدثjorum 

UF  حدثlatir 

UF  حدثmarvel 
UF  َحدَثmighty epic 

UF  َحدَثmilrow 

UF  َحدَثminiata 
UF  َحدَثmonique 

UF  حدثorange 

UF  حدثpin stripe 
UF  حدثpokhran 

UF  حدثportmanteau 
UF  حدثredmud 

UF  حدثromeo 

UF  حدثrulison 
UF  حدثscotch 

UF  حدثsmoky 

UF  حدثstarfish 
UF  حدثswordfish 

UF  حدثtewa 

UF  حدثtybo 
UF  حدثwagon wheel 

UF  حدثyankee 

UF  حدثzuni 
UF حدث دون خطأ 

UF حدثteak 

UF عملية تدعيم 
UF عملية سنباذج 

UF عملية منع القدح 

UF  مشروعbuffalo 
UF  مشروعivy 

UF  مشروعivy 

UF  مشروعjangle 
UF  مشروعjangle 

UF مشروع بوفالو 

BT1 تفجيرات 
NT1 انفجارت نووية حرارية 

NT1  تشغيلcrosstie 

NT2  حدثgasbuggy 
NT1 تشغيل تحت أشعة الشمس 

NT1 تشغيل قالّب 

NT2  حدثrio blanco 
NT1  حدثtrinity 

NT1  عمليةgrommet 

NT1  عمليةlatchkey 
NT1  عمليةmandrel 

NT1  عمليةnougat 

NT1  عمليةwhetstone 
NT1  مشروعanvil 

NT1  مشروعarbus 

NT1  مشروعdominic 

NT1  مشروعhardtack 

NT1  مشروعranger 

NT1 روع بِدْروكمش 
NT1 مشروع بريتوري 

NT1 مشروع بلومبوب 

NT1 مشروع بيوت الدفيئة 
NT1 مشروع ساندستون 

NT1 مشروع كاستل 

NT1 مشروع كروسرودز 
RT أحداث سيسمية 

RT أحزمة تشعيع صنعية 

RT أسلحة نووية 
RT أمواج الصدم 

RT انشطار 
RT انفجارات تحت أرضية 

RT انفجارات تحت الماء 

RT انفجارات تحدث فوهات 

RT انفجارات جوية 

RT انفجارات سطحية 

RT انفجارات محتواة 
RT تأثيرات سيسمية 

RT تجاويف 

RT تنقيب نووي 
RT ُجُزر  مارشال 

RT ُجُزر ألوسيان 

RT حركة التربة 
RT َحفر 

RT دفاع مدني 

RT ُسُحب مشعة 
RT َسْقط 

RT سقط عالمي 

RT شتاء نووي 
RT  قنبلة ذريةlittle boy 

RT كرات نارية نووية 

RT كسر بالتفجير 
RT كشف انفجار نووي 

RT كشف داخل البلد 

RT محاكاة متفجرة 
RT  مشروعredwing 

RT  مشروعthunderbird 

RT  مشروعupshot 
RT  مشروعvela 

RT مشروع بلوشير 

RT معاهدة حظر االختبارات النووية الشاملة 



 انفجارت 125 انكفالينات

 

 

RT منظمة معاهدة حظر االختبارات النووية الشاملة 

RT مواقع اختبار نووي 
RT  موفع اختبار نوويazgir 

RT  موقع اختبارsemipalatinsk 

RT موقع اختبار نيفادا 
RT ناغازاكي 

RT نبضات كهرمغنطيسية 

RT نواتج االنشطار 
RT نوفايا  زمليا 

RT هيروشيما 

RT واقيات 

 انفجارت

1991-09-25 

العالي ، أحياناً شديد، للقذف غير المضبوط للماء أو  الضغط
 الغاز أو الزيت من البئر.

BT1 حوادث 

RT آبار 

RT آبار النفط 

RT )مانعات االنفجار )في اآلبار 

 انفجارت نووية حرارية

UF  حدثbravo 

UF  َحدَثmike 
UF  حدثschooner 

*BT1 انفجارات نووية 
RT تفاعالت نووية حرارية 

RT مشروع كاستل 

ند  انفراغ تاوْنسِّ

UF تضاعف تيهوري 
UF تيهور تاوْنِسند 

UF صيغة تاوْنِسند 

UF نظرية تاوْنِسند 
BT1 انفراغات كهربائية 

RT إطفاء انهياري 

 انفراغات  أمواج مكروية

USE انفراغات بتواترات عالية 

 انفراغات )تأين(

USE تأيّن 

 انفراغات )كهربائية(

USE انفراغات كهربائية 

 انفراغات الهالة

BT1 انفراغات كهربائية 

RT أشكال ليختنبرغ 

 انفراغات بتواترات عالية

UF انفراغات  أمواج مكروية 
BT1 انفراغات كهربائية 

RT إنتاج البالزما 

RT تسخين بتواترات عالية 

 انفراغات بيننغ

UF انفراغات بينينغ 

BT1 انفراغات كهربائية 
RT مصادر أيونات بيننغ 

RT مضخات الرشرشة األيونية 

 انفراغات بينينغ

USE انفراغات بيننغ 

 انفراغات كهربائية

1996-04-16 

UF )انفراغات )كهربائية 

NT1 أقواس كهربائية 
NT1 إنِِوماض 

NT1 انفراغ تاوْنِسند 
NT1 انفراغات الهالة 

NT1 انفراغات بتواترات عالية 

NT1 انفراغات بيننغ 
NT1 انفراغات متألقة 

NT1 برق 

NT2 برق كروي 
NT1 شرارات كهربائية 

RT تصدّع 

RT توهج الحق 
RT شرائط 

RT عمود إيجابي 

RT فجوات الشرارة 

RT قانون باِشن 

RT كبح االنفراغ 
RT مبدالت 

RT معادلة ساها 

 انفراغات متألقة

BT1 انفراغات كهربائية 

 انفطار ريو غرانده

INIS: 1992-06-16; ETDE: 1976-08-24 

RT كولورادو 

RT مناطق االنفطار 
RT نيومكسيكو 

 انفعاالت

RT إجهادات 
RT تشوه تدريجي ناتج عن التحميل الدوري 

RT تشّوه 

RT تقسية انفعالية 

RT تليين انفعالي 

RT خواص الشد 

RT مرونة 
RT معدل االنفعال 

RT مقاييس االنفعال 

RT نسبة بواسون 

 انفالت الضغط

RT أمان المفاعل 

RT تحكم بالضغط 

RT مخاطر 
RT هندسة األمان 

 انفالق

BT1 بنية مكروية 

RT تبلّور 
RT تنمية البلّورات 

 انقراض بيولوجي

INIS: 1994-09-29; ETDE: 1982-10-05 
RT أنواع مهددة باالنقراض 

RT إيكولوجيا 

RT تطور بيولوجي 
RT تنّوع األنواع الحيّة 

RT حيوانات 

RT سكان 
RT علم المستحاثات 

RT نباتات 

 انقسام خلوي

NT1 إنقسام خيطي 
NT1 ف  انقسام منّصِ

RT التئام 

RT تكاثر خلوي 
RT ن األعراس  تكوُّ

RT دورة خلوية 

RT عدم االفتراق 
RT  ِ  في الحّي

RT مولِّدات األنقسام الخيطي 

ف  انقسام منّصِّ

BT1 انقسام خلوي 

RT بروتينات التآشب الجيني 

RT تعابُر 
RT ن األعراس  تكوُّ

RT طفرات 

 انقطاع منتصف الليل

USE انقطاع هارانغ 

 انقطاع هارانغ

UF انقطاع منتصف الليل 

BT1 إهليلج الشفق القطبي 

RT شفق قطبي 
RT غالف أيوني 

 انقطاعات الطاقة

BT1 عجز 
RT إمدادات الطاقة 

RT أمن طاقي 

RT استبدال الوقود 
RT الوكالة الدولية للطاقة 

RT طلب على الطاقة 

RT فوائض الطاقة 

 انقطاعات الكهرباء

INIS: 1995-03-27; ETDE: 1979-07-18 
إيقاف تشغيل عارض أو مخطط له أو تخفيضات شديدة لكل 

 أو لجزء من منظومة الطاقة الحرارية أو الكهربائية.

UF انقطاعات فجائية 
UF انقطاعات مفاجئة 

RT إتاحية 

RT أعطال 
RT إغالق 

RT حوادث 

RT سعة 
RT صيانة 

RT فواقد االستطاعة 

RT منابع التغذية الكهربائية 
RT منشآت الطاقة الكهربائية 

RT منظومات الطاقة الكهربائية 

RT نقل الطاقة الكهربائية 
RT وثوقية 

 انقطاعات فجائية

1995-03-27 

USE انقطاعات الكهرباء 

 انقطاعات مفاجئة

1982-12-03 

USE انقطاعات الكهرباء 

 انقالب السبين

RT تبعثر المرن 

RT حركيات التفاعل النووي 

RT سبين 

 انقالب جوي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-09-04 

USE انقالبات درجة الحرارة 

 انقالب حراري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-09-04 

USE انقالبات درجة الحرارة 

 انقالبات )درجات الحرارة(

INIS: 1976-10-29; ETDE: 2002-06-13 
USE انقالبات درجة الحرارة 

 انقالبات درجة الحرارة

INIS: 1976-10-29; ETDE: 1976-12-16 

ظاهرة أرصاد جوية تقوم بواسطتها طبقات الهواء األسخن 
في ارتفاعات عالية بانتاج طبقة هواء مستقرة مغلقة في 

 ارتفاعات منخفضة.

UF انقالب جوي 
UF انقالب حراري 

UF )انقالبات )درجات الحرارة 

RT تلوث الهواء 
RT علم األرصاد الجوية 

RT غالف الجو األرضي 

 انكسار

NT1 انكسار مضاعف 

RT انتشار األمواج 

RT تبدد ضوئي 
RT خواص ضوئية 

RT زاوية الورود 

RT طريقة شليرن 
RT قرينة انكسار 

RT معامل فرينل 

 انكسار مضاعف

INIS: 1994-07-01; ETDE: 1979-07-18 
BT1 انكسار 

RT خواص ضوئية 

 انكسارية

INIS: 1976-03-25; ETDE: 1975-09-11 

USE قرينة انكسار 

 انكفالينات

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-07-05 
تحدث بشكل طبيعي )الدماغ والغدة النخامية( مواد مخدرة  

 تتألف من مزيج من اثنين خماسي الببتيدات.

*BT1 إندورفينات 
RT رات  مخدِّ



 انكماش 126 78ايتريوم 

 

 

 انكماش

RT تقلص 
RT زيادة 

RT قياس التمدد 

 انهيار )ثقالي(

INIS: 1984-02-22; ETDE: 2002-06-13 
USE انهيار تثاقلي 

 انهيار األرض

1982-07-22 

إنخساف تدريجي لسطح األرض، مثال بسبب انهيار تجويف 
 تحت األرض. 

UF )انخساف )أرضي 
RT حركة التربة 

 انهيار تثاقلي

UF ثقالي( انهيار( 

RT تطور نجمي 

RT ثقوب سوداء 

RT نجوم نترونية 

RT نصف قطر شفارتزشيلد 

 انهيار كهربائي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-01-10 

USE صدوع كهربائية 

 انهيارات صخرية

INIS: 2000-07-20; ETDE: 1988-01-21 

RT حركة الطبقات 

RT ميكانيك التربة 
RT ميكانيك الصخور 

 اهتراء

RT احتكاك 

RT احتكاك التدحرج 
RT اختبارات ميكانيكية 

RT تحات 

RT تروس مسننة 
RT سحج 

RT سحن 

RT علم االحتكاك 
RT محامل 

RT مقاومة االهتراء 

 اهتزاز النترينو

INIS: 1983-10-14; ETDE: 1983-11-09 
التحويالت الدورية لنوعين او اكثر من النترينوهات بين 

 ت ذاتية مشحونة.بعضهم، تداخل الكتلة مع حاال

RT إضمحالل بيتا المزدوج بدون نترينوهات 
RT تآثرات ضعيفة 

RT زاوية مزج النترينو 

RT نترينوهات 
RT نسبة المزج 

 اهتزاز نتروني

INIS: 1985-11-19; ETDE: 1985-12-13 
 نترون مضاد عكسية.-عملية تحوالت نترون

RT عدد باريوني 

RT نترونات 
RT نترونات مضادة 

 اتاهتزاز

SF نواسات 

NT1 اهتزازات الطور 
NT1 اهتزازات بشكل أسنان المنشار 

NT1 اهتزازات بيتاترون 

NT1 اهتزازات سينكروترونية 
NT1 توافقيات 

NT2 توافقيات سيكلوترونية 

RT أنماط االهتزاز 

RT اضطرابات 

RT اهتزازات سماريوم 

RT اهتزازات كزينون 
RT اهتزازات ميكانيكية 

RT تغيرات 

RT دورية 
RT سعات 

RT مخططات نيكويست 

RT نبضات 

 اهتزازات )بالزما(

USE أمواج بالزمية 

 اهتزازات )شبيكة(

USE اهتزازات الشبيكة 

 اهتزازات )ميكانيكية(

USE اهتزازات ميكانيكية 

 اهتزازات الشبيكة

UF )اهتزازات )شبيكة 

RT أمواج رايلي 

RT أنماط االهتزاز 
RT بلورات ال توافقية 

RT بنية بلّورية 

RT توافقيات 
RT حاالت االهتزاز 

RT حرارة نوعية نووية 

RT  فالر -معامل ديباي 

 اهتزازات الطور

BT1 اهتزازات 

*BT1 ديناميك الحزمة 

 اهتزازات بشكل أسنان المنشار

INIS: 1988-11-16; ETDE: 1988-12-05 
BT1 اهتزازات 

RT أجهزة التوكامكاك 
RT إعادة الربط المغنطيسي 

RT بالزما 

RT تحول دوراني 
RT تمزق البالزما 

RT حصر بالزمي 

RT ال استقرارية العقفة 
RT مفاعالت اندماجية 

 اهتزازات بالزمية

USE أمواج بالزمية 

 اهتزازات بيتاترون

BT1 اهتزازات 
*BT1 ديناميك الحزمة 

RT  انزياحq 

 اهتزازات سماريوم

2000-04-12 

 تأثيرات نواتج انشطار الساماريوم على تشغيل المفاعل.

UF مفعول سماريوم 
BT1 تسّمم 

RT إزالة سم المفاعل 

RT اهتزازات 
RT ساماريوم 

RT سموم نووية 

 اهتزازات سينكروترونية

BT1 اهتزازات 
*BT1 ديناميك الحزمة 

 اهتزازات كزينون

1986-05-26 

على تشغيل تأثيرات مستويات انشطار نواتج الكزينون 
 المفاعل.

BT1 تسّمم 

RT إزالة سم المفاعل 
RT اهتزازات 

RT سموم نووية 

 اهتزازات النغمور

USE أمواج بالزمية 

 اهتزازات ميكانيكية

UF )اهتزازات )ميكانيكية 

SF نواسات 
RT أحمال ديناميكية 

RT أمواج راكدة 

RT أمواج راكضة 
RT اهتزازات 

RT تخامد 

RT توافقيات 
RT سعات 

RT مفعول الكتلة الهدرودينامية 

RT نوابض 

 اهتالك مالي

INIS: 1993-07-28; ETDE: 1983-05-21 
RT إلغاء 

RT تمويل 

RT محاسبة 

 148ايتربيوم 

2008-01-28 

*BT1 نظائر اإليتربيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -زوجية نوى 

 149ايتربيوم 

2008-01-28 

*BT1 نظائر اإليتربيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 181ايتربيوم 

2008-01-28 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإليتربيوم 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 104ايتريوم 

2007-05-14 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتريوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 105ايتريوم 

2007-05-14 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اإليتريوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 106ايتريوم 

2007-05-14 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتريوم 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 107ايتريوم 

2007-05-14 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتريوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 108ايتريوم 

2007-05-14 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اإليتريوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 76ايتريوم 

2007-05-14 

*BT1 نظائر اإليتريوم 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 78ايتريوم 

2007-05-14 
*BT1 نظائر اإليتريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 



 1،2-ايثانيديثيول 127 116باريوم 

 

 

 1،2-ايثانيديثيول

USE )ثنائي التيوالت )ثنائي الميركبروالت 

 164ايريديوم 

2007-07-10 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 نظائراإليريديوم 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 165ايريديوم 

2007-07-10 
*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 
*BT1 نظائراإليريديوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 سطةنوى كتلها متو 

 199ايريديوم 

2004-12-15 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائراإليريديوم 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 202ايريديوم 

2010-03-02 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائراإليريديوم 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 ايزو البوتلين

UF إيزوبوتيلين 

UF ( 2-متيل البروبين) 
*BT1 ألكنات 

 بئر الدخل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-31 

USE آبار الحقن 

 بؤر زلزالية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-04-11 

تلك النقاط داخل األرض التي هي مركز الزالزل ومصادر 
 امواجها المرنة.

USE زالزل 

USE منشأ 

 بئر كموني مربع

*BT1 كمون نووي 

 بئر مغنطيسي

USE  تشكيالت الحد األدنى-b 

 بئر مغنطيسي متوسط

USE  تشكيالت الحد األدنى الوسطي-b 

 بائعو التجزئة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-09 

USE بائعو التجزئة 

 بائعو التجزئة

INIS: 1992-04-03; ETDE: 1979-05-09 

األشخاص أو المنظمات المعنية ببيع السلع أو البضائع 
 بكميات قليلة لمستهلكين نهائيين.

UF بائعو التجزئة 

UF مشترو التجزئة 

BT1 مسوقون 
NT1 محطات خدمة للغازولين 

RT أسعار 

RT أسعار التجزئة 
RT أعمال صغيرة 

RT تسويق 

RT تنافس 
RT سوق 

RT صناعة 

RT علم االقتصاد 
RT قطاع تجاري 

 بائعو الجملة

INIS: 1992-04-03; ETDE: 1979-09-28 
USE بائعون 

 بائعو الجملة

INIS: 1992-04-03; ETDE: 1979-09-28 

USE بائعون 

 بائعون

INIS: 1992-04-03; ETDE: 1979-09-28 

UF بائعو الجملة 

UF بائعو الجملة 
UF مشترو الجملة 

BT1 مسوقون 
RT تنافس 

RT سوق 

RT صناعة 
RT علم االقتصاد 

RT قطاع تجاري 

 بائعون

INIS: 1992-04-03; ETDE: 1979-10-03 
USE مسوقون 

 بابائين

 .3.4.22.2كود رقم 

*BT1  بروتينازات-sh 

 بابايا

*BT1 ثِمار 

 بابوا

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1978-10-25 
USE بابوا نيوغينيا 

 بابوا نيوغينيا

INIS: 1992-02-21; ETDE: 1978-10-25 

UF بابوا 
*BT1 نيوغينيا 

 بابيزيَّات

*BT1 حيوانات بوغية 

RT كريات حمراء 

 بادرات

RT إنبات 

RT غمد الريشة 
RT نباتات 

 بادلئيت

*BT1 معادن مشعة 

*BT1 مواد أكسيدية 
RT أكاسيد  الهافنيوم 

RT أكاسيد الزركونيوم 

RT كلداسيت 

 أمينو بروبيوفينون -بارا 

1996-07-18 

 أمينو بروبيوفينون. -بارا 
USE أمينات 

USE كيتونات 

 شويبيت -بارا 

2000-04-12 
*BT1 معادن اليورانيوم 

*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد اليورانيوم 

 بارا تيفوئيد

1996-07-18 

USE أمراض جرثومية 

 باراثيون

INIS: 1976-05-07; ETDE: 1976-08-04 

*BT1 إسترات حمض تيوالفسفوريك 

*BT1 مبيدات حشرية 
*BT1 مركبات آزوت عضوية 

*BT1 مركبات فسفور عضوية 

 باراغونيت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-26 
 معدن مصفر أو مخضر من مجموعة الميكا.       

USE ميكا 

 باراغوي

1982-02-09 
*BT1 أمريكا الجنوبية 

BT1 بلدان نامية 

 بارافين

*BT1 ألكانات 
*BT1 شموع 

RT مواد تدريع 

 بارافينات

USE ألكانات 

 باراميسيوم

*BT1 هدبيّات 

 باربيتوراتات

1996-10-23 
UF آموباربيتال 

UF أميتال 

UF بنتوتال 
UF تيوبنتال 

UF حمض البربيتوريك 

*BT1 بيريميدينات 
*BT1 ُمبنِّجات 

*BT1 مركبات أكسجين عضوية 

*BT1 مات ومسّكنات  منّوِ
NT1 فينوباربيتال 

NT1 نمبوتال 

 بارتونات

INIS: 1980-02-26; ETDE: 1980-03-29 

SEE غلوونات 

SEE كواركات 

 بارثينيم أرجنتاتم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-01-15 

USE محاصيل المطاط 

 بارسونسيت

INIS: 1996-07-08; ETDE: 2002-04-26 
USE فلزات الفسفات 

USE معادن اليورانيوم 

 باروكسيبروبيون

INIS: 2005-01-31; ETDE: 2005-02-01 

USE هدروكسي بروبيوفينون 

 باريت

 معدن أبيض أو أصفر، أو عديم اللون معيني مستقيم.       
*BT1 معادن كبريتاتية 

RT كبريتات الباريوم 

 باريوم

*BT1 معادن قلوية ترابية 

 114باريوم 

1995-06-29 

*BT1  12نظائر اضمحالل الكربون 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الباريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 115باريوم 

1995-06-29 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الباريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 116باريوم 

1995-06-29 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الباريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 
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 117باريوم 

INIS: 1977-06-14; ETDE: 1976-01-07 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الباريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 118باريوم 

1995-06-29 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الباريوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 119باريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الباريوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 120باريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الباريوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 121باريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1  الباريومنظائر 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 122باريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الباريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 124باريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الباريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 125باريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الباريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 126باريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الباريوم 

*BT1 ر اإللكترونينظائر مشعة ذات األس 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 127باريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الباريوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  مشعة عمرها دقائقنظائر 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 128باريوم 

*BT1 نظائر الباريوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 129باريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الباريوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 130باريوم 

*BT1 نظائر الباريوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 131باريوم 

*BT1 نظائر الباريوم 

*BT1 ظائر التحول الداخلي المشعةن 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 132باريوم 

*BT1 نظائر الباريوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 133باريوم 

*BT1 نظائر الباريوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 134باريوم 

*BT1 نظائر الباريوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 135باريوم 

*BT1 نظائر الباريوم 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 فردية -جية نوى زو 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 136باريوم 

*BT1 نظائر الباريوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 137باريوم 

*BT1 نظائر الباريوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 138باريوم 

*BT1 نظائر الباريوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 141باريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الباريوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 142باريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الباريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 143باريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الباريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 144باريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الباريوم 

*BT1 ينظائر مشعة عمرها ثوان 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 145باريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الباريوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 146باريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الباريوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 147باريوم 

INIS: 1977-06-13; ETDE: 1977-10-19 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الباريوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 148باريوم 

INIS: 1977-06-13; ETDE: 1976-03-25 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الباريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 149باريوم 

1986-01-21 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الباريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 150باريوم 

2007-09-26 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الباريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 151باريوم 

2007-09-26 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الباريوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
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*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 152باريوم 

2007-09-26 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الباريوم 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 153باريوم 

2007-09-26 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الباريوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 123باريوم

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الباريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 ئقنظائر مشعة عمرها دقا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 139باريوم

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الباريوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 140باريوم

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الباريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 باريونات

UF * تجاوباتd 

UF * تجاوباتd  زائد 

UF * تجاوباتd  صفر 
UF * تجاوباتy 

UF تجاوبات باريونية 

SF * ظاهرةd 
SF * مفعولd 

BT1 فيرميونات 

*BT1 َهدرونات 
NT1  باريوناتn* 

NT2  باريوناتn 

NT3  باريوناتn-1440 
NT3  باريوناتn-1520 

NT3  باريوناتn-1535 

NT3  باريوناتn-1650 

NT3  باريوناتn-1675 

NT3  باريوناتn-1680 

NT3  باريوناتn-1700 
NT3  باريوناتn-1710 

NT3  باريوناتn-1720 

NT3  باريوناتn-1960 
NT3  باريوناتn-1990 

NT3  باريوناتn-2000 

NT3  باريوناتn-2080 
NT3  باريوناتn-2100 

NT3  باريوناتn-2190 

NT3  باريوناتn-2250 
NT3  باريوناتn-3000 

NT2 باريونات دلتا 

NT3  باريوناتdelta-1950 
NT3  1232 -باريونات دلتا 

NT3  1600 -باريونات دلتا 

NT3  1620 -باريونات دلتا 
NT3  1700 -باريونات دلتا 

NT3  1900 -باريونات دلتا 

NT3  1905 -باريونات دلتا 
NT3  1910 -باريونات دلتا 

NT3  1920 -باريونات دلتا 

NT3  1930 -باريونات دلتا 
NT3  2000 -باريونات دلتا 

NT3  2150 -باريونات دلتا 
NT3  2200 -باريونات دلتا 

NT3  2400 -باريونات دلتا 

NT3  2420 -باريونات دلتا 
NT3  3000 -باريونات دلتا 

NT1 باريونات ثنائية 

NT2  باريونات ثنائيةnn-2170 
NT2  باريونات ثنائيةnn-2250 

NT2  2130 -باريونات المبدا-n 

NT2 بروتونات ثنائية 
NT2 نترونات ثنائية 

NT1 باريونات جمال 

NT2  باريونات المبداb المعتدلة 
NT1 باريونات مضادة 

NT2 نكليونات مضادة 

NT3 بروتونات مضادة 
NT3 نترونات مضادة 

NT2 هيبرونات مضادة 

NT3 جسيمات أوميغا مضادة 
NT3 جسيمات سيغما المضادة 

NT3 جسيمات كساي المضادة 

NT3 جسيمات المبدا المضادة 
NT1 باريونات مفتونة 

NT2  باريوناتxi c المعتدلة 

NT2  باريوناتxi c زائد 
NT2  باريونات أوميغاc المعتدلة 

NT2  باريونات سيغماc-2455 

NT2  باريونات المبداc-2625 
NT2  باريونات المبداc زائد 

NT1 نكليونات 

NT2 بروتونات 
NT3 بروتونات ثنائية 

NT3 بروتونات شمسية 

NT3 بروتونات ضوئية 
NT3 بروتونات فورية 

NT3 بروتونات كونية 

NT3 بروتونات مأسورة 

NT3 بروتونات متأخرة 

NT3 بروتونات مضادة 

NT2 نترونات 
NT3 متعددة النترينوهات 

NT4 ثالثي النترونات 

NT4 نترونات ثنائية 
NT4 نترونات رباعية 

NT3 نترونات االنشطار 

NT4 نترونات فورية 
NT4 نترونات متأخرة 

NT3 نترونات التجاوب 

NT3 نترونات المفاعل 
NT3 نترونات باردة 

NT4 نترونات فوق باردة 
NT3 نترونات بطيئة 

NT3 رونات حراريةنت 

NT3 نترونات سريعة 

NT3 نترونات شمسية 

NT3 نترونات فوتونية 

NT3 نترونات فوق حرارية 
NT3 نترونات كونية 

NT3 بيتا -نترونات متأخرة 

NT3 نترونات متوسطة 
NT3 نترونات مضادة 

NT2 نكليونات ضوئية 

NT3 بروتونات ضوئية 
NT3 نترونات فوتونية 

NT2 نكليونات مضادة 

NT3 بروتونات مضادة 
NT3 نترونات مضادة 

NT1 هيبرونات 

NT2 * باريوناتz 
NT2  باريوناتxi 

NT3  باريوناتxi - 1530 

NT3  باريوناتxi - 1690 
NT3  باريوناتxi - 1820 

NT3  باريوناتxi - 1950 

NT3  باريوناتxi - 2030 
NT3  باريوناتxi - 2250 

NT3  باريوناتxi - 2500 

NT3  جسيماتxi 
NT4  جسيماتxi المعتدلة 

NT4  جسيماتxi ناقص 

NT4 جسيمات كساي المضادة 

NT2 باريونات أوميغا 

NT3  2250 -باريونات أوميغا 
NT3 جسيمات أوميغا 

NT4 جسيمات أوميغا مضادة 

NT4 جسيمات أوميغا ناقص 
NT2 باريونات سيغما 

NT3  1385 -باريونات سيغما 

NT3  1660 -باريونات سيغما 
NT3  1670 -باريونات سيغما 

NT3  1750 -باريونات سيغما 

NT3  1770 -باريونات سيغما 
NT3  1775 -باريونات سيغما 

NT3  1915 -باريونات سيغما 

NT3  1941 -باريونات سيغما 
NT3  2030 -باريونات سيغما 

NT3  2455 -باريونات سيغما 

NT3 جسيمات سيغما 
NT4 جسيمات سيغما المضادة 

NT4 سيغما المعتدلة جسيمات 

NT4 جسيمات سيغما زائد 
NT4 جسيمات سيغما ناقص 

NT2 باريونات المبدا 

NT3  1405 -باريونات المبدا 
NT3  1520 -باريونات المبدا 

NT3  1600 -باريونات المبدا 

NT3  1670 -باريونات المبدا 
NT3  1690 -باريونات المبدا 

NT3  1800 -باريونات المبدا 

NT3 1810 -مبدا باريونات ال 
NT3  1820 -باريونات المبدا 

NT3  1830 -باريونات المبدا 

NT3  1890 -باريونات المبدا 
NT3  2100 -باريونات المبدا 

NT3  2110باريونات المبدا 

NT3 جسيمات المبدا 

NT4 جسيمات المبدا المضادة 

NT2  2130 -باريونات المبدا-n 

NT2 هيبرونات مضادة 
NT3 جسيمات أوميغا مضادة 

NT3 جسيمات سيغما المضادة 

NT3 جسيمات كساي المضادة 
NT3 جسيمات المبدا المضادة 

RT باريونيوم 

RT عدد باريوني 

 Zباريونات *

INIS: 1995-07-17; ETDE: 1988-03-11 

UF * تجاوباتz 
*BT1 هيبرونات 

 DELTA-1950باريونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 

UF  1950 -تجاوبات دلتا 

*BT1 باريونات دلتا 

 Nباريونات 

INIS: 1995-07-17; ETDE: 1988-03-11 

*BT1  باريوناتn* 
NT1  باريوناتn-1440 

NT1  باريوناتn-1520 

NT1  باريوناتn-1535 
NT1  باريوناتn-1650 

NT1  باريوناتn-1675 

NT1  باريوناتn-1680 
NT1  باريوناتn-1700 

NT1  باريوناتn-1710 
NT1  باريوناتn-1720 

NT1  باريوناتn-1960 

NT1  باريوناتn-1990 
NT1  باريوناتn-2000 

NT1  باريوناتn-2080 

NT1  باريوناتn-2100 
NT1  باريوناتn-2190 

NT1  باريوناتn-2250 

NT1  باريوناتn-3000 

 N-1440باريونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-11 

UF تجاوب روبر 

UF  تجاوباتn-1470 



 N-1520باريونات  130 1232 -نات دلتا باريو

 

 

*BT1  باريوناتn 

 N-1520باريونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-11 
UF  تجاوباتn-1520 

*BT1  باريوناتn 

 N-1535باريونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-11 
UF  تجاوباتn-1535 

*BT1  باريوناتn 

 N-1650باريونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-11 

*BT1  باريوناتn 

 N-1675باريونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-11 
*BT1  باريوناتn 

 N-1680باريونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-11 

UF  تجاوباتn-1680 
UF  تجاوباتn-1688 

*BT1  باريوناتn 

 N-1700باريونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-11 
UF ات تجاوبn-1710 

*BT1  باريوناتn 

 N-1710باريونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-11 

*BT1  باريوناتn 

 N-1720باريونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-11 
*BT1  باريوناتn 

 N-1960باريونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-16 

*BT1  باريوناتn 

 N-1990باريونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-16 

UF  تجاوباتn-1990 
*BT1  باريوناتn 

 N-2000باريونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-16 

*BT1  باريوناتn 

 N-2080باريونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-16 

*BT1  باريوناتn 

 N-2100باريونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-16 

*BT1  باريوناتn 

 N-2190باريونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-16 
UF  تجاوباتn-2190 

*BT1  باريوناتn 

 N-2250باريونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-16 
*BT1  باريوناتn 

 N-3000باريونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-16 
UF  تجاوباتn-3030 

*BT1  باريوناتn 

 *N باريونات

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 
UF )إيزوبارات )نكليون 

UF إيزوبارات نكليونية 

UF  تجاوباتn* 
UF )تجاوبات دلتا )باريون 

SF  تجاوباتn-1150 

SF  تجاوباتn-1780 
SF  تجاوباتn-1960 

SF  تجاوباتn-2040 

SF  1877 -تجاوبات دلتا 

*BT1 باريونات 

NT1  باريوناتn 
NT2  باريوناتn-1440 

NT2  باريوناتn-1520 

NT2  باريوناتn-1535 
NT2  باريوناتn-1650 

NT2  باريوناتn-1675 

NT2  باريوناتn-1680 
NT2  باريوناتn-1700 

NT2  باريوناتn-1710 

NT2  باريوناتn-1720 
NT2  باريوناتn-1960 

NT2  باريوناتn-1990 

NT2  باريوناتn-2000 
NT2  باريوناتn-2080 

NT2  باريوناتn-2100 

NT2  باريوناتn-2190 
NT2  باريوناتn-2250 

NT2  باريوناتn-3000 

NT1 باريونات دلتا 
NT2  باريوناتdelta-1950 

NT2  1232 -باريونات دلتا 

NT2  1600 -باريونات دلتا 
NT2  1620 -باريونات دلتا 

NT2  1700 -باريونات دلتا 

NT2  1900 -باريونات دلتا 
NT2  1905 -باريونات دلتا 

NT2  1910 -باريونات دلتا 

NT2  1920 -باريونات دلتا 
NT2  1930 -باريونات دلتا 

NT2  2000 -باريونات دلتا 

NT2  2150 -باريونات دلتا 
NT2  2200 -باريونات دلتا 

NT2  2400 -باريونات دلتا 

NT2  2420 -باريونات دلتا 

NT2  3000 -باريونات دلتا 

RT النََّسب الجزئي معامالت 

 XIباريونات 

INIS: 1995-07-17; ETDE: 1988-03-07 

*BT1 هيبرونات 

NT1  باريوناتxi - 1530 
NT1  باريوناتxi - 1690 

NT1  باريوناتxi - 1820 

NT1  باريوناتxi - 1950 
NT1  باريوناتxi - 2030 

NT1  باريوناتxi - 2250 

NT1  باريوناتxi - 2500 
NT1  جسيماتxi 

NT2  جسيماتxi المعتدلة 

NT2  جسيماتxi ناقص 
NT2 جسيمات كساي المضادة 

 XI - 1530باريونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-07 

UF  تجاوباتxi - 1530 
*BT1  باريوناتxi 

 XI - 1690باريونات 

1995-07-17 

*BT1  باريوناتxi 

 XI - 1820باريونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-07 

UF  تجاوباتxi - 1820 
*BT1  باريوناتxi 

 xi - 1940باريونات 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-03-07 

USE  باريوناتxi - 1950 

 XI - 1950باريونات 

1995-08-07 

UF  باريوناتxi - 1940 

UF  تجاوباتxi - 1930 
*BT1  باريوناتxi 

 XI - 2030باريونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-07 
UF  تجاوباتxi - 2030 

*BT1  باريوناتxi 

 XI - 2250باريونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-07 
*BT1  باريوناتxi 

 XI - 2500باريونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-07 

*BT1  باريوناتxi 

 المعتدلة XI Cباريونات 

INIS: 1995-04-03; ETDE: 1995-03-27 

*BT1 باريونات مفتونة 

 زائد XI Cباريونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-07 

*BT1 باريونات مفتونة 

 باريونات أوميغا

INIS: 1995-07-17; ETDE: 1988-02-26 
*BT1 هيبرونات 

NT1  2250 -باريونات أوميغا 

NT1 جسيمات أوميغا 
NT2 جسيمات أوميغا مضادة 

NT2 جسيمات أوميغا ناقص 

 2250 -أوميغا  باريونات

1995-07-17 
*BT1 باريونات أوميغا 

 المعتدلة Cباريونات أوميغا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-26 
*BT1 باريونات مفتونة 

 باريونات ثنائية

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 

UF تجاوبات الباريونات الثنائية 
UF  2تجاوبات العدد الباريوني 

*BT1 باريونات 

NT1  باريونات ثنائيةnn-2170 
NT1  باريونات ثنائيةnn-2250 

NT1  2130 -باريونات المبدا-n 

NT1 بروتونات ثنائية 
NT1 نترونات ثنائية 

 NN-2170باريونات ثنائية 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-16 
*BT1 باريونات ثنائية 

 NN-2250باريونات ثنائية 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-16 

*BT1 باريونات ثنائية 

 باريونات جمال

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 

UF باريونات قاع 

*BT1 باريونات 

*BT1 جسيمات جمال 

NT1  باريونات المبداb المعتدلة 

 باريونات دلتا

INIS: 1995-07-17; ETDE: 1988-02-19 

UF  1960 -تجاوبات دلتا 

UF  2850 -تجاوبات دلتا 
*BT1  باريوناتn* 

NT1  باريوناتdelta-1950 

NT1  1232 -باريونات دلتا 
NT1  1600 -باريونات دلتا 

NT1  1620 -باريونات دلتا 

NT1  1700 -باريونات دلتا 
NT1  1900 -باريونات دلتا 

NT1  1905 -باريونات دلتا 

NT1  1910 -باريونات دلتا 
NT1  1920 -باريونات دلتا 

NT1 1930 -تا باريونات دل 

NT1  2000 -باريونات دلتا 
NT1  2150 -باريونات دلتا 

NT1  2200 -باريونات دلتا 

NT1  2400 -باريونات دلتا 
NT1  2420 -باريونات دلتا 

NT1  3000 -باريونات دلتا 

 1232 -باريونات دلتا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 
UF  1236 -تجاوبات دلتا 



 1600 -باريونات دلتا  131 باريونات مضادة

 

 

*BT1 اباريونات دلت 

 1600 -باريونات دلتا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 
UF  1650 -تجاوبات دلتا 

*BT1 باريونات دلتا 

 1620 -باريونات دلتا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 
*BT1 باريونات دلتا 

 1700 -باريونات دلتا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 
UF  1670 -تجاوبات دلتا 

*BT1 باريونات دلتا 

 1900 -باريونات دلتا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 
UF  1890 -تجاوبات دلتا 

*BT1 باريونات دلتا 

 1905 -باريونات دلتا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 
*BT1 باريونات دلتا 

 1910 -باريونات دلتا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 

UF 1910 -ات دلتا تجاوب 
*BT1 باريونات دلتا 

 1920 -باريونات دلتا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 
*BT1 باريونات دلتا 

 1930 -باريونات دلتا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 

*BT1 باريونات دلتا 

 2000 -باريونات دلتا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 

*BT1 باريونات دلتا 

 2150 -باريونات دلتا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 

*BT1 باريونات دلتا 

 2200 -باريونات دلتا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 
UF  2200 -تجاوبات دلتا 

*BT1 باريونات دلتا 

 2400 -باريونات دلتا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 
*BT1 باريونات دلتا 

 2420 -باريونات دلتا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 
UF  2420 -تجاوبات دلتا 

*BT1 باريونات دلتا 

 3000 -باريونات دلتا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 
UF  3230 -تجاوبات دلتا 

*BT1 باريونات دلتا 

 باريونات سيغما

INIS: 1995-07-17; ETDE: 1988-02-26 
SF  1640 -تجاوبات سيغما 

*BT1 هيبرونات 

NT1  1385 -باريونات سيغما 
NT1  1660 -باريونات سيغما 

NT1  1670 -باريونات سيغما 

NT1  1750 -باريونات سيغما 
NT1  1770 -باريونات سيغما 

NT1  1775 -باريونات سيغما 
NT1  1915 -باريونات سيغما 

NT1  1941 -باريونات سيغما 

NT1  2030 -باريونات سيغما 
NT1  2455 -باريونات سيغما 

NT1 جسيمات سيغما 

NT2 جسيمات سيغما المضادة 
NT2 جسيمات سيغما المعتدلة 

NT2 جسيمات سيغما زائد 

NT2 جسيمات سيغما ناقص 

 1385 -باريونات سيغما 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-26 
UF  1385 -تجاوبات سيغما 

*BT1 يغماباريونات س 

 1660 -باريونات سيغما 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-03 
UF  1660 -تجاوبات سيغما 

*BT1 باريونات سيغما 

 1670 -باريونات سيغما 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-03 
UF  1670 -تجاوبات سيغما 

*BT1 باريونات سيغما 

 1750 -باريونات سيغما 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-03 

UF  1750 -تجاوبات سيغما 

*BT1 باريونات سيغما 

 1770 -باريونات سيغما 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-03 

*BT1 باريونات سيغما 

 1775 -باريونات سيغما 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-03 
UF  1765 -تجاوبات سيغما 

*BT1 باريونات سيغما 

 1915 -باريونات سيغما 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-03 

UF  1910 -تجاوبات سيغما 

*BT1 باريونات سيغما 

 1941 -باريونات سيغما 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-03 

UF  1941 -تجاوبات سيغما 

*BT1 باريونات سيغما 

 2030 -باريونات سيغما 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-07 

UF  2030 -تجاوبات سيغما 

*BT1 باريونات سيغما 

 2455 -باريونات سيغما 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-07 

UF  2455 -تجاوبات سيغما 
*BT1 باريونات سيغما 

 c-2450باريونات سيغما 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-02-19 

USE  باريونات سيغماc-2455 

 C-2455باريونات سيغما 

1995-08-07 

UF  باريونات سيغماc-2450 

UF  2430 -تجاوبات سيغما 
*BT1 باريونات مفتونة 

 باريونات غريبة

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-16 
USE هيبرونات 

 باريونات قاع

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-16 

USE باريونات جمال 

 باريونات المبدا

1995-07-17 

*BT1 هيبرونات 

NT1  1405 -باريونات المبدا 
NT1  1520 -باريونات المبدا 

NT1  1600 -باريونات المبدا 

NT1  1670 -باريونات المبدا 

NT1  1690 -باريونات المبدا 

NT1  1800 -باريونات المبدا 
NT1  1810 -باريونات المبدا 

NT1  1820 -باريونات المبدا 

NT1  1830 -باريونات المبدا 
NT1 1890 -دا باريونات المب 

NT1  2100 -باريونات المبدا 

NT1  2110باريونات المبدا 
NT1 جسيمات المبدا 

NT2 جسيمات المبدا المضادة 

 1405 -باريونات المبدا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 
UF  1405 -تجاوبات المبدا 

*BT1 باريونات المبدا 

 1520 -باريونات المبدا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 
UF  1520 -تجاوبات المبدا 

*BT1 باريونات المبدا 

 1600 -باريونات المبدا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 

*BT1 باريونات المبدا 

 1670 -باريونات المبدا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 
UF  1670 -تجاوبات المبدا 

*BT1 باريونات المبدا 

 1690 -باريونات المبدا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 
UF  1690 -تجاوبات المبدا 

*BT1 باريونات المبدا 

 1800 -باريونات المبدا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 
*BT1 باريونات المبدا 

 1810 -باريونات المبدا 

1995-07-17 
*BT1 باريونات المبدا 

 1820 -باريونات المبدا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 

UF  1815 -تجاوبات المبدا 
*BT1 باريونات المبدا 

 1830 -باريونات المبدا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-25 

UF  1830 -تجاوبات المبدا 
*BT1 باريونات المبدا 

 1890 -باريونات المبدا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-25 
*BT1 باريونات المبدا 

 2100 -باريونات المبدا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-25 

UF  2100 -تجاوبات المبدا 
*BT1 باريونات المبدا 

 N-2130 -باريونات المبدا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-16 

*BT1 باريونات ثنائية 

*BT1 هيبرونات 

 2110باريونات المبدا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-25 
*BT1 باريونات المبدا 

 المعتدلة Bباريونات المبدا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 

*BT1 باريونات جمال 

 C-2625باريونات المبدا 

1995-07-17 

*BT1 باريونات مفتونة 

 زائد Cباريونات المبدا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 

UF  تجاوباتc-2260 

UF  2250 -تجاوبات المبدا 

UF  2260 -تجاوبات المبدا 

UF  2282تجاوبات المبدا 

UF  المبداc زائد 
*BT1 باريونات مفتونة 

 باريونات مضادة

*BT1 باريونات 

*BT1 جسيمات مضادة 
NT1 نكليونات مضادة 

NT2 بروتونات مضادة 

NT2 نترونات مضادة 



 باريونات مفتونة 132 بحار

 

 

NT1 هيبرونات مضادة 

NT2 ات أوميغا مضادةجسيم 
NT2 جسيمات سيغما المضادة 

NT2 جسيمات كساي المضادة 

NT2 جسيمات المبدا المضادة 

 باريونات مفتونة

INIS: 1995-07-17; ETDE: 1988-02-05 

UF تجاوبات الباريونات المفتونة 

*BT1 باريونات 
*BT1 جسيمات فتنة 

NT1  باريوناتxi c المعتدلة 

NT1  باريوناتxi c زائد 
NT1  باريونات أوميغاc المعتدلة 

NT1  باريونات سيغماc-2455 

NT1  باريونات المبداc-2625 
NT1  باريونات المبداc زائد 

 باريونيوم

INIS: 1978-08-14; ETDE: 1978-04-06 

حاالت الباريونيوم، للرنين الضيق والقريب من عتبة         
p-  ضدp وهي الميزونات التي تحتوي على أرقام الكم من ،

نظام ثنائي الكوارك وثنائي ضد الكوارك وزوجان في الغالب  
 وضد الباريون. -ألنظمة باريون

*BT1 ميزونات 

RT باريونات 
RT بروتونيوم 

RT كواركونيوم 

 بازالء

BT1 ذورب 
*BT1 خضروات 

RT )بيزم )جنس البازالء 

 بازلت

*BT1 صخور بركانية 

NT1 ديابازات 

RT أوليفين 

RT صخور بازلتية نفلينية 
RT فلسبارات 

 باستنسيت  )أكسيد الثوريوم(

*BT1 فلزات التوريوم 
*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد التوريوم 

 باسطات الدنا

INIS: 1993-08-16; ETDE: 1984-06-29 
 هو إنزيم ألقسام منحلة وتالفة لدنا تمهيدا إلصالح الدنا.

*BT1 أنزيمات 

RT تصليح الدنا 

 باسكال

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-12-11 

BT1 لغات البرمجة 

 باسكويت

2000-04-12 

*BT1 معادن مشعة 

*BT1 مواد أكسيدية 
RT أكاسيد الفاناديوم 

RT أكاسيد الكالسيوم 

 باّسيت

2000-04-12 
*BT1 معادن اليورانيوم 

 باصات

1992-09-09 

UF حافالت كهربائية 
BT1 َمْركبات 

RT أنظمة النقل 

RT اختبارات الطريق 
RT الشاغلون 

 باقات األمواج

RT انتشار األمواج 

 باقات القضبان

INIS: 1976-07-30; ETDE: 1975-07-29 

USE عناقيد عناصر وقود 

 باقيات

NT1 أدخنة 
NT2 أدخنة التبغ 

NT1 رماد 

NT2 رماد متطاير 
NT1 َسقَط 

RT نفايات 

 باقيات )مشعة(

USE نُفايات مشعّة 

 باكستان

BT1 آسيا 

BT1 بلدان نامية 

 باكستان )الشرقية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-17 

USE بنغالدش 

 باكستان الشرقية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-17 
USE بنغالدش 

 بالغون

1999-01-20 

BT1 فئات عمرية 
NT1  ّكبار السن 

NT2 كبار السن 
RT ل شكلي  تحوُّ

RT تكاثر 

RT دورة الحياة 
RT رجال 

RT َرُجل 

RT سكان 
RT شخص مرجعي 

RT مراهقون 

RT نسوة 

 باناما

*BT1 أمريكا الوسطى 

BT1 بلدان نامية 

 بايركس

*BT1 زجاج بوروسليكات 

 ببتون

*BT1 بروتينات 

 ببتيدات

*BT1 بروتينات 
NT1 حلقي السبورين 

NT1 غليكيل غليسين 

NT1 متعدد الببتيدات 
NT2 إندوتيلينات 

NT2 إندورفينات 

NT3 انكفالينات 
NT2 غاسترين 

NT2 غلوتاتيون 

NT2 غلوكاغون 
NT2 كلسيتونين 

NT2 ِكنينات 

NT3 براديكينين 
NT2 ِلْبتين 

RT َمَحّمات 

 ببتيداز الكربوكسي

1985-04-23 
USE ببتيدازات الكربوكسي 

 ببتيدازات الكربوكسي

INIS: 1985-04-23; ETDE: 1981-01-30 
UF ببتيداز الكربوكسي 

*BT1 هدروالزات ببتيدية 

 ببتيدازات النوعية

INIS: 1990-12-07; ETDE: 1981-01-12 
UF بروتينازات النوعية 

*BT1 هدروالزات ببتيدية 

NT1 رنيين 
NT1 يوروكيناز 

 بتائين

*BT1 حموض أمينية 

*BT1  معوامل  مضادة للتشحُّ

*BT1 ُمركبات امونيوم رباعية 
RT كرنتين 

 بتات كمومية

2005-09-30 

USE بتات كمومية 

 بتات كمومية

2005-09-30 

USE بتات كمومية 

 بتات كمومية

2005-09-30 

وحدات المعلومات الكمومية المتمثلة بتراكب أزواج من 
 الحاالت المتعامدة في االنظمة الكمومية.

UF بتات كمومية 

UF بتات كمومية 

*BT1 معلومات كمومية 

RT تعمية كمومية 

 بتاليت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-01-21 

سيليكات األلومنيوم ليثيوم لصيغة وحدة دائرة في         
 بغماتيتات.

*BT1 معادن السيليكيت 

RT سليكات الليتيوم 
RT سيليكات األلمنيوم 

 بترول اصطناعي

1994-09-29 

UF زيت خام اصطناعي 
UF نفط تركيبي 

*BT1 وقود إصطناعي 

RT سوائل الفحم 
RT  عملية تحويل حفزية وحيدة الخطوة من المتانول

 إلى الغازولين

RT غضار صفحي نفطي 
RT نفط 

 بتريدينات

UF )بترينات )البتريدينات 
*BT1 أزأرينات 

NT1 أمينوبترين 

NT1 حمض الفوليك 
RT بيرازينات 

RT بيريميدينات 

 بترينات )البتريدينات(

USE بتريدينات 

 بتشبلند

*BT1 يورانيتات 

 بتوال

ETDE: 2002-06-13 
USE أشجار 

 ICESبث حراري لبرنامج 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-10-23 

طاقة حرارية عالية الجودة متولدة بعيدًا وتبث بشكل حراري 
 إلى موقع نهائي للتوليد المشترك.

*BT1 امج برنices 

RT تدفئة مناطقية 
RT توليد مشترك 

 بثرات

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-01 

نشأ بالقرب أو على سطح المواد بسبب اآلثار المادية         
 أو الكيميائية الخارجية.

RT تأثيرات إشعاعية 
RT تسخين 

RT توّرم 

RT سطوح 
RT فقاعات 

 بحار

1997-06-19 

تستعمل فقط في داللتها الجغرافية من أجل الداللة القانونية 
 أنظر عرض البحر ومياه إقليمية.

UF بحر مرمرة 

UF بحر مرمرة 
UF بحر مرمورا 
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UF محيطات 

UF مضيق باس 
BT1 مياه سطحية 

NT1 البحر األحمر 

NT2 خليج السويس 
NT1 البحر األسود 

NT1 البحر المتوسط 

NT2 بحر إيجه 
NT2 درياتيكيبحر األ 

NT1 المحيط األطلنطي 

NT2 بحر األيريش 
NT2 بحر الشمال 

NT3 بحر وادن 

NT2 بحر الكاريبي 
NT3 خليج مكسيكو 

NT4 خليج سان انطونيو 

NT4 خليج غالفستون 
NT2 بحر سارغاّسو 

NT2 بحر ويدل 

NT2 خانق بلتيمور 
NT2 خليج أونسلو 

NT2 خليج بيسكين 

NT2 خليج تشيزبيك 
NT2 خليج ديالور 

NT2 خليج غاسكونيا 

NT2 خليج فاندي 
NT2 خليج مين 

NT2 ساوث أطلنطيك بايت 

NT2 )لونغ أيلند ساوند )اسم مكان 
NT2 منعطف وسط األطلنطي 

NT3 خليج نيويورك 

NT1 المحيط الهادي 
NT2 بحر الصين 

NT2 بحر بهرنغ 

NT2 بحر تاسمان 

NT2 خليج آالسكا 

NT2 خليج سان فرانسيسكو 

NT2 خليج سيكويم 
NT2 خليج كاليفورنيا 

NT2 قناة سانتا بربارا 

NT2 مصب باغيت 
NT1 المحيط الهندي 

NT2 البحر العربي 

NT3 الخليج العربي 
NT4 مضيق هرمز 

NT2 بحر التيمور 

NT1 بحر آرال 
NT1 بحر البلطيق 

NT1 بحر قزوين 
NT1 محيط القطب الجنوبي 

NT2 بحر ويدل 

NT1 محيط القطب الشمالي 

NT2 بحر بوفورت 

NT3 خليج برودهو 

NT2 بحر تشوكشي 
RT أحواض لرسو السفن الصغيرة 

RT أرصفة مرجانية 

RT أمواج المياه 
RT توسع قعر البحر 

RT تيارات مائية 

RT ُجُزر 
RT دوامات 

RT دوران محيطاتي 

RT شواطئ 
RT عرض البحر 

RT علم المحيطات 

RT قعر البحر 
RT قياس األعماق 

RT ماء البحر 

RT محوالت طاقة األمواج المائية 
RT مد 

RT مصبات األنهار 

RT منشآت توليد كهرباء نووية في البحر 
RT مواقع بحرية 

RT موانئ 

RT )موجات مدّية )تسونامي 
RT مياه إقليمية 

RT مياه ساحلية 

 بحار إقليمية

INIS: 1976-12-08; ETDE: 2002-06-13 
USE مياه إقليمية 

 بحث عملياتي

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1982-09-10 

SEE إدارة 
SEE أمثَلَة 

SEE  إخراج -تحليل إدخال 

SEE صنع القرار 
SEE نماذج رياضياتية 

 بحر آرال

INIS: 1998-12-30; ETDE: 1999-01-28 
*BT1 بحار 

*BT1 بحيرات 

RT أوزبكستان 
RT كازاخستان 

 بحر إيجه

INIS: 1992-08-10; ETDE: 1977-06-02 

*BT1 البحر المتوسط 

 بحر األدرياتيكي

INIS: 1992-05-08; ETDE: 1975-10-01 

*BT1 البحر المتوسط 

RT ألبانيا 
RT إيطاليا 

 بحر األيريش

INIS: 1980-05-14; ETDE: 1977-05-07 
UF البحر السلتي 

*BT1 المحيط األطلنطي 

RT المملكة المتحدة 

 بحر البلطيق

*BT1 بحار 

 بحر التيمور

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1995-10-03 

*BT1 المحيط الهندي 
RT أستراليا 

RT إندونيسيا 

 بحر الشمال

*BT1 المحيط األطلنطي 

NT1 بحر وادن 

 بحر الصين

INIS: 1992-01-16; ETDE: 1981-03-16 
UF بحر جنوب الصين 

UF بحر شرق الصين 

*BT1 المحيط الهادي 

 بحر الكاريبي

*BT1 المحيط األطلنطي 

NT1 ليج مكسيكوخ 

NT2 خليج سان انطونيو 
NT2 خليج غالفستون 

RT ُجُزر  الهند الغربية 

 بحر الكواركات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-09-15 

USE مادة كواركية 

 بحر بهرنغ

*BT1 المحيط الهادي 
RT ُجُزر ألوسيان 

 بحر بوفورت

INIS: 1991-09-19; ETDE: 1977-04-12 

*BT1 محيط القطب الشمالي 
NT1 خليج برودهو 

 بحر تاسمان

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 
*BT1 المحيط الهادي 

RT أستراليا 

RT تاسمانيا 
RT نيوزيلند 

 بحر تشوكشي

INIS: 1997-08-20; ETDE: 1985-07-19 
قسم من محيط القطب الشمالي شمال مضيق بهرنغ بين آسيا 

 وأمريكا الشمالية.

*BT1 محيط القطب الشمالي 
RT أالسكا 

RT سيبيريا 

RT مناطق القطب الشمالي 

 بحر جنوب الصين

INIS: 1992-01-16; ETDE: 1981-03-16 

USE بحر الصين 

 بحر سارغاّسو

*BT1 المحيط األطلنطي 

 بحر شرق الصين

INIS: 1992-01-16; ETDE: 1981-03-16 

USE بحر الصين 

 بحر صولتن

2000-04-12 

*BT1 بحيرات 

RT حقل بحر صولتن الجيو حراري 
RT حقول جيوحرارية 

RT وادي إمبريال 

 بحر قزوين

INIS: 1976-01-28; ETDE: 1975-09-11 

*BT1 بحار 

*BT1 بحيرات 
RT أزربيجان 

RT إيران 

RT االتحاد الروسي 
RT تركمانستان 

RT كازاخستان 

 بحر مرمرة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-17 
USE بحار 

USE تركيا 

 بحر مرمرة

1996-06-28 
USE بحار 

USE تركيا 

 بحر مرمورا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-17 

USE بحار 

USE تركيا 

 بحر وادن

1999-01-12 

*BT1 بحر الشمال 

RT )هولندا )األراضي المنخفضة 

 بحر ويدل

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1984-08-06 

 ذراع للمحيط األطلنطي الجنوبي في القارة القطبية الجنوبية.

*BT1 المحيط األطلنطي 
*BT1 محيط القطب الجنوبي 

 بحرات

1992-04-07 
UF بَُرك 

BT1 مياه سطحية 

NT1 أحواض الترقيد 
NT1 أحواض تبريد 

NT1 أحواض شمسية 

NT2 أحواض السطوح 
RT بحيرات 

 بحرات )التبريد(

1992-06-05 

USE أحواض تبريد 

 بحوث التسويق

INIS: 1995-04-07; ETDE: 1978-01-23 

بحوث تجري من أجل إنشاء مدى ومكان السوق أو لتحليل 
كلفة المنتجات والعمليات مقارنة مع تلك المتعلقة بالعمليات 

 والمنتجات البديلة أو المنافسة.

USE تسويق 
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 بحوث الطاقة وإدارة التنمية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-01 
USE إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 

 بحيرات

1997-08-20 

UF الغو ماجيور 
BT1 مياه سطحية 

NT1 البحر الميت 

NT1 )البحيرات الكبرى )غريت ليك 
NT2 بحيرة أونتاريو 

NT2 بحيرة إيريه 

NT2 بحيرة سوبريور 
NT2 بحيرة ميشيغان 

NT2 بحيرة هورون 

NT1 بحر آرال 
NT1 بحر صولتن 

NT1 بحر قزوين 

NT1 بحيرة أتاباسكا 
NT1 بحيرة أمبروسيا 

NT1 بحيرة باالتون 

NT1 بحيرة بايكال 
NT1 بحيرة دروكشيا 

NT1 بحيرة غريت صولت 
NT1 بحيرة وابامن 

RT أحواض تبريد 

RT بحرات 
RT تغذية حقيقية 

RT تيارات مائية 

RT خزانات المياه 
RT شواطئ 

RT ماء عذب 

RT مجاري مائية داخلية 
RT هدرولوجيا 

 بحيرة أتاباسكا

*BT1 بحيرات 

RT ألبرتا 
RT ساسكاتشوان 

 بحيرة إليوت

*BT1 أونتاريو 

RT منجم ستانليغ 

 بحيرة أمبروسيا

*BT1 بحيرات 

 بحيرة أونتاريو

*BT1 )البحيرات الكبرى )غريت ليك 

 بحيرة إيريه

*BT1 )البحيرات الكبرى )غريت ليك 

 بحيرة باالتون

1983-09-06 
*BT1 بحيرات 

 بحيرة بايكال

INIS: 1984-10-19; ETDE: 1984-11-06 

*BT1 بحيرات 

 بحيرة درايزفياتي

1997-08-20 

USE بحيرة دروكشيا 

 بحيرة دروكشيا

INIS: 1997-09-16; ETDE: 1997-08-23 
 حوض التبريد لمنشأة الطاقة النووية إغنالينا. 

UF بحيرة درايزفياتي 

*BT1 بحيرات 

 بحيرة سوبريور

1980-07-24 

*BT1 )البحيرات الكبرى )غريت ليك 

 بحيرة غريت صولت

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1976-07-07 

*BT1 بحيرات 

RT يوتا 

 بحيرة ميشيغان

*BT1 )البحيرات الكبرى )غريت ليك 

 بحيرة هورون

*BT1 )البحيرات الكبرى )غريت ليك 

 بحيرة وابامن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-28 

*BT1 بحيرات 

RT كندا 

 بخ المعدن

USE كسوة بالترذيذ 

 بخار

UF مبّرد بخاري 
NT1 بخار طبيعي 

RT إيماض 

RT بخار الماء 
RT تدفئة مناطقية 

RT تسخين فائق 

RT تسخين وميضي 

RT توليد البخار 

RT خطوط البخار 

RT عملية بوش 
RT  بخار الماء -عملية حديد 

RT ماء 

RT دات  مبّرِ
RT محركات دورة رانكين 

RT مخططات موليير 

RT منظومات بخار 
RT منظومات بخار وميضي 

RT منظومات تدفق كلية 

RT مولّدات البخار 
RT نوعية البخار 

 بخار الماء

*BT1 أبخرة 

RT بخار 

RT رطوبة 

RT ضباب 

RT نتح 

 بخار جيوحراري

2000-04-12 

USE بخار طبيعي 

 بخار طبيعي

1992-05-12 

بخار جيوحراري يحتوي غازات التكثف مثل ثنائي أكسيد 
الكربون و كبريتيد الهدروجين مع كميات قليلة من الغازات 

 األخرى.

UF بخار جيوحراري 

BT1 بخار 
*BT1 موائع جيوحرارية 

 بدء غليان فقاعي

UF  انطالق غليان منّوىdnb 
UF جريان حرارة حرج 

*BT1 غليان منّوى 

 بدائل

1995-11-15 
BT1 تزويدات طبية 

NT1 قلب آلي 

RT أعضاء صنعية 
RT مواد جراحية 

RT ناظمات قلبية 

 بدائل الدم

2000-05-24 
UF بدائل بالزمية 

*BT1 عوامل دََمويّاتية 

NT1 بكتينات 

NT1 بيروليدون متعدد الفنيل 

NT1 ِدكستران 

RT بالزما الدم 
RT عوامل حالة للِّيفين 

RT مخثّرات 

RT معالجة بعد تشعيعية 
RT يات دموية  مقّوِ

RT نقل الدم 

 بدائل بالزمية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-20 
USE بدائل الدم 

 بدايات فجائية

RT عواصف مغنطيسية 

 بديل الطاقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-01-24 
بديل عوامل أخرى للطاقة في االقتصاد مثل القوى العاملة أو 

 رأس المال أو المواد.

RT تبدال الوقوداس 
RT مرونة اقتصادية 

RT مكافئ بديل الطاقة 

 بذر البالزما

INIS: 1976-10-29; ETDE: 2002-06-13 

USE بَْذر بالزمي 

 بذر اللفت

INIS: 2002-04-15; ETDE: 2002-03-26 
USE كَرْنب 

 بَْذر بالزمي

1976-10-29 

 .MHDمقيدة على 
UF بذر البالزما 

RT أقنية مغنطيسية هدروديناميكية 
RT استرداد البذور 

RT بذور مستهلكة 

RT  َخبَث -تأثرات بذور 
RT تأيّن 

RT كمون التأيّن 

RT مولّدات مغنطيسية هدروديناميكية 

 بذور

UF )فاكهة )بذور 

UF محاصيل الحبوب 

NT1 بازالء 
NT1  ّحبُّ البُن 

NT1 فول الصويا 

NT1 فول سوداني 
NT1 لوبيا 

RT إنبات 

RT إندوسيرم 
RT تنشيط بالبرد 

RT غذاء 

RT فاصولياء 
RT قرع الجاموس 

RT نباتات 

 بذور مستهلكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-04-11 
 .MHDمقيدة على بذور 

RT استرداد البذور 
RT بَْذر بالزمي 

RT  مولداتmhd تعمل بالفحم المضطرم 

 براءات اإلختراع

تستعمل فقط للمواد المتعلقة ببراءات االختراع وليس للمواد 
 التي هي براءات اختراع.

BT1 أنواع الوثائق 

RT اختراعات 
RT ترخيص 

RT مظاهر قانونية 

RT مواصفات 

 براديكينين

1993-08-03 

*BT1 ِكنينات 

 برازفيل

2000-04-12 

*BT1 جمهورية الكونغو الشعبية 

 براسيوديميوم

*BT1 أتربة نادرة 

 121براسيوديميوم 

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1979-07-24 

*BT1 نظائر البراسيوديميوم 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 
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 122براسيوديميوم 

2007-04-20 
*BT1 نظائر البراسيوديميوم 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 123براسيوديميوم 

2007-04-20 

*BT1 نظائر البراسيوديميوم 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 124براسيوديميوم 

INIS: 1987-02-25; ETDE: 1987-05-01 
*BT1 نظائر البراسيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 125براسيوديميوم 

2004-12-15 

*BT1 نظائر البراسيوديميوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 126براسيوديميوم 

INIS: 1984-10-19; ETDE: 1984-11-06 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 اسيوديميومنظائر البر 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 127براسيوديميوم 

1998-09-23 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البراسيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 128براسيوديميوم 

INIS: 1985-07-22; ETDE: 1985-08-08 

*BT1 نظائر البراسيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 129براسيوديميوم 

INIS: 1977-06-14; ETDE: 1977-10-20 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البراسيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 130براسيوديميوم 

INIS: 1977-06-14; ETDE: 1977-10-20 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البراسيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 131براسيوديميوم 

INIS: 1977-06-14; ETDE: 1977-10-20 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البراسيوديميوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 132براسيوديميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البراسيوديميوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 133براسيوديميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البراسيوديميوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -زوجية نوى 

 134براسيوديميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البراسيوديميوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 135براسيوديميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البراسيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 136براسيوديميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البراسيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 137براسيوديميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البراسيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 138براسيوديميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البراسيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 139براسيوديميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البراسيوديميوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 140براسيوديميوم 

*BT1  ائد المشعةز -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البراسيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 141براسيوديميوم 

*BT1 نظائر البراسيوديميوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 142براسيوديميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البراسيوديميوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 143براسيوديميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البراسيوديميوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 144براسيوديميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البراسيوديميوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 145براسيوديميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البراسيوديميوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نادرةنوى األتربة ال 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 146براسيوديميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البراسيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 147براسيوديميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البراسيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 148براسيوديميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البراسيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 149راسيوديميوم ب

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البراسيوديميوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 150براسيوديميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البراسيوديميوم 
*BT1 مرها ثوانينظائر مشعة ع 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 151براسيوديميوم 

1977-01-26 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البراسيوديميوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 152براسيوديميوم 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1984-07-10 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البراسيوديميوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 153براسيوديميوم 

INIS: 1987-08-27; ETDE: 1987-09-18 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البراسيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
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*BT1  فردية -نوى زوجية 

 154براسيوديميوم 

1988-10-10 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البراسيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 155براسيوديميوم 

2007-04-20 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البراسيوديميوم 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 156براسيوديميوم 

2007-04-20 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البراسيوديميوم 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 157براسيوديميوم 

2007-04-20 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البراسيوديميوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 158براسيوديميوم 

2007-04-20 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البراسيوديميوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 159براسيوديميوم 

2007-04-20 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البراسيوديميوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 براعم

RT نباتات 

 براعم ذوقية

*BT1 أعضاء الحس 

RT نكهة 

 براغي

USE عناصر تثبيت 

 براكين

1996-04-29 

NT1 بركان كيلوا 
RT انبثاق 

RT بركنة 

RT جيولوجيا 
RT طاقة جيوحرارية 

RT غازات بركانية 

RT فوهات بركانية 
RT قشرة األرض 

RT الفا 

RT ماغما 
RT ماونت سانت هيلينز 

RT مناطق بركانية 

RT نقاط حاّرة 
RT )يحاميم )ج يحموم 

 برامج البحوث

تستعمل مع واصفة أو واصفات من أجل حقل االختصاص و/ 
 أو المنظمة المعنية.

UF هيئة استشارية لبحوث الطاقة 

NT1 برامج بحوث متناسقة 
NT2 برنامج إعادة معالجة الوقود 

NT2 مشروع دولي لتشعيع الغذاء 

RT إدارة البرنامج 

RT الحاجة للمعلومات 

RT برامج توضيحية 
RT  برنامجnapap في الواليات المتحدة 

RT تخطيط 

RT تخطيط التجربة 
RT توصيات 

RT خطط البرنامج الوطني في الواليات المتحدة 

RT راتمختب 
RT مراجعات 

RT مظاهر تاريخية 

 برامج العمل المتناوب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-05-08 
UF أسبوع عمل مضغوط 

UF برامج عمل جزئي 

UF عمل مناوبة 
UF وقت مرن 

BT1 إجراءات إدارية 

RT أيام العمل 

RT مجموع الموظفين 

 برامج المساعدة االتحادية في الواليات المتحدة

INIS: 1993-03-26; ETDE: 1992-02-24 

UF برامج المساعدة الفدرالية 
RT برنامج األداء اإليجابي في الواليات المتحدة 

RT حكومة محلية 
RT حكومة وطنية 

RT حكومة والية 

RT سياسات حكومية 

 برامج المساعدة الفدرالية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-10-20 

USE برامج المساعدة االتحادية في الواليات المتحدة 

 برامج بحوث متناسقة

بحث قائم على خطة عامة وينفذ في أمامكن متعددة. هذه 
الواصفة تستخدم بالتزامن مع واصفات للدول أو المعاهد 

 الفنية.

UF برنامج الوشيعة الكبيرة 
BT1 برامج البحوث 

NT1 برنامج إعادة معالجة الوقود 

NT1 دولي لتشعيع الغذاء مشروع 
RT اتفاقيات دولية 

RT تخطيط 

RT تعاون 
RT تعاون دولي 

RT  مشروع كشف الميونات و النترينوهات تحت

 dumandالماء 
RT مقارنات بين المخابر 

RT منظمات دولية 

 برامج تشريعية

2000-04-12 

USE تشريع 

 برامج توضيحية

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1976-12-16 
RT إدارة البرنامج 

RT برامج البحوث 

RT تخطيط 
RT تخطيط التجربة 

RT تسويق 

RT خطط البرنامج الوطني في الواليات المتحدة 

 برامج حاسوبية

USE كودات حاسوبية 

 برامج عمل جزئي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-05-08 
USE برامج العمل المتناوب 

 براميل وقود

INIS: 1977-03-14; ETDE: 2002-06-13 

USE صناديق 

 برانريت

*BT1 فلزات التوريوم 

*BT1 معادن اليورانيوم 

*BT1 مواد أكسيدية 
RT أكاسيد التوريوم 

RT أكاسيد التيتانيوم 

RT أكاسيد اليورانيوم 

 بربادوس

INIS: 1992-06-12; ETDE: 1979-12-10 
*BT1 أنتيل الصغرى 

 برتقال

*BT1 ثِمار 

RT حمضيات 

 برتقالي األكريدين

BT1 أصباغ 

*BT1 أكريدينات 

*BT1 أمينات 

 برتقالي الكزيلين

BT1 أصباغ 

BT1 )مؤشرات )مشعرات 

 برتقالي المتيل

*BT1 أصباغ آزو 

*BT1 أمينات 

*BT1 حموض السلفونيك 
BT1 )مؤشرات )مشعرات 

 بََرد

BT1 هطوالت جوية 

RT جليد 
RT طقس 

 بردنيزولون

*BT1 كورتيكوئيدات سكرية 

 بردنيزون

*BT1 كورتيكوئيدات سكرية 

 برسيم

*BT1 قَْرنيّات 

RT علف أخضر 

 برق

BT1 انفراغات كهربائية 

NT1 برق كروي 
RT صافرات 

RT عواصف 

 برق كروي

*BT1 برق 

 بَُرك

1992-04-07 

USE بحرات 

 بَُرك )تخزين الوقود(

INIS: 1985-01-17; ETDE: 2002-04-26 

USE أحواض تخزين الوقود 

 برك الرذاذ

1992-06-05 
USE أحواض تبريد 

USE رذاذ 

 بَُرك السباحة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-28 
BT1 مياه سطحية 

 بُرك الوقود

1984-04-04 
USE أحواض تخزين الوقود 

 بُرك تخزين )وقود(

INIS: 1985-01-17; ETDE: 2002-06-13 

USE أحواض تخزين الوقود 

 بركان كيلوا

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1977-12-22 

BT1 براكين 

RT هاوائي 

 بركنة

INIS: 1992-04-13; ETDE: 1975-11-11 

العملية التي يتم فيها صعود الماغما وغازاتها المرافقة من 
خالل قشرة األرض وتقذف على سطح األرض وفي الغالف 

 الجوي.

RT انبثاق 
RT براكين 

RT غازات بركانية 
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RT الفا 

RT ماغما 
RT مهلية 

 بركيليوم

*BT1 أكتينيدات 

*BT1 عناصر ما بعد البلوتونيوم 

 235بركيليوم 

2007-07-10 

*BT1 نظائر البركيليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 236بركيليوم 

2007-07-10 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البركيليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 237بركيليوم 

2007-07-10 
*BT1 نظائر البركيليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 238بركيليوم 

2007-07-10 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البركيليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 239بركيليوم 

2007-07-10 

*BT1 نظائر البركيليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 240بركيليوم 

*BT1 نظائر البركيليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 241بركيليوم 

*BT1 نظائر البركيليوم 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 242بركيليوم 

*BT1 نظائر البركيليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 243بركيليوم 

*BT1 نظائر البركيليوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 244بركيليوم 

*BT1 نظائر البركيليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 245بركيليوم 

*BT1 نظائر البركيليوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 246بركيليوم 

*BT1 نظائر البركيليوم 

*BT1 إللكترونينظائر مشعة ذات األسر ا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 247بركيليوم 

*BT1 نظائر البركيليوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 248بركيليوم 

*BT1 ناقص المشعة  - نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البركيليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 249بركيليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البركيليوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 250بركيليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البركيليوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 251كيليوم بر

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البركيليوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 252بركيليوم 

2007-07-10 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البركيليوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 253بركيليوم 

2007-07-10 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البركيليوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 254بركيليوم 

2007-07-10 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البركيليوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 برليت

INIS: 1999-03-05; ETDE: 1976-05-13 
الزجاج البركاني لديه بنية متحدة المركز، كما لو          

رمادية وكروية في بعض تتألف من التحجير، عادة ما تكون 
األحيان، وعندما توسعت بفعل الحرارة يشكل ركام خفيف 

 الوزن يستخدم خصوصا في الخرسانة والجص.

*BT1 صخور بركانية 

RT تراكيتات 
RT ريوليت 

RT زجاج 

 كرسون( -برليت )سبيكة حديد 

INIS: 1978-11-24; ETDE: 2001-01-23 
USE بيرليب 

 برمائيات

UF شراغيف 
*BT1 فقاريّات 

BT1 متعضيات مائية 

NT1 سلمندرات 
NT2 تريتورس 

NT1 ضفادع 

NT1 ضفادع الجبل 
RT منظومات بيئية مائية 

RT يرقات 

 برمجة

 تقتصر على برمجة حاسوبية. انظر أيضا تخطيط.
UF برمجة حاسوبية 

NT1 معالجة تدفق البيانات 

NT1 معالجة متجهة 
NT1 معالجة متوازية 

RT إدارة الذاكرة 

RT توثيق البرامج الحاسوبية 
RT حواسيب 

RT حواسيب تتحمل الخطأ 

RT ذكاء صنعي 
RT قاعدة المعرفة 

RT كودات التنفيذ 

RT كودات حاسوبية 
RT لغات البرمجة 

RT مترجمون 

RT منظومات خبيرة 

 برمجة حاسوبية

USE برمجة 

 برمجة خطية

1999-08-13 
تحسين العمليات أو اإلجراءات من حيث تعظيم أو تقليل 

 وظائف العديد من المتغيرات الخاضعة للقيود.

BT1 طرق الحساب 
RT أمثَلَة 

RT برمجة ديناميكية 

RT برمجة الخطية 
RT رياضيات االقتصاد 

RT نماذج رياضياتية 

 برمجة ديناميكية

BT1 طرق الحساب 
RT أمثَلَة 

RT برمجة خطية 

RT الخطية برمجة 
RT رياضيات االقتصاد 

RT نماذج رياضياتية 

 برمجة الخطية

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-04-16 

USE برمجة الخطية 

 برمجة الخطية

UF برمجة الخطية 
BT1 طرق الحساب 

RT أمثَلَة 

RT برمجة خطية 
RT برمجة ديناميكية 

RT رياضيات االقتصاد 

RT نماذج رياضياتية 
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 برمنغنات

مركبات محددة يجب أن تفهرس من خالل تنسيق         
 واصفة تشكيل المركبات الكاتيونية وواصفة األيون أعاله.

UF فوق منغنات البوتاسيوم 

BT1 مركبات أوكسجينية 
*BT1 مركبات المنغنيز 

RT أكاسيد المنغنيز 

 برموتيت )عضوي(

USE مبادالت أيون عضوية 

 برموتيت )ال عضوي(

USE عضويةمبادالت ال 

 برمودا

INIS: 1984-02-22; ETDE: 1980-06-06 
BT1 ُجُزر 

RT المحيط األطلنطي 

RT المملكة المتحدة 

 برميدات البروم

USE بروم 

 برميدات البزموت

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات البزموت 

 برميل القلب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-05 

USE تجهيزات الحفر 

 cfrpبرنامج 

INIS: 1994-08-22; ETDE: 1981-03-13 

USE برنامج إعادة معالجة الوقود 

 ICESبرنامج 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-30 
تطوير منظومات جماعة قياس الطاقة، ومفاهيم تقنيات الطاقة 

 وتخطيط وتصميم الجماعة المتكاملة.

UF منظومات طاقة الجماعة المتكاملة 
UF منظومات طاقة مجتمع تكاملية 

BT1 منظومات الطاقة 

NT1  بث حراري لبرنامجices 
RT تسخين 

RT مجتمعات 
RT منشآت الطاقة 

RT منظومات الطاقة الملية 

RT منظومات مرافق طاقة تكاملية 
RT منظومات مرافق متكاملة ذات وحدات 

 في الواليات المتحدة NAPAPبرنامج 

INIS: 1991-12-18; ETDE: 1991-10-31 

 برنامج وطني لتقييم الهطول الحامضي في الواليات المتحدة.
UF  البرنامج الوطني األمريكي لتقييم ترسب

 الحموض

UF برنامج وطني لتقدير ترسب الحمض 
RT الحاجة للمعلومات 

RT برامج البحوث 

RT خطط البرنامج الوطني في الواليات المتحدة 
RT مطر حامضي 

RT يات المتحدةمنظمات في الوال 

 برنامج إعادة معالجة الوقود

INIS: 1994-08-22; ETDE: 1980-10-27 
برنامج شامل لتطوير وإظهار إعادة تدوير وإعادة معالجة 

 ولودة.

UF  برنامجcfrp 
*BT1 برامج بحوث متناسقة 

RT إعادة المعالجة 

RT منشأة تجريبية ساخنة 

 برنامج األداء اإليجابي في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1991-12-18 

برنامج مصمم من أجل التأكيد على القيام بفعل ايجابي بتمثيل 
نسائي أو مجموعات صغيرة في العمل وهيئات طالبية ما قبل 

 االبتدائية ، مقارنة مع تكوين سكان المنطقة.

UF فعل إثباتي 
RT برامج المساعدة االتحادية في الواليات المتحدة 

RT يفتوظ 

RT مجموعات أقلية 
RT نسوة 

 برنامج األمم المتحدة للبيئة

INIS: 1999-08-16; ETDE: 2002-05-11 
 برنامج األمم المتحدة البيئي.

BT1 منظمات دولية 

RT األمم المتحدة 

 برنامج االمم المتحدة االنمائي

INIS: 2005-12-19; ETDE: 2006-01-25 

USE برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 برنامج االمم المتحدة االنمائي

INIS: 2005-12-19; ETDE: 2006-01-25 
UF برنامج االمم المتحدة االنمائي 

BT1 منظمات دولية 
RT األمم المتحدة 

 برنامج المزيج من الغاز والحكول

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-09-15 

برنامج لمزج اإليثانول المستخرج من الزراعة مع الغازولين 
 الي من الرصاص.الخ

RT إيتانول 

RT غازولين 
RT وقود إصطناعي 

 برنامج الوشيعة الكبيرة

INIS: 1982-11-30; ETDE: 1979-02-23 

قم بالتنسيق ما بين الواصفة الالحقة مع واصفة من أجل 
 نواحي البرنامج المناقش. مثال المغنطيسيات العالية األداء.

USE برامج بحوث متناسقة 

USE مغانط غروانية فائقة الموصلية 

 برنامج تأهيل النفط الخام المحلي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-02 

برنامج حكومي يقوم بموجبه عمال التكرير الذين لديهم 
كميات كبيرة من الخام القديم، بدفع قيمة معينة لقاء تكريره 

 يتم دفع القيمة للشركات التي لديها خام بأعلى كلفة.

UF البرنامج المحلي لتأهيالت الزيت الخام 
RT أسعار 

RT حصص 

RT مصافي النفط 

 (gidepبرنامج تبادل المعطيات الصناعية الحكومية )

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-11-09 

SEE جمع البيانات 

 برنامج تبادل معطيات الصناعة الحكومية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-11-09 
SEE جمع البيانات 

 برنامج تقانة تنقية الفحم الحجري في الواليات المتحدة

INIS: 1992-02-24; ETDE: 1990-02-28 
RT تحضير الفحم 

RT ث  مراقبة التلوُّ

RT نزع الكبريت 

 برنامج وطني لتقدير ترسب الحمض

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-12-10 

USE  برنامجnapap في الواليات المتحدة 

 بروبادئين )ألِّّن(

USE ألين 

 بروبان

*BT1 ألكانات 

 بروبانول

ETDE: 2002-04-26 
USE بروبانوالت 

 بروبانوالت

UF 1-بروبانول 

UF بروبانول 
UF كحول البروبيل 

UF كحوالت البروبيل 

*BT1 كحول 

 بروبانون

USE أِستون 

 بروبنال )أكرولئين(

USE أكروليئين 

 بروبيدين

2000-04-12 
 عنصر واحد للتكملة.        

USE بروتينازات السيرين 

USE مة  متّمِ

 بروبيلين

UF )بروبين )بروبلين 

*BT1 ألكنات 

RT متعدد البروبيلين 

 بروبين

UF )بروبين )ألِّين 

UF متيل أستيلين 
*BT1 ألكينات 

 بروبين )ألِّّين(

USE بروبين 

 بروبين )بروبلين(

USE بروبيلين 

 بروبيولونتريل

2000-04-12 

UF سيانو أستلين 

*BT1 نتريالت 

 بروتامينات

1996-07-08 

UF ساْلمين 
*BT1 بروتينات 

*BT1 مخثّرات 

RT بروتينات نووية 

 بروتكتينيوم

*BT1 أكتينيدات 

 212بروتكتينيوم 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1997-10-10 

*BT1 نظائر البروتكتينيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 ى األكتينيداتنو 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 213بروتكتينيوم 

INIS: 1995-05-22; ETDE: 1995-06-08 
*BT1 نظائر البروتكتينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 214بروتكتينيوم 

INIS: 1995-05-22; ETDE: 1995-06-08 

*BT1 نظائر البروتكتينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 215بروتكتينيوم 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 

*BT1 نظائر البروتكتينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 216بروتكتينيوم 

*BT1 نظائر البروتكتينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 217بروتكتينيوم 

1977-09-15 
*BT1 نظائر البروتكتينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
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 218بروتكتينيوم 

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1977-11-10 
*BT1 نظائر البروتكتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 الل ألفانظائر مشعة من اضمح 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 219بروتكتينيوم 

INIS: 1986-12-09; ETDE: 1987-02-24 
*BT1 نظائر البروتكتينيوم 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 220بروتكتينيوم 

1984-11-30 

*BT1 نظائر البروتكتينيوم 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 221بروتكتينيوم 

1984-11-30 

*BT1 نظائر البروتكتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 222بروتكتينيوم 

INIS: 1977-03-01; ETDE: 1976-12-15 

*BT1 نظائر البروتكتينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 223بروتكتينيوم 

*BT1 تكتينيومنظائر البرو 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 224بروتكتينيوم 

*BT1 نظائر البروتكتينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 225بروتكتينيوم 

*BT1 نظائر البروتكتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 226بروتكتينيوم 

*BT1 نظائر البروتكتينيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 227بروتكتينيوم 

*BT1 نظائر البروتكتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 تنوى األكتينيدا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 228بروتكتينيوم 

*BT1 نظائر البروتكتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 229بروتكتينيوم 

*BT1 نظائر البروتكتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 230بروتكتينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروتكتينيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 231بروتكتينيوم 

*BT1 نظائر البروتكتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  24نظائر مشعة من اضمحالل نيون 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 232بروتكتينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروتكتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 233بروتكتينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البروتكتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 234بروتكتينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البروتكتينيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 دقائق نظائر مشعة عمرها 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 235بروتكتينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروتكتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 236بروتكتينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروتكتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 237بروتكتينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البروتكتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 238بروتكتينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروتكتينيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 239بروتكتينيوم 

1996-01-11 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروتكتينيوم 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 240بروتكتينيوم 

2007-11-22 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البروتكتينيوم 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 بروتوبور فيرينات

BT1 أصبغة 

*BT1 بورفيرين 

RT بينهيموغلو 

 بروتوكول كيوتو

2000-09-26 

بروتوكول كيوتو لمعاهدة األمم المتحدة إلطار العمل المتعلقة 
 بالتغيير المناخي الكوني.

*BT1 اتفاقيات متعددة األطراف 

RT اتفاقية باريس 
RT تأثيرات بيئية 

RT تجارة اإلصدارات 

RT تغير مناخي 
RT حماية بيئية 

RT سياسة بيئية 

RT ضريبة اإلصدارات 
RT طرح الكربون 

RT غازات الدفيئة 

RT قوانين التلوث 
RT مفعول الدفيئة 

 بروتونات

UF )اضمحالل بروتوني )اضمحالل جسيمي 

UF طيوف التجاوب البروتوني المغنطيسي 

UF طيوف التجاوب المغنطيسي البروتوني 

*BT1 نكليونات 

NT1 بروتونات ثنائية 
NT1 بروتونات شمسية 

NT1 روتونات ضوئيةب 

NT1 بروتونات فورية 
NT1 بروتونات كونية 

NT1 بروتونات مأسورة 

NT1 بروتونات متأخرة 
NT1 بروتونات مضادة 

RT  زائد 1أيونات الهدروجين 

RT اضمحالل بإصدار البروتونات 
RT بروتونيوم 

RT حزم بروتونات 

RT درجة حرارة بروتونية 
RT طيوف بروتونية 

RT كثافة بروتونية 

RT مصادر بروتونية 

 بروتونات ثنائية

*BT1 باريونات ثنائية 

*BT1 بروتونات 
RT  2هليوم 

 بروتونات شمسية

INIS: 1985-07-22; ETDE: 1975-07-29 

UF أحداث بروتونية شمسية 
*BT1 بروتونات 

*BT1 جسيمات شمسية 

 بروتونات ضوئية

*BT1 بروتونات 

*BT1 نكليونات ضوئية 

RT تفاعالت نووية ضوئية 

 بروتونات على بروتونات وإلكترونات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-11 

USE  حلقة تخزين بروتونات على بروتونات

 وإلكترونات

 بروتونات فورية

*BT1 بروتونات 

 بروتونات كونية

INIS: 1983-03-14; ETDE: 1975-07-29 

*BT1 إشعاع كوني 



 بروتونات مأسورة 140 بروتينات

 

 

*BT1 بروتونات 

 بروتونات مأسورة

INIS: 1977-04-07; ETDE: 1977-06-03 
*BT1 بروتونات 

RT شفق قطبي 

RT هطل بروتوني 

 بروتونات متأخرة

UF  بيتا -بروتونات متأخرة 

*BT1 بروتونات 

RT أسالف البروتونات المتأخرة 
RT اضمحالل 

RT اضمحالل األسر اإللكتروني 

RT  زائد -اضمحالل بيتا 
RT نظائر فقيرة بالنترونات 

 بيتا -بروتونات متأخرة 

INIS: 1985-01-17; ETDE: 2002-06-13 

USE بروتونات متأخرة 

 بروتونات مضادة

*BT1 بروتونات 

*BT1 نكليونات مضادة 
*BT1 نوى مضادة 

RT بروتونيوم 

RT منابع بروتونات مضادة 

 بروتونيوم

2000-04-10 

*BT1 ذرات َهدرونية 

RT باريونيوم 
RT بروتونات 

RT بروتونات مضادة 

RT بوزيترونيوم 
RT ميونيوم 

 c -بروتين تفاعلي 

USE غلوبيولينات 
USE مناعة 

 بروتين وحيد الخلية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-23 

بروتين الطعام واألعالف مستمد من جراثيم )أحياء دقيقة( 
 وحيدة الخلية تنمو على النفايات والموارد المختلفة.

RT اتيةأوساط استنب 

RT بروتينات 
RT ذاتيات التغذية 

RT مستنبت متواصل 

RT مستنبت نصف دُفُعي 

 بروتينات

1996-07-23 

BT1 مركبات عضوية 

NT1 أكتين 

NT1 ألبومينات 

NT2 لوسيفرين 
NT1 أنزيمات 

NT2 آزات الحلمهة 

NT3 آزات األسترة 
NT4 آزات استر الكربوكسيل 

NT5 إستراز الكولين 

NT5 ليبازات 
NT4 آزات الفسفات 

NT5 آزات النكليوتيد 

NT5 فسفاتاز حمضية 
NT5 فسفاتاز قلوية 

NT4 فوسفو ثنائي إستراز 

NT5 نوكليازات 
NT6 دَناز 

NT7 نكليازات داخلية 

NT6 رناز 
NT3 أنهيدرازات حمضية 

NT4 آزات الفسفوهدرول 

NT5 أدنوزين ثالثي الفسفاتاز 
NT4  بروتينات- g 

NT3  حلمهةc-n الببتيدية 

NT4 أميدازات 
NT5 أرجيناز 

NT5 آز البولة 

NT4 أميدينازات 
NT3 هدروالزات الغليوكوزيل 

NT4  هدروالزاتo- غليكوزيل 

NT5 آز الهالورونيد 
NT5 آزالغاالكتوزيد 

NT5 أميالز 

NT5 سليلوالز 
NT5 غلوكورونيداز 

NT5 غلوكوزيداز 

NT5 كسيالناز 
NT5 ليزوزيم 

NT3 هدروالزات ببتيدية 

NT4 أمينو ببتيدازات 
NT4 ببتيدازات الكربوكسي 

NT4 ببتيدازات النوعية 

NT5 رنيين 
NT5 يوروكيناز 

NT4  بروتينازات-sh 

NT5 بابائين 
NT5 بروتيناز ِعْقدية 

NT5 كاتبسينات 

NT4 بروتينازات السيرين 
NT5 تربسين 

NT5 ثرومبين 

NT5 حال لليفين 
NT5 كاليكرين 

NT5 كيموتريسين 

NT4  حمضيةبروتينازات 
NT5 بيبسين 

NT2 إيزوميرازات 

NT2 اختزالي مؤكسد 
NT3 آز البروكسيداز 

NT4 حفّاز 

NT3 آزات األكسجين 
NT4 آزات أكسدة مختلطة الوظيفة 

NT3 آزات األكسدة 

NT4 أكسيداز السيتوكروم 

NT4 لوسيفراز 

NT3 آزات الهدروكسيل 

NT4 تيروزيناز 
NT3 آزات ثالثي الهدروجين 

NT3 آزات نازعة للهدروجين من مجموعة النترو 

NT4 نتروجيناز 
NT3 أمين أكسيدازات 

NT3 ديافوراز 

NT3 ديسموتاز فائق األكسدة 
NT3 ديهيدوجينازات االستيل النصفي 

NT4 ديهدروجيناز الالكتات 

NT4 نازع هدروجين الكحول 
NT3  آزاألكسجة األحادي-4عطريل 

NT2 باسطات الدنا 
NT2 شب الجينيبروتينات التآ 

NT2 ترانسفيرازات 

NT3 آزات نقل مجموعة الفسفور 

NT4 آزات نقل الفسفور 

NT5 هكسوكيناز 

NT4 ترانسفيراز نوكليوتيديلي 
NT5 بوليميرازات 

NT6 بوليميرازات الدنا 

NT6 بوليميرازات الرنا 
NT3 ترانسفيرازات النتروجين 

NT4 آز النقل األميني 

NT3  آزات نقل الكربون -كربون 
NT4 آزات نقل المتيل 

NT3 ناقالت الغليكوزيل 

NT4 آزات نقل البنتوزيل 
NT5 ناقلة فسفوريبوزيل هيبوزانتين 

NT4 ترانسفيرازات هكسيوسيلية 

NT2 ليازات 
NT3 سيكالزات 

NT3  ليازات كربون -كربون 

NT4 ألدوالزات 
NT4 األلدهيد-ليارات 

NT4 ليازات الكربوكسي 

NT5 آز الكربوكسيل 
NT5 آز ريبولوز ثنائي فسفات الكربوكسيل 

NT5 آزات نازعة للكربوكسيل 

NT3  الكربون -ليازات األكسجين 
NT4 آز الهالورونيد 

NT4 ليازات الهدروجين 

NT5 أنهيدراز الكربونيك 

NT3 متالّزات الدنا 

NT2 ليغازات 
NT1 ببتون 

NT1 ببتيدات 

NT2 حلقي السبورين 
NT2 غليكيل غليسين 

NT2 متعدد الببتيدات 

NT3 إندوتيلينات 
NT3 إندورفينات 

NT4 انكفالينات 

NT3 غاسترين 
NT3 غلوتاتيون 

NT3 غلوكاغون 

NT3 كلسيتونين 
NT3 ِكنينات 

NT4 براديكينين 

NT3 ِلْبتين 
NT1 بروتامينات 

NT1 بروتينات الصدمة الحرارية 

NT1 بروتينات رابطة للكلوروفيل 
NT1 بروتينات سكرية 

NT2 نأفيدي 

NT2 بروتينات سكرية 
NT3 ألبومين البيض 

NT3 الكتوفيّرين 

NT2 هرمون ُملَْوتن 
NT1 بروتينات شحمية 

NT2 صميمات البروتين الشحمي 

NT2 مييلين 
NT1 بروتينات َصلبة 

NT2 غلوتين 

NT2 كوالجين 
NT2 كيراتين 

NT2 ليفين 

NT1 بروتينات غشائية 

NT2 بروتينات غشائية تيالكوئيدية 

NT3 بروتينات الفيكوبيلي 

NT4 فيكوسيانين 
NT2 بروتينات َمساميّة نفيذية 

NT2 مستقبالت 

NT1 بروتينات فوسفورية 
NT1 بروتينات مخاطية 

NT2 راصة نباتية للكريات الحمراء 

NT2 عامل داخلي المنشأ 
NT2 هابتوغلوبينات 

NT1 بروتينات معدنية 

NT2 ترانسفيرين 
NT2 ثيونين معدني 

NT2 ينروبريدوكس 
NT2 سرولوبالزمين 

NT2 فيريدوكسين 

NT2 فيّرتين 

NT2 الكتوفيّرين 

NT2 هيموزيدرين 

NT2 هيموسيانين 
NT1 بروتينات نووية 

NT1 تروبوميوزين 

NT1 رودوبسين 
NT1 سيتوكرومات 

NT1 عوامل اإلنماء 

NT2 لمفوكينات 
NT3 أنترفيرون 

NT1 عوامل انتساخ 

NT1 عوامل تخثّر الدم 
NT2 بالزمينوجين 

NT2 ثرومبوبالستين 

NT2 ثرومبين 
NT2 طليعة الترومبين 

NT2 كاليكرين 

NT2 ليفين 
NT2 مولد ليفين 

NT2 يوروكيناز 

NT1 غلوبينات 
NT2 ميوغلوبين 

NT2 هيموغلوبين 

NT3 ميتهيموغلوبين 
NT1 غلوبيولينات 

NT2 أنجيوتنسين 

NT2 غلوبيولين درقي 



 G -بروتينات  SH 141-بروتينازات 

 

 

NT2  الفا -غلوبيولينات 

NT3 سرولوبالزمين 
NT3 هابتوغلوبينات 

NT2  بيتا -غلوبيولينات 

NT3 ترانسفيرين 
NT2  غّما -غلوبيولينات 

NT2 غلوبيولينات مناعية 

NT2 الكتوفيّرين 
NT2 مولد ليفين 

NT2 ميوزين 

NT1 فيتوكرومات 
NT2 كلوروفيل 

NT1 كازئين 

NT1 كالموديولين 
NT1 مة  متّمِ

NT1 مسحوق الذرة الصفراء 

NT1 هرمونات ببتيدية 
NT2 إريثروبويتين 

NT2 أنسولين 

NT2 ثيرونين 
NT2 سكرتين 

NT2 غاسترين 

NT2 غلوكاغون 
NT2 كلسيتونين 

NT2 ِلْبتين 

NT2 هرمون الغدة مجاورة الدرقية 
NT2 هرمون ُمْطلق للتيروتروبين 

NT2 هرمونات درقية 

NT3 ثالث يود التيرونين 
NT3 ثيروكسين 

NT3 ديودوتيروكسين 

NT3 كلسيتونين درقي 
NT2 هرمونات نخامية 

NT3 أوكسيتوسين 

NT3 فازوبرّسين 

NT3 ليبرينات 

NT4 ر للهرمون الُملَوتن  هرمون محّرِ

NT3 منشطات للمناسل 
NT4 ط منسلي كوريوني بشري  منّشِ

NT4 هرمون ُملَْوتن 

NT4 هرمون منشط ِللَّْوتنة 
NT4 ط للجريب  هرمون منّشِ

NT3  هرمونacth 

NT3 هرمون منشط جسمي 
NT3 ط للدرق  هرمون منّشِ

NT1 هستونات 

NT1 هاُلم 
NT1 يود مرتبط بالبروتين 

RT أُنْيبيات دقيقة 
RT بروتين وحيد الخلية 

RT بالزما الدم 

RT بنية البروتين 

RT تتابع الحمض األميني 

RT  ّتحال 

RT تحلّل بروتيني 
RT تحوير تالي للترجمة الجينية 

RT تمسُّخ بروتيني 

RT حموض أمينية 
RT غذاء 

RT فِنسون 

RT فول سوداني 
RT متعدد األميدات 

 G -بروتينات 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1988-05-23 

UF  بروتينات- g 
*BT1 أنهيدرازات حمضية 

RT بروتينات غشائية 

RT جينات ورمية 

 g -بروتينات 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1988-05-23 

USE  بروتينات- g 

 بروتينات التآشب الجيني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1987-07-22 

مجموعة من األنزيمات التي تتوسط إعادة التركيب الجيني 
وخالل المعبر أثناء اإلنقسام المنصف ولكن أيضا تشارك في 

 إصالح الدنا.

*BT1 أنزيمات 

RT ف  انقسام منّصِ

RT بروتينات نووية 
RT تآُشب جيني 

RT تصليح الدنا 

RT تعابُر 
RT نكليازات داخلية 

 بروتينات الصدمة الحرارية

INIS: 1994-08-04; ETDE: 1994-07-19 

مجموعة من البروتينات المحفوظة بشكل عالي تشارك في 
طي وتجمع البروتينات إلى جزيئات  كبرية فعالة والتي هي 

 أيضا ضرورية لتكيف خليته بدرجات الحرارة العالية.

UF شابيرونينات 
*BT1 بروتينات 

RT تكيّف بيولوجي 

 بروتينات الفيكوبيلي

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1987-04-10 
*BT1 بروتينات غشائية تيالكوئيدية 

NT1 فيكوسيانين 

RT أصبغة 
RT أغشية االصطناع الضوئي 

RT جسيمات فيكوبيلية 

RT فيكوبيلينات 

 بروتينات رابطة للكلوروفيل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-11-20 

*BT1 وتيناتبر 
BT1 مراكز تفاعل االصطناع الضوئي 

RT أغشية االصطناع الضوئي 

RT كلوروفيل 

 بروتينات سكرية

1975-11-27 

*BT1 بروتينات 

*BT1 سكريدات 

NT1 أفيدين 

NT1 بروتينات سكرية 

NT2 ألبومين البيض 
NT2 الكتوفيّرين 

NT1 هرمون ُملَْوتن 

RT بروتينات مخاطية 
RT تحوير تالي للترجمة الجينية 

RT متعدد سكريدات مخاطية 

 بروتينات سكرية

1975-08-20 

*BT1 بروتينات سكرية 

NT1 ألبومين البيض 
NT1 الكتوفيّرين 

RT تحوير تالي للترجمة الجينية 

RT معقدات غولجي 

 بروتينات شحمية

UF ليبيدات بروتينية 

*BT1 بروتينات 

*BT1 شحميات 
NT1 ن الشحميصميمات البروتي 

NT1 مييلين 

RT بروتينات غشائية 

 بروتينات َصلبة

*BT1 بروتينات 

NT1 غلوتين 

NT1 كوالجين 
NT1 كيراتين 

NT1 ليفين 

 بروتينات غشائية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1987-10-26 

*BT1 بروتينات 

NT1 بروتينات غشائية تيالكوئيدية 
NT2 بروتينات الفيكوبيلي 

NT3 فيكوسيانين 

NT1 بروتينات َمساميّة نفيذية 
NT1 مستقبالت 

RT  بروتينات- g 

RT بروتينات شحمية 
RT مستضدات 

RT نقل غشائي 

 بروتينات غشائية تيالكوئيدية

INIS: 1993-08-05; ETDE: 1987-07-31 
*BT1 بروتينات غشائية 

NT1 بروتينات الفيكوبيلي 

NT2 فيكوسيانين 
RT إصطناع ضوئي 

RT أغشية االصطناع الضوئي 

 بروتينات فوسفورية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1987-04-24 
 بروتينات تملك حمض الفسفوريك كمجموعة إصطناعية.

*BT1 بروتينات 

RT آزات نقل الفسفور 
RT تحوير تالي للترجمة الجينية 

RT سيكالزات 

 بروتينات مخاطية

*BT1 بروتينات 

*BT1 متعدد السكريدات 

NT1 راصة نباتية للكريات الحمراء 
NT1 عامل داخلي المنشأ 

NT1 هابتوغلوبينات 

RT بروتينات سكرية 
RT كوندروئيتين 

RT ليزوزيم 

 بروتينات َمساميّة نفيذية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1987-07-22 
بروتينات عابرة الغشاء التي تسمح بإنتقاء الجزيئات الصغيرة 

 لتعبر غشاء الخلية.

*BT1 تينات غشائيةبرو 
RT نقل غشائي 

 بروتينات معدنية

INIS: 1993-08-26; ETDE: 1981-04-17 

*BT1 بروتينات 

NT1 ترانسفيرين 

NT1 ثيونين معدني 

NT1 روبريدوكسين 
NT1 سرولوبالزمين 

NT1 فيريدوكسين 
NT1 فيّرتين 

NT1 الكتوفيّرين 

NT1 هيموزيدرين 
NT1 هيموسيانين 

RT معادن 

RT معقدات 

 بروتينات نووية

1995-01-10 

*BT1 بروتينات 

RT بروتامينات 
RT بروتينات التآشب الجيني 

RT بوليميرازات الدنا 

RT بوليميرازات الرنا 
RT تضفير 

RT حموض نووية 

RT دَناز 
RT عوامل انتساخ 

RT كاظمات جينية 

RT متالّزات الدنا 
RT معالجة الرنا 

RT نكليازات داخلية 

RT نوكليازات 
RT ستوناته 

ْقدية  بروتيناز عِّ

INIS: 1984-01-18; ETDE: 1981-01-12 
 .3.4.22.10كود رقم 

UF ستربتوكيناز 

*BT1  بروتينازات-sh 
RT انحالل الليفين 

RT ُخثار 

RT ِعقديّة 

 SH-بروتينازات 

INIS: 1986-12-03; ETDE: 1981-01-12 

 .3.4.22كود رقم 

*BT1 هدروالزات ببتيدية 
NT1 بابائين 

NT1 بروتيناز ِعْقدية 
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NT1 كاتبسينات 

 بروتينازات السيرين

INIS: 1986-12-03; ETDE: 1981-01-12 
 .3.4.21كود رقم 

UF بروبيدين 

*BT1 هدروالزات ببتيدية 
NT1 تربسين 

NT1 ثرومبين 

NT1 حال لليفين 
NT1 كاليكرين 

NT1 كيموتريسين 

 بروتينازات حمضية

INIS: 1986-12-03; ETDE: 1981-01-12 
 .3.4.23د رقم كو

*BT1 هدروالزات ببتيدية 

NT1 بيبسين 

 بروتينازات النوعية

INIS: 1990-12-07; ETDE: 2002-04-16 

USE ببتيدازات النوعية 

 بروتيوم

INIS: 1975-09-01; ETDE: 2002-04-26 

USE 1هدروجين 

 بروج

INIS: 1992-05-08; ETDE: 1977-01-10 
RT سفن 

RT مالحة بحرية 

RT نقل 

 بروجريت

2000-04-12 

*BT1 يورانيتات 

 بروجسترون

1996-10-23 

UF بروجستين 

*BT1  سيترويداتpregnanes 
*BT1 كيتونات 

*BT1 هرمونات ستيروئيدية 

RT َحْمل 
RT مبايض 

RT هدروكسي بريغنون 

RT هرمون منشط ِللَّْوتنة 

 بروجستين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-10-23 

USE بروجسترون 

 بروستا غالندينات

RT بروستات 

RT هرمونات 

 بروستات

*BT1 أعضاء تناسل ذكرية 
*BT1 ُغدَد 

RT بروستا غالندينات 

 بروسيال

*BT1 بكتريا 

 بروفسكيت

تيتانات الكالسيوم، والمعروف أيضا باسم أكسيد         
 تيتانيوم الكالسيوم

*BT1 بيروفسكيتات 

*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد التيتانيوم 
RT أكاسيد الكالسيوم 

RT )عملية سينروك )صخور صنعية 

RT كيمبرليت 

 بروفالفين

*BT1 فالفينات 

BT1 مولِّدات الطفرة 

RT أكريفالفين 

 بروفيالت الحزمة نبّاضات الحزمة

UF عرض الحزمة 

RT أجهزة مراقبة الحزمة 

RT تشكيل الحزمة 
RT ماسحات الحزمة 

RT مراقبة الحزمة 

 بروفيالت قطرية )بالزما(

INIS: 1989-09-14; ETDE: 2002-04-26 
USE بروفيالت قطرية بالزمية 

 بروفيالت قطرية بالزمية

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1989-10-16 

UF )بروفيالت قطرية )بالزما 
RT أجهزة التوكامكاك 

RT إحداثيات التدفق المغنطيسي 

RT بالزما 
RT توزع مكاني 

RT سطوح مغنطيسية 

RT مفاعالت اندماجية 

 بروكائين

UF نوفوكائين 

*BT1 ُمبنِّجات 

 بروالكتين

USE هرمون منشط ِللَّْوتنة 

 برولين

UF 2-حمض بيتروليدين الكاربوكسيل 

*BT1 بيروليدينات 
*BT1 حموض أمينية 

*BT1 حموض حلقية المتجانسة 

RT كوالجين 
RT هدروكسي برولين 

 بروم

UF مبرميدات البرو 
*BT1 هالوجينات 

 67بروم 

2007-10-22 

*BT1 نظائر البروم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 68بروم 

2007-10-22 

*BT1 نظائر البروم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 69بروم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 70بروم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 71بروم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 72بروم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 73بروم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 74بروم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البروم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 75بروم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البروم 

*BT1 ترونينظائر مشعة ذات األسر اإللك 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 76بروم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 77بروم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البروم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 78بروم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 79بروم 

*BT1 نظائر البروم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

RT  79حزم بروم 

 80بروم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البروم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 81بروم 

*BT1 نظائر البروم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  يةفرد -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 82بروم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروم 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 
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*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 83بروم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البروم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 84بروم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 85بروم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 86بروم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البروم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 87بروم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 88بروم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 89بروم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1  متوسطةنوى كتلها 

 90بروم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 91بروم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البروم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  رديةف -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 92بروم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 93بروم 

INIS: 1988-10-10; ETDE: 1988-11-01 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البروم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 94بروم 

2007-10-22 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 95بروم 

2007-10-22 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 96بروم 

2007-10-22 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروم 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 97بروم 

2007-10-22 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البروم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 بروم األمينات

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1980-12-08 

USE أمينات 

USE مركبات بروم عضوية 

 برومات

مركبات محددة يجب أن تفهرس من خالل تنسيق         
 واصفة تشكيل المركبات الكاتيونية وواصفة األيون أعاله.

BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات البروم 

RT حمض البروميك 

 برومازين

USE ئات  مهدِّ

 برومة

*BT1 هلجنة 

 برومودأكسي يوريدين

UF برومويوريدن منقوص األكسجين 

*BT1 اسيالتبرومور 

*BT1 نوكليوزيدات 
RT يوريدين منقوص األكسجين 

 بروموراسيالت

*BT1 مركبات بروم عضوية 

*BT1 مضادات الُمْستَْقلَب 
*BT1 يوراسيالت 

NT1 برومودأكسي يوريدين 

 بروموسلفوفتالئين

*BT1 إسترات حمض الكربوكسيل 
*BT1 حموض السلفونيك 

BT1 كواشف 

BT1 )مؤشرات )مشعرات 
*BT1 متعدد الفنوالت 

*BT1 مركبات بروم عضوية 

RT حمض الفتاليك 
RT مستحضرات صيدالنية شعاعية 

 بروموفورم

*BT1 هدروكربونات أليفانية مبرومة 
RT ِمتان 

RT هدروكربونات 

 برومويوريدن منقوص األكسجين

USE برومودأكسي يوريدين 

 بروميتازين

ETDE: 1981-04-20 

USE مضادات هيستامينية 

 بروميتيوم

UF  (147 -إيلينيوم )بروميتيوم 

*BT1 أتربة نادرة 

  126بروميتيوم 

2007-11-22 
*BT1 نظائر البروميتيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 127بروميتيوم 

2007-11-22 

*BT1 نظائر البروميتيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 128بروميتيوم 

2007-11-22 

*BT1 نظائر البروميتيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 129بروميتيوم 

2006-01-18 

*BT1 نظائر البروميتيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 130بروميتيوم 

INIS: 1985-07-22; ETDE: 1985-08-08 

*BT1 نظائر البروميتيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 131بروميتيوم 

INIS: 1998-10-20; ETDE: 1998-11-04 
*BT1 نظائر البروميتيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  رديةف -نوى زوجية 

 132بروميتيوم 

INIS: 1977-06-14; ETDE: 1977-10-20 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروميتيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 133بروميتيوم 

INIS: 1977-06-14; ETDE: 1977-10-20 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البروميتيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 134بروميتيوم 

INIS: 1977-04-07; ETDE: 1977-06-03 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروميتيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 135بروميتيوم 

INIS: 1976-01-28; ETDE: 1976-03-12 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروميتيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
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*BT1  فردية -نوى زوجية 

 136بروميتيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البروميتيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 ئر مشعة عمرها دقائقنظا 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 137بروميتيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البروميتيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 138بروميتيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروميتيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 139بروميتيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 ميتيومنظائر البرو 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 140بروميتيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروميتيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 141بروميتيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البروميتيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 142بروميتيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البروميتيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 143بروميتيوم 

*BT1  البروميتيومنظائر 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 144بروميتيوم 

*BT1 نظائر البروميتيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 145بروميتيوم 

*BT1 نظائر البروميتيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 146بروميتيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البروميتيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 147بروميتيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البروميتيوم 

*BT1 مشعة عمرها سنوات نظائر 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 148بروميتيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البروميتيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 149بروميتيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البروميتيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 150بروميتيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروميتيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 151بروميتيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروميتيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 152بروميتيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 ر البروميتيومنظائ 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 153بروميتيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البروميتيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 154بروميتيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البروميتيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 155بروميتيوم 

INIS: 1982-04-14; ETDE: 1981-09-08 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البروميتيوم 

*BT1 ائر مشعة عمرها ثوانينظ 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 156بروميتيوم 

INIS: 1986-10-29; ETDE: 1986-11-20 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروميتيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 157بروميتيوم 

INIS: 1987-08-27; ETDE: 1987-10-02 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروميتيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 158بروميتيوم 

INIS: 1987-08-27; ETDE: 1987-10-02 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروميتيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 159بروميتيوم 

2007-11-22 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروميتيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 األتربة النادرة نوى 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 160بروميتيوم 

2007-11-22 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروميتيوم 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 161بروميتيوم 

2007-11-22 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروميتيوم 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 162بروميتيوم 

2007-11-22 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البروميتيوم 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 163بروميتيوم 

2007-11-22 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البروميتيوم 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 بروميد المتيل

INIS: 1999-04-14; ETDE: 1976-11-01 

*BT1 هدروكربونات أليفانية مبرومة 
RT داخنات 

RT ِمتان 

 بروميدات

1997-06-17 
UF رباعي إتيل أمونيوم بروميد 

UF رباعي اتيل أمونيوم بروميد 

*BT1 مركبات البروم 
*BT1 هاليدات 

NT1 برميدات البزموت 

NT1 بروميدات اإلربيوم 
NT1 بروميدات األستاتين 

NT1 بروميدات األكتينيوم 

NT1 بروميدات األلمنيوم 
NT1 بروميدات األمريسيوم 

NT1 بروميدات األنتيموان 

NT1 بروميدات اإلنديوم 
NT1 بروميدات اإليتربيوم 

NT1 بروميدات اإليتريوم 

NT1 بروميدات األينشتاينيوم 
NT1 بروميدات االوروبيوم 

NT1 بروميدات الباريوم 

NT1 بروميدات البراسيوديميوم 
NT1 بروميدات البركيليوم 

NT1 بروميدات البروتكتينيوم 

NT1 بروميدات البروميتيوم 
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NT1 بروميدات البريليوم 

NT1  البالتينبروميدات 
NT1 بروميدات البالّديوم 

NT1 بروميدات البلوتونيوم 

NT1 بروميدات البوتاسيوم 
NT1 بروميدات البور 

NT1 بروميدات البولونيوم 

NT1 بروميدات التاليوم 
NT1 بروميدات التربيوم 

NT1 بروميدات التكنيسيوم 

NT1 بروميدات التلّوريوم 
NT1 بروميدات التنتاليوم 

NT1 تنغستينبروميدات ال 

NT1 بروميدات التوريوم 
NT1 بروميدات التوليوم 

NT1 بروميدات التيتانيوم 

NT1 بروميدات الجرمانيوم 
NT1 بروميدات الحديد 

NT1 بروميدات الديسبروسيوم 

NT1 بروميدات الذهب 
NT1 بروميدات الراديوم 

NT1 بروميدات الرصاص 

NT1 بروميدات الروبيديوم 
NT1 بروميدات الروتينيوم 

NT1 بروميدات الروديوم 

NT1 بروميدات الرينيوم 
NT1 بروميدات الزئبق 

NT1 بروميدات الزركونيوم 

NT1 بروميدات الزرنيخ 
NT1 بروميدات الزنك 

NT1 بروميدات الساماريوم 

NT1 بروميدات السترونسيوم 
NT1 بروميدات السكانديوم 

NT1 بروميدات السلينيوم 

NT1 بروميدات السيريوم 

NT1 ات السيزيومبروميد 

NT1 بروميدات السيليسيوم 

NT1 بروميدات الصوديوم 
NT1 بروميدات الغادولينيوم 

NT1 بروميدات الغاليوم 

NT1 بروميدات الفاناديوم 
NT1 بروميدات الفرميوم 

NT1 بروميدات الفسفور 

NT1 بروميدات الفضة 
NT1 بروميدات القصدير 

NT1 بروميدات الكالسيوم 

NT1 بروميدات الكاليفورنيوم 
NT1 بروميدات الكدميوم 

NT1 بروميدات الكربتون 
NT1 بروميدات الكروم 

NT1 بروميدات الكزينون 

NT1 بروميدات الكوبالت 

NT1 بروميدات الكوريوم 

NT1 بروميدات الالنتانوم 

NT1 بروميدات اللوتيسيوم 
NT1 بروميدات الليتيوم 

NT1 بروميدات المغنيزيوم 

NT1 بروميدات المنغنيز 
NT1 بروميدات الموليبدنوم 

NT1 بروميدات النبتونيوم 

NT1 بروميدات النتروجين 
NT1 بروميدات النحاس 

NT1 بروميدات النيكل 

NT1 بروميدات النيوبيوم 
NT1 بروميدات النيوديميوم 

NT1 بروميدات النيون 

NT1 بروميدات الهافنيوم 
NT1 بروميدات الهدروجين 

NT1 الهولميوم بروميدات 

NT1 بروميدات اليود 
NT1 بروميدات اليورانيوم 

RT إضافات البروم 

RT أكسي بروميدات 

 بروميدات اإلربيوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات اإلربيوم 

 بروميدات األستاتين

1996-07-16 
*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات األستاتين 

 بروميدات األكتينيوم

INIS: 1996-06-26; ETDE: 1975-10-28 
*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات األكتينيوم 

 بروميدات األلمنيوم

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات األلمنيوم 

 بروميدات األمريسيوم

1997-01-28 
*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات االمريسيوم 

 بروميدات األنتيموان

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات األنتيموان 

 بروميدات اإلنديوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات اإلنديوم 

 بروميدات اإليتربيوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات اإليتربيوم 

 بروميدات اإليتريوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات اإليتريوم 

 بروميدات األينشتاينيوم

1976-01-27 
*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات األنشتانيوم 

 بروميدات االوروبيوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات األوروبيوم 

 بروميدات الباريوم

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات الباريوم 

 بروميدات البراسيوديميوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات البراسيوديميوم 

 بروميدات البركيليوم

1997-01-28 

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات البركيليوم 

 بروميدات البروتكتينيوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 ات البروتكتينيومهاليد 

 بروميدات البروميتيوم

1996-07-23 

*BT1 بروميدات 

*BT1  هاليدات البروميتيوم 

 بروميدات البريليوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات البيريليوم 

 بروميدات البالتين

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات البالتين 

 بروميدات البالّديوم

INIS: 1979-05-28; ETDE: 1979-03-05 
*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات البالديوم 

 بروميدات البلوتونيوم

1997-01-28 

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات البلوتونيوم 

 بروميدات البوتاسيوم

*BT1 بروميدات 
*BT1 مركبات البوتاسيوم 

*BT1 هاليدات البوتاسيوم 

 بروميدات البور

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات البور 

 بروميدات البولونيوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات البولونيوم 

 بروميدات التاليوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات التاليوم 

 بروميدات التربيوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات التربيوم 

 بروميدات التكنيسيوم

1984-08-23 
*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات التكنيسيوم 

 بروميدات التلّوريوم

1975-12-09 

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات التلّوريوم 

 بروميدات التنتاليوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات التنتاليوم 

 بروميدات التنغستين

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات التنغستن 

 بروميدات التوريوم

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات التوريوم 

 بروميدات التوليوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات التوليوم 

 بروميدات التيتانيوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات التيتانيوم 

 بروميدات الجرمانيوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات الجرمانيوم 

 بروميدات الحديد

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات الحديد 

 بروميدات الديسبروسيوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات الديسبروسيوم 

 بروميدات الذهب

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات الذهب 

 بروميدات الراديوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات الراديوم 

 بروميدات الرصاص

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات الرصاص 

 بروميدات الروبيديوم

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات الروبيديوم 

 بروميدات الروتينيوم

INIS: 1977-06-13; ETDE: 1977-10-20 

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات الروتينيوم 
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 بروميدات الروديوم

INIS: 1976-02-05; ETDE: 1975-11-26 
*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات الروديوم 

 بروميدات الرينيوم

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات الرينيوم 

 بروميدات الزئبق

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات الزئبق 

 بروميدات الزركونيوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات الزركونيوم 

 بروميدات الزرنيخ

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات الزرنيخ 

 بروميدات الزنك

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات الزنك 

 بروميدات الساماريوم

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات الساماريوم 

 بروميدات السترونسيوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات السترونسيوم 

 بروميدات السكانديوم

INIS: 1976-08-17; ETDE: 1976-11-01 

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات السكانديوم 

 بروميدات السلينيوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات السلينيوم 

 بروميدات السيريوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات السيريوم 

 بروميدات السيزيوم

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات السيزيوم 

 بروميدات السيليسيوم

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات السيليسيوم 

 بروميدات الصوديوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات الصوديوم 

 بروميدات الغادولينيوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات الغادولينيوم 

 بروميدات الغاليوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات الغاليوم 

 بروميدات الفاناديوم

*BT1 ميداتبرو 
*BT1 هاليدات الفاناديوم 

 بروميدات الفرميوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1987-10-02 

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات الفرميوم 

 بروميدات الفسفور

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات الفوسفور 

 بروميدات الفضة

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات الفضة 

 بروميدات الفلور

USE فلوريدات البروم 

 بروميدات القصدير

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات القصدير 

 بروميدات الكالسيوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات الكالسيوم 

 بروميدات الكاليفورنيوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات الكاليفورنيوم 

 بروميدات الكدميوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات الكدميوم 

 بروميدات الكربتون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-08 
*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات الكربتون 

 بروميدات الكروم

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات الكروم 

 بروميدات الكزينون

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات الكزينون 

 بروميدات الكلور

USE كلوريدات البروم 

 بروميدات الكوبالت

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات الكوبالت 

 بروميدات الكوريوم

1996-07-18 
*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات الكوريوم 

 بروميدات الالنتانوم

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات الالنتانوم 

 بروميدات اللوتيسيوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات اللوتيسيوم 

 بروميدات الليتيوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات الليتيوم 

 يدات المغنيزيومبروم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات المغنيزيوم 

 بروميدات المنغنيز

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات المنغنيز 

 بروميدات الموليبدنوم

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات الموليبدنوم 

 بروميدات النبتونيوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات النبتونيوم 

 بروميدات النتروجين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-12-08 

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات النتروجين 

 بروميدات النحاس

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات النحاس 

 بروميدات النيكل

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات النيكل 

 بروميدات النيوبيوم

*BT1 بروميدات 
*BT1 مركبات النيوبيوم 

*BT1 هاليدات النيوبيوم 

 يوديميومبروميدات الن

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات النيوديميوم 

 بروميدات النيون

2013-05-15 

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات النيون 

 بروميدات الهافنيوم

*BT1 بروميدات 
*BT1 هاليدات الهافنيوم 

 بروميدات الهدروجين

حمض الهدروبروميك كان  2012حتى آب /أغسطس         
 مستخدم لهذا مفهوم .

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات الهيدروجين 

RT حمض الهدروبروميك 

 بروميدات الهولميوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات الهولميوم 

 بروميدات اليود

UF يوديدات البروم 
*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات اليود 

 بروميدات اليورانيوم

*BT1 بروميدات 

*BT1 هاليدات اليورانيوم 

 بروميسين

*BT1 صادّات 
*BT1 عقاقير مضادة للورم 

 بروناي

INIS: 1993-01-26; ETDE: 1976-07-07 

 سيادة الوالية، شمال غرب بورنيو.
BT1 آسيا 

 برونز

*BT1 سبائك القصدير 
*BT1 سبائك النحاس القاعدية 

RT سبائك هويسلر 

 برونز التنغستين

*BT1 سبائك التنغستين 
*BT1 سبائك النحاس القاعدية 

 برونز) تنغستين الصوديوم(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-09 

USE برونزالصوديوم والتنغستين 

 برونزالصوديوم والتنغستين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-09 

واحدة من سلسلة من المواد المعدنية التي تتكون من        
 العناصر المعدنية وغير المعدنية.

UF صوديوم(برونز) تنغستين ال 

*BT1 أكاسيد التنغستين 
*BT1 أكاسيد الصوديوم 

RT بيروفسكيتات 

 بريدوتيتات

1983-09-01 
*BT1 صخور بلوتونية صخور جوفية 

NT1 كيمبرليت 

RT أوليفين 
RT معادن السيليكيت 

RT هورنبلند 

 بريدوكسين

UF  فيتامينb-6 

*BT1 بيريدينات 

*BT1  زمرة فيتامينb 
*BT1 مركبات أكسجينية 

 بريديالزوريزورسينول

*BT1 بيريدينات 

BT1 كواشف 
*BT1 متعدد الفنوالت 
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*BT1 مركبات ديازو 

 بريديالزونافتول

ETDE: 2005-02-01 
UF بيريدن آزو هدروكسي النفتالين 

UF بيريدين آزوهدروكسي نفتالين 

*BT1 بيريدينات 
*BT1 مركبات ديازو 

*BT1 نفتوالت 

 بريطانيا العظمى

USE حدةالمملكة المت 

 بريغنانتريول

INIS: 1996-07-08; ETDE: 1980-11-25 

USE  سيترويداتpregnanes 
USE مركبات أكسجينية 

 بريغنانديول

INIS: 1996-10-23; ETDE: 1980-11-25 

USE  سيترويداتpregnanes 
USE مركبات أكسجينية 

 بريغنانولون

USE هدروكسي بريغنون 

 بريل

*BT1 معادن السيليكيت 
RT سليكات البريليوم 

 بريلون

2000-04-12 
USE أصباغ آزو 

USE حمض األرسونيك 

USE حموض السلفونيك 
USE حموض ثنائي الكربوكسيل 

USE نفتوالت 

 بريليا )أكاسيد البريليوم(

INIS: 1975-09-01; ETDE: 1979-05-03 
USE أكاسيد البريليوم 

 بريلين

*BT1 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 مبريليو

1996-07-16 

UF ألفا-بريليوم 

UF بيتا-بريليوم 
UF ئات من البيريليوم  مهدِّ

*BT1 معادن قلوية ترابية 

RT مهدئات 

 10بريليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البريليوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

RT 10 حزم بريليوم 

 11بريليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البريليوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
RT  11حزم بريليوم 

 12بريليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البريليوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 13بريليوم 

*BT1 نظائر البريليوم 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 14بريليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البريليوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1 زوجية -جية نوى زو 

 15بريليوم 

2007-09-26 

*BT1 نظائر البريليوم 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 16بريليوم 

2007-09-26 
*BT1 نظائر البريليوم 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 5بريليوم 

*BT1 نظائر البريليوم 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 6بريليوم 

*BT1 نظائر البريليوم 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 7بريليوم 

*BT1 نظائر البريليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
RT  7تفاعالت بريليوم 

RT  7حزم بريليوم 

 8بريليوم 

*BT1 نظائر البريليوم 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 9بريليوم 

*BT1 نظائر البريليوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

RT  9حزم بريليوم 

 ألفا-بريليوم

1996-07-16 

USE بريليوم 

 بيتا-بريليوم

1996-07-16 

USE بريليوم 

 بريلّون

1996-06-26 
USE أصباغ آزو 

USE حمض األرسونيك 

USE حموض السلفونيك 
USE حموض ثنائي الكربوكسيل 

USE نفتوالت 

 بريمن

*BT1 أمينات 

 برينات

2007-08-13 

كيانات ممتدة فضائيا تظهر في نظرية األوتار وكل يتعلق 
 و كوسمولوجيا برين (. m -فيها ) نظرية 

UF برينات-b 

UF برينات-s 

NT1 برينات-d 

RT تضخم كوسمولوجي 

RT نظرية األوتار 
RT نماذج الجسيمات 

RT نماذج كوسمولوجية 

 b-برينات

2007-08-13 
USE برينات 

 D-برينات

2007-08-13 
 صنف خاص من البرينات بشرط حدود ديريخلت خاصة.

BT1 برينات 

 s-برينات

2007-08-13 
USE برينات 

 بريونات

INIS: 1984-07-20; ETDE: 1984-08-20 

الجسيمات المفترضة و التي هي مكونات للكواركات و 
 الليبتونات.

*BT1 جسيمات مفترضة 
RT كواركات 

RT لبتونات 

RT نماذج مركبة 
RT نموذج لوني 

 بّرادات

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1975-10-01 

 حافظات معزولة مبردة بآالت تبريد.
NT1 ليومبّرادات بتمديد اله 

NT1 بّرادات شمسية 

NT1 بّرادات مغنطيسية 
NT1 بّردات كهرحرارية 

RT أجهزة قّرية 

RT أدوات منزلية تعمل بالغاز 
RT أدوات منزلية كهربائية 

RT آالت التبريد 

RT تبريد 
RT تبريد بتمديد الهليوم 

RT دورة تبريد باالمتصاص 

RT دورة تبريد بضغط البخار 
RT مبردات مائية 

RT مجّمدات 

RT ُمعامل الجودة 
RT منظومات تبريد 

 بّرادات بتمديد الهليوم

1982-06-09 
BT1 بّرادات 

RT أجهزة قّرية 

RT تبريد بتمديد الهليوم 

 بّرادات شمسية

1994-09-29 

BT1 بّرادات 

*BT1 منظومات تبريد شمسية 
RT تبريد شمسي 

 بّرادات مغنطيسية

INIS: 1978-08-30; ETDE: 1978-06-14 

BT1 بّرادات 

RT أجهزة قّرية 

RT تبريد 

RT يات  قّرِ

 بّردات كهرحرارية

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1976-11-17 

SF مضخات حرارة كهرحرارية 
BT1 بّرادات 

BT1 محوالت طاقة مباشرة 

RT تحويل كهرحراري 
RT مبردات كهرحرارية 

 بّرهيناتات

مركبات محددة يجب أن تفهرس من خالل تنسيق          
 واصفة تشكيل المركبات الكاتيونية وواصفة األيون أعاله.

BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات الرينيوم 

RT أكاسيد الرينيوم 

 بِّْزرات النطاف

1975-11-07 

BT1 خاليا جرثومية 

RT ن النطاف  تكوُّ
RT حيوانات منوية 

 بزموت

*BT1 معادن 
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 186بزموت 

INIS: 1997-06-05; ETDE: 2000-08-02 
*BT1 نظائر البزموت 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 188بزموت 

1980-11-07 
*BT1 نظائر البزموت 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 189بزموت 

*BT1 نظائر البزموت 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 190بزموت 

*BT1 نظائر البزموت 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 شعة من اضمحالل ألفانظائر م 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 191بزموت 

*BT1 نظائر البزموت 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 192بزموت 

*BT1 نظائر البزموت 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 193بزموت 

*BT1 نظائر البزموت 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 194بزموت 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البزموت 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1 فردية -دية نوى فر 

 195بزموت 

*BT1 نظائر البزموت 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 196بزموت 

*BT1 نظائر البزموت 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 197بزموت 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البزموت 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 198بزموت 

*BT1 نظائر البزموت 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 199بزموت 

*BT1 نظائر البزموت 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 200بزموت 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البزموت 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 201بزموت 

*BT1 نظائر البزموت 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 202بزموت 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البزموت 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 203بزموت 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البزموت 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 204بزموت 

*BT1 نظائر البزموت 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 ةنوى ثقيل 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 205بزموت 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البزموت 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 206بزموت 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البزموت 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 207بزموت 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البزموت 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 208بزموت 

*BT1 نظائر البزموت 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 209بزموت 

*BT1 نظائر البزموت 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 210بزموت 

UF  راديومe 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البزموت 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 211بزموت 

UF  أكتينيومc 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البزموت 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 212بزموت 

UF  توريومc 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البزموت 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 213بزموت 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البزموت 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 214بزموت 

UF  راديومc 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البزموت 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 215بزموت 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البزموت 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 216بزموت 

INIS: 1989-05-29; ETDE: 1989-06-21 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البزموت 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
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*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 218بزموت 

2006-10-11 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البزموت 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 184بزموت

2007-01-17 

*BT1 نظائر البزموت 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 185بزموت

2007-01-17 
*BT1 نظائر البزموت 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 187بزموت

2007-01-17 

*BT1 نظائر البزموت 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 217بزموت

2007-01-17 

*BT1 ناقص المشعة  - نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البزموت 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 بسترة

*BT1 معالجة الغذاء 

NT1 إبادة باإلشعاع 

RT تعقيم 
RT حْفظ 

 بسترة بالتشعيع

USE إبادة باإلشعاع 

 بسودوموناس

*BT1 بكتريا 

 بسورالين

*BT1 مركبات أكسجين عضوية 

*BT1 مركبات حلقية المتجانسة 
*BT1 مضادات التخثر 

RT )بنزوفورانات )كومارون 

RT كومارين 

 بسوية منخفضة معقولة التحقيق

INIS: 1993-11-03; ETDE: 2002-06-07 

USE تخفيض الجرعة إلى أدنى حد ممكن 

 بََشر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-16 

USE جماعات بشرية 

 بََشرة

*BT1 جلد 
*BT1 ظهارة 

 بصريات

INIS: 1978-01-13; ETDE: 1976-04-19 

NT1 بصريات األلياف 
NT1 بصريات كمومية 

NT1 بصريات الخطية 

RT أجهزة الكترونية بصرية 

RT إلكترونيات كمومية 
RT استضاءة 

RT انعكاس ضوئي 

RT بصريات الحزمة 
RT تبدد ضوئي 

RT خواص ضوئية 

RT زاوية الورود 
RT منظومات ضوئية 

 بصريات األلياف

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1978-09-11 

تقانة النتقال الضوء عبر زجاج ليفي مرن وطويل و سميك، 
 البالستيك او مواد ناقلة شفافة اخرى.

BT1 بصريات 

RT أجهزة الكترونية بصرية 
RT ألياف ضوئية 

RT تجهيزات ضوئية 

RT خواص ضوئية 

RT منظومات ضوئية 

RT نفوذ الضوء 

 بصريات الحزمة

RT إصدارية الحزمة 
RT استخالص الحزمة 

RT بصريات 
RT تبئير 

RT تجميع الحزمة 

RT تراصف 
RT تشكيل الحزمة 

RT حقن الحزمة 

RT ديناميك الحزمة 
RT زيوغ لونية 

RT زيوغ هندسية 

RT شطر الحزمة 
RT طيوف كهراكدية 

RT عدسات كهراكدية 

RT قبول الحزمة 
RT مرايا كهراكدية 

RT دات  مسدِّ

RT مغانط الحاجز 
RT مغانط تركيز الحزمة 

RT مغانط حني الحزمة 

RT مغانط كيَكر 
RT منظومات ضوئية 

RT موّحدات اللون 

RT نقل الحزمة 

 بصريات كمومية

2015-02-24 

حقل أبحاث حيث تُدرس التفاعالت بين الضوء و المادة 
 اعتمادا على خصائص الميكانيك الكمومي للضوء.

BT1 تبصريا 

RT إلكترونيات كمومية 

RT ليزرات 
RT منظومات كمومية 

RT ميكانيك كمومي 

 بصريات الخطية

INIS: 1986-03-04; ETDE: 2002-04-16 

USE بصريات الخطية 

 بصريات الخطية

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1981-03-17 
دراسة تفاعل االشعاع مع المادة و التي يكون فيها متغيرات 
محددة تصف تجاوب المادة غير متناسبة مع المتغيرات التي 

 تصف االشعاع.
UF بصريات الخطية 

BT1 بصريات 

RT توليد توافقي 

RT مزج التواترات 

RT مسائل الخطية 

 بصل

1999-08-10 
*BT1 خضروات 

*BT1 ليليوبسيدا 

NT1 بصل 
RT لأبصا 

RT ذبابة البصل 
RT كبح البرعم 

 بصل

*BT1 بصل 

 بصالت شمية

*BT1 دماغ 

RT أعضاء الحس 

 بضائع وخدمات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 
تتضمن الملكية الشخصية، األفعال، والخدمات، كتمييز عن 

 الملكية الحقيقية.

RT مقتنيات 

 بطاءات

RT احتكاك داخلي 

RT تخامد 
RT تفاوت 

RT فقد الطاقة 

 بطاريات )كهربائية(

USE مدخرات كهربائية 

 بطاريات )نظيرية(

USE بطاريات نظائر مشعة 

 SNAPبطاريات 

1996-07-08 
 منظومات بطاريات لطاقة نووية مساعدة. 

UF   بطاريةsnap 11 

UF   بطاريةsnap 21 
UF   بطاريةsnap 23 

UF   بطاريةsnap 29 

UF  بطاريةsnap 1 
UF  بطاريةsnap 13 

UF  بطاريةsnap 15 

UF  بطاريةsnap 3 
UF  بطاريةsnap 7 

*BT1 بطاريات نظائر مشعة 

NT1   بطاريةsnap 27 
NT1  بطاريةsnap 19 

NT1  بطاريةsnap 9 

 بطاريات أولية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-17 
RT خاليا كهركيميائية 

RT مدخرات كهربائية 

 بطاريات أيونات الليتيوم

2015-03-13 

*BT1 مدخرات كهربائية 

 بطاريات األلمنيوم الهوائية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-04 
*BT1  غاز -مدخرات معدن 

 زنك -بطاريات بروم 

INIS: 1992-09-30; ETDE: 1979-02-23 

*BT1  المعدن -مدخرات معدن 

 بطاريات تخزين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-13 

USE مدخرات كهربائية 

 حمض( -بطاريات تخزين )رصاص 

INIS: 1992-05-04; ETDE: 1976-05-13 

USE  رصاص -بطاريات حمض 

 بطاريات ثانوية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-17 
USE مدخرات كهربائية 

 REDOXبطاريات جريان 

2007-05-16 
*BT1 مدخرات كهربائية 

RT  خاليا  وقودredox 

 نيكل -بطاريات حديد 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-10-27 
USE  نيكل -بطاريات حديد 

 نيكل -بطاريات حديد 

2000-04-12 

UF  نيكل -بطاريات حديد 
*BT1  أكسيد معدن -مدخرات معدن 
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 بطاريات حرارية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-09 
USE مزدوجات حرارية 

 بطاريات حرارية

2000-04-12 

*BT1 مدخرات كهربائية 
RT تحويل كهرحراري 

RT خاليا كهرليتية 

 رصاص -بطاريات حمض 

1992-05-04 
UF  حمض( -بطاريات تخزين )رصاص 

*BT1 مدخرات كهربائية 

 فضة -بطاريات زنك 

2000-04-12 

*BT1  أكسيد معدن -مدخرات معدن 

 بطاريات شمسية

1992-05-29 
USE صفيفات الخاليا الشمسية 

 فضة -بطاريات كادميوم 

2000-04-12 

*BT1  أكسيد معدن -مدخرات معدن 

 صوديوم -بطاريات كبريت 

1996-06-19 

*BT1  المعدن -مدخرات معدن 

 ليتيوم -بطاريات كبريت 

1993-01-28 

*BT1  المعدن -مدخرات معدن 

 زنك -بطاريات كلور 

2000-04-12 
*BT1  غاز -مدخرات معدن 

 ليتيوم -بطاريات كلور 

2000-04-12 
*BT1  غاز -مدخرات معدن 

 بوليمير-بطاريات ليتيوم

2008-07-04 

بطاريات ليتيوم مع بوليمير، إيون ناقل منحل 
 بالكهرباء/فواصل

*BT1  المعدن -مدخرات معدن 

 زنك -بطاريات منغنيز 

2000-04-12 
*BT1  أكسيد معدن -مدخرات معدن 

 مليتيو -بطاريات نحاس 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-22 
*BT1  المعدن -مدخرات معدن 

 بطاريات نظائر مشعة

UF )بطاريات )نظيرية 

BT1 محوالت طاقة مباشرة 
NT1  بطارياتsnap 

NT2   بطاريةsnap 27 

NT2  بطاريةsnap 19 
NT2  بطاريةsnap 9 

RT قلب آلي 

RT مبداّلت تجميع مباشر 
RT مصادر حرارية من نظائر مشعة 

RT مولّدات كهرحرارية 

RT ناظمات قلبية 
RT نظائر مشعة 

RT وحدات تغذية السفينة الفضائية بالطاقة 

 زنك -بطاريات نيكل 

2000-04-12 

*BT1  أكسيد معدن -مدخرات معدن 

 كروم -بطاريات نيكل 

1992-10-02 
*BT1  أكسيد معدن -مدخرات معدن 

 هدروجين -بطاريات نيكل 

1992-05-07 

*BT1  غاز -مدخرات معدن 

 ثانوية -بطاريات هجينة أولية 

2000-04-12 
منظومات هجينة تتألف من بطارية أولية وبطارية قابلة 

 إلعادة الشحن.

*BT1 مدخرات كهربائية 

 فضة -بطاريات هدروجين 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-29 

*BT1  غاز -مدخرات معدن 

 حديد -بطاريات هواء 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-06-07 
*BT1  غاز -مدخرات معدن 

 زنك -بطاريات هواء 

2000-04-12 
*BT1  غاز -مدخرات معدن 

 ليتيوم -ماء  -بطاريات هواء 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-07 

*BT1  غاز -مدخرات معدن 

 دميومبطاريات هوائية من الك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-22 

*BT1  غاز -مدخرات معدن 

 snap 11بطارية  

1996-07-08 

USE  بطارياتsnap 

 snap 21بطارية  

2000-04-12 
USE  بطارياتsnap 

 snap 23بطارية  

2000-04-12 

USE  بطارياتsnap 

 SNAP 27بطارية  

*BT1  بطارياتsnap 

 snap 29بطارية  

2000-04-12 
USE  بطارياتsnap 

 snap 1بطارية 

1996-07-08 

USE  بطارياتsnap 

 snap 13بطارية 

1996-07-08 

USE  بطارياتsnap 

 snap 15بطارية 

2000-04-12 

USE  بطارياتsnap 

 SNAP 19بطارية 

*BT1  بطارياتsnap 

 snap 3بطارية 

1996-07-08 

USE  بطارياتsnap 

 snap 7بطارية 

2000-04-12 

USE  بطارياتsnap 

 SNAP 9بطارية 

*BT1  بطارياتsnap 

 بطاطا

UF نبات البطاطا 

*BT1 )سوالنم )جنس نباتي من الفصيلة الباذنجية 

RT بطاطا 

 بطاطا

UF درنات البطاطا 

*BT1 خضروات 
BT1 درنات 

RT بطاطا 

RT كبح البرعم 

 بطاقات إئتمان

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-23 
SEE تمويل 

 بطاقات فلمية لقياس الجرعات

USE مقاييس جرعة أفالم فوتوغرافية 

 بطاقات مثقبة

1994-08-22 
USE أجهزة الذاكرة 

 بطالة

INIS: 1993-01-27; ETDE: 1977-08-09 
USE توظيف 

 بطانات

INIS: 1977-11-21; ETDE: 2002-03-28 

USE بطانات 

 بطانات

1977-11-21 

UF بطانات 

RT أختام 
RT تكسية سطحية 

RT حاويات 

RT صهاريج 
RT طبقات 

RT عمليات تبطين 
RT  مفاعالتlinus 

 بطانات )توليد(

USE بطانات ولودة 

 بطانات ولودة

UF )بطانات )توليد 
BT1 مكونات المفاعل 

RT أجهزة نووية حرارية 

RT استرداد التريتيوم 
RT توالد 

RT حبيبات ولودة 

RT فاليب 
RT مفاعالت ولودة 

RT  منشأةlotus 

RT مواد خصبة 

 بطانة

*BT1 أنسجة حيوانية 

RT إندوتيلينات 
RT ظهارة 

 بطانة رحمية

USE رحم 

 بطن

1999-04-06 

BT1 جسم 

RT حجاب 

RT صفاق 
RT طحال 

RT قناة معدية معوية 

RT كبد 

 بطنيات القدم

USE رخويات 

 بَطّ 

*BT1 طير 

 117بعد األستاتين، العنصر 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-06 

USE تينيسين 

 108بعد األوسميوم، العنصر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-06 

USE  (108هاسيوم )العنصر 

 109بعد اإليريديوم، العنصر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-06 
USE ميتنريوم 

 115بعد البزموت، العنصر 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-06 

USE موسكوفيوم 



 110بعد البالتين، العنصر 151 بكتريا االصطناع الضوئي

 

 

 110د البالتين، العنصربع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-06 
USE دارمْستاديوم 

 116بعد البولونيوم، العنصر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-06 

USE ليفرموريوم 

 113بعد التاليوم، العنصر 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-06 

USE  نيهونيوم 

 105بعد التانتاليوم، العنصر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-06 

USE دوبنيوم 

 106بعد التنغستن، العنصر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-06 
USE  (106سيبورجيوم )العنصر 

 111بعد الذهب، العنصر 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-06 

USE رونتغينيوم 

 118بعد الرادون، العنصر 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-06 

USE أوغانيسون 

 114بعد الرصاص، العنصر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-06 

USE لفليروفيوم 

 107بعد الرينيوم، العنصر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-06 
USE بوريوم 

 112بعد الزئبق، العنصر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-06 
USE كوبرنيسيوم 

 104عنصربعد الهافنيوم، ال

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-06 

USE  (104رذرفورديوم )العنصر 

 بُعد شاذ

UF بُعد القانوني 

UF بُعد القانوني 

BT1 بُعد مقياسي 

 بُعد قانوني

البعد القياسي للحقول الكمومية للطاعة الكنسية لعالقات 
 االتصال المساوية للوقت.

BT1 بُعد مقياسي 

RT عالقات التبديل 

 بُعد القانوني

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-04-16 
USE بُعد شاذ 

 بُعد القانوني

USE بُعد شاذ 

 بُعد مقياسي

خاصية الرقم الطبيعي لخصائص االنتقال القياسي المعطى 
 لحقل كمومي.

NT1 بُعد شاذ 
NT1 بُعد قانوني 

RT صمود المقياس 

RT صمود ممتثل 
RT نظرية الحقول الكمومية 

 بعوض

UF زاعجات 

UF ناموس 

*BT1 ذوات الجناحين 

RT مالريا 

 بغماتيتات

باستثناء الصخور البركانية غليظة الحبيبات ، مع بللورات 
متشابكة، تتواجد عادة كحواجز غير منتظمة ، عدسات، أو 

 عروق، خصوصاً عند أطراف البا ثوليتات.

*BT1 صخور بلوتونية صخور جوفية 
RT غرانيت 

RT فلز كزينوتايم 

RT فلسبارات 

RT ميكا 

 بقايا

INIS: 1992-05-21; ETDE: 1976-01-23 

USE  ٍوقود متبق 

 بقايا التكربن

1991-09-30 
UF تفحيم الفحم 

BT1 نواتج تحلل حراري 

RT  عمليةconsol لمعالجة الفحم المسحوق 
RT عملية كولكون في التكربن الهدروجيني 

RT فحم 

RT منتجات ثانوية 

 بقايا تقطير القطران

 البقايا الناتجة عن التقطير الهدَام للقطران.

*BT1 مركبات عضوية أخرى 

RT قطران 

 بقايا رمل النفط

1992-05-04 

UF متبقيات رمل القار 
*BT1 منتوجات متبقية 

 بقايا صلبة بالكربنة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-02-19 

البقايا الصلبة المحصول عليها بواسطة الكربنة، وخصوصاً 
م الحجري في درجة حرارة منخفضة نسبيا )أقل من الفح
درجة مئوية( والذي هو بشكل عام أكثر هشاشة وأكثر  700

ليناً من فحم الكوك من الكربنة في درجات حرارة عالية، 
 والتي تعطي نار الدخاني حار، وتستخدم أيضاً كوقود منزلي.

RT تكويك 

RT كوك 
RT نصف تكويك 

RT وقود 

 بقايا مستعر فائق

BT1 منابع راديوية كونية 

NT1 سديم السرطان 

RT مستعر فائق 
RT نبّاضات 

 بقايا نفط

INIS: 1992-04-02; ETDE: 1977-10-20 

USE فضاالت نفطية 

 بقري

USE ماشية 

 بقع حارة بيولوجية

UF )بقع حاّرة )بيولوجية 
RT احتباس 

RT توّضع بيولوجي 

RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 
RT ظمقاصدات الع 

 بقع حاّرة )بيولوجية(

USE بقع حارة بيولوجية 

 بقع شمسية

*BT1 كلف نجمية 
*BT1 نشاط شمسي 

RT دورة شمسية 

RT ُشواظ شمسي 
RT كرة الضوء 

 بقع شمسية شديدة الضياء

*BT1 نشاط شمسي 
RT صياخد 

RT غالف اللون 

 بقع نجمية

INIS: 1984-02-22; ETDE: 1984-03-06 
USE كلف نجمية 

 بكتريا

1997-06-17 

UF )خاليا )بكتيرية 
BT1 متعّضات دقيقة 

NT1 آزوتوباكتر 

NT1 أشريكية قولونية 
NT1 أيروباكتر 

NT1 أيروموناس 

NT1 بروسيال 
NT1 بسودوموناس 

NT1 بكتريا االصطناع الضوئي 

NT2 بّريمية حمراء 
NT2 رودوبسودوموناس 

NT1 بكتريا مؤكِسدة للكبريت 

NT2 عصيات كبريتية تأكسدية 
NT2 عصيات كبريتية حديدية التأكسد 

NT2 مكورة حمراء 

NT1 بكتريا ُمْرِجعة للكبريت 
NT2 ديسولفوفييريو 

NT1 بكتيريا متغذية على الميتان 

NT1 بكتيريا مولِّدة للميتان 
NT2 ية اسيتوبوتيليكية ِِ  مطَث

NT1 ريزوبيوم 

NT1 زيموموناس موبيليس 
NT1 سلمونيال 

NT2 سلمونيال تيفيّة فأريّة 

NT1 ُشعّيات 
NT2 فرانكيا 

NT1 شيغيلّة 

NT1 عصيّة 
NT2 عصيات كبريتية تأكسدية 

NT2 عصيات كبريتية حديدية التأكسد 

NT2 عصيّة أشنية الشكل 
NT2 عصيّة رقيقة 

NT2 عصيّة زرقاء 

NT2 عصيّة ميغاتيريوم 
NT1 ِعقديّة 

NT1 عنقودية 

NT1 فطور ِشعَّيَّة حرارية 
NT1 فطور عقدية 

NT1 قولونيات الشكل 

NT1 كلبسيلة 

NT1 ليجيوناِلّ بنُموفيال 

NT1 ليجيونيلّة أنيسة 

NT1 ُمتَقَلِّبة 
NT1 ُمَشْرَشرات 

NT1 ِمطثِّيَّة 

NT2 ية اسيتوبوتيليكية ِِ  مطَث
NT2 ية حرارية ِِ  مطَث

NT2 ية حرارية حالّة للسّكر ِِ  مطَث

NT2 ية زبدية ِِ  مطَث
NT2 مطثيّة حاطمة 

NT2 مطثيّة وشيقية 

NT1 رة رئوية  مكّوِ
NT1 رة سحائية  مكّوِ

NT1 مكَّورة دقيقة 
NT2 مكَّورة دقيقة راديوديورانسية 

NT2 مكَّورة دقيقة لوتيوسية 

NT2 مكَّورة دقيقة ليزوديكتيكية 

NT1 ُملَبِّنة 

NT1 ملتويات 

NT1 ميكوباكتيريم 
NT2 ميكوباكتيريم توبركيولوزيس 

NT1 نوكاردية 

NT1 هيموفيلوس 
NT1 فوميةوتديّة بار 

NT1 وتديّة هالمية 

RT أبواغ جرثومية 
RT إخماج 

RT إعادة تنشيط الخلية المضيفة 

RT أمراض جرثومية 
RT تثبيت النتروجين 

RT حيوانات خالية من الجراثيم 

RT ذيفانات 
RT ذيفانات داخلية 

RT عوالق 

RT لَقاحات 
RT مبيدات الجراثيم 

RT رات  مطّهِ

RT ملتهمات جراثيم 
RT ميكوبالزما 

 بكتريا االصطناع الضوئي

INIS: 1993-07-16; ETDE: 1978-04-06 

*BT1 بكتريا 
NT1 بّريمية حمراء 



 بكتريا مؤكِسدة للكبريت 152 188بالتين 

 

 

NT1 رودوبسودوموناس 

RT إصطناع ضوئي 

دة للكبريت  بكتريا مؤكسِّ

INIS: 1991-10-24; ETDE: 1984-01-27 

*BT1 بكتريا 

NT1 عصيات كبريتية تأكسدية 
NT1 عصيات كبريتية حديدية التأكسد 

NT1 مكورة حمراء 

RT دورة الكبريت 
RT نزع الكبريت 

عة للكبريت  بكتريا ُمْرجِّ

INIS: 1991-10-24; ETDE: 1984-05-08 

*BT1 بكتريا 
NT1 ديسولفوفييريو 

RT دورة الكبريت 

RT نزع الكبريت 

 بكتيريا متغذية على الميتان

INIS: 1992-07-21; ETDE: 1983-05-21 

 البكتيريا سالبة الغرام التي تنتج الطاقة بواسطة أكسدة الميثان.
*BT1 بكتريا 

RT ِمتان 

RT مستنبتات خلوية 

 بكتيريا مولِّّدة للميتان

INIS: 1981-05-11; ETDE: 1978-03-03 

البكتيريا التي تخمر المواد العضوية المختلفة مع إنتاج غاز 
 الميتان.

*BT1 بكتريا 

NT1 ية اسيتوبوتيليكية ِِ  مطَث

 بكتينات

*BT1 بدائل الدم 
*BT1 متعدد السكريدات 

RT حمض الغاالكتورونيك 

RT حمض الغلوكورونيك 

 بكريل

2012-06-04 

 انظر ايضاً مجال النشاط االشعاعي
USE  وحداتsi الدولية 

USE وحدات جرعة إشعاعية 

 بكليت

*BT1 بالستيك 
RT ألدهيد النمل 

RT راتنجات 

RT تفنوال 

 بالتين

*BT1 معادن البالتين 

 166بالتين 

2009-04-06 
*BT1 نظائر البالتين 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 167بالتين 

2009-04-06 
*BT1 نظائر البالتين 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 168بالتين 

INIS: 1986-05-12; ETDE: 1986-07-03 

*BT1 نظائر البالتين 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 169بالتين 

INIS: 1986-05-12; ETDE: 1986-07-03 

*BT1 نظائر البالتين 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 170بالتين 

INIS: 1986-05-12; ETDE: 1984-05-08 

*BT1 نظائر البالتين 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 171بالتين 

INIS: 1986-05-12; ETDE: 1982-03-10 

*BT1 نظائر البالتين 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 ى كتلها متوسطةنو 

 172بالتين 

INIS: 1985-06-07; ETDE: 1982-03-10 

*BT1 نظائر البالتين 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 173بالتين 

*BT1 نظائر البالتين 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 174بالتين 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البالتين 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 175بالتين 

*BT1 نظائر البالتين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 176بالتين 

*BT1 نظائر البالتين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 177بالتين 

*BT1 نظائر البالتين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 178بالتين 

*BT1 نظائر البالتين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 179بالتين 

*BT1 نظائر البالتين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 180بالتين 

*BT1 نظائر البالتين 
*BT1 ينظائر مشعة ذات األسر اإللكترون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 181بالتين 

*BT1 نظائر البالتين 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1 فردية -وى زوجية ن 

 182بالتين 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البالتين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 183بالتين 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البالتين 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 184بالتين 

*BT1  د المشعةزائ -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البالتين 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 185بالتين 

*BT1  ئد المشعةزا -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البالتين 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 186بالتين 

*BT1 نظائر البالتين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 187بالتين 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البالتين 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 ا ساعاتنظائر مشعة عمره 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 188بالتين 

*BT1 نظائر البالتين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 
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 189بالتين 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البالتين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 190بالتين 

*BT1 نظائر البالتين 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  ثقيلةنوى 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 191بالتين 

*BT1 نظائر البالتين 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 192بالتين 

*BT1 نظائر البالتين 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 193بالتين 

*BT1 نظائر البالتين 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 194بالتين 

*BT1 نظائر البالتين 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 195بالتين 

*BT1 نظائر البالتين 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 196بالتين 

*BT1 نظائر البالتين 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 197بالتين 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البالتين 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 198بالتين 

*BT1 نظائر البالتين 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 199بالتين 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البالتين 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 عة عمرها دقائقنظائر مش 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 200بالتين 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البالتين 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 201بالتين 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 يننظائر البالت 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 202بالتين 

*BT1 نظائر البالتين 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 203بالتين 

*BT1 نظائر البالتين 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 204بالتين 

*BT1 نظائر البالتين 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 205بالتين 

*BT1 نظائر البالتين 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 206بالتين 

*BT1 نظائر البالتين 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 207بالتين 

*BT1 نظائر البالتين 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 208بالتين 

*BT1 تيننظائر البال 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 بالجيوكالز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-31 

USE أنورتوسيت 

 بالجيوكالسيت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-31 
USE أنورتوسيت 

 121بالديوم 

2007-11-22 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البالّديوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 122بالديوم 

2007-11-22 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البالّديوم 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 123بالديوم 

2007-11-22 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البالّديوم 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 124بالديوم 

2007-11-22 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البالّديوم 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 91بالديوم 

2007-11-22 

*BT1 نظائر البالّديوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 92بالديوم 

2007-11-22 
*BT1 نظائر البالّديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 بالروسيا

INIS: 1997-08-20; ETDE: 1993-03-15 

UF جمهورية بالروسيا االشتراكية السوفييتية 

SF اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية 
SF اتحاد الجمهوريات السوفييتية االشتراكية 

SF االتحاد السوفييتي 

*BT1 أوروبا الشرقية 

 بالزما

NT1 أمبيالزما 

NT1  بيتا المنخفضة -بالزما 

NT1 بالزما التوازن 
NT1 بالزما الحالة الصلبة 

NT2  ثقب -قطيرات إلكترون 

NT1 بالزما باردة 
NT1 بالزما بيتا المتوسطة 

NT1 بالزما تصادمية 

NT1 بالزما حارة 

NT1 بالزما خالية من التصادمات 

NT1 بالزما دوارة 

NT1 بالزما ذات بيتا عالية 
NT1  ً  بالزما رقيقة ضوئيا

NT1 بالزما ساكنة 

NT1  ً  بالزما سميكة ضوئيا
NT1 ةبالزما كمومي 

NT1 بالزما ال متجانسة 

NT1 بالزما المستقرة 
NT1 بالزما متجانسة 

NT1 بالزما منتَجة بالليزر 

NT1 بالزما منشطرة 
NT1 بالزما نسبوية 

RT أقواس كهربائية 

RT آكالت البالزما 
RT أمواج بالزمية 

RT إنتاج البالزما 

RT انسياق البالزما 

RT اهتزازات بشكل أسنان المنشار 

RT بروفيالت قطرية بالزمية 
RT بالزموئيدات 

RT تركيب أيوني 

RT تسارع بالزمي 
RT تسخين بالزمي 

RT تشخيص البالزما 

RT تشكيالت الحقل المغنطيسي 
RT تعادل الطاقة 

RT تقريب مركز التوجيه 

RT تمدد البالزما 
RT تموجات الحقل المغنطيسي 

RT تواتر النغمور 

RT توليد تيار التحريضي 
RT تيار بوتستراب 

RT ُجُزر مغنطيسية 

RT حصر بالزمي 
RT حلقات بالزمية 

RT داالت التوزع 

RT ريح شمسية 
RT سوار متراص 

RT ُشعيرة بالزمية 

RT شوائب 
RT شوائب بالزمية 

RT طبقة كشط بالزمي 

RT عدم استقرار البالزما 



 بالزما 154 104بالّديوم 

 

 

RT غازات متأينة 

RT كثافة البالزما 
RT محاكاة بالزمية 

RT محرق بالزمي 

RT مخروط الفقد 
RT معادالت حركية 

RT فالسوف -معادلة بولتزمان 

RT  َشفرانوف -معادلة غراد 
RT معاطف غازية 

RT معيار بوم 

RT مغنطيسية معاكسة بالزمية 
RT مفاعيل الجدران 

RT مفعول التضيّق 

RT مفعول فويغت 
RT بالزما-منظومات حزمة 

RT ميزان كتلي 

RT نسبة باعيّة 
RT نظرية النقل الكالسيكية المحدثة 

RT نظرية سبيتزر 

RT نظرية هولتسمارك 
RT هدروديناميك مغنطيسي 

 بالزما

USE بالزما الدم 

 بيتا المنخفضة -بالزما 

 .0،01الى  0بيتا بمعدل 

BT1 بالزما 

RT نسبة بيتا 

 بالزما )كوارك(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-09-15 

USE مادة كواركية 

 ثقب -إلكترون  بالزما

INIS: 1983-06-30; ETDE: 2002-06-13 
USE بالزما الحالة الصلبة 

 بالزما التوازن

BT1 بالزما 
RT بالزما المستقرة 

RT سطوح مغنطيسية 

 بالزما الحالة الصلبة

1999-10-07 
UF  ثقب -بالزما إلكترون 

BT1 بالزما 

NT1  ثقب -قطيرات إلكترون 
RT بالزمونات 

RT غاز إلكتروني 

 بالزما الدم

UF بالزما 
*BT1 دم 

NT1 مصل الدم 

RT بدائل الدم 
RT بروتينات 

RT تنقية بالزما الدم 

RT دقائق كيلوسية 
RT كيمياء الدم 

RT مة  متّمِ

RT مشعرات بيولوجية 

 بالزما الكواركات

INIS: 1984-01-18; ETDE: 1983-09-15 

USE مادة كواركية 

 ووناتبالزما الكواركات والغل

INIS: 1984-01-18; ETDE: 1983-09-15 

USE مادة كواركية 

 بالزما باردة

BT1 بالزما 

 بالزما بيتا المتوسطة

 .1،0الى  0،01بيتا بمعدل 

BT1 بالزما 
RT نسبة بيتا 

 بالزما ترونات

BT1 أنابيب إلكترونية 

 بالزما تصادمية

BT1 بالزما 
RT  شلوتر -نظام بفيرش 

 بالزما حارة

BT1 بالزما 

 بالزما خالية من التصادمات

BT1 بالزما 

 بالزما دوارة

INIS: 1981-08-31; ETDE: 1981-09-22 

BT1 بالزما 

 بالزما ذات بيتا عالية

 .1،0الى  0،1بالزما مع بيتا بمعدل 

BT1 بالزما 

RT نسبة بيتا 

 بالزما رقيقة ضوئيا  

BT1 بالزما 

 بالزما ساكنة

BT1 بالزما 

 بالزما سميكة ضوئيا  

BT1 بالزما 

 بالزما كمومية

BT1 بالزما 

RT موائع كمومية 

 بالزما ال متجانسة

BT1 بالزما 

 بالزما المستقرة

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-04-16 
USE بالزما المستقرة 

 بالزما المستقرة

UF بالزما المستقرة 

BT1 بالزما 
RT إلكترونات الذيل 

RT أيونات الذيل 

RT بالزما التوازن 
RT دورة حدية 

RT ظهور حل مفاجئ 

 بالزما لورنتز

USE غاز لورنتز 

 بالزما متجانسة

BT1 بالزما 

 بالزما منتَجة بالليزر

BT1 بالزما 

RT إنتاج البالزما 

RT انبجار بواسطة الليزر غير مباشر 

RT انبجار بواسطة الليزر مباشر 
RT انبجارات ليزرية 

RT تسخين باإلشعاع الليزري 

 بالزما منشطرة

BT1 بالزما 

RT انشطار 

RT تفاعالت متسلسلة 
RT مفاعالت الدفع الفضائية 

RT وقود غازي 

 بالزما نسبوية

BT1 بالزما 

 بالزموئيدات

RT بالزما 

 بالزمونات

BT1 أشباه جسيمات 
RT أمواج بالزمية 

RT بالزما الحالة الصلبة 

 بالزميدات

INIS: 1997-06-17; ETDE: 1977-12-22 
UF تجمعات معدنية 

BT1 نات خلوية  مكّوِ

RT ترانسبوزونات 

RT جينات 

RT علم الوراثة 
RT هيولى 

 بالزمين

INIS: 1993-08-26; ETDE: 1981-01-12 

USE حال لليفين 

 بالزمينوجين

INIS: 1984-05-24; ETDE: 1981-04-20 

*BT1 عوامل تخثّر الدم 

*BT1 عوامل حالة للِّيفين 

 بالستوكينون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 

*BT1 بنزوكينونات 
RT إصطناع ضوئي 

 بالستيك

1996-08-05 

UF الميناك 
*BT1 كيمياويات نفطية 

*BT1 متماثرات عضوية 

*BT1 مواد إصطناعية 
NT1 أراميدات 

NT1 بكليت 

NT1 بالستيك مقّوى 
NT1 تفلون 

NT1 زجاج البليكسي 

NT1 فورمفار 
NT1 وق الكبريتاتف 

NT1 لدائن حرارية 

NT1 لوسيت 
NT1 متعدد الستيرين 

NT1 متعددة البورتان 

NT2 هالتان 

NT1 مركبات تدالر 

NT1 ميالر 

NT1 نيلون 
RT صناعة البالستيك 

RT  بالستيكية -مكونات إسمنتية 

 بالستيك مقّوى

*BT1 بالستيك 

*BT1 مواد مقّواة 

 بالسموديوم

*BT1 حيوانات بوغية 
RT مالريا 

 بالطات كهرليتية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-07-23 

USE مواد ركازات 

 بالناريا

*BT1 مهتّزات 

 بالّديوم

*BT1 معادن البالتين 

 100بالّديوم 

*BT1 نظائر البالّديوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1  كتلها متوسطةنوى 

 102بالّديوم 

*BT1 نظائر البالّديوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 103بالّديوم 

*BT1 نظائر البالّديوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 104بالّديوم 

*BT1 نظائر البالّديوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
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*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 105بالّديوم 

*BT1 نظائر البالّديوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 106بالّديوم 

*BT1 نظائر البالّديوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 107بالّديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البالّديوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 108بالّديوم 

*BT1 نظائر البالّديوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 109بالّديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البالّديوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 110بالّديوم 

*BT1 نظائر البالّديوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 111بالّديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البالّديوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 112بالّديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البالّديوم 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 113ديوم بالّ 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البالّديوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 114بالّديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البالّديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 زوجية -وجية نوى ز 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 115بالّديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البالّديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 116بالّديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البالّديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 117بالّديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البالّديوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 118بالّديوم 

1976-07-06 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البالّديوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 119بالّديوم 

INIS: 1991-03-22; ETDE: 1991-04-09 

*BT1  لمشعةناقص ا  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البالّديوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 120بالّديوم 

INIS: 1993-04-13; ETDE: 1993-07-06 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البالّديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 93بالّديوم 

2001-11-30 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البالّديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 94بالّديوم 

1996-02-14 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البالّديوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 95بالّديوم 

1981-09-17 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البالّديوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 96بالّديوم 

*BT1 نظائر البالّديوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 97بالّديوم 

*BT1  ائد المشعةز -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البالّديوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 98بالّديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البالّديوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 99بالّديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البالّديوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 101بالّديوم

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البالّديوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 بلجيكا

1995-04-03 

*BT1 أوروبا الغربية 

BT1 بلدان متطورة 
RT لتعاون اإلقتصاديمنظمة التنمية وا 

 بلح البحر

INIS: 1992-03-10; ETDE: 1981-06-17 

*BT1 رخويات 

 بلدان متطورة

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1978-03-03 

UF الدول الصناعية 
NT1 أستراليا 

NT2 أستراليا الجنوبية 

NT2 أستراليا الغربية 
NT2 المنطقة الشمالية 

NT2 تاسمانيا 

NT2 فيكتوريا 
NT2 كوينسلند 

NT2 نيوساوث ويلز 

NT1 إيرلندا 
NT1 إيطاليا 

NT2 أبنين 

NT2 صقلية 
NT1 السويد 

NT1 المملكة المتحدة 

NT1 النمسا 
NT1 الواليات المتحدة األمريكية 

NT2 أركنساس 

NT2 أريزونا 
NT2 أالباما 

NT2 أالسكا 

NT2 إلينوي 
NT3 شيكاغو 

NT2 إنديانا 

NT2 أوريغون 
NT3 ماونت هود 

NT2 أوكالهوما 

NT2 أوهيو 
NT3 كليفلند 

NT2 إيداهو 

NT2 أيوا 
NT2 الشاطىء الشرقي في الواليات المتحدة 

NT2 الشاطىء الغربي في الواليات المتحدة 

NT2 بنسلفانيا 

NT3 بيتسبرغ 

NT2 بورتو ريكو 

NT2 تكساس 
NT2 تينيّسي 

NT3 أوك ريدج 

NT3 تشاتانوغا 
NT2 ُجُزر  فيرجين 

NT2 )جورجيا )في والية أطلنطا 
NT3 أطلنطا 

NT2 داكوتا الجنوبية 
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NT3 منطقة جبلية منضدية 

NT2 داكوتا الشمالية 
NT2 ديالور 

NT2 رود أيلند 

NT2 ساموا األمريكية 
NT2 غريت بيزين 

NT2 غولف كوست في الواليات المتحدة 

NT2 فلوريدا 
NT3 كيب كندي 

NT2 فيرجينيا 

NT2 فيرجينيا الغربية 
NT2 فيرمونت 

NT2 وبيةكارولينا الجن 

NT2 كارولينا الشمالية 
NT2 كاليفورنيا 

NT3 حقل برالي الجيوحراري 

NT3 لوس أنجلس 
NT3 )ينابيع كوزو هوت )الحارة 

NT2 كنتوكي 

NT2 كنساس 
NT2 كولورادو 

NT3 حوض غسل الرمل 

NT3 نطاق ماهوغاني 
NT2 كونكتيكوت 

NT2 لويزيانا 

NT2 ماريلند 
NT2 ماساتشوستس 

NT2 مقاطعة واشنطن 

NT2 مونتانا 
NT3 حوض نهر باودر 

NT2 ميسوري 

NT2 ميسيسيبي 
NT2 ميشيغان 

NT2 مْين 

NT2 مينيسوتا 

NT2 نبراسكا 

NT2 نيفادا 

NT3 مجال اختبار تونوباه 
NT3 ينابيع ستيمبوت 

NT2 نيوجرسي 

NT2 نيومكسيكو 
NT3 لوس أالموس 

NT2 نيوهامشاير 

NT2 نيويورك 
NT3 مدينة نيويورك 

NT2 هاوائي 

NT2 واشنطن 
NT3 ريتشلند 

NT2 وايومنغ 
NT3 حوض نهر باودر 

NT3 حوض واشاكي 

NT3 مواقع روك سبرينغ 

NT2 ويسكونسن 

NT2 يوتا 

NT3 ينابيع روزفلت الحارة 
NT1 بلجيكا 

NT1 جمهورية ألمانيا االتحادية 

NT1 جنوب أفريقيا 
NT2 ترانسفال 

NT1 دنمارك 

NT1 سان مارينو 
NT1 سويسرا 

NT1 فرنسا 

NT2  جزيرةreunion 
NT1 فنلندا 

NT1 كندا 

NT2 ألبرتا 
NT2 أونتاريو 

NT3 بحيرة إليوت 

NT3 نهر تشوك 
NT3 نهر ديب 

NT2 األقاليم الشمالية الغربية 

NT2 جزيرة برينس ادوارد 
NT2 ساسكاتشوان 

NT2 كولومبيا البريطانية 

NT2 كيبك 
NT2 مقاطعة يوكون 

NT2 منيتوبا 

NT2 )نوفاسكوتيا )كندا 

NT2  نونافوتnunavut 

NT2 نيو برونسويك 
NT2 نيوفاوندلند 

NT1 لوكسمبورغ 

NT1 موناكو 
NT1 نروج 

NT1 نظرة مقدسة 

NT1 نيوزيلند 
NT1 )هولندا )األراضي المنخفضة 

NT1 يابان 

NT2 ناغازاكي 
NT2 هاشيما نتي 

NT2 هيروشيما 

RT استعمال تقاني 
RT بلدان نامية 

RT تطور اقتصادي 

RT دول مصدرة للنفط 

 بلدان نامية

INIS: 1997-06-05; ETDE: 1976-11-29 

NT1 إثيوبيا 

NT1 أردن 
NT1 إريتريا 

NT1 إسبانيا 

NT2 ُجُزر  كناري 
NT1 إسرائيل 

NT1 أفغانستان 

NT1 إكوادور 
NT1 ألبانيا 

NT1 إندونيسيا 

NT1 أنغوال 
NT1 أوروغواي 

NT1 أوغندا 

NT1 إيران 
NT1 إيسلندا 

NT1 األرجنتين 

NT2 مندوسا 
NT1 البحرين 

NT1 البرازيل 
NT1 البرتغال 

NT2 ُجُزر  األزور 

NT1 الجزائر 
NT1 الجماهرية العربية الليبية 

NT1 العراق 

NT1 العربية السعودية 
NT1 الفليبين 

NT1 الهند 

NT1 اليمن 
NT1 باراغوي 

NT1 باكستان 

NT1 باناما 
NT1 بلغاريا 

NT1 بنغالدش 

NT1 بهوتان 
NT1 بوتسوانا 

NT1 بوركينا فاسو 

NT1 بوروندي 
NT1 بولندا 

NT1 بوليفيا 

NT2 تشاكلتايا 
NT1 بيرو 

NT1 بيليز 

NT1 تايلند 
NT1 تركيا 

NT1 تشاد 

NT1 تشيلي 
NT1 توغو 

NT1 تونس 

NT1 جامايكا 

NT1 ُجُزر  باهاما 

NT1 جمهورية أفريقيا الوسطى 

NT1 جمهورية الدومينيكان 
NT1 الديمقراطية جمهورية الكونغو 

NT2 كينشاسا 

NT1 جمهورية الكونغو الشعبية 
NT2 برازفيل 

NT1 جمهورية تانزانيا المتحدة 

NT1 جمهورية تشيكيا 
NT1 جمهورية سيشل 

NT1 جمهورية كوريا 

NT1 جمهورية مصر العربية 
NT1 جمهورية مقدونيا في يوغوسالفيا 

NT1 رواندا 

NT1 رومانيا 
NT1 زامبيا 

NT1 زيمبابوي 

NT2 روديسيا الجنوبية 
NT1 سانت فانسان والغرونادين 

NT1 سانت لوسيا 

NT1 سري النكا 
NT1 سلفادور 

NT1 سلوفاكيا 

NT1 سنغافورة 
NT1 سنغال 

NT1 سوازيلند 

NT1 سودان 
NT1 سورية 

NT1 سورينام 

NT1 سيبراليون 
NT1 صربيا 

NT1 صومال 

NT1 ُعمان 
NT1 غابون 

NT1 غامبيا 

NT1 غانا 
NT1 غواتيماال 

NT1 غويانا 

NT1 فنزويال 
NT1 فيتنام 

NT1 قََطر 

NT1 كازاخستان 
NT1 كامرون 

NT1 كوبا 

NT1 كوت ديفوار 

NT1 كوريا الشمالية 

NT1 كوستا ريكا 

NT1 كولومبيا 
NT1 كويت 

NT1 كينيا 

NT1 الوس 
NT1 لبنان 

NT1 لوسوتو 

NT1 ليبيريا 
NT1 ماالوي 

NT1 مالديف 

NT1 مالي 
NT1 ماليزيا 

NT1 مدغشقر 
NT2 جمهورية ماالغاش 

NT1 مغرب 

NT1 مكسيكو 

NT1 موريتانيا 

NT1 موريشيوس 

NT1 موزامبيق 
NT1 مونتينغرو 

NT1 ميانمار 

NT1 نيبال 
NT1 نيجر 

NT1 نيجيريا 

NT1 نيكارغوا 
NT1 هايتي 

NT1 هنغاريا 

NT1 هوندوراس 
NT1 يونان 

RT بلدان متطورة 

RT  إخراج -تحليل إدخال 
RT دول مستوردة للنفط 

RT دول مصدرة للنفط 

RT صناعة 
RT مراكز الطاقة الريفية 

RT نقل التقانة 

 بلعمة

RT إفراغ 
RT أميبا 

RT بَْلعميات 

RT بَْلعَميّات 
RT تفاعالت مناعية 
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RT جهاز بطاني شبكي 

RT نات خلوية  مكّوِ
RT هضم داخل معوي 

 بَْلعميات

*BT1 خاليا جسميّة 

NT1 بَْلعَميّات 
RT بلعمة 

RT كريات بيضاء 

 بَْلعَميّات

*BT1 بَْلعميات 
*BT1 خاليا النسيج الضام 

RT بلعمة 

RT جهاز بطاني شبكي 
RT طحال 

 بلعوم

UF بلعوم أنفي 

UF َحْلق 

UF لوزتان 

*BT1 أعضاء 
BT1 جهاز التنفُّس 

BT1 جهاز الهضم 

RT تجويف فموي 
RT رقبة 

 بلعوم أنفي

USE بلعوم 

 بلغاريا

*BT1 أوروبا الشرقية 
BT1 بلدان نامية 

RT  ً  اقتصاديات مخططة مركزيا

RT البحر األسود 
RT نهر الدانوب 

 بلكتونات

2013-10-24 
*BT1 جسيمات مفترضة 

RT أنيونات 

 بلمرة

UF )تقسية إشعاعية )كيميائية 
UF تماثر إشعاعي 

BT1 تفاعالت كيميائية 

NT1 ارتباط متصالب 
NT1 بلمرة مشتركة 

NT1 تثاني 

NT1 تفاعل بلمرة جذرية 
RT أحاديات الحد 

RT إزالة البلمرة 

RT معالجة 
RT وزن جزيئي 

 بلمرة مشتركة

 بلمرة جزيئات من أنواع مختلفة.       
*BT1 بلمرة 

 بلوتونيوم

1996-01-24 

UF  منظومةdymac 
UF منظومة ديناميكية لمحاسبة المواد 

*BT1 أكتينيدات 

*BT1 عناصر ما بعد اليورانيوم 
NT1  إبسيلون -بلوتونيوم 

NT1  ألفا -بلوتونيوم 

NT1  بتا -بلوتونيوم 
NT1  دلتا -بلوتونيوم 

NT1  غاما -بلوتونيوم 

RT تدوير البلوتونيوم 
RT وقود نووي 

 إبسيلون -بلوتونيوم 

*BT1 بلوتونيوم 

 ألفا -بلوتونيوم 

*BT1 بلوتونيوم 

 بتا -بلوتونيوم 

*BT1 بلوتونيوم 

 دلتا -بلوتونيوم 

*BT1 بلوتونيوم 

 غاما -بلوتونيوم 

*BT1 بلوتونيوم 

 228بلوتونيوم 

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1979-11-23 

*BT1 نظائر البلوتونيوم 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 229بلوتونيوم 

1994-04-11 

*BT1 نظائر البلوتونيوم 
*BT1 مرها ثوانينظائر مشعة ع 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 230بلوتونيوم 

INIS: 1990-12-05; ETDE: 1979-11-23 

*BT1 نظائر البلوتونيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 231بلوتونيوم 

*BT1 نظائر البلوتونيوم 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 232بلوتونيوم 

*BT1 نظائر البلوتونيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 233بلوتونيوم 

*BT1 نظائر البلوتونيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 234بلوتونيوم 

*BT1 نظائر البلوتونيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 235بلوتونيوم 

*BT1 نظائر البلوتونيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 عة عمرها دقائقنظائر مش 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 236بلوتونيوم 

*BT1 نظائر البلوتونيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  28نظائر مشعة من اضمحالل المغنزيوم 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 237بلوتونيوم 

*BT1 نظائر البلوتونيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 238بلوتونيوم 

1997-02-07 

*BT1 نظائر البلوتونيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 ئر مشعة من اضمحالل ألفانظا 

*BT1  32نظائر مشعة من اضمحالل سيليسيوم 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 239بلوتونيوم 

*BT1 نظائر البلوتونيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 240بلوتونيوم 

*BT1 نظائر البلوتونيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 241بلوتونيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البلوتونيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 242بلوتونيوم 

*BT1 نظائر البلوتونيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 243بلوتونيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البلوتونيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 عة من االنشطار التلقائينظائر مش 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 244بلوتونيوم 

*BT1 نظائر البلوتونيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 245بلوتونيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البلوتونيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 246بلوتونيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البلوتونيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
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 247بلوتونيوم 

INIS: 1985-03-15; ETDE: 1983-09-15 
*BT1 نظائر البلوتونيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 248بلوتونيوم 

*BT1 نظائر البلوتونيوم 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 250بلوتونيوم 

*BT1 نظائر البلوتونيوم 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 بلورات ثنائية

1994-07-01 

*BT1 متعددات البلورات 

 بلورات جزيئية

BT1 بلّورات 

 بلورات كمومية

2000-04-12 
نقطة كبيرة بسبب كتلة خفيفة و -بلورات مع حركات صفر

 تفاعالت ضعيفة للجسيمات الشبكية.
USE بلّورات 

 بلورات ال توافقية

BT1 بلّورات 

RT اهتزازات الشبيكة 
RT تبعثر المرن 

RT تبعثر مترابط 

 بلورات وحيدة

UF بلورات وحيدة 
BT1 بلّورات 

NT1 لوامس 

RT طريقة التنمية الذاتية 
RT قة المباِدالت الحراريةطري 

RT طريقة فرنوي 

 بلورات وحيدة

USE بلورات وحيدة 

 بلورونيكس

*BT1 غليوكوالت متعدد االتيلين 

*BT1 منظفات 

 بِّلى )بيولوجي(

USE تفكك 

 بليروبين

BT1 أصبغة 

*BT1 بيروالت 
*BT1 حموض حلقية المتجانسة 

RT صفراء 

 بليفردين

1996-10-22 

USE أصبغة 

USE بيروالت 
USE حموض حلقية المتجانسة 

 بليوميسين

*BT1 صادّات 

*BT1 عقاقير مضادة للتفتل 
*BT1 عقاقير مضادة للورم 

RT أورام 

RT معالجة 

 بليّكوالريا )جنس من الفطور المرضية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-07 

 الفطريات المنتجة للسليلوالز.
USE فطريات حقيقية 

 بلّترونات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-09 

USE مسّرعات بلّترون 

 بلّورات

1996-01-24 
UF أوجه بلّورية 

UF بلورات كمومية 

UF  شون -نموذج ريهل 
NT1 بلورات جزيئية 

NT1 بلورات ال توافقية 

NT1 بلورات وحيدة 
NT2 لوامس 

NT1 بلّورات أيونية 

NT1 بلّورات سائلة 
NT1 دندريدات 

NT1 متعددات البلورات 

NT2 بلورات ثنائية 
RT أجسام صلبة 

RT تبلّور 

RT تنمية البلّورات 
RT زرع أيوني 

RT شبيكات بلّورية 

RT علم البلّورات 
RT عمليات انقالب أُومكالب 

RT مركبات قَفَصية 

 بلّورات أيونية

BT1 بلّورات 

 بلّورات سائلة

BT1 بلّورات 

*BT1 سوائل 
RT خاليا بوكلز 

 بلّوط

UF )كويركس )جنس البلوط أو السنديان 

*BT1 أشجار 
*BT1 صف المغنوليّات 

 بناء )إنشاء(

USE إنشاء 

 بناء )تصنيع(

USE تصنيع 

 بناء ذو وحدات

INIS: 1983-09-06; ETDE: 1979-10-23 

USE بنى ذات وحدات 

 بنايات ذات غالف مزدوج

INIS: 1992-08-25; ETDE: 1981-06-13 

UF بيوت بجدران مزدوجة 

UF بيوت بطبقات مزدوجة 
UF منازل الغالف الحراري 

UF منازل مزودة بجدارن مضاعفة 

UF منازل مغلّفة 
BT1 أبنية 

RT منظومات تدفئة شمسية سلبية 

 بنتاديينات

2000-05-04 

*BT1 ديينات 

 بنتاسن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-09-23 
UF 7،4،3،2-ثنائي بنزو االنتراسين 

*BT1 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 بنتاسين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-06 
USE مواد وقائية من اإلشعاع 

 بنتان

*BT1 ألكانات 

 (2،3بنتاندوئين )

ETDE: 2002-04-26 

USE أستيل األستون 

 بنتانوالت

UF كحوالت األميل 
UF كحوالت البنتيل 

*BT1 كحول 

 بنتِّن

*BT1 ألكنات 

 بنتوتال

1996-10-23 
USE باربيتوراتات 

USE مركبات كبريت عضوية 

 بنتونيت

ناعم، لدن، مسامي لصخرة ذات ألوان فاتحة التي         
تتكون في معظمها من السيليكا والتي تتكون أساسا من معادن 

 طينية )خصوصاً من مجموعة المونتموريلونيت(.

*BT1 غضار 
*BT1 مبادالت العضوية 

RT مونتموريلّونيت 

 بندورة

*BT1 ثِمار 

 بنزألدهيد

UF ألدهيد البنزويك 

*BT1 ألدهيدات 

 بنزأنتراسين

*BT1 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 بنزإيميدازوالت

*BT1 إيميدازوالت 

 بنزدرين

UF فنيل إيزو بروبيل أمين 

*BT1 أمفيتامينات 

 بنزلة

*BT1 أسيلة 

 بنزن

*BT1 عطريات 

RT أنيلين 

RT نترو البنزن 

 بنزهدرول

UF بنزوهدرول 

UF ثنائي فنيل الكاربينول 
UF ثنائي فنيل الميتانول 

*BT1 كحول 

 بنزوبيرن

*BT1 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 بنزوبيروالت

USE إندوالت 

 بنزوبيناكول

2000-04-12 
USE غليكوالت 

 بنزوتيازوالت

*BT1 تيازوالت 

 بنزوتيوفينات

USE تيونفتينات 

 بنزوفورانات )كومارون(

*BT1 فورانات 

RT بسورالين 
RT متماثرات عضوية 

 بنزوفينون

UF )كيتون ثنائي الفنيل )بنزوفينون 

*BT1 كيتونات 

 بنزوكسازوالت

*BT1 أكزازوالت 

 بنزوكينونات

1996-10-23 

UF كينهدرون 
UF كينون 

UF كينون 
*BT1 كينونات 

NT1 بالستوكينون 

NT1 حمض الكلورانيليك 
NT1 كلورانيل 

NT1 يوبيكوينون 

 بنزول فينيل هدروكسيل األمين

UF فينيل هدروكسيل أمين البنزويل 
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*BT1 أمينات 

*BT1 مركبات أكسجينية 
RT أميدات 

 بنزوهدرول

USE بنزهدرول 

 بنزيدين

1996-10-22 
UF ثنائي أمينو ثنائي الفنيل 

UF ثنائي فينيل ثنائي األمين 

*BT1 أمينات 
*BT1 عطريات 

RT ثنائي الفينيل 

 بنزيل

USE ستيلبن 

 بنزين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-12-17 

USE )ليغروان )إيتر البترول 

 بنسألمين

UF حمض مركبتو أمينو ايزوالفاليريك 

UF مركبتو فالين 

*BT1 )تيوالت )المركبتانات 
*BT1 حموض أمينية 

*BT1 مواد وقائية من اإلشعاع 

BT1 وسطاء مخلبية 

 بنسلفانيا

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

NT1 بيتسبرغ 
RT )بيتس )مختبر قدرة ذرية 

RT حوض مونونغاهيال ريفر 

RT حوض نهر بوتوماك 
RT نهر ألليغني 

RT نهر أوهيو 

RT نهر ديالور 
RT نهر سوسكنّا 

 بنسلين

*BT1 صادّات 

 بنسليوم

*BT1 فطريات حقيقية 

 بنغالدش

UF )باكستان )الشرقية 

UF باكستان الشرقية 
BT1 آسيا 

BT1 بلدان نامية 

RT نهر غانغا 

 بنفسجي البصري )رودبسين(

INIS: 1986-03-04; ETDE: 2002-05-24 

USE رودوبسين 

 بنفسجي البلّوري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-18 
USE بنفسجي المتيل 

 بنفسجي الكاتيكول الناري

BT1 أصباغ 
BT1 )مؤشرات )مشعرات 

RT كول ناريكاتي 

 بنفسجي الكروم

1996-10-22 
USE أصباغ ثالثي فنيل  فسفين 

USE حموض أكسجينية 

 بنفسجي المتيل

UF بنفسجي البلّوري 
*BT1 أصباغ ثالثي فنيل  فسفين 

*BT1 أمينات 

 بنك بيانات معلومات الطاقة الشمسية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 

USE بنك معلومات الطاقة الشمسية 

 بنك معلومات الطاقة الشمسية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 
UF بنك بيانات معلومات الطاقة الشمسية 

BT1 منظومات معلومات 

 بنكرياس

BT1 جهاز الهضم 
*BT1 غدد صم 

RT أميالز 

RT أنسولين 
RT تربسين 

RT غلوكاغون 

RT كيموتريسين 

 بُنى )مباني(

USE أبنية 

 بُنى )ميكانيك(

USE بُنى ميكانيكية 

 بنى أقراص العسل

INIS: 1993-03-11; ETDE: 1976-01-07 

ألجل المواد ذات الطبقة الواحدة )أو المواد ثنائي البعد(         
 أنظر شبيكات بلورية. 

BT1 بُنى ميكانيكية 

RT عات شمسية  مجّمِ

 بنى الدخول

1996-05-14 
BT1 بُنى ميكانيكية 

RT ارتطام 

RT قنوات الدخول 
RT مناخل 

RT منظومات تبريد 

 بِّنى تحت سطحية

1999-10-15 

RT أبنية مطمورة 

RT أنفاق 
RT تخزين تحت أرضي 

RT دفاع مدني 

RT مالجىء ضد السقط 
RT منشآت تحت أرضية 

RT واقيات 

 بِّنى جيولوجية

1975-11-07 
UF ُجدد قاطعة 

UF معالم خطية 

NT1 أحواض رسوبية 
NT2 حوض األباالش 

NT3 تشكيل تشاتانوغا 

NT2 حوض ويليستون 
NT1 أرصفة مرجانية 

NT2 شعاب مرجانية 

NT1 خزانات نفطية مكّسرة 
NT1 شقوق جيولوجية 

NT1 صخر غير ُمدعم 

NT1 طبقات جيولوجية 
NT2 صخر الركيزة 

NT2 طبقات مائلة 

NT2 قلنسوة صخرية 
NT1 كسور جيولوجية 

NT2 صدوع جيولوجية 

NT1 محدبات 
NT1 نفطارمناطق اال 

RT تاريخ جيولوجي 

RT تشكيالت جيولوجية 
RT تماثلي طبيعي 

RT جيولوجيا 
RT سيسمولوجيا 

RT ضهرة وسط األطلنطي 

RT علم الطبقية 
RT مسوحات سيسمية 

RT نماذج جيولوجية 

RT ولوج  المياه 

 بنى خارجية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-31 

BT1 بُنى ميكانيكية 

 بنى ذات قباب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-05-06 
UF )قباب )أبنية 

BT1 بُنى ميكانيكية 

RT أبنية 

RT طبقات 
RT غرف عالية 

 بنى ذات وحدات

INIS: 1983-09-06; ETDE: 1979-10-23 

UF بناء ذو وحدات 
RT أبنية موزعة 

RT إنشاء 

RT بُنى ميكانيكية 
RT تصنيع 

RT صناعة إنشائية 

RT منشآت الطاقة 
RT اعيةمنشآت صن 

RT منظومة تطبيق الحاسوب على القياس والتحكم 

RT وحدات  أدوات نووية 

 بُنى ميكانيكية

UF )أبراج )أبنية 

UF )أعمدة )ميكانيكية 

UF )بُنى )ميكانيك 
SF أبراج 

NT1 أبراج نقل الطاقة الكهربائية 

NT1 بنى أقراص العسل 
NT1 بنى الدخول 

NT1 بنى خارجية 
NT1 بنى ذات قباب 

NT1 جسور 

NT1 دعائم 
NT2 أساسات 

NT2 دعامات معززة 

NT3 دعائم الحاجب 
NT2 مناصب الوقود 

NT1 سطوح 

NT2 أسقف خضراء 
RT أبنية 

RT إنشاء 

RT بنى ذات وحدات 
RT  تربة -تأثرات بنية 

RT تشوه تدريجي ناتج عن التحميل الدوري 

RT دوال االستجابة 
RT طبقات 

 بنى نانوية

INIS: 2003-03-18; ETDE: 2003-11-03 

عناصر أساسية، أدوات أو تركيبات في نطاق حجم        
النانومتر، حيث غالبا ما ينظر إلى تأثير الكم. التنسيق مع 

 واصفات أخرى مناسبة.

NT1 آبار كمومية 
NT1 أسالك كمومية 

NT1 أسالك نانوية 

NT1 ألياف نانوية 
NT1 أنابيب نانوية 

NT2 أنابيب الكربون النانوية 

NT1 نقاط كمومية 
RT أجسام صلبة 

RT إلكترونات 

RT بنية إلكترونية 
RT بنية مكروية 

RT تقانة نانوية 

RT مواد شبه موصلة 

 بنية )بلورية(

USE بنية بلّورية 

 بنية )جزيئية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-12-16 
USE بنية جزيئية 

 بنية إلكترونية

ترتيب اإللكترون في الذرات والجزيئات، وبناء  ألجل       
 الرابط االلكتروني في المجسمات. 

UF )تشكيلة إلكترونية )ذرات 

UF طبقات ذرية 

NT1  طبقاتn 
NT1  طبقةk 

NT1  طبقةl 

NT1  طبقةm 
RT  إجراءاتhsk 

RT أنصاف أقطار ذرية 
RT بنى نانوية 
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RT تآثر التشكيل 

RT تغيرات تكوينية 
RT تهجين 

RT حاالت ريدبِْرغ 

RT حقل البلّورة 
RT ذرات متساوية عدد اإللكترونات 

RT طريقة المدارات الجزيئية 

RT  ِريسْ  -كالين  -طريقة ريدبِْرغ 
RT طريقة سالتر 

RT  فوك -طريقة هارتري 

RT طيوف فوق بنفسجية 
RT طيوف فوق بنفسجية متطرفة 

RT كثافة الحاالت 

RT  كمونmuffin-tin 
RT كديسمبدأ الت 

RT مستويات الطاقة 

RT مطيافية إالكترونات فوتونية 
RT نظرية العصابات 

RT نماذج ذرية 

RT نموذج هاْيزنّبِْرغ 
RT نموذج هوبارد 

 بنية البروتين

1984-12-04 

RT بروتينات 
RT بنية جزيئية 

RT تتابع الحمض األميني 

RT تحوير تالي للترجمة الجينية 
RT تمسُّخ بروتيني 

RT حموض أمينية 

RT عالقات الفعالية بالبنية 

 بنية الجسيمات

1996-06-26 

SF تاميد-نظرية باخ 
RT أشباه جسيمات النداو 

RT أنصاف أقطار الجسيمات 

RT دوال البنية 
RT  مفعولemc 

RT نماذج األوتار 

RT نماذج األوتار الفائقة 
RT نماذج الجسيمات 

 بنية السعر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-06 

USE أسعار 

 بنية بلّورية

UF )بنية )بلورية 

NT1 شبيكات بلّورية 

NT2 شبيكات ثالثية األبعاد 
NT3 شبيكات ثالثية الميل 

NT3 شبيكات خماسية 

NT3 شبيكات رباعية األضالع 

NT3 شبيكات رباعية الوجوه 

NT3 شبيكات سداسية 
NT4  شبيكاتhcp 

NT3 شبيكات معنية مستقيمة 

NT3 شبيكات مكعبة 
NT4  شبيكاتbcc )مكعبة مركزية( 

NT4  شبيكاتfcc 

NT3 شبيكات وحيدة الميل 
NT2 منظومات  ثنائي البعد 

NT3 أنظمة خماسية 

NT3 منظومات سداسية 
NT1 شبيكات بيتا-w 

NT1 عيوب بلّورية 

NT2 عيوب الخط 
NT3 أيونات متجمعة 

NT3 انخالعات 

NT4 انخالعات طرفية 
NT4 انخالعات لولبية 

NT2 عيوب تراكمية 

NT2 عيوب نقطية 
NT3 فجوات 

NT4 عيوب شوتكي 

NT4 عيوب فرنكل 
NT4 مراكز لونية 

NT5  مراكزa 

NT5  مراكزe 

NT5  مراكزf 

NT5  مراكزh 
NT5  مراكزi 

NT5  مراكزm 

NT5  مراكزr 
NT5  مراكزs 

NT5  مراكزu 

NT5  مراكزv 
NT5  مراكزx 

NT5  مراكزz 

NT3 مواقع بينية 
NT4  مراكزi 

RT اهتزازات الشبيكة 

RT تآصل 
RT تحوالت طورية بلّورية 

RT تشكيلة 

RT تواؤم 
RT حالة متدّركة 

RT حقل البلّورة 

RT خطوط كيكوشي 
RT علم البلّورات 

RT علم المعادن الفيزيائي 

RT فاعلية ضوئية 
RT فيزياء الحالة الصلبة 

RT  نابارو -قوة بيرلز 

RT كثافة الحاالت 
RT معامالت البنية 

RT  بريستون -مناطق غْينير 

RT مورفولوجيا 
RT نسبة محورية 

RT نسيج 

RT نماذج بلّورية 
RT وسطاء الترتيب 

 بنية بيروفسكيت البلورية

INIS: 1984-04-25; ETDE: 1984-05-23 

USE شبيكات مكعبة 

 بنية جزيئية

UF )بنية )جزيئية 

NT1 تتابع الحمض األميني 
RT إصالح بيولوجي 

RT أطوال الرابطة 

RT إعادة تنشيط ضوئي 
RT إفساد الحمض النووي 

RT بنية البروتين 

RT تآثر التشكيل 
RT تحليل كيميائي بنيوي 

RT تسلسَل الدنا 

RT تشكيلة لولبية 
RT تغيرات تكوينية 

RT تمسُّخ بروتيني 

RT جزيئات 

RT طاقة االنفصال 

RT  طريقةlcao 

RT طريقة المدارات الجزيئية 
RT عزل في ركازة 

RT عالقات الفعالية بالبنية 

RT فاعلية ضوئية 
RT كيمياء مجسمة 

RT مسافات بين ذرية 

RT مطيافية إالكترونات فوتونية 

 بنية دقيقة

RT ثابت سومرفيلد 

RT طيوف 
RT مستويات الطاقة 

RT  باك -مفعول باِشن 

 بنية رباعية النكلونات

USE نموذج الرباعية 

 بنية فائقة الدقة

USE بنية مفرطة الدقة 

 بنية متوسطة

RT تجاوب متوسط 

RT تفاعالت نووية 
RT مقاطع عرضية 

 بنية مسامية

INIS: 1998-11-12; ETDE: 1993-08-24 
BT1 بنية مكروية 

RT مسامية 

 بنية مفرطة الدقة

UF بنية فائقة الدقة 
RT طيوف 

 بنية مكروية

1999-05-19 

NT1 انفالق 
NT1 بنية مسامية 

NT1 بنية ويدمانشتايتين 
NT1 توّجه الحبيبات 

NT1 حجم الحبيبات 

NT1 حدود الحبيبات 
NT1 كثافة الحبيبات 

RT أجسام صلبة 

RT بنى نانوية 
RT تحويالت الطور 

RT تواؤم 

RT شبيكات بلّورية 
RT شوائب 

RT علم صناعة الخزفيات 

RT عيوب بلّورية 
RT مخططات الطور 

RT ميتالوغرافيا 

 بنية مناطق النداو

1976-03-25 
بنية مقترحة من الندوا للحالة المتوسطة عندما يطبق الحقل 
المغناطيسي بزاوية حادة على صفيحة مستوية رقيقة فائقة 
الموصلية. نسق موصالت فائقة  أو الواصفة ) الواصفات ( 

 ة مع المصطلح أدناه.لنوع خاص من موصالت فائق

USE بنية نطاقية 

 بنية نطاقية

UF بنية مناطق النداو 
NT1 جدار بلوخ 

RT خواص مغنطيسية 

 بنية نووية

1995-07-03 

RT أنصاف أقطار نووية 

RT انحناء عكسي 
RT حاالت يارست 

RT خواص نووية 

RT  طريفة توافقيات- k 
RT طريقة المولِّد اإلحداثي 

RT  فوك -طريقة هارتري 

RT قلوب نووية 
RT مستويات الطاقة 

RT نظرية بيليايف 

RT  بوغوليوبوف -فوك  -نظرية هارتري 
RT نماذج نووية 

RT  قلب -نموذج االقتران جسيم 

RT نموذج البوزونات المتآثرة 
RT نموذج الرباعية 

RT نوى 

RT نوى ثقيلة 
RT نوى خفيفة 

RT  زوجية -نوى زوجية 

RT فردية -جية نوى زو 
RT  فردية -نوى زوجية 

RT نوى سحرية 

RT  فردية -نوى فردية 
RT نوى كتلها متوسطة 

RT هاالت نووية 

 بنية ويدمانشتايتين

BT1 بنية مكروية 

RT تحويالت الطور 

 بنيستيدات

INIS: 1989-11-24; ETDE: 1976-09-14 
NT1 أنتيمونيدات 

NT2 أنتيمونيدات اإلنديوم 

NT2 أنتيمونيدات الغاليوم 
NT1 زرنيخدات 

NT2 أرستيدات الفضة 
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NT2 أرسنيد الزنك 

NT2 أرسنيد المغنزيوم 
NT2 أرسنيدات  الكدميوم 

NT2 أرسنيدات األلمنيوم 

NT2 أرسنيدات األمريسيوم 
NT2 أرسنيدات اإلنديوم 

NT2 أرسنيدات اإليتريوم 

NT2 أرسنيدات البالتين 
NT2 أرسنيدات البالّديوم 

NT2 أرسنيدات البلوتونيوم 

NT2 أرسنيدات التربيوم 
NT2 أرسنيدات التلّوريوم 

NT2 أرسنيدات التوريوم 

NT2 أرسنيدات التوليوم 
NT2 أرسنيدات التيتانيوم 

NT2 أرسنيدات الجرمانيوم 

NT2 أرسنيدات الحديد 
NT2 أرسنيدات الروتينيوم 

NT2 أرسنيدات الزركونيوم 

NT2 أرسنيدات الساماريوم 
NT2 أرسنيدات السيريوم 

NT2 أرسنيدات السيليسيوم 

NT2 أرسنيدات الغادولينيوم 
NT2 أرسنيدات الغاليوم 

NT2 أرسنيدات الفاناديوم 

NT2 أرسنيدات القصدير 
NT2 أرسنيدات الكاليفورنيوم 

NT2 أرسنيدات الكوبالت 

NT2 أرسنيدات الكوريوم 
NT2 أرسنيدات الليتيوم 

NT2 أرسنيدات المنغنيز 

NT2 سنيدات الموليبدنومأر 
NT2 أرسنيدات النبتونيوم 

NT2 أرسنيدات النحاس 

NT2 أرسنيدات النيكل 

NT2 أرسنيدات النيوبيوم 

NT2 أرسنيدات اليورانيوم 

NT2 أرسيندات البور 
NT2 أرسيندات الهافنيوم 

NT2 أرسينيدات االوروبيوم 

NT2 أرسينيدات البركيليوم 
NT2 زرنيخات البراسيوديميوم 

NT2 زرنيخدات التنتاليوم 

NT2 زرنيخدات الروديوم 
NT1 فسفيدات 

NT2 50سبيكة نيكروبراز 

NT2 فسفات الروديوم 
NT2 فسفات الكوريوم 

NT2 فسفوتيدات الغادولينيوم 
NT2 فسفيدات  الهافنيوم 

NT2 فسفيدات اإلربيوم 

NT2 فسفيدات األلمنيوم 

NT2 فسفيدات األمريسيوم 

NT2 فسفيدات اإلنديوم 

NT2 فسفيدات األوسميوم 
NT2 فسفيدات اإليتربيوم 

NT2 فسفيدات اإليتريوم 

NT2 فسفيدات االوروبيوم 
NT2 فسفيدات البراسيوديميوم 

NT2 فسفيدات البركيليوم 

NT2 فسفيدات البريليوم 
NT2 فسفيدات البالتين 

NT2 فسفيدات البالّديوم 

NT2 فسفيدات البلوتونيوم 
NT2 فسفيدات البوتاسيوم 

NT2 يدات البورفسف 

NT2 فسفيدات التربيوم 
NT2 فسفيدات التنتاليوم 

NT2 فسفيدات التنغستين 

NT2 فسفيدات التوريوم 
NT2 فسفيدات التوليوم 

NT2 فسفيدات التيتانيوم 

NT2 فسفيدات الجرمانيوم 
NT2 فسفيدات الحديد 

NT2 فسفيدات الديسبروسيوم 

NT2 فسفيدات الروتينيوم 
NT2 فسفيدات الزركونيوم 

NT2 فسفيدات الزنك 

NT2 فسفيدات الساماريوم 

NT2 فسفيدات السكانديوم 

NT2 فسفيدات السيريوم 
NT2 فسفيدات السيليسيوم 

NT2 فسفيدات الصوديوم 

NT2 فسفيدات الغاليوم 
NT2 فسفيدات الفاناديوم 

NT2 فسفيدات القصدير 

NT2 فسفيدات الكدميوم 
NT2 فسفيدات الكوبالت 

NT2 مفسفيدات الالنتانو 

NT2 فسفيدات الليتيوم 
NT2 فسفيدات المنغنيز 

NT2 فسفيدات الموليبدنوم 

NT2 فسفيدات النبتونيوم 
NT2 فسفيدات النحاس 

NT2 فسفيدات النيكل 

NT2 فسفيدات النيوبيوم 
NT2 فسفيدات الهولميوم 

NT2 فسفيدات اليورانيوم 

NT1 نتريدات 
NT2 نتريدات اإلربيوم 

NT2 نتريدات األرغون 

NT2 نتريدات األلمنيوم 
NT2 نتريدات األمريسيوم 

NT2 نتريدات اإلنديوم 

NT2 نتريدات األوسميوم 
NT2 نتريدات اإليتربيوم 

NT2 نتريدات اإليتريوم 

NT2 نتريدات االوروبيوم 
NT2 نتريدات االيريديوم 

NT2 نتريدات الباريوم 

NT2 نتريدات البراسيوديميوم 
NT2 نتريدات البركيليوم 

NT2 ت البريليومنتريدا 

NT2 نتريدات البالتين 

NT2 نتريدات البالّديوم 

NT2 نتريدات البلوتونيوم 

NT2 نتريدات البوتاسيوم 
NT2 نتريدات البور 

NT2 نتريدات التربيوم 

NT2 نتريدات التنتاليوم 
NT2 نتريدات التنغستين 

NT2 نتريدات التوريوم 

NT2 نتريدات التوليوم 
NT2 نتريدات التيتانيوم 

NT2 نتريدات الجرمانيوم 

NT2 نتريدات الحديد 
NT2 نتريدات الديسبروسيوم 

NT2 نتريدات الراديوم 
NT2 نتريدات الرصاص 

NT2 نتريدات الروتينيوم 

NT2 نتريدات الروديوم 

NT2 نتريدات الرينيوم 

NT2 نتريدات الزركونيوم 

NT2 نتريدات الزنك 
NT2 نتريدات الساماريوم 

NT2 نتريدات السكانديوم 

NT2 نتريدات السيريوم 
NT2 نتريدات السيزيوم 

NT2 نتريدات السيليسيوم 

NT2 نتريدات الصوديوم 
NT2 نتريدات الغادولينيوم 

NT2 نتريدات الغاليوم 

NT2 نتريدات الفاناديوم 
NT2 نتريدات الفسفور 

NT2 نتريدات الفضة 

NT2 نتريدات القصدير 
NT2 نتريدات الكالسيوم 

NT2 نيومنتريدات الكاليفور 

NT2 نتريدات الكبريت 
NT2 نتريدات الكربون 

NT2 نتريدات الكروم 

NT2 نتريدات الكوريوم 
NT2 نتريدات الالنتانوم 

NT2 نتريدات الليتيوم 

NT2 نتريدات المغنيزيوم 
NT2 نتريدات المنغنيز 

NT2 نتريدات الموليبدنوم 

NT2 نتريدات النبتونيوم 

NT2 نتريدات النحاس 

NT2 نتريدات النيكل 
NT2 نتريدات النيوبيوم 

NT2 نتريدات النيوديميوم 

NT2 نتريدات الهافنيوم 
NT2 نتريدات الهولميوم 

NT2 نتريدات اليورانيوم 

 بنين

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1981-07-18 
UF داهومي 

BT1 أفريقيا 

RT نهر النيجر 

 بنّاؤون

INIS: 1993-04-28; ETDE: 1981-06-13 

UF مقاولو البناء 

BT1 مجموع الموظفين 
RT صناع مهرة 

RT صناعة إنشائية 

RT مهندسون معماريون 

 بهوتان

INIS: 1990-01-30; ETDE: 1990-02-13 

BT1 آسيا 
BT1 بلدان نامية 

 بواقي )رياضيات(

USE تفّرد 

USE حساب التكامالت 

 بوتاديئين

*BT1 ديينات 

RT بونا 

RT متماثرات عضوية 
RT نيوبرين 

 بوتاسيوم

*BT1 معادن قلوية 

 32بوتاسيوم 

2007-11-22 

*BT1 نظائر البوتاسيوم 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 33بوتاسيوم 

2007-11-22 

*BT1 نظائر البوتاسيوم 
*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 34بوتاسيوم 

2007-11-22 

*BT1 نظائر البوتاسيوم 
*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 35بوتاسيوم 

1976-07-30 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البوتاسيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 36بوتاسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البوتاسيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 37بوتاسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البوتاسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
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 38بوتاسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البوتاسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 39بوتاسيوم 

*BT1 نظائر البوتاسيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 40بوتاسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البوتاسيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

RT نشاط إشعاعي طبيعي 

 41بوتاسيوم 

*BT1 نظائر البوتاسيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 
RT  41حزم بوتاسيوم 

 42بوتاسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البوتاسيوم 

*BT1 ر مشعة عمرها ساعاتنظائ 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 43بوتاسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البوتاسيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 44بوتاسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البوتاسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 45بوتاسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البوتاسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 46بوتاسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البوتاسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 47بوتاسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البوتاسيوم 

*BT1 رها ثوانينظائر مشعة عم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 48بوتاسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البوتاسيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 49بوتاسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البوتاسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 50بوتاسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البوتاسيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 51بوتاسيوم 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1981-01-27 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البوتاسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 52بوتاسيوم 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1982-05-12 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 ائر البوتاسيومنظ 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 53بوتاسيوم 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1984-02-10 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البوتاسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 54بوتاسيوم 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1984-02-10 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البوتاسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 55بوتاسيوم 

2007-11-22 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البوتاسيوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 56بوتاسيوم 

2009-06-02 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البوتاسيوم 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 بوتان

*BT1 ألكانات 

 بوتان ديوالت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-18 
*BT1 غليكوالت 

 بوتانوالت

UF كحوالت البوتيل 

UF كحوالت الزبد 
*BT1 كحول 

 بوتسوانا

BT1 أفريقيا 
BT1 بلدان نامية 

 بوتقات

RT أفران 

RT  َّصب 
RT صهر 

 بوتنات

UF بوتيلينات 

*BT1 ألكنات 

 بوتوروس

USE جرابيّات 

 بوتومونيوم

INIS: 1995-10-04; ETDE: 1988-02-01 

 حالة مرتبطة لكواركات في االسفل و التي ليست في االسفل.

SF تجاوبات إبسيلون 
BT1 كواركونيوم 

*BT1 ميزونات 

NT1  10023 -ميزونات إبسيلون 
NT1  10355 -ميزونات إبسيلون 

NT1  10580 -ميزونات إبسيلون 

NT1  10860 -ميزونات إبسيلون 
NT1  11020 -ميزونات إبسيلون 

NT1  9460 -ميزونات إبسيلون 

NT1  10235ميزونات خي - b0 
NT1  10255ميزونات خي - b1 

NT1  10270ميزونات خي - b2 

NT1  9860ميزونات خي - b0 
NT1  9890ميزونات خي - b1 

NT1  9915ميزونات خي - b2 

RT جسيمات جمال 
RT  كواركاتb 

 بوتيروالكتام

1996-04-29 
USE بيروليدونات 

 متيل بنزيل فينول -ألفا  -بوتيل 

1996-06-26 

 متيل بنزيل فينول. -ألفا  -بوتيل          
USE فنوالت 

 ألفا متيل بنزيل فينول -بوتيل 

1996-06-26 

USE فنوالت 

 بوتيل األمين

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 

USE أمينات 

 بوتيل االيتر

UF ثنائي بوتيل األتير 

*BT1 إيترات 

RT محالّت عضوية 

 بوتيلينات

USE بوتنات 

 بودات األنتيموان

*BT1 هاليدات األنتيموان 
*BT1 يوديدات 

 بور

*BT1 أنصاف المعادن 

 10بور 

*BT1 نتريدات البور 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 
RT  10تفاعالت بور 

RT  10حزم بور 

 11بور 

*BT1 نتريدات البور 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

RT  11تفاعالت بور 

RT  11حزم بور 

 12بور 

*BT1 نتريدات البور 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

RT  12حزم بورون 

 13بور 

*BT1 نتريدات البور 



 14بور  163 بوريدات األلمنيوم

 

 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 14بور 

*BT1 نتريدات البور 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 15بور 

*BT1 نتريدات البور 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 16بور 

1992-09-22 

*BT1 نتريدات البور 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 17بور 

*BT1 نتريدات البور 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 18بور 

INIS: 1985-07-22; ETDE: 1985-02-07 
*BT1 نتريدات البور 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 19بور 

*BT1 نتريدات البور 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 6بور 

2007-10-01 
*BT1 نتريدات البور 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 7بور 

*BT1 نتريدات البور 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 8بور 

*BT1 نتريدات البور 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 
RT  8حزم بورون 

 9بور 

*BT1 نتريدات البور 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 بورات

ذات األهمية ألبحاث  مركبات معينة، باستثناء تلك         
المدرجة أدناه، ينبغي فهرستها   NTوتطوير الطاقة مثل 

بتنسيق الواصفة لنموذج المركبات ذات )الشحنة الموجبة( 
 وواصفة األيون أعاله.

BT1 مركبات أوكسجينية 

BT1 مركبات البور 
NT1 بوراكس 

RT أكاسيد البور 

RT حمض البوريك 

 بورات فلورية

1999-04-07 
BT1 ات البورمركب 

*BT1 مركبات الفلور 

RT حمض فلورو البوريك 
RT فلوريدات البور 

 بوراتات

1996-07-16 

USE مركبات أوكسجينية 
USE مركبات الذهب 

 بوراكس

*BT1 بورات 
*BT1 مركبات الصوديوم 

 بورانات

1996-08-05 

UF ثنائي بوران 

BT1 مركبات البور 

*BT1 هدريدات 

RT كربونات 

 بورايدات الزنك

*BT1 بوريدات 

BT1 مركبات الزنك 

 بورت راديوم

1996-07-08 

USE األقاليم الشمالية الغربية 

 بورتو ريكو

BT1 أمريكا الالتينية 
*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

*BT1 جبال األنتيل الكبرى 

 بورسالن

RT خزف 

 بورفيرين

1997-06-17 

UF إيتوبورفيرينات 

*BT1 حموض حلقية المتجانسة 
*BT1 مركبات آزوت عضوية 

NT1 بروتوبور فيرينات 
NT1 كلوروفيل 

NT1 كلورينات 

NT1 ميوغلوبين 
NT1 هيم 

NT1 هيماتوبورفيرينات 

NT1 هيموزيدرين 
NT1 هيموغلوبين 

NT2 ميتهيموغلوبين 

RT آز البروكسيداز 

RT أصبغة 

 بوركينا فاسو

1994-02-28 

UF فولتا العليا 
BT1 أفريقيا 

BT1 بلدان نامية 

 بورما

1999-01-26 
USE ميانمار 

 إيفون-كيركوود-غرين-بوغولوبوف-بورن 

1993-11-04 
USE  معادلةbbgky 

 بوروفسفات

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1980-10-07 

USE زجاج بوروفسفات 

 بوروفسفات

INIS: 1980-11-07; ETDE: 1980-07-23 

USE زجاج بوروسليكات 

 بوروندي

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1983-06-20 

BT1 أفريقيا 

BT1 بلدان نامية 

 بوروهدرات اليورانيوم

1999-03-08 
*BT1 مركبات اليورانيوم 

*BT1 هدريدات البور 

 بوريدات

1996-11-13 
BT1 مركبات البور 

NT1 بورايدات الزنك 

NT1 بوريدات  الروتينيوم 
NT1 بوريدات اإلربيوم 

NT1 بوريدات األلمنيوم 

NT1 بوريدات األوسميوم 
NT1 بوريدات اإليتربيوم 

NT1 بوريدات اإليتريوم 

NT1 بوريدات اإليريديوم 
NT1 بوريدات االوروبيوم 

NT1 بوريدات الباريوم 

NT1 بوريدات البراسيوديميوم 
NT1 بوريدات البريليوم 

NT1 بوريدات البزموت 

NT1 بوريدات البالّديوم 
NT1 بوريدات البلوتونيوم 

NT1 بوريدات البوتاسيوم 
NT1 بوريدات التربيوم 

NT1 بوريدات التنتاليوم 

NT1 بوريدات التنغستين 
NT1 بوريدات التوريوم 

NT1 بوريدات التوليوم 

NT1 بوريدات التيتانيوم 
NT1 بوريدات الجرمانيوم 

NT1 بوريدات الحديد 

NT1 بوريدات الديسبروسيوم 
NT1 بوريدات الروديوم 

NT1 بوريدات الرينيوم 

NT1 ومبوريدات الزركوني 
NT1 بوريدات الساماريوم 

NT1 بوريدات السترونسيوم 

NT1 بوريدات السكانديوم 
NT1 بوريدات السيريوم 

NT1 بوريدات السيليسيوم 

NT1 بوريدات الصوديوم 
NT1 بوريدات الغادولينيوم 

NT1 بوريدات الفاناديوم 

NT1 بوريدات القصدير 
NT1 بوريدات الكالسيوم 

NT1 بوريدات الكدميوم 

NT1 بوريدات الكروم 
NT1 بوريدات الكوبالت 

NT1 بوريدات الالنتانوم 

NT1 بوريدات اللوتيسيوم 
NT1 بوريدات الليتيوم 

NT1 بوريدات المغنيزيوم 

NT1 بوريدات المنغنيز 
NT1 بوريدات الموليبدنوم 

NT1 بوريدات النبتونيوم 

NT1 بوريدات النحاس 
NT1 بوريدات النيكل 

NT1 بوريدات النيوبيوم 

NT1 بوريدات النيوديميوم 
NT1 بوريدات الهافنيوم 

NT1 بوريدات الهولميوم 

NT1 بوريدات اليورانيوم 
NT1 يوريدات اإلنديوم 

RT خزف 

RT سبائك بين معدنية 

 بوريدات  الروتينيوم

1976-02-05 

*BT1 بوريدات 
*BT1 مركبات الروتينيوم 

 بوريدات اإلربيوم

*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات اإلربيوم 

 وريدات األلمنيومب

*BT1 بوريدات 

BT1 مركبات األلمنيوم 



 بوريدات األوسميوم 164 261بوريوم 

 

 

 بوريدات األوسميوم

INIS: 1976-02-05; ETDE: 1975-12-16 
*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات األوسميوم 

 بوريدات اإليتربيوم

*BT1 بوريدات 
*BT1 مركبات اإليتربيوم 

 بوريدات اإليتريوم

*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات اإليتريوم 

 بوريدات اإليريديوم

*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات اإليريديوم 

 بوريدات االوروبيوم

*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات االوروبيوم 

 بوريدات الباريوم

*BT1 بوريدات 
*BT1 مركبات الباريوم 

 بوريدات البراسيوديميوم

*BT1 بوريدات 
*BT1 مركبات البراسيوديميوم 

 بوريدات البريليوم

*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات البريليوم 

 بوريدات البزموت

1996-07-16 

*BT1 بوريدات 

BT1 مركبات البزموت 

 بوريدات البالّديوم

1991-09-16 

*BT1 بوريدات 
*BT1 مركبات البالّديوم 

 بوريدات البلوتونيوم

*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات البلوتونيوم 

 بوريدات البوتاسيوم

*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات البوتاسيوم 

 بوريدات التربيوم

*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات التربيوم 

 بوريدات التنتاليوم

*BT1 بوريدات 
*BT1 مركبات التنتاليوم 

 بوريدات التنغستين

*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات التنغستين 

 بوريدات التوريوم

*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات التوريوم 

 بوريدات التوليوم

*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات التوليوم 

 بوريدات التيتانيوم

*BT1 بوريدات 
*BT1 مركبات التيتانيوم 

 بوريدات الجرمانيوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1978-10-23 
*BT1 بوريدات 

BT1 مركبات الجرمانيوم 

 بوريدات الحديد

*BT1 بوريدات 
*BT1 مركبات الحديد 

 بوريدات الديسبروسيوم

*BT1 بوريدات 
*BT1 مركبات الديسبروسيوم 

 بوريدات الروديوم

1977-09-06 

*BT1 بوريدات 
*BT1 مركبات الروديوم 

 بوريدات الرينيوم

*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات الرينيوم 

 بوريدات الزركونيوم

*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات الزركونيوم 

 بوريدات الساماريوم

*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات الساماريوم 

 بوريدات السترونسيوم

1996-07-23 
*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات السترونسيوم 

 بوريدات السكانديوم

*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات السكانديوم 

 بوريدات السيريوم

*BT1 بوريدات 
*BT1 مركبات السيريوم 

 بوريدات السيليسيوم

*BT1 بوريدات 

BT1 مركبات السيليسيوم 

 بوريدات الصوديوم

*BT1 تبوريدا 

*BT1 مركبات الصوديوم 

 بوريدات الغادولينيوم

*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات الغادولينيوم 

 بوريدات الفاناديوم

*BT1 بوريدات 
*BT1 مركبات الفاناديوم 

 بوريدات القصدير

1996-07-15 
*BT1 بوريدات 

BT1 مركبات القصدير 

 بوريدات الكالسيوم

*BT1 بوريدات 
*BT1 مركبات الكالسيوم 

 بوريدات الكدميوم

1996-06-26 

*BT1 بوريدات 
BT1 مركبات الكدميوم 

 بوريدات الكروم

*BT1 بوريدات 
*BT1 مركبات الكروم 

 بوريدات الكوبالت

*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات الكوبالت 

 بوريدات الالنتانوم

*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات الالنتانوم 

 بوريدات اللوتيسيوم

*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات اللوتيسيوم 

 بوريدات الليتيوم

*BT1 بوريدات 
*BT1 مركبات الليتيوم 

 بوريدات المغنيزيوم

*BT1 بوريدات 
*BT1 مركبات المغنيزيوم 

 بوريدات المنغنيز

*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات المنغنيز 

 بوريدات الموليبدنوم

*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات الموليبدنوم 

 بوريدات النبتونيوم

1997-01-28 

*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات النبتونيوم 

 بوريدات النحاس

*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات النحاس 

 بوريدات النيكل

*BT1 بوريدات 
*BT1 مركبات النيكل 

 بوريدات النيوبيوم

*BT1 بوريدات 
*BT1 مركبات النيوبيوم 

 بوريدات النيوديميوم

*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات النيوديميوم 

 ات الهافنيومبوريد

*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات الهافنيوم 

 بوريدات الهولميوم

*BT1 بوريدات 

*BT1 مركبات الهولميوم 

 بوريدات اليورانيوم

*BT1 بوريدات 
*BT1 مركبات اليورانيوم 

 بورينات

*BT1 أزأرينات 

NT1 أدينينات 
NT2 كْينيتن 

NT1 إينوزين 

NT1 غوانوزين 
NT1 غوانين 

NT1 كزانتينات 

NT2 تيوبرومين 
NT2 تيوفيلّين 

NT2 حمض اليوريك 

NT2 كافئين 
NT1 مركبتو بورين 

NT1 هيبوكسانتين 
RT نوكليوزيدات 

 بوريوم

2004-03-19 

UF 107بعد الرينيوم، العنصر 
UF  107عنصر 

UF  (107يونّيلسبتيوم )العنصر 

*BT1 عناصر ما بعد األكتنيد 

 260بوريوم 

2007-01-19 

*BT1 نظائر البوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 261بوريوم 

2004-03-19 

UF  107 261عنصر 
*BT1 نظائر البوريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 



 262بوريوم  165 بوزونات

 

 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 262بوريوم 

2004-03-19 

UF   107 262عنصر 

*BT1 نظائر البوريوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 263بوريوم 

2007-01-19 
*BT1 نظائر البوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 264بوريوم 

2004-03-19 
UF  107 264عنصر 

*BT1 نظائر البوريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 265بوريوم 

2006-06-12 

*BT1 نظائر البوريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 266بوريوم 

2007-01-19 

*BT1 نظائر البوريوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 267بوريوم 

2007-01-19 
*BT1 نظائر البوريوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 271بوريوم 

2006-09-04 

*BT1 نظائر البوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 272بوريوم 

2007-01-19 

*BT1 نظائر البوريوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 273بوريوم 

2007-01-19 
*BT1 نظائر البوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 274بوريوم 

2007-01-19 

*BT1 نظائر البوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 275بوريوم 

2007-01-19 

*BT1 نظائر البوريوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 بَوزنة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-11-08 

USE تمدد بوزوني 

 wبوزون 

ETDE: 2002-05-24 

USE بوزونات متوسطة 

 بوزونات

NT1 وزونات غولدستونب 
NT2 أكسيونات 

NT2 ماجورونات 

NT1 بوزونات متوسطة 
NT2 بوزونات متجهة متوسطة 

NT3  بوزوناتw زائد 

NT3  بوزوناتw ناقص 
NT3  بوزوناتz المعتدلة 

NT1 بوزونات هيغر 

NT1 غلوونات 
NT1 فوتونات 

NT2 فوتونات كونية 

NT1 كواركات لبتونية 
NT1 ميزونات 

NT2 باريونيوم 

NT2 بوتومونيوم 

NT3  10023 -ميزونات إبسيلون 

NT3  10355 -ميزونات إبسيلون 

NT3  10580 -ميزونات إبسيلون 
NT3  10860 -ميزونات إبسيلون 

NT3  11020 -ميزونات إبسيلون 

NT3  9460 -ميزونات إبسيلون 
NT3  10235ميزونات خي - b0 

NT3  10255ميزونات خي - b1 

NT3  10270ميزونات خي - b2 
NT3  9860ميزونات خي - b0 

NT3  9890ميزونات خي - b1 

NT3  9915ميزونات خي - b2 
NT2 تشارمونيوم 

NT3  ميزوناتeta c-2980 

NT3  ميزوناتeta c-3590 
NT3  ميزوناتj psi-3097 

NT3  ميزوناتpsi-3685 

NT3  ميزوناتpsi-3770 

NT3  ميزوناتpsi-4040 

NT3  ميزوناتpsi-4160 
NT3  ميزوناتpsi-4415 

NT3  3415 - 0ميزونات خي 

NT3  3510 - 1ميزونات خي 
NT3  3555 - 2ميزونات خي 

NT2 توبونيوم 

NT2 سترينجونيوم 
NT3  ميزوناتf2 prime - 1525 

NT2  ميزوناتphi 

NT3  ميزوناتphi-1020 
NT3  ميزوناتphi-1680 

NT3  ميزوناتphi3-1850 

NT2  ميزوناتx - 1700 
NT2  ميزوناتx - 1935 

NT2  ميزوناتx - 2220 

NT2  ميزوناتx- 3075 
NT2 ميزونات الشعاع المحوري 

NT3   ميزوناتb1 - 1235 

NT3  ميزوناتa1-1260 
NT3  ميزوناتd s-2536 

NT3  ميزوناتd1-2420 

NT3  ميزوناتf1 - 1285 
NT3  ميزوناتf1 - 1420 

NT3  ميزوناتf1 - 1510 

NT3  ميزوناتh1-1170 

NT3  ميزوناتk1-1270 

NT3  ميزوناتk1-1400 
NT3  3510 - 1ميزونات خي 

NT3  9890ميزونات خي - b1 

NT2 ميزونات تنسورية 
NT3  ميزوناتa2-1320 

NT3  ميزوناتa4-2040 

NT3  ميزوناتa6-2450 
NT3  ميزوناتd*2-2460 

NT3  ميزوناتf2 - 1270 

NT3  ميزوناتf2 - 1430 
NT3  ميزوناتf2 - 1720 

NT3  ميزوناتf2 - 1810 

NT3  ميزوناتf2 - 2010 
NT3  ميزوناتf2 - 2300 

NT3  ميزوناتf2 - 2340 

NT3  ميزوناتf2 prime - 1525 
NT3  ميزوناتf4 - 2050 

NT3  ميزوناتf4 - 2300 

NT3  ميزوناتf6 - 2510 
NT3  ميزوناتk*2-1430 

NT3  ميزوناتk*3-1780 

NT3  ميزوناتk*4-2045 
NT3  ميزوناتk2-1770 

NT3  ميزوناتk2-1820 

NT3  ميزوناتphi3-1850 
NT3  ميزوناتpi2-1670 

NT3  ميزوناتpi2-2100 

NT3  ميزوناتrho-1690 
NT3  ميزوناتrho-2250 

NT3  ميزوناتrho-2350 

NT3  1670 -ميزونات أوميغا 
NT3  3555 - 2ميزونات خي 

NT3  9915ميزونات خي - b2 

NT2 ميزونات جمال 

NT3  ميزوناتb 

NT4  ميزوناتb المعتدلة 

NT5  ميزوناتb المضادة المعتدلة 
NT4  ميزوناتb زائد 

NT4  ميزوناتb ناقص 

NT3  ميزوناتb c 
NT3  ميزوناتb s 

NT3  ميزوناتb*-5325 

NT2 ميزونات سلّمية 
NT3  ميزوناتa0-980 

NT3  ميزوناتf0 - 1240 

NT3  ميزوناتf0 - 1300 
NT3  ميزوناتf0 - 1590 

NT3  ميزوناتf0 - 1730 
NT3  ميزوناتf0 - 980 

NT3  ميزوناتk*0-1430 

NT3  3415 - 0ميزونات خي 

NT2 ميزونات شبه سلمية 

NT3 بيونات 

NT4 بيونات زائدة 
NT4 بيونات كونية 

NT4 بيونات معتدلة 

NT4 بيونات ناقص 
NT3 كاؤونات 

NT4 كاؤونات زائد 

NT4 كاؤونات كونية 
NT4 كاؤونات مضادة 

NT5 كاؤونات مضادة معتدلة 

NT4 كاؤونات معتدل 
NT5 كاؤونات مضادة معتدلة 

NT5 كاؤونات معتدلة طويلة العمر 

NT5 كاؤونات معتدلة قصيرة العمر 
NT4 كاؤونات ناقص 

NT3  ميزوناتb 

NT4  ميزوناتb المعتدلة 
NT5  ميزوناتb المضادة المعتدلة 

NT4  ميزوناتb زائد 

NT4  ميزوناتb ناقص 
NT3  ميزوناتb c 

NT3  ميزوناتb s 

NT3  ميزوناتd 
NT4  ميزوناتd زائد 

NT4  ميزوناتd معتدلة 

NT5  ميزوناتd المضادة المعتدلة 
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NT4  ميزوناتd ناقص 

NT3  ميزوناتds 
NT3  ميزوناتeta 

NT3  ميزوناتeta-1295 

NT3  ميزوناتeta-1440 
NT3  ميزوناتeta c-2980 

NT3  ميزوناتeta prime-958 

NT3  ميزوناتk-1460 
NT3  ميزوناتk-1830 

NT3  ميزوناتpi-1300 

NT3  ميزوناتpi-1770 
NT3 ميزونات مضادة شبه سلمية 

NT4  ميزوناتb المضادة المعتدلة 

NT4  ميزوناتd المضادة المعتدلة 
NT2 ميزونات غريبة 

NT3 كاؤونات 

NT4 كاؤونات زائد 
NT4 كاؤونات كونية 

NT4 كاؤونات مضادة 

NT5 كاؤونات مضادة معتدلة 
NT4 كاؤونات معتدل 

NT5 كاؤونات مضادة معتدلة 

NT5 كاؤونات معتدلة طويلة العمر 
NT5 كاؤونات معتدلة قصيرة العمر 

NT4 كاؤونات ناقص 

NT3  ميزوناتb s 
NT3  ميزوناتd s-2536 

NT3  ميزوناتd*s-2110 

NT3  ميزوناتds 
NT3  ميزوناتk-1460 

NT3  ميزوناتk-1830 

NT3  ميزوناتk*-1410 
NT3  ميزوناتk*-1680 

NT3  ميزوناتk*-892 

NT3  ميزوناتk*0-1430 

NT3  ميزوناتk*2-1430 

NT3  ميزوناتk*3-1780 

NT3  ميزوناتk*4-2045 
NT3  ميزوناتk1-1270 

NT3  ميزوناتk1-1400 

NT3  ميزوناتk2-1770 
NT3  ميزوناتk2-1820 

NT2 ميزونات متجهة 

NT3  ميزوناتb*-5325 
NT3  ميزوناتd*-2010 

NT3  ميزوناتj psi-3097 

NT3  ميزوناتk*-1410 
NT3  ميزوناتk*-1680 

NT3  ميزوناتk*-892 
NT3  ميزوناتphi-1020 

NT3  ميزوناتphi-1680 

NT3  ميزوناتpsi-3685 

NT3  ميزوناتpsi-3770 

NT3  ميزوناتpsi-4040 

NT3  ميزوناتpsi-4160 
NT3  ميزوناتpsi-4415 

NT3  ميزوناتrho-1450 

NT3  ميزوناتrho-1700 
NT3  ميزوناتrho-2150 

NT3  ميزوناتrho-770 

NT3  10023 -ميزونات إبسيلون 
NT3  10355 -ميزونات إبسيلون 

NT3  10580 -ميزونات إبسيلون 

NT3  10860 -ميزونات إبسيلون 
NT3  11020 -ميزونات إبسيلون 

NT3  9460 -ميزونات إبسيلون 

NT3  1420 -ميزونات أوميغا 
NT3  1675 -ميزونات أوميغا 

NT3  782 -ميزونات أوميغا 

NT2 ميزونات مضادة 
NT3 ميزونات مضادة شبه سلمية 

NT4  ميزوناتb المضادة المعتدلة 

NT4  ميزوناتd المضادة المعتدلة 
NT2 ميزونات مفتونة 

NT3  ميزوناتb c 

NT3  ميزوناتd 
NT4  ميزوناتd زائد 

NT4  ميزوناتd معتدلة 

NT5  ميزوناتd المضادة المعتدلة 

NT4  ميزوناتd ناقص 

NT3  ميزوناتd s-2536 
NT3  ميزوناتd*-2010 

NT3  ميزوناتd*2-2460 

NT3  ميزوناتd*s-2110 
NT3  ميزوناتd1-2420 

NT3  ميزوناتds 

RT أينشتاين-إحصاء بوز 
RT فرميوني -تناظر بوزوني 

RT أينشتاين-غاز بوز 

RT نموذج البوزونات المتآثرة 

 زائد Wبوزونات 

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1985-10-11 

*BT1 بوزونات متجهة متوسطة 

RT مدمنوا الخمر 

 ناقص Wبوزونات 

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1985-10-11 

*BT1 بوزونات متجهة متوسطة 

RT مدمنوا الخمر 

 المعتدلة Zبوزونات 

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1985-10-11 

*BT1 بوزونات متجهة متوسطة 
RT  محطة الطاقة النوويةzino   

 بوزونات ضعيفة

2000-03-29 

SEE بوزونات متجهة متوسطة 

 بوزونات غولدستون

جسيمات معدومة الكتلة تحدث في نظريات محددة لكسر 
 التناظر.

BT1 بوزونات 
*BT1 جسيمات مفترضة 

NT1 تأكسيونا 

NT1 ماجورونات 
RT  زمرsu 

RT مبادىء الصمود 

 بوزونات متجهة متوسطة

SF بوزونات ضعيفة 

*BT1 بوزونات متوسطة 

NT1  بوزوناتw زائد 
NT1  بوزوناتw ناقص 

NT1  بوزوناتz المعتدلة 

RT  كوارك -تآثرات إلكترون 
RT زاوية فاينبرغ 

 بوزونات متوسطة

UF  بوزونw 

BT1 بوزونات 
BT1 جسيمات أولية 

NT1 بوزونات متجهة متوسطة 

NT2  بوزوناتw زائد 
NT2  بوزوناتw ناقص 

NT2  بوزوناتz المعتدلة 

 بوزونات هيغر

INIS: 1976-07-16; ETDE: 1976-11-01 

BT1 بوزونات 

BT1 جسيمات أولية 
RT كسر التناظر 

RT هيغزينوس 

 بوزيترونات

*BT1 لبتونات مضادة 
NT1 بوزيترونات كونية 

RT أزواج إلكترونية 

RT إلكترونات 
RT بوزيترونيوم 

RT جسيمات بيتا 

RT حزم بوزيترونية 
RT مصادر بوزيترونية 

 بوزيترونات كونية

INIS: 1983-03-14; ETDE: 1975-07-29 

*BT1 إشعاع كوني ثانوي 
*BT1 بوزيترونات 

 بوزيترونيوم

SF كيمياء البوزيتروتيوم 

RT إلكترونات 

RT بروتونيوم 
RT يتروناتبوز 

RT ذرات 

RT مركبات البوزيترونيوم 
RT ميونيوم 

 (210بوستوم )بولونيوم 

1995-11-06 

USE  210بولونيوم 

 بوسنيا وهرزغوفينا

INIS: 1997-11-11; ETDE: 2000-10-12 

SF يوغسالفيا 

*BT1 أوروبا الشرقية 

 بوسولفان

USE ميالران 

 بوفوتينين

1996-06-26 
*BT1 سيروتونين 

*BT1 ُمْهِلسات 

 بوكسيت

 هيدروكسيد ألمينوم الحديدي.         
*BT1 أركزة األلمنيوم 

RT هدروكسيدات األلمنيوم 

 بول

UF بيلة ديوكسي سيتيدنّية 

UF تحليل البولة 

*BT1 سوائل الجسم 
*BT1 نفايات بيولوجية 

RT إفراغ 

RT ُكلى 
RT كيتوستيروئيدات بولية 

RT مدرات البول 

RT مسلَك بولي 

 وناتبوالر

UF بوالريتونات 

BT1 أشباه جسيمات 

 بوالريتونات

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-04-26 
USE بوالرونات 

 بولة

UF )كرباميد )بولة 
*BT1 أميدات 

*BT1 مشتقات حمض الكربونيك 

RT أالنتوئين 
RT م بولي  تسمُّ

RT  ألدهيد النمل -رغوات البولة 

RT سترولين 
RT نترويوريا 

RT هيدانتوينات 

 بولتووديت

1997-01-28 
USE معادن السيليكيت 

USE معادن اليورانيوم 

 بولندا

1997-03-07 
*BT1 أوروبا الشرقية 

BT1 بلدان نامية 

RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 

 بولونيوم

*BT1 معادن 

RT نشاط إشعاعي طبيعي 

 186بولونيوم 

2007-05-23 

*BT1 نظائر البولونيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
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 187بولونيوم 

2007-05-23 
*BT1 نظائر البولونيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 188بولونيوم 

2002-08-13 
*BT1 نظائر البولونيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 189بولونيوم 

2007-04-19 

*BT1 نظائر البولونيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 190بولونيوم 

INIS: 2000-06-15; ETDE: 2002-03-28 

*BT1 نظائر البولونيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 191بولونيوم 

2007-04-19 

*BT1 نظائر البولونيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 192بولونيوم 

*BT1 نظائر البولونيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 193بولونيوم 

*BT1 نيومنظائر البولو 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 194بولونيوم 

*BT1 نظائر البولونيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 195بولونيوم 

*BT1 نظائر البولونيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 196بولونيوم 

*BT1 نظائر البولونيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 197بولونيوم 

*BT1 نظائر البولونيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 198بولونيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البولونيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 199بولونيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البولونيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 200بولونيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البولونيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 201بولونيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البولونيوم 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 ماكبنظائر انتقال مت 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 202بولونيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر البولونيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 203بولونيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البولونيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 ماكبنظائر انتقال مت 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 204بولونيوم 

*BT1 نظائر البولونيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 205بولونيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البولونيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 206بولونيوم 

*BT1 نظائر البولونيوم 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 207بولونيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البولونيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 208بولونيوم 

*BT1 نظائر البولونيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 209بولونيوم 

*BT1 نظائر البولونيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 210بولونيوم 

1995-11-06 
UF  (210بوستوم )بولونيوم 

UF  راديومf 
*BT1 ائر البولونيومنظ 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 211بولونيوم 

UF  أكتينيومc/ 

*BT1 نظائر البولونيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 212بولونيوم 

UF / توريومc 
*BT1 نظائر البولونيوم 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -زوجية نوى 

 213بولونيوم 

*BT1 نظائر البولونيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 214بولونيوم 

UF / راديومc 

*BT1 نظائر البولونيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 الل ألفانظائر مشعة من اضمح 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 



 215بولونيوم  168 بيئة

 

 

 215بولونيوم 

UF  أكتينيومa 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البولونيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 216بولونيوم 

UF  توريومa 

*BT1 نظائر البولونيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 217بولونيوم 

*BT1 نظائر البولونيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 218بولونيوم 

UF  راديومa 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البولونيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 219بولونيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البولونيوم 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 220بولونيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر البولونيوم 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 N-بولي ميتيل ميتا أكريليت إتيل ماليميد 

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1980-03-04 

UF  متا االكريالتمتعدد متيل 
*BT1 متعدد األكريالتات 

RT إسترات حمض الميتاكريليك 

RT زجاج البليكسي 
RT لوسيت 

 بوليبورس فرسيكولور

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1987-04-24 
*BT1 فطور 

 بوليتين

USE متعدد االتيلينات 

 بوليفيا

*BT1 أمريكا الجنوبية 
BT1 بلدان نامية 

NT1 تشاكلتايا 

RT )آنديز )جبال 

 ثنائي فنيل بنزن -بوليمر مشترك من الستيرين 

USE  متعدد الستيرين- dvb 

 بوليمرات

NT1 بوليمرات أليفة للماء 
NT1 سليكونات 

NT2 سيالستيك 

NT1 متماثرات عضوية 
NT2 أرالديت 

NT2 بالستيك 

NT3 أراميدات 
NT3 بكليت 

NT3 بالستيك مقّوى 

NT3 تفلون 
NT3 زجاج البليكسي 

NT3 فورمفار 

NT3 فوق الكبريتات 

NT3 لدائن حرارية 
NT3 لوسيت 

NT3 متعدد الستيرين 

NT3 متعددة البورتان 
NT4 هالتان 

NT3 مركبات تدالر 

NT3 ميالر 
NT3 نيلون 

NT2 بوليمرات مشتركة 

NT2 بوليمرات مطعمة 
NT2 تكستوليت 

NT2 راتنجات 

NT2 رغوات بالستيكية 
NT2 غليوكوالت متعدد االتيلين 

NT3 بلورونيكس 

NT3 كربوواكس 
NT2 متعدد األميدات 

NT3 متعددة البورتان 

NT4 هالتان 
NT3 نيلون 

NT2 )متعدد االستال )راتنجات األستال 

NT3 فورمفار 
NT3 متعدد أكسي المتيلنات 

NT2 متعدد االسترات 

NT2 متعدد االستيلينات 
NT2 متعدد االولفينات 

NT3 متعدد االتيلينات 

NT4 عي فلورواتيلينمتعدد ربا 
NT5 تفلون 

NT4  مركبkel-f 

NT3 متعدد البروبيلين 
NT3 متعدد الستيرين 

NT3  متعدد الستيرين- dvb 

NT2 متعدد االيزوبرين 

NT2 متعدد الفنيل 

NT3 أسيتات متعدد الفنيل 

NT3 بيروليدون متعدد الفنيل 
NT3 خالت متعددة الفنيل 

NT3 كلوريد متعددة الفنيل 

NT3 متعدد األكريالتات 
NT4  بولي ميتيل ميتا أكريليت إتيل ماليميد-n 

NT4 زجاج البليكسي 

NT4 فوق الكبريتات 
NT4 لوسيت 

NT3 متعدد الستيرين 

NT3 مركبات تدالر 
NT2 متعدد الكربونات 

NT2 مطاطيات 
NT3 بونا 

NT3 سيالستيك 

NT3 فيتون 

NT3 التكس 

NT3 مطاط طبيعي 

NT2 نيوبرين 
NT1 ت العضويةمتماثرا 

NT1 مقاييس المرونة 

NT2 متعدد االيزوبرين 
NT2  البروبلين -متماثرات دينية االتيلين 

NT2 مطاطيات 

NT3 بونا 
NT3 سيالستيك 

NT3 فيتون 

NT3 التكس 
NT3 مطاط طبيعي 

NT2 نيوبرين 

RT أحاديات الحد 
RT دندريميرات 

RT  ألدهيد النمل -رغوات البولة 

RT عوامل االنسداد 
RT متثانيات 

RT مقاييس جرعة لونية 

RT مكاشيف المسار الكهرنافذية 
RT هالمات مائية 

 بوليمرات أليفة للماء

2000-01-11 

BT1 بوليمرات 
*BT1 هالمات 

RT ماء 

RT مواد تدريع 

 بوليمرات األكريليك

USE متعدد األكريالتات 

 بوليمرات الستيرين

USE متعدد الستيرين 

 بوليمرات مشتركة

INIS: 1975-11-07; ETDE: 1975-12-16 
*BT1 متماثرات عضوية 

 بوليمرات مطعمة

*BT1 متماثرات عضوية 
RT مواد التبادل األيوني 

 بوليميرازات

*BT1 ترانسفيراز نوكليوتيديلي 

NT1 بوليميرازات الدنا 

NT1 بوليميرازات الرنا 

 بوليميرازات الدنا

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1984-01-27 

*BT1 بوليميرازات 
RT إصالح بيولوجي 

RT انتساخ 

RT بروتينات نووية 
RT بوليميرازات الرنا 

RT تصليح الدنا 
RT تنسُّخ الدنا 

RT دنا 

 بوليميرازات الرنا

INIS: 1995-01-10; ETDE: 1984-01-27 
*BT1 بوليميرازات 

RT انتساخ 

RT بروتينات نووية 
RT بوليميرازات الدنا 

RT رنا 

RT رنا مرسال 
RT عوامل انتساخ 

RT معالجة الرنا 

 بوليوسيت

INIS: 1983-06-02; ETDE: 1982-11-08 
*BT1 معادن السيليكيت 

RT سليكات  السيزيوم 

RT سليكات الصوديوم 
RT سيليكات األلمنيوم 

 بومرونات

USE جسيمات بومرانشوك 

 بونا

*BT1 مطاطيات 

RT بوتاديئين 

 بويضات

*BT1 أعراس 
RT إباضة 

RT إخصاب 

RT بيض 
RT تكّون البيضة 

RT خاليا بيضيّة 

RT دورة الحياة 

 بيئات تحت سطحية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-06-21 

SEE تحت أرضي 

 بيئة

RT أجواء تحت السيطرة 

RT احتياطيات طبيعية 

RT اختيار الموقع 
RT استخدام األرض 

RT استخدام المياه 

RT بيئة طبيعية 
RT تأثيرات بيئية 

RT تأثيرات بيئية 

RT تحليل إقليمي 
RT تدهور بيئي 

RT تشريعات الماء النظيف 
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RT تشريعات الهواء النظيف 

RT تكيّف بيولوجي 
RT ث  تلوُّ

RT ث  تلوُّ

RT حماية بيئية 
RT حوادث 

RT راحة حرارية 

RT سياسة بيئية 
RT شهادات التأثير البيئي 

RT طب وقائي 

RT غالف الجو األرضي 
RT ُغالف حيوي 

RT غالف مائي 

RT قرار سياسة البيئة الوطنية في الواليات المتحدة 
RT قرارات حماية البرية 

RT مساحات التسلية 

RT ض البيئي  مسار التعرُّ
RT مكامن السقط 

RT منظومات بيئية 

RT مواقع المفاعالت 
RT نقل بيئي 

RT هجرة نكليدات مشعة 

RT وعي بيئي 
RT وقاية من اإلشعاع 

 بيئة طبيعية

INIS: 1991-08-12; ETDE: 1976-11-01 

المنطقة أو نمط بيئة حيث يتواجد أو يعيش بشكل عادي  نبات 
 أو حيوان.

RT أعشاش 

RT بيئة 
RT تشظية بيئة طبيعة 

 بياض منعكس )ألبيدو(

RT استضاءة 
RT انعكاس 

RT قسر المشع 

RT نظرية النقل النتروني 

 بيانات

 ح أكثر خصوصية.لتأشير البيانات استعمل دائماً مصطل

UF قيم مقيسة 

SF جداول 
SF قِيَم 

SF معلومة مسّجلة 

BT1 معلومات 
NT1 بيانات عددية 

NT2 بيانات إحصائية 

NT2 بيانات تجريبية 
NT2 بيانات مصنفة 

NT2 بيانات ُمقَيَّمة 

NT2 بيانات نظرية 
NT2 معطيات مالية 

NT1 تنسيق البيانات 

RT إدارة قاعدة البيانات 
RT الحاجة للمعلومات 

RT تغاير البيانات 

RT تقييمات مقارنة 
RT  دليلcinda الحاسوبي للمعطيات النووية 

RT معالجة البيانات 

RT وفرة 

 بيانات إحصائية

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1980-07-09 

( من أجل Nتستعمل فقط بالترابط مع المؤشر الحرفي )
 تأشير البيانات. 

*BT1 بيانات عددية 

 بيانات تجريبية

INIS: 1978-10-20; ETDE: 1979-02-27 
( من أجل Nتستعمل فقط بالترابط مع المؤشر الحرفي )

 تأشير البيانات. 

*BT1 بيانات عددية 
RT صّوات مرجعية 

 بيانات تدقيق

INIS: 1994-09-29; ETDE: 1983-05-21 

BT1 تدقيقات 

 بيانات حادث فوكوشيما

2014-08-04 
 من أرشيف الحادث النووي لفوكوشيما.تستعمل لبيانات 

BT1 أرشيف حادث فوكوشيما 

*BT1 مجموعات البيانات 
RT تنسيق البيانات 

RT حوادث المفاعالت 

RT  محطة الكهرباء النووية في فوكوشيما دايتشي 

 بيانات عددية

INIS: 1996-03-12; ETDE: 1979-02-27 

( من أجل Nتستعمل فقط بالترابط مع المؤشر الحرفي )
 تأشير البيانات. 

*BT1 بيانات 

NT1 بيانات إحصائية 

NT1 بيانات تجريبية 
NT1 بيانات مصنفة 

NT1 بيانات ُمقَيَّمة 

NT1 بيانات نظرية 
NT1 معطيات مالية 

RT اظهار المعطيات للعيان 

 بيانات مصنفة

INIS: 1978-10-20; ETDE: 1979-02-27 

( من أجل Nتستعمل فقط بالترابط مع المؤشر الحرفي )
 تأشير البيانات. 

*BT1 بيانات عددية 

RT تنسيق البيانات 

RT جمع البيانات 
RT مجموعات المعطيات النووية 

 بيانات ُمقَيَّمة

INIS: 1978-10-20; ETDE: 1979-02-27 

تشير إلى البيانات المجموعة من المصادر التي يمكن أن 
تتكون من تجميع بيانات تم تقييمها وبعض الحكم على دقتها 

 أو قيمتها ويتم تضمينه أو التعبير عنه.

UF )تنسيق البيانات )مقدَّر 
*BT1 بيانات عددية 

RT مجموعات المعطيات النووية 

 بيانات نظرية

INIS: 1996-03-12; ETDE: 1979-02-27 

( من أجل Nتستعمل فقط بالترابط مع المؤشر الحرفي )
 تأشير البيانات. 

*BT1 بيانات عددية 

 بيبرازينات

*BT1 بيرازينات 

RT أمينات 

 بيبريدينات

UF بيريدينات سداسية الماء 

UF خماسي المتيلين إمينات 

UF ديانابول 

*BT1 أمينات 

*BT1 بيريدينات 

NT1 بيثيدين 
NT1  ثالثي أستون أمين-n- أكسيل 

NT1 ثنائي بريدامول 

 بيبسين

 .3.4.23.3و  3.4.23.2و  3.4.23.1كود رقم 

*BT1 بروتينازات حمضية 

RT معدة 
RT هضم 

 بيتاترونات

*BT1 مسّرعات دورية 

RT بيتاترونات بالزمية 

 بيتاترونات بالزمية

UF مسّرعات بودكر 

*BT1 مسّرعات جماعية 

RT بيتاترونات 

 بيتس )مختبر قدرة ذرية(

 مخبر الطاقة الذرية في بيتس.

*BT1 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 
*BT1 هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT بنسلفانيا 

 بيتسبرغ

INIS: 1992-07-22; ETDE: 1976-09-14 
*BT1 بنسلفانيا 

BT1 مناطق المدينة 

 بيثيدين

UF دوالنتال 
UF ديمرول 

UF مبريدين 

*BT1 بيبريدينات 
*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

*BT1 عطريات 

*BT1 رات  مخدِّ
*BT1 نات  ُمسّكِ

 بيجل

*BT1 كالب 

 بيرازوالت

مركبات تحتوي على حلقة خماسية غير متجانسة        
 .2 و 1تحتوي على ذرات النتروجين في المواضع 

*BT1 آزوالت 
NT1 إندازوالت 

NT1 بيرازولينات 

NT2 أنتيبيرين 

 بيرازولينات

UF أمينوبْيرين 

UF ثنائي مضاد بيريل ميثان 

UF  ْدام 
*BT1 بيرازوالت 

NT1 أنتيبيرين 

 بيرازينات

مركبات تحتوي على حلقة سداسية غير متجانسة         
 .2و  1تحتوي على ذرات النتروجين في المواضع 

*BT1 أزين 
NT1 فتاالزينات 

NT2 لومينول 

 بيرازينات

1996-10-23 
مركبات تحتوي على حلقة سداسية غير متجانسة        

 .4و  1تحتوي على ذرات النتروجين في المواضع 

UF 4،1-ديازينات 
UF أحمر التولولن 

UF أحمر حيادي 

*BT1 أزين 
NT1 بيبرازينات 

NT1 فنازين 

RT بتريدينات 

 بيرانات

1996-06-28 

مركبات تحتوي على حلقة سداسية غير متجانسة        
 تحتوي على ذرة أوكسجين واحدة.

*BT1 مركبات أكسجينية حلقية المتجانسة 

NT1 بيرونات 
NT1 رباعي هدروالبيران 

NT1 كَرَستين 

NT1 كومارين 
NT1 هماتوكسيلين 

 بيرليب

تجمع في سبيكة الفوالذ للحديديت )فريت( وكربيد        
 الحديد.
UF  كرسون( -برليت )سبيكة حديد 

RT حديد صب 

RT )حديديت )فّريت 
RT فوالذ 

RT كربيد الحديد 

 بيرهيت

INIS: 1998-10-23; ETDE: 1984-02-10 
USE بيروكلور 

 بيرو

*BT1 أمريكا الجنوبية 
BT1 بلدان نامية 

RT )آنديز )جبال 

RT نهر األمازون 
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 بيروتيت

ETDE: 1976-03-31 
*BT1 معادن سلفيدية 

NT1 ترويليت 

RT كبريتيدات الحديد 

 بيروغالول )حمض البيروغاليك(

UF 3،2،1-ثالثي هدروكسي البنزن 

UF حمض البيروغاليك 

*BT1 متعدد الفنوالت 
BT1 ُمّظهرات 

 بيروفسكيتات

INIS: 1994-07-14; ETDE: 1976-09-28 
معادن مع شبكة مكتظة مغلقة  والصيغة العامة         

ABX/sub 3/   حيثA  وB معادن وX  الالمعدن، عادة
O. 

BT1 فلزات 

NT1 بروفسكيت 

RT برونزالصوديوم والتنغستين 
RT مواد أكسيدية 

RT مواد مغنطيسية فّريتية 

 بيروفيلليت

2000-04-12 
 معدن أبيض أو مخضر، أو رمادي أو بني.       

*BT1 معادن السيليكيت 

RT سيليكات األلمنيوم 

 بيروكسيلين

USE نتروسلولوز 

 بيروكسينات

1976-05-07 
 مجموعة داكنة لمعادن السليكات في تشكيل الصخور.         

USE معادن السيليكيت 

 بيروكلور

INIS: 1998-10-23; ETDE: 1982-02-11 
UF بيرهيت 

BT1 فلزات 

 بيروالت

1996-10-22 
مركبات تحتوي على حلقة خماسية غير متجانسة          

 تحتوي على ذرة نتروجين واحدة.

UF بليفردين 
UF مولد اليوروبيلين 

*BT1 آزوالت 

NT1 إندوالت 
NT2 أخضر اإلندوسيانين 

NT2 تريبتامينات 

NT3 سيروتونين 
NT4 بوفوتينين 

NT3 ميالتونين 
NT2 تريبتوفان 

NT2 حمض الليسرجيك 

NT2 بينريزير 
NT2 ستريكنين 

NT2 فِْنبالستين 

NT2 نيلة 
NT1 بليروبين 

NT1 بيروليدونات 

NT2 بيروليدون متعدد الفنيل 
NT1 بيروليدينات 

NT2 برولين 

NT2 نيكوتين 
NT2 هدروكسي برولين 

RT كربازوالت 

 بيروليدون متعدد الفنيل

UF بيروليدون متعدد الفنيل 
*BT1 بدائل الدم 

*BT1 بيروليدونات 

*BT1 متعدد الفنيل 

 بيروليدون متعدد الفنيل

USE بيروليدون متعدد الفنيل 

 بيروليدونات

UF بوتيروالكتام 
UF بيروليدينونات 

*BT1 بيروالت 

*BT1 الكتامات 
NT1 بيروليدون متعدد الفنيل 

 بيروليدينات

UF رباعي هدروالبيروالت 

*BT1 أمينات 
*BT1 بيروالت 

NT1 برولين 

NT1 نيكوتين 
NT1 هدروكسي برولين 

 بيروليدينونات

1996-04-29 

USE بيروليدونات 

 بيرونات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-10-23 

 بيرونات.       

UF )كرومون )البيرونات 

*BT1 بيرانات 

 بيريت

1978-07-03 
UF بيريتات 

*BT1 معادن سلفيدية 

RT أركزة حديدية 
RT عملية تمليص باألكسجين لمعالجة البيريت 

RT كبريتيدات الحديد 

RT مركزيت 

 بيريتات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-04-19 

USE بيريت 

 بيريدن آزو هدروكسي النفتالين

ETDE: 2005-02-01 

USE بريديالزونافتول 

 بيريدوكسال

*BT1 ألدهيدات 
*BT1 بيريدينات 

*BT1 مركبات أكسجين عضوية 

RT بيكولين 
RT تمائم أنزيمات 

RT  زمرة فيتامينb 

 بيريدين

INIS: 1992-09-18; ETDE: 1992-10-13 
*BT1 بيريدينات 

 بيريدين آزوهدروكسي نفتالين

USE بريديالزونافتول 

 بيريدينات

1996-07-18 

مركبات تحتوي على حلقة سداسية غير متجانسة         
 تحتوي على ذرة نتروجين واحدة.

UF ديوراست 

UF يودوبيراست 

*BT1 أزين 
NT1 أكريدينات 

NT2 برتقالي األكريدين 

NT2 فالفينات 
NT3 أكريفالفين 

NT3 بروفالفين 

NT1 بريدوكسين 
NT1 بريديالزوريزورسينول 

NT1 بريديالزونافتول 

NT1 بيبريدينات 
NT2 بيثيدين 

NT2  ثالثي أستون أمين-n- أكسيل 

NT2 ثنائي بريدامول 
NT1 بيريدوكسال 

NT1 بيريدين 

NT1 بيكولين 
NT2 حمض البكولينيك 

NT1 ثنائي البيريدين 

NT1 حمض النيكوتينيك 
NT1 ( غلوتامات البريدوكسيليدينe) 

NT1 كينولينات 

NT2 أكسين 

NT2 فّرون 

NT2 كينالدين 
NT1 مركبات البيريدينيوم 

NT1 نيكوتين 

NT1 نيكوتين أميد 
RT إيزونيازيد 

RT ثنائي نوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين 

 بيريدينات المتيل

USE بيكولين 

 بيريدينات سداسية الماء

USE بيبريدينات 

 بيريميدينات

1996-10-23 
مركبات تحتوي على حلقة سداسية غير متجانسة        

 .3و  1تحتوي على ذرات النتروجين في المواضع 

UF 3،1-ديازينات 

UF حمض البوربوريك 

UF سلفاديازين 

UF )موركسيد )حمض البوبوريك 
*BT1 أزين 

NT1 وكسانأل 

NT1 باربيتوراتات 
NT2 فينوباربيتال 

NT2 نمبوتال 

NT1 تيامين 
NT1 تيميدين 

NT1 سيتوزين 

NT1 سيتيدين 
NT1 سيتيدين منقوص األكسجين 

NT1 يوراسيالت 

NT2 بروموراسيالت 
NT3 برومودأكسي يوريدين 

NT2 تيمين 

NT2 ثيويوراسيل 
NT2 حمض األوروتيك 

NT2 فلورويوراسيالت 

NT3 فلوكسريدين 
NT2 كلور اليوراسيالت 

NT2 يودوأوراسيالت 

NT3 يوديد أكسي يوريدين 
NT2 يوريدين 

NT2 يوريدين منقوص األكسجين 

RT بتريدينات 
RT َمثنويّات بيريميدنية 

RT نوكليوزيدات 

 بيرين

*BT1 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 بيزم )جنس البازالء(

UF نبات البازالء 

*BT1 قَْرنيّات 
RT ءبازال 

 بيسيانس كريك

2000-04-12 

*BT1 أنهار 
RT كولورادو 

 بيض

UF صفار البيض 

RT بويضات 
RT تفريخ 

RT طيور 
RT عوالق سمكية 

RT غذاء 

 بيع الفائض

INIS: 1993-01-21; ETDE: 1980-03-04 
USE إعادة بيع 

 بيفاترون

*BT1 سينكروترونات 

RT بيفاالك 

 في بركلي bevalacبيفاترون

INIS: 1976-01-28; ETDE: 1979-05-03 

USE بيفاالك 
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 بيفاالك

INIS: 1999-01-20; ETDE: 1975-10-01 
 مع البيفاترون. superhilacربط مسرع 

UF بيفاترونbevalac في بركلي 

*BT1 مسّرعات دورية 
RT بيفاترون 

RT  مسّرعsuperhilac 

 بيفرلودج

1996-07-16 
USE ساسكاتشوان 

 بيقية

USE فيسيا 

 بيكات )مفردها: بيكة(

1996-07-08 

USE ثدييّات 

 بيكرليت

*BT1 معادن اليورانيوم 
*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد الكالسيوم 

RT أكاسيد اليورانيوم 

 بيكولين

UF بيريدينات المتيل 

*BT1 بيريدينات 
NT1 حمض البكولينيك 

RT بيريدوكسال 

 بيلة ألبومينية

RT ألبومينات 

 يةبيلة ديوكسي سيتيدنّ 

USE بول 

USE سيتيدين منقوص األكسجين 

 بيلة سكرية

1996-06-28 
USE أمراض استقالبية 

USE أمراض الجهاز البولي التناسلي 

 بيلوكربين

*BT1 قلوانيات 

*BT1 محاكيات نظير ودية 

 بيليتيت

2000-04-12 
*BT1 معادن اليورانيوم 

*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد الباريوم 
RT أكاسيد اليورانيوم 

 بيليز

INIS: 1997-04-29; ETDE: 1979-12-10 

*BT1 أمريكا الوسطى 
BT1 بلدان نامية 

 بيليوتونيت

USE تكتيتات 

 بيلييت

1996-06-26 

USE فلزات كربوناتية 

USE معادن اليورانيوم 

 بيمفالس بروميالس

INIS: 1993-07-14; ETDE: 1984-08-20 

USE ِمنّوه  ذو الرأس السمين 

 بيناكول

UF رباعي متيل اتيلين غليكول 

*BT1 غليكوالت 

 بينيت

RT فوالذ 
RT مرتنزيت 

 بيوت بجدران مزدوجة

INIS: 1992-08-25; ETDE: 1981-06-13 

USE بنايات ذات غالف مزدوج 

 بيوت بطبقات مزدوجة

INIS: 1992-08-25; ETDE: 1981-06-13 
USE بنايات ذات غالف مزدوج 

 بيوت متنقلة

2000-04-12 

*BT1 أبنية سكنية 
RT أبنية مسبقة الصنع 

RT أَُسر 

RT قطاع اإلقامة 
RT َمْركبات 

RT منازل 

 بيوتيت

وزعت على نحو واسع لمعدن تشكيل الصخور المهم        
 لمجموعة الميكا.

*BT1 ميكا 
RT غرانيت 

 بيوتين

UF  فيتامينh 

*BT1 إيميدازوالت 
*BT1 حموض حلقية المتجانسة 

*BT1  زمرة فيتامينb 

*BT1 مركبات كبريت عضوية 

 بيوفالفونيات

UF  فيتامينp 

BT1 فيتامينات 

 بيولوجيا

NT1 يَّة  بيولوجيا قَّرِ

NT1 تشريح 

NT1 علم األحياء اإلشعاعي 
NT1 علم الحيوان 

NT1 علم الخلية 

NT1 علم النبات 
NT2 جغرافيا نباتية 

NT1 علم الوراثة 

RT أعضاء 
RT أنسجة حيوانية 

RT تأثيرات بيولوجية 

RT تصنيف 
RT تطور بيولوجي 

RT تكافل 

RT حيوانات 
RT طب 

RT ُغالف حيوي 

RT كيمياء جيوأحيائية 
RT كيمياء حيوية 

RT متعّضات دقيقة 

RT منظومات بيئية 
RT نباتات 

 بيولوجيا ُجَزْيئية

RT استقالب 

RT اصطناع حيوي 
RT تأثيرات بيولوجية 

RT تسلسَل الدنا 

RT تطور بيولوجي 
RT تقانة حيوية 

RT جزيئات 

RT ُصدُوع الطيقان 
RT علم األحياء اإلشعاعي 

RT فيزياء حيوية 

RT فيزيولوجيا 
RT مسارات بيولوجية 

RT )هندسة جينية )وراثية 

يَّة  بيولوجيا قَّرِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-17 

BT1 بيولوجيا 

RT تجّمد 
RT تذويب 

RT يات  قّرِ

 بيونات

UF  بيون -تفاعالت ميون 
*BT1 ميزونات شبه سلمية 

NT1 بيونات زائدة 

NT1 بيونات كونية 

NT1 بيونات معتدلة 

NT1 بيونات ناقص 
RT تكثيف البيونات 

RT  ذراتpi-k 

RT  ميو -ذرات باي 
RT  ترايمان -عالقة غولدبيرِغر 

RT  مفعولabc 

 بيونات زائدة

*BT1 بيونات 
RT بيونيوم 

 بيونات كونية

INIS: 1983-03-14; ETDE: 1975-07-29 

*BT1 إشعاع كوني ثانوي 
*BT1 بيونات 

 بيونات معتدلة

*BT1 بيونات 

RT مفعول بريماكوف 

 بيونات ناقص

*BT1 بيونات 

RT بيونيوم 

 بيونيوم

1985-11-19 

 حالة مرتبطة لبيونات زائدة و بيونات ناقصة.

RT بيونات زائدة 
RT بيونات ناقص 

RT حالة مرتبطة 

RT ذرات بيونية 
RT كاؤونيوم 

RT ميونيوم 

 (ceaبييريليت )

USE هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في بيرالت 

 بّريمية حمراء

*BT1 بكتريا االصطناع الضوئي 

 تآثر التشكيل

ليس لتفاعالت الجسيمات األولية، ألجل ذلك انظر        
 التفاعالت.

RT بنية إلكترونية 

RT بنية جزيئية 
RT تغيرات تكوينية 

RT نماذج ذرية 

 تآثر رباعي الفرميونات

USE تآثرات فيرمي 

 سبين -تأثر سبين 

USE  اقترانj-j 

 مداري -تآثر سبيني 

USE  اقترانl-s 

 تآثر نفايات الصخور

INIS: 1981-10-15; ETDE: 1981-03-17 

RT إمالء 
RT  مائع -تآثرات صخر 

RT تفاعالت كيميائية 

RT صخور 
RT  نُفايات مشعّةِمَكّب 

 تآثرات

 لجسيمات اولية واشعاعات فقط. انظر ايضاً تأثر التشكيل.

NT1 إنتاج الزوج 
NT2  ً  انتاج الزوج داخليا

NT1 تآثرات التبادل 

NT1 تآثرات التزاوج 
NT1 تآثرات الجسيمات 

NT2 إفناء 

NT2 إنتاج  ضوئي 
NT3 مفعول بريماكوف 

NT2 إنتاج كهربائي 

NT2 إنتاج مترابط 
NT2  كوارك -تآثرات إلكترون 

NT2 تآثرات التيارات المشحونة 

NT2 تآثرات الكواركات والغلوونات 
NT2 تآثرات الكواركات والكواركات المضادة 

NT2 تآثرات الكواركات والهدرونات 
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NT2  غلوون -تآثرات غلوون 

NT2  فوتون -تأثرات فوتون 
NT2  ليتون -تأثرات فوتون 

NT3  نإلكترو -تأثرات فوتون 

NT3  ميون -تأثرات فوتون 
NT3  نترينو -تأثرات فوتون 

NT2  هادرون -تأثرات فوتون 

NT3  باريون -تأثرات فوتون 
NT4  نكليون -تأثرات فوتون 

NT5  بروتون -تأثرات فوتون 

NT5  نترون -تأثرات فوتون 
NT4  هيبرون -تأثرات فوتون 

NT3  ميزون -تأثرات فوتون 

NT2  ركاتكوا -تآثرات كواركات 
NT2  لبتون -تآثرات لبتون 

NT3  إلكترون -تآثرات إلكترون 

NT3  بوزيترون -تآثرات إلكترون 
NT3  ميون -تآثرات إلكترون 

NT3  بوزيترون -تفاعالت بوزيترون 

NT3  ميون -تفاعالت ميون 
NT3 إلكترون -تفاعالت نترينو 

NT4  إلكترون -تآثرات نترينو مضاد 

NT3 ميون -تفاعالت نترينو 
NT3 نترينو -تفاعالت نترينو 

NT2  هادرون -تآثرات لبتون 

NT3  باريون -تآثرات لبتون 
NT4  نكليون -تآثرات لبتون 

NT5  نكليون -تآثرات إلكترون 

NT6  بروتون -تآثرات إلكترون 
NT6  نترون -تآثرات إلكترون 

NT5  بروتون -تآثرات لبتون 

NT6  بروتون -تآثرات لبتون مضاد 
NT7  بروتون -تفاعالت نترينو مضاد 

NT5  نترون -تآثرات لبتون 

NT6  نترون -تآثرات لبتون مضاد 

NT7  نترون -تآثرات نترينو مضاد 

NT5 تبعثر ال مرن عميق 

NT5  نكليون -تفاعالت ميون 
NT6  بروتون -تفاعالت ميون 

NT6  نترون -تفاعالت ميون 

NT5 نكليون -تفاعالت نترينو 
NT6  نكليون -تآثرات نترينو مضاد 

NT7  نترون -تآثرات نترينو مضاد 

NT7  بروتون -تفاعالت نترينو مضاد 
NT6 بروتون -تفاعالت نترينو 

NT7  بروتون -تفاعالت نترينو مضاد 

NT6 نترون -تفاعالت نترينو 
NT7  نترون -تآثرات نترينو مضاد 

NT3  ميزون -تآثرات لبتون 
NT4  يزونم -تآثرات إلكترون 

NT5  بيون -تآثرات إلكترون 

NT4  ميزون -تفاعالت ميون 

NT4 ميزون -تفاعالت نترينو 

NT2 تآثرات مقصورة 

NT3 تأثرات نصف مستثنية 
NT2  َهدرونية -تآثرات َهدرونية 

NT3 باريون -تفاعالت باريون 

NT4  نكليون -تآثرات نكليون 
NT5  نكليون -تأثرات بروتون 

NT6  روتونب -تأثرات بروتون 

NT6  نترون -تأثرات بروتون 
NT5  نترون -تفاعالت نترون 

NT4  نكليون مضاد -تآثرات نكليون 

NT5  بروتون مضاد -تأثرات بروتون 
NT5  نترون مضاد -تأثرات بروتون 

NT5  نترون -تآثرات بروتون مضاد 

NT5  نترون مضاد -تفاعالت نترون 
NT4  هيبرون -تآثرات نكليون 

NT4  هيبرون -تأثرات هيبرون 

NT3  باريون -تفاعالت ميزون 
NT4  نكليون -تفاعالت ميزون 

NT5  نكليون -تأثرات بيون 

NT6  بروتون -تأثرات بيون 
NT7  بروتون -تأثرات بيون زائد 

NT7  بروتون -تأثرات بيون ناقص 

NT6  نترون -تأثرات بيون 
NT7  نترون -تأثرات بيون زائد 

NT7  نترون -ناقص تأثرات بيون 

NT5  نكلون -تأثرات كاؤون 

NT6  بروتون -تأثرات كاؤون 

NT7  بروتون -تأثرات كاؤون معتدل 
NT7  بروتون -تأثرات كاؤون ناقص 

NT7  بروتون -تفاعالت كاؤون زائد 

NT6  نترون -تأثرات كاؤون 
NT7  نترون -تأثرات كاؤون معتدل 

NT7  نترون -تأثرات كاؤون ناقص 

NT7 نترون -كاؤون زائد  تفاعالت 
NT4  هيبرون -تفاعالت ميزون 

NT5  هيبرون -تأثرات بيون 

NT5  هيبرون -تأثرات كاؤون 
NT3  ميزون -تفاعالت ميزون 

NT4  بيون -تأثرات بيون 

NT4  كاؤون -تأثرات بيون 
NT4  كاؤون -تأثرات كاؤون 

NT2 تفاعالت التيار المعتدل 

NT2 تفاعالت شاملة 
NT3 تأثرات نصف مشتِملة 

NT2 ناتج غير مترابط 

NT1 تآثرات الحالة النهائية 
NT1 تآثرات متبقية 

NT1 تآثرات محدودة المدى 

NT1 تفاعالت أساسية 
NT2 تآثرات تثاقلية 

NT2 تآثرات ضعيفة 

NT3 اضمحالل لبتوني 
NT3 تآثرات فيرمي 

NT2 تآثرات قوية 

NT3 تآثرات تبادل الشحنة 
NT3 ةتصادمات محيطي 

NT2 تآثرات كهرمغنطيسية 

NT3 إنتاج  ضوئي 
NT4 مفعول بريماكوف 

NT3 إنتاج كهربائي 

NT3  فوتون -تأثرات فوتون 

NT3  هادرون -تأثرات فوتون 

NT4  باريون -تأثرات فوتون 

NT5  نكليون -تأثرات فوتون 
NT6  بروتون -تأثرات فوتون 

NT6  نترون -تأثرات فوتون 

NT5  هيبرون -تأثرات فوتون 
NT4  ميزون -تأثرات فوتون 

NT3 تبعثر كولوني 

NT3 عمليات انقالب أُومكالب 
NT3 مفعول كومبتون 

NT1 مزج التشكيل 

RT أَْسر 
RT اضمحالل 

RT اقتران 
RT اندفاع عرضاني 

RT تبعثر 

RT تصادمات 

RT جزيئات نووية 

RT حزم متصادمة 

RT طاقة عتبية 
RT قواعد االصطفاء 

RT قوة لورنتز 

RT  نكليون -كمون نكليون 
RT لمعان الحزمة 

RT مبرهنة بومرانشوك 

RT مدى التآثر 
RT  مفعولabc 

RT نسبة األسر إلى االنشطار 

RT نظرية المدى الفعّال 
RT وسطاء ولفنشتاين 

 إلكترون -تآثرات إلكترون 

*BT1  لبتون -تآثرات لبتون 

 بروتون -تآثرات إلكترون 

UF  ديترون -تآثرات إلكترون 
*BT1  نكليون -تآثرات إلكترون 

 بوزيترون -تآثرات إلكترون 

*BT1  لبتون -تآثرات لبتون 

 بيون -تآثرات إلكترون 

INIS: 1982-08-27; ETDE: 1979-04-11 

*BT1  ميزون -تآثرات إلكترون 

 ديترون -تآثرات إلكترون 

USE  بروتون -تآثرات إلكترون 
USE نترون -ترون تآثرات إلك 

 كوارك -تآثرات إلكترون 

INIS: 1995-08-10; ETDE: 1985-08-09 

*BT1 تآثرات الجسيمات 
RT بوزونات متجهة متوسطة 

RT تآثرات ضعيفة 

RT تآثرات كهرمغنطيسية 

 ميزون -تآثرات إلكترون 

*BT1  ميزون -تآثرات لبتون 

NT1  بيون -تآثرات إلكترون 

 ميون -تآثرات إلكترون 

*BT1  لبتون -تآثرات لبتون 

 نترون -تآثرات إلكترون 

UF  ديترون -تآثرات إلكترون 

*BT1  نكليون -تآثرات إلكترون 

 نكليون -تآثرات إلكترون 

*BT1  نكليون -تآثرات لبتون 

NT1  بروتون -تآثرات إلكترون 

NT1  نترون -تآثرات إلكترون 

 تآثرات التبادل

 ليس للتفاعالت الكيميائية.

BT1 تتآثرا 
RT تآثرات الكواركات والهدرونات 

RT تبادل سبيني 

RT قاعدة موريسون 
RT  نموذجcim 

 تآثرات التزاوج

BT1 تآثرات 

RT طريقة المولِّد اإلحداثي 

 تآثرات التيارات المشحونة

INIS: 1976-08-17; ETDE: 1976-06-07 

*BT1 تآثرات الجسيمات 

RT تفاعالت أساسية 
RT تيارات مشحونة 

RT  فاينبرغزاوية 

 تآثرات الجسيمات

BT1 تآثرات 

NT1 إفناء 

NT1 إنتاج  ضوئي 
NT2 مفعول بريماكوف 

NT1 إنتاج كهربائي 

NT1 إنتاج مترابط 
NT1  كوارك -تآثرات إلكترون 

NT1 تآثرات التيارات المشحونة 

NT1 تآثرات الكواركات والغلوونات 
NT1 تآثرات الكواركات والكواركات المضادة 

NT1 تآثرات الكواركات والهدرونات 

NT1  غلوون -تآثرات غلوون 
NT1  فوتون -تأثرات فوتون 

NT1  ليتون -تأثرات فوتون 

NT2  إلكترون -تأثرات فوتون 
NT2  ميون -تأثرات فوتون 

NT2  نترينو -تأثرات فوتون 

NT1  هادرون -تأثرات فوتون 
NT2  باريون -تأثرات فوتون 

NT3  ننكليو -تأثرات فوتون 

NT4  بروتون -تأثرات فوتون 
NT4  نترون -تأثرات فوتون 

NT3  هيبرون -تأثرات فوتون 

NT2  ميزون -تأثرات فوتون 

NT1  كواركات -تآثرات كواركات 

NT1  لبتون -تآثرات لبتون 

NT2  إلكترون -تآثرات إلكترون 
NT2  بوزيترون -تآثرات إلكترون 

NT2  ميون -تآثرات إلكترون 

NT2  بوزيترون -تفاعالت بوزيترون 
NT2  ميون -تفاعالت ميون 

NT2 إلكترون -تفاعالت نترينو 

NT3  إلكترون -تآثرات نترينو مضاد 
NT2 ميون -تفاعالت نترينو 

NT2 نترينو -تفاعالت نترينو 
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NT1  هادرون -تآثرات لبتون 

NT2  باريون -تآثرات لبتون 
NT3  نكليون -تآثرات لبتون 

NT4  نكليون -تآثرات إلكترون 

NT5  بروتون -تآثرات إلكترون 
NT5  نترون -تآثرات إلكترون 

NT4  بروتون -تآثرات لبتون 

NT5  بروتون -تآثرات لبتون مضاد 
NT6  بروتون -تفاعالت نترينو مضاد 

NT4  نترون -تآثرات لبتون 

NT5  نترون -تآثرات لبتون مضاد 
NT6  نترون -تآثرات نترينو مضاد 

NT4 تبعثر ال مرن عميق 

NT4  نكليون -تفاعالت ميون 
NT5  بروتون -تفاعالت ميون 

NT5  نترون -تفاعالت ميون 

NT4 نكليون -تفاعالت نترينو 
NT5  نكليون -تآثرات نترينو مضاد 

NT6  نترون -تآثرات نترينو مضاد 

NT6  بروتون -تفاعالت نترينو مضاد 
NT5 بروتون -تفاعالت نترينو 

NT6  بروتون -تفاعالت نترينو مضاد 

NT5 نترون -تفاعالت نترينو 
NT6  نترون -تآثرات نترينو مضاد 

NT2  ميزون -تآثرات لبتون 

NT3  ميزون -تآثرات إلكترون 
NT4  بيون -تآثرات إلكترون 

NT3  ميزون -تفاعالت ميون 

NT3 ميزون -تفاعالت نترينو 
NT1 تآثرات مقصورة 

NT2 تأثرات نصف مستثنية 

NT1  َهدرونية -تآثرات َهدرونية 
NT2 باريون -تفاعالت باريون 

NT3  نكليون -تآثرات نكليون 

NT4  نكليون -تأثرات بروتون 

NT5  بروتون -تأثرات بروتون 

NT5  نترون -تأثرات بروتون 

NT4  نترون -تفاعالت نترون 
NT3  نكليون مضاد -تآثرات نكليون 

NT4  بروتون مضاد -تأثرات بروتون 

NT4  نترون مضاد -تأثرات بروتون 
NT4  نترون -تآثرات بروتون مضاد 

NT4  نترون مضاد -تفاعالت نترون 

NT3  هيبرون -تآثرات نكليون 
NT3  هيبرون -تأثرات هيبرون 

NT2  باريون -تفاعالت ميزون 

NT3  نكليون -تفاعالت ميزون 
NT4  نكليون -تأثرات بيون 

NT5  بروتون -تأثرات بيون 
NT6 بروتون -أثرات بيون زائد ت 

NT6  بروتون -تأثرات بيون ناقص 

NT5  نترون -تأثرات بيون 

NT6  نترون -تأثرات بيون زائد 

NT6  نترون -تأثرات بيون ناقص 

NT4  نكلون -تأثرات كاؤون 
NT5  بروتون -تأثرات كاؤون 

NT6  بروتون -تأثرات كاؤون معتدل 

NT6  بروتون -تأثرات كاؤون ناقص 
NT6 بروتون -فاعالت كاؤون زائد ت 

NT5  نترون -تأثرات كاؤون 

NT6  نترون -تأثرات كاؤون معتدل 
NT6  نترون -تأثرات كاؤون ناقص 

NT6  نترون -تفاعالت كاؤون زائد 

NT3  هيبرون -تفاعالت ميزون 
NT4  هيبرون -تأثرات بيون 

NT4  هيبرون -تأثرات كاؤون 

NT2  ميزون -تفاعالت ميزون 
NT3  بيون -تأثرات بيون 

NT3  كاؤون -تأثرات بيون 

NT3  كاؤون -تأثرات كاؤون 
NT1 تفاعالت التيار المعتدل 

NT1 تفاعالت شاملة 

NT2 تأثرات نصف مشتِملة 
NT1 ناتج غير مترابط 

RT  أحداث من نوعcentauro 

RT إنتاج الجسيمات 
RT إنتاج متعدد 

RT اندفاع طوالني 

RT اندفاع عرضاني 

RT مسار الخط المستقيم تقريب 

RT طاقة عرضية 
RT علم حركة الجسيمات 

RT قاعدة موريسون 

RT  قناةs 
RT  قناةt 

RT  قناةu 

RT نظرية-m 
RT نقل االندفاعات األربعة 

RT نماذج األوتار 

RT نموذج األنبوب المترابط 
RT نواتج مستقطبة 

 تآثرات الحالة النهائية

BT1 تآثرات 

RT تبعثر اقترابي 

 تآثرات الكواركات والغلوونات

INIS: 1983-02-04; ETDE: 1983-03-07 

*BT1 تآثرات الجسيمات 

RT تآثرات قوية 
RT غلوونات 

RT كروموديناميك كمومي 

RT كواركات 
RT مادة كواركية 

 تآثرات الكواركات والكواركات المضادة

INIS: 1979-01-18; ETDE: 1979-02-23 
*BT1 تآثرات الجسيمات 

 تآثرات الكواركات والهدرونات

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 

*BT1 تآثرات الجسيمات 
RT تآثرات التبادل 

RT  نموذجcim 

RT نموذج الكواركات 

 تآثرات المبّرد والوقود

USE  مبّرد -تآثرات وقود 

 تأثرات المفترس والفريسة

INIS: 1992-05-04; ETDE: 1979-03-28 
RT إيكولوجيا 

RT تحركات سكانية 

RT تكافل 
RT سالسل غذائية 

RT سلوك 

RT منظومات بيئية 

 التغليف -تآثرات الوقود 

USE  غالف -تآثرات وقود 

 َخبَث -تأثرات بذور 

INIS: 1985-07-23; ETDE: 1979-04-11 

RT استرداد البذور 

RT بَْذر بالزمي 

RT تفاعالت كيميائية 
RT خبث 

RT  مولداتmhd ضطرمتعمل بالفحم الم 

RT مولّدات مغنطيسية هدروديناميكية 

 بروتون -تأثرات بروتون 

*BT1  نكليون -تأثرات بروتون 

 بروتون مضاد -تأثرات بروتون 

UF  بروتون -تآثرات بروتون مضاد 

UF  بروتون مضاد -تآثرات ديترون 
*BT1  نكليون مضاد -تآثرات نكليون 

 نترون -تأثرات بروتون 

UF  ديترون -تفاعالت نترون 
*BT1  نكليون -تأثرات بروتون 

 نترون مضاد -تأثرات بروتون 

UF  ديترون -تفاعالت نترينو مضاد 

*BT1  نكليون مضاد -تآثرات نكليون 

 نكليون -تأثرات بروتون 

1986-04-04 

*BT1  نكليون -تآثرات نكليون 

NT1  بروتون -تأثرات بروتون 
NT1  نترون -تأثرات بروتون 

 بروتون -تآثرات بروتون مضاد 

ETDE: 2002-06-07 
USE  بروتون مضاد -تأثرات بروتون 

 نترون -تآثرات بروتون مضاد 

UF  بروتون مضاد -تآثرات ديترون 

*BT1  نكليون مضاد -تآثرات نكليون 

 تآثرات بعيدة المدى

USE مدى التآثر 

 جدار -تأثرات بالزما 

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-04-26 
USE مفاعيل الجدران 

 تربة -تأثرات بنية 

INIS: 1984-10-23; ETDE: 1984-02-10 

RT أبنية 
RT أحمال ديناميكية 

RT أساسات 

RT أمواج الصدم 
RT بُنى ميكانيكية 

RT تأثيرات سيسمية 

RT جيولوجيا هندسية 
RT حركة التربة 

RT زالزل 

RT عزل سيسمي 

 بروتون -تأثرات بيون 

UF  ديترون -تأثرات بيون 

*BT1  نكليون -تأثرات بيون 
NT1  بروتون -تأثرات بيون زائد 

NT1  بروتون -تأثرات بيون ناقص 

 بيون -تأثرات بيون 

*BT1  ميزون -تفاعالت ميزون 

 ديترون -تأثرات بيون 

استخدم الواصفات المدونة ادناه او المواصفات االكثر 
 .NTsالواردة بالمصطلحات االضيق  تخصصاً و

USE  بروتون -تأثرات بيون 
USE  نترون -تأثرات بيون 

 كاؤون -تأثرات بيون 

*BT1  ميزون -تفاعالت ميزون 

 نترون -تأثرات بيون 

UF  ديترون -تأثرات بيون 

*BT1  نكليون -تأثرات بيون 

NT1  نترون -تأثرات بيون زائد 
NT1  نترون -تأثرات بيون ناقص 

 نكليون -تأثرات بيون 

*BT1  نكليون -تفاعالت ميزون 

NT1  بروتون -تأثرات بيون 

NT2  بروتون -تأثرات بيون زائد 

NT2  بروتون -تأثرات بيون ناقص 

NT1  نترون -تأثرات بيون 
NT2  نترون -تأثرات بيون زائد 

NT2  نترون -تأثرات بيون ناقص 

 هيبرون -تأثرات بيون 

*BT1  هيبرون -تفاعالت ميزون 

 بروتون -تأثرات بيون زائد 

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1976-07-09 

UF  ديترون -تأثرات بيون زائد 
*BT1  بروتون -تأثرات بيون 

 ديترون -تأثرات بيون زائد 

2000-04-12 

USE  بروتون -تأثرات بيون زائد 
USE  نترون -تأثرات بيون زائد 

 نترون -تأثرات بيون زائد 

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1976-07-09 
UF  ديترون -تأثرات بيون زائد 

*BT1  نترون -تأثرات بيون 

 بروتون -تأثرات بيون ناقص 

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1976-07-09 
UF  ديترون -تأثرات بيون ناقص 

*BT1  بروتون -تأثرات بيون 
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 ديترون -تأثرات بيون ناقص 

2000-04-12 
USE  بروتون -تأثرات بيون ناقص 

USE  نترون -تأثرات بيون ناقص 

 نترون -تأثرات بيون ناقص 

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1976-07-09 
UF  ديترون -تأثرات بيون ناقص 

*BT1  نترون -تأثرات بيون 

 تآثرات تبادل الشحنة

*BT1 تآثرات قوية 
RT نموذج اإلصدار العنقودي 

 تآثرات تثاقلية

*BT1 تفاعالت أساسية 
RT إشعاع تثاقلي 

RT أمواج تثاقلية 

RT تثاقل 

RT حقول تثاقلية 

 بروتون مضاد -تآثرات ديترون 

USE  بروتون مضاد -تأثرات بروتون 

USE  نترون -تآثرات بروتون مضاد 

 مائع -تآثرات صخر 

INIS: 1986-04-04; ETDE: 1975-11-11 

RT ورتآثر نفايات الصخ 
RT تبدّل هدروحراري 

RT تفاعالت كيميائية 

RT صخور 
RT مياه جوفية 

 تآثرات ضعيفة

1996-07-18 

SF اجراء استنظامي 
SF  بيس -نظرية فاينبرغ 

*BT1 تفاعالت أساسية 

NT1 اضمحالل لبتوني 
NT1 تآثرات فيرمي 

RT اضمحالل جسيمات ضعيف 

RT اضمحالل هادروني ضعيف 
RT دة الكبرى  النظرية الموحَّ

RT اهتزاز النترينو 

RT  كوارك -تآثرات إلكترون 
RT  ليتون -تأثرات فوتون 

RT  لبتون -تآثرات لبتون 

RT  هادرون -تآثرات لبتون 
RT تيارات مشحونة 

RT تيارات معتدلة 

RT تيارات معتدلة ضعيفة 
RT تيارات من الصنف الثاني 

RT زاوية فاينبرغ 

RT بوزاوية كابي 

RT  ترايمان -عالقة غولدبيرِغر 

RT نموذج عياري 

 ماء -تآثرات غالف أحيائي 

INIS: 1992-03-18; ETDE: 1987-02-13 

RT  ماء -تآثرات هواء 

RT يات المعدنية  تدوير المغذِّ
RT نقل بيئي 

RT نقل كتلي 

 غلوون -تآثرات غلوون 

INIS: 1988-11-16; ETDE: 1988-12-02 
*BT1 تآثرات الجسيمات 

RT غلوونات 

RT كروموديناميك كمومي 

 إلكترون -تأثرات فوتون 

*BT1  ليتون -تأثرات فوتون 

 باريون -تأثرات فوتون 

*BT1  هادرون -تأثرات فوتون 
NT1  نكليون -تأثرات فوتون 

NT2  بروتون -تأثرات فوتون 

NT2  نترون -تأثرات فوتون 
NT1  هيبرون -تأثرات فوتون 

 بروتون -تأثرات فوتون 

UF  ديترون -تأثرات فوتون 

*BT1  نكليون -تأثرات فوتون 

 ديترون -تأثرات فوتون 

USE  بروتون -تأثرات فوتون 
USE  نترون -تأثرات فوتون 

 فوتون -تأثرات فوتون 

UF  فوتون -تصادمات فوتون 

*BT1 تآثرات الجسيمات 
*BT1 تآثرات كهرمغنطيسية 

RT المكافئة تقريب الفوتونات 

 ليتون -تأثرات فوتون 

*BT1 تآثرات الجسيمات 

NT1  إلكترون -تأثرات فوتون 

NT1  ميون -تأثرات فوتون 
NT1  نترينو -تأثرات فوتون 

RT تآثرات ضعيفة 

RT تآثرات كهرمغنطيسية 

 ميزون -تأثرات فوتون 

*BT1  هادرون -تأثرات فوتون 

 ميون -تأثرات فوتون 

*BT1  ليتون -تأثرات فوتون 

 نترون -تأثرات فوتون 

UF  ديترون -تأثرات فوتون 
*BT1  نكليون -تأثرات فوتون 

 نترينو -تأثرات فوتون 

*BT1  ليتون -تأثرات فوتون 

 نكليون -تأثرات فوتون 

*BT1  باريون -تأثرات فوتون 

NT1  بروتون -تأثرات فوتون 

NT1  نترون -تأثرات فوتون 

 هادرون -تأثرات فوتون 

*BT1 تآثرات الجسيمات 

*BT1 تآثرات كهرمغنطيسية 

NT1  باريون -تأثرات فوتون 
NT2  نكليون -تأثرات فوتون 

NT3  بروتون -تأثرات فوتون 
NT3  نترون -تأثرات فوتون 

NT2  هيبرون -تأثرات فوتون 

NT1  ميزون -تأثرات فوتون 

 هيبرون -تأثرات فوتون 

*BT1  باريون -تأثرات فوتون 

 تآثرات فيرمي

UF تآثر رباعي الفرميونات 

UF ثوابت فيرمي 
UF  فايتساكر -صيغة فيرمي 

UF كمون فيرمي الكاذب 

UF نظرية بيتا لفيرمي 
*BT1 تآثرات ضعيفة 

RT  نظريةv-a 

RT نظرية بريماكوف 

 تأثرات قصيرة المدى

USE مدى التآثر 

 تآثرات قوية

*BT1 تفاعالت أساسية 
NT1 تآثرات تبادل الشحنة 

NT1 تصادمات محيطية 

RT إعادة التبعثر 
RT إفناء 

RT استقالل الشحنة 

RT اضمحالل جسيمات َهدرونية 
RT دة الكبرى  النظرية الموحَّ

RT تآثرات الكواركات والغلوونات 

RT  َهدرونية -تآثرات َهدرونية 
RT  لو -طريقة تشو 

RT  نموذجcim 

RT نموذج االقتران القوي 
RT نموذج عياري 

 بروتون -تأثرات كاؤون 

UF  دوترون -تأثرات كاؤون 

*BT1  نكلون -تأثرات كاؤون 
NT1  بروتون -تأثرات كاؤون معتدل 

NT1  بروتون -تأثرات كاؤون ناقص 

NT1  بروتون -تفاعالت كاؤون زائد 

 دوترون -تأثرات كاؤون 

USE  بروتون -تأثرات كاؤون 

USE  نترون -تأثرات كاؤون 

 كاؤون -تأثرات كاؤون 

*BT1  ميزون -تفاعالت ميزون 

 نترون -تأثرات كاؤون 

UF  دوترون -تأثرات كاؤون 

*BT1  نكلون -تأثرات كاؤون 
NT1  نترون -تأثرات كاؤون معتدل 

NT1  نترون -تأثرات كاؤون ناقص 

NT1  نترون -تفاعالت كاؤون زائد 

 نكلون -تأثرات كاؤون 

*BT1  ليوننك -تفاعالت ميزون 

NT1  بروتون -تأثرات كاؤون 

NT2  بروتون -تأثرات كاؤون معتدل 
NT2  بروتون -تأثرات كاؤون ناقص 

NT2  بروتون -تفاعالت كاؤون زائد 

NT1  نترون -تأثرات كاؤون 
NT2  نترون -تأثرات كاؤون معتدل 

NT2  نترون -تأثرات كاؤون ناقص 

NT2  نترون -تفاعالت كاؤون زائد 

 هيبرون -تأثرات كاؤون 

*BT1  هيبرون -تفاعالت ميزون 

 بروتون -تأثرات كاؤون معتدل 

INIS: 1977-06-13; ETDE: 1976-07-09 
UF  دوترون -تأثرات كاؤون معتدل 

*BT1  بروتون -تأثرات كاؤون 

 دوترون -تأثرات كاؤون معتدل 

2000-04-12 
USE  بروتون -تأثرات كاؤون معتدل 

USE  نترون -تأثرات كاؤون معتدل 

 نترون -تأثرات كاؤون معتدل 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1976-07-09 
UF  دوترون -تأثرات كاؤون معتدل 

*BT1  نترون -تأثرات كاؤون 

 بروتون -تأثرات كاؤون ناقص 

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1976-07-09 

UF  دوترون -تأثرات كاؤون ناقص 

*BT1  بروتون -تأثرات كاؤون 

 دوترون -تأثرات كاؤون ناقص 

2000-04-12 

USE  بروتون -تأثرات كاؤون ناقص 

USE  نترون -تأثرات كاؤون ناقص 

 نترون -تأثرات كاؤون ناقص 

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1976-07-09 

UF  دوترون -تأثرات كاؤون ناقص 

*BT1  نترون -تأثرات كاؤون 

 تآثرات كهرمغنطيسية

1995-08-10 

*BT1 تفاعالت أساسية 
NT1 إنتاج  ضوئي 

NT2 مفعول بريماكوف 

NT1 إنتاج كهربائي 
NT1  فوتون -تأثرات فوتون 

NT1  هادرون -تأثرات فوتون 

NT2  باريون -تأثرات فوتون 
NT3  نكليون -تأثرات فوتون 

NT4  بروتون -تأثرات فوتون 

NT4  نترون -تأثرات فوتون 

NT3  هيبرون -تأثرات فوتون 

NT2  ميزون -تأثرات فوتون 

NT1 تبعثر كولوني 
NT1 عمليات انقالب أُومكالب 

NT1 مفعول كومبتون 

RT إفناء 
RT إلكتروديناميك 

RT اضمحالل الجسيمات الكهرمغنطيسي 

RT دة الكبرى  النظرية الموحَّ
RT  كوارك -تآثرات إلكترون 



 كواركات -تآثرات كواركات  175 َهدرونية -تآثرات َهدرونية 

 

 

RT  ليتون -تأثرات فوتون 

RT  لبتون -تآثرات لبتون 
RT هادرون -تون تآثرات لب 

RT  َهدرونية -تآثرات َهدرونية 

RT تصحيح كولوني 
RT تصحيحات مشعّة 

RT تيارات مشحونة 

RT تيارات معتدلة 
RT نموذج عياري 

 كواركات -تآثرات كواركات 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-02-23 

*BT1 تآثرات الجسيمات 

 باريون -تآثرات لبتون 

1996-10-22 

UF  هيبرون -تآثرات لبتون 

*BT1  هادرون -تآثرات لبتون 
NT1  نكليون -تآثرات لبتون 

NT2  نكليون -تآثرات إلكترون 

NT3  بروتون -تآثرات إلكترون 
NT3  نترون -تآثرات إلكترون 

NT2  بروتون -تآثرات لبتون 

NT3  بروتون -تآثرات لبتون مضاد 
NT4  بروتون -تفاعالت نترينو مضاد 

NT2 نترون -ات لبتون تآثر 
NT3  نترون -تآثرات لبتون مضاد 

NT4  نترون -تآثرات نترينو مضاد 

NT2 تبعثر ال مرن عميق 
NT2  نكليون -تفاعالت ميون 

NT3  بروتون -تفاعالت ميون 

NT3  نترون -تفاعالت ميون 
NT2 نكليون -تفاعالت نترينو 

NT3  نكليون -تآثرات نترينو مضاد 

NT4  نترون -تآثرات نترينو مضاد 
NT4  بروتون -تفاعالت نترينو مضاد 

NT3 بروتون -تفاعالت نترينو 

NT4  بروتون -تفاعالت نترينو مضاد 
NT3 نترون -تفاعالت نترينو 

NT4  نترون -تآثرات نترينو مضاد 

 بروتون -تآثرات لبتون 

ETDE: 1975-09-11 
*BT1  نكليون -تآثرات لبتون 

NT1 بروتون -تون مضاد تآثرات لب 

NT2  بروتون -تفاعالت نترينو مضاد 

 ديترون -تآثرات لبتون 

USE تفاعالت لبتونية 

USE هدف الدوتوريوم 

 لبتون -تآثرات لبتون 

*BT1 تآثرات الجسيمات 

NT1  إلكترون -تآثرات إلكترون 

NT1  بوزيترون -تآثرات إلكترون 
NT1  ميون -تآثرات إلكترون 

NT1  بوزيترون -تفاعالت بوزيترون 

NT1  ميون -تفاعالت ميون 
NT1 إلكترون -تفاعالت نترينو 

NT2  إلكترون -تآثرات نترينو مضاد 

NT1 ميون -تفاعالت نترينو 
NT1 نترينو -تفاعالت نترينو 

RT تآثرات ضعيفة 

RT تآثرات كهرمغنطيسية 

 ميزون -تآثرات لبتون 

*BT1  هادرون -تآثرات لبتون 

NT1  ميزون -تآثرات إلكترون 

NT2  بيون -تآثرات إلكترون 
NT1  ميزون -تفاعالت ميون 

NT1 ميزون -تفاعالت نترينو 

 نترون -تآثرات لبتون 

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1977-04-13 

*BT1  نكليون -تآثرات لبتون 

NT1  نترون -تآثرات لبتون مضاد 
NT2  نترون -تآثرات نترينو مضاد 

 نكليون - تآثرات لبتون

*BT1  باريون -تآثرات لبتون 

NT1  نكليون -تآثرات إلكترون 
NT2  بروتون -تآثرات إلكترون 

NT2  نترون -تآثرات إلكترون 

NT1  بروتون -تآثرات لبتون 
NT2  بروتون -تآثرات لبتون مضاد 

NT3  بروتون -تفاعالت نترينو مضاد 

NT1  نترون -تآثرات لبتون 
NT2  نترون -تآثرات لبتون مضاد 

NT3  نترون -تآثرات نترينو مضاد 

NT1 تبعثر ال مرن عميق 
NT1  نكليون -تفاعالت ميون 

NT2  بروتون -تفاعالت ميون 

NT2  نترون -تفاعالت ميون 
NT1 نكليون -تفاعالت نترينو 

NT2  نكليون -تآثرات نترينو مضاد 

NT3  نترون -تآثرات نترينو مضاد 
NT3  بروتون -تفاعالت نترينو مضاد 

NT2 بروتون -تفاعالت نترينو 

NT3  بروتون -تفاعالت نترينو مضاد 
NT2 نترون -تفاعالت نترينو 

NT3  نترون -تآثرات نترينو مضاد 

 هادرون -تآثرات لبتون 

*BT1 تآثرات الجسيمات 
NT1  باريون -تآثرات لبتون 

NT2  نكليون -تآثرات لبتون 

NT3 نكليون -رون تآثرات إلكت 
NT4  بروتون -تآثرات إلكترون 

NT4  نترون -تآثرات إلكترون 

NT3  بروتون -تآثرات لبتون 
NT4  بروتون -تآثرات لبتون مضاد 

NT5  بروتون -تفاعالت نترينو مضاد 

NT3  نترون -تآثرات لبتون 
NT4  نترون -تآثرات لبتون مضاد 

NT5  نترون -تآثرات نترينو مضاد 

NT3 تبعثر ال مرن عميق 
NT3  نكليون -تفاعالت ميون 

NT4  بروتون -تفاعالت ميون 

NT4  نترون -تفاعالت ميون 
NT3 نكليون -تفاعالت نترينو 

NT4  نكليون -تآثرات نترينو مضاد 
NT5  نترون -تآثرات نترينو مضاد 

NT5  بروتون -تفاعالت نترينو مضاد 

NT4 بروتون -تفاعالت نترينو 
NT5  بروتون -تفاعالت نترينو مضاد 

NT4 نترون -تفاعالت نترينو 

NT5  نترون -تآثرات نترينو مضاد 
NT1  ميزون -تآثرات لبتون 

NT2  ميزون -تآثرات إلكترون 

NT3  بيون -تآثرات إلكترون 
NT2  ميزون -تفاعالت ميون 

NT2 ميزون -تفاعالت نترينو 

RT تآثرات ضعيفة 
RT تآثرات كهرمغنطيسية 

 هيبرون -رات لبتون تآث

1996-10-22 

USE  باريون -تآثرات لبتون 

 بروتون -تآثرات لبتون مضاد 

ETDE: 1975-09-11 

*BT1  بروتون -تآثرات لبتون 

NT1  بروتون -تفاعالت نترينو مضاد 

 نترون -تآثرات لبتون مضاد 

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1977-04-13 

*BT1  نترون -تآثرات لبتون 
NT1  نترون -تآثرات نترينو مضاد 

 بنية -تآثرات مائع 

1980-11-07 

تأثرات بين الموائع، غالباً مبردات، ومكونات بنيوية تتضمن 
تشوه مكونات مثل دروع، فواصل، قواعد،...الخ في 

 المفاعالت.

RT  مبّرد -تآثرات وقود 
RT جريان الموائع 

RT قلوب المفاعالت 

RT مكونات المفاعل 
RT  تبريد المفاعلمنظومات 

RT ميكانيك الموائع 

 تآثرات متبقية

BT1 تآثرات 

 تآثرات محدودة المدى

BT1 تآثرات 
RT تقريب من المرتبة الصفر 

RT حركيات التفاعل النووي 

 تآثرات مقصورة

مجموعة من كل التأثرات لجسيمين تنتج حالة نهائية خاصة 
 ولكن تستثني الجسيم في الحالة النهائية نفسها.

*BT1 تآثرات الجسيمات 

NT1 تأثرات نصف مستثنية 
RT تفاعالت شاملة 

 إلكترون -تآثرات نترينو مضاد 

*BT1 إلكترون -تفاعالت نترينو 

 نترون -تآثرات نترينو مضاد 

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1977-04-13 

*BT1  نترون -تآثرات لبتون مضاد 

*BT1  نكليون -تآثرات نترينو مضاد 

*BT1 نترون -تفاعالت نترينو 

 نكليون -تآثرات نترينو مضاد 

*BT1 نكليون -تفاعالت نترينو 

NT1  نترون -تآثرات نترينو مضاد 
NT1  بروتون -تفاعالت نترينو مضاد 

 تأثرات نصف مستثنية

INIS: 1987-11-02; ETDE: 1987-12-23 
*BT1 تآثرات مقصورة 

RT تأثرات نصف مشتِملة 

لة  تأثرات نصف مشتمِّ

INIS: 1981-10-15; ETDE: 1979-05-02 
*BT1 تفاعالت شاملة 

RT تأثرات نصف مستثنية 

 نكليون -تآثرات نكليون 

*BT1 باريون -تفاعالت باريون 
NT1  نكليون -تأثرات بروتون 

NT2  بروتون -تأثرات بروتون 

NT2  نترون -تأثرات بروتون 
NT1  نترون -تفاعالت نترون 

RT كمون رايد 

RT كمون شيفر 

 نكليون مضاد -تآثرات نكليون 

*BT1 باريون -تفاعالت باريون 

NT1  بروتون مضاد -تأثرات بروتون 
NT1  نترون مضاد -تأثرات بروتون 

NT1  نترون -تآثرات بروتون مضاد 

NT1  نترون مضاد -تفاعالت نترون 

 هيبرون -تآثرات نكليون 

*BT1 باريون -تفاعالت باريون 

 َهدرونية -ة تآثرات َهدروني

*BT1 تآثرات الجسيمات 

NT1 باريون -تفاعالت باريون 
NT2  نكليون -تآثرات نكليون 

NT3  نكليون -تأثرات بروتون 

NT4  بروتون -تأثرات بروتون 
NT4  نترون -تأثرات بروتون 

NT3  نترون -تفاعالت نترون 

NT2  نكليون مضاد -تآثرات نكليون 
NT3  دبروتون مضا -تأثرات بروتون 

NT3  نترون مضاد -تأثرات بروتون 

NT3  نترون -تآثرات بروتون مضاد 
NT3  نترون مضاد -تفاعالت نترون 

NT2  هيبرون -تآثرات نكليون 

NT2  هيبرون -تأثرات هيبرون 
NT1  باريون -تفاعالت ميزون 

NT2  نكليون -تفاعالت ميزون 

NT3  نكليون -تأثرات بيون 

NT4  بروتون -تأثرات بيون 

NT5  بروتون -تأثرات بيون زائد 
NT5  بروتون -تأثرات بيون ناقص 

NT4  نترون -تأثرات بيون 

NT5  نترون -تأثرات بيون زائد 
NT5  نترون -تأثرات بيون ناقص 

NT3  نكلون -تأثرات كاؤون 

NT4  بروتون -تأثرات كاؤون 
NT5  بروتون -تأثرات كاؤون معتدل 



 ماء -تآثرات هواء  176 تأثيرات بيولوجية

 

 

NT5  بروتون -تأثرات كاؤون ناقص 

NT5  بروتون -تفاعالت كاؤون زائد 
NT4  نترون -تأثرات كاؤون 

NT5  نترون -تأثرات كاؤون معتدل 

NT5  نترون -تأثرات كاؤون ناقص 
NT5  نترون -تفاعالت كاؤون زائد 

NT2  هيبرون -تفاعالت ميزون 

NT3  هيبرون -تأثرات بيون 
NT3  هيبرون -تأثرات كاؤون 

NT1  ميزون -تفاعالت ميزون 

NT2 بيون -ثرات بيون تأ 
NT2  كاؤون -تأثرات بيون 

NT2  كاؤون -تأثرات كاؤون 

RT تآثرات قوية 
RT تآثرات كهرمغنطيسية 

 ماء -تآثرات هواء 

INIS: 1983-10-14; ETDE: 1980-08-12 

RT أمواج المياه 

RT  ماء -تآثرات غالف أحيائي 

RT تروبوسفير 

RT دورة الكربون 
RT مياه سطحية 

RT نقل بيئي 

 هيبرون -تأثرات هيبرون 

*BT1 باريون -تفاعالت باريون 

 غالف -تآثرات وقود 

UF  التغليف -تآثرات الوقود 

RT تفاعالت كيميائية 
RT علب وقود 

RT وقود نووي 

 مبّرد -تآثرات وقود 

UF تآثرات المبّرد والوقود 

RT  بنية -تآثرات مائع 

RT  المعدن المصهور -تفاعالت الماء 

RT تفاعالت كيميائية 
RT حوادث المفاعالت 

RT دات  مبّرِ

RT وقود نووي 

 تأثير األميبا

ETDE: 1975-09-11 

هجرة باتجاه واحد واختراق نواة الوقود من خالل كسوة 
الجسيم بسبب االجهادات الحرارية التي تحدث في برنامج 

 التشعيع.

UF )هجرة )لب النواة 
RT أعطال 

RT جسيمات وقود مكسوة 

RT مفاعيل اإلشعاع الفيزيائية 
RT وثوقية 

 تأثير صوتي ضوئي

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1979-08-07 

RT تأثيرات إشعاعية 
RT صوتيات 

RT فونونات 

RT مطيافية صوتية ضوئية 
RT مقاييس طيف صوتية ضوئية 

 تأثيرات إشعاع كيميائية

UF تفاعالت محرضة باإلشعاع 

UF )تقسية إشعاعية )كيميائية 
UF تماثر إشعاعي 

BT1 تأثيرات إشعاعية 
NT1 تبريد جاف 

NT1 تحلّل إشعاعي 

NT2 تحلل شعاعي ذاتي 
NT1 عالج إشعاعي 

RT إعادة تنشيط الخلية المضيفة 

RT ُصدُوع الطيقان 
RT كيمياء إشعاعية 

 تأثيرات إشعاعية

1996-01-24 

UF )إتالف إشعاعي )غير حيوي 
NT1 تأثيرات إشعاع كيميائية 

NT2 تبريد جاف 

NT2 تحلّل إشعاعي 
NT3 تحلل شعاعي ذاتي 

NT2 عالج إشعاعي 

NT1 تأثيرات اإلشعاع التراكمي 
NT1 تأثيرات شعاعية بيولوجية 

NT2 أذيّات إشعاعية 

NT3 التهاب الجلد اإلشعاعي 
NT3 حروق إشعاعية 

NT3 نخر عظمي شعاعي 

NT2 تأثيرات إشعاعية جينية 
NT2 ةتأثيرات إشعاعية غير متوقع 

NT2 تأثيرات إشعاعية متأخرة 

NT2 تأثيرات المتفرج 
NT2 تأثيرات شعاعية مبكرة 

NT2 تأثيرات شعاعية موضعية 

NT3 التهاب الجلد اإلشعاعي 
NT3 حروق إشعاعية 

NT3 نخر عظمي شعاعي 

NT1 مفاعيل اإلشعاع الفيزيائية 
NT2 انزياحات ذرية 

NT2 تقسية إشعاعية 

NT2 توليد الهدروجين البيني 
NT2 توليد الهليوم البيني 

RT أذى 

RT إشعاعات 
RT ارتدادات 

RT بثرات 

RT تأثير صوتي ضوئي 
RT تشعيع 

RT تشعيع ذاتي 

RT تقييمات مقارنة 
RT توّضع بيولوجي 

RT جرعات إشعاعية 

RT حساسية إشعاعية 
RT شوكات حرارية 

RT ُصدُوع الطيقان 

RT عالقات االستجابة بالجرعة 

RT علم األحياء اإلشعاعي 

RT عوامل تعديل االستجابة 

RT عيوب بلّورية 
RT فعالية بيولوجية نسبية 

RT فقد الطاقة 

RT فيزياء حيوية 
RT قساوة إشعاعية 

RT معدَّالت الجرعة 

RT مفعول فيغنر 
RT نوعية اإلشعاع 

 تأثيرات إشعاعية بيولوجية

USE تأثيرات شعاعية بيولوجية 

 نيةتأثيرات إشعاعية جي

*BT1 تأثيرات جينية 

*BT1 تأثيرات شعاعية بيولوجية 

RT تأثيرات إشعاعية متأخرة 

RT  ً  جرعة ذات مغزى جينيّا

RT فقدانات صبغية 

RT  ْمبادالت الكروماتيدْين الشَّقيقين 
RT )هندسة جينية )وراثية 

 تأثيرات إشعاعية غير متوقعة

*BT1 تأثيرات شعاعية بيولوجية 

RT تشعيع جسمي جزئي 
RT تشعيع موضعي 

RT ذيفانات إشعاعية 

 تأثيرات إشعاعية متأخرة

UF أضرار إشعاعية متأخرة 

UF تأثيرات إشعاعية مزمنة 

UF رة  تأثيرات شعاعية متأّخِ
*BT1 تأثيرات شعاعية بيولوجية 

RT أورام 

RT التزامات الجرعة 
RT تأثيرات إشعاعية جينية 

RT تأثيرات شعاعية مبكرة 

RT تابعية للزمن 
RT تشوهات خلقية 

RT زمن كامن 

RT متالزمة اإلشعاع 
RT َمْسح طبي 

RT ناجون من القنبلة الذرية 

 تأثيرات إشعاعية مزمنة

USE تأثيرات إشعاعية متأخرة 

 تأثيرات أكالة

1992-03-12 

RT تآكل 

 تأثيرات اإلشعاع التراكمي

USE تأثيرات اإلشعاع التراكمي 

 تأثيرات اإلشعاع التراكمي

UF تأثيرات اإلشعاع التراكمي 

BT1 تأثيرات إشعاعية 
RT تشعيع مجّزأ 

RT توزعات الجرعة الزمني 

RT معالجة إشعاعية 

 تأثيرات الحساسية اإلشعاعية

RT تأثيرات المتفرج 

RT حساسية إشعاعية 

RT ُمحسَّات إشعاعية 
RT مواد وقائية من اإلشعاع 

 تأثيرات السبك

INIS: 1994-07-01; ETDE: 1978-02-14 

USE مفاعيل معدنية 

 تأثيرات الغالف اإليوني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-05-12 

USE اضطرابات 
USE غالف أيوني 

 تأثيرات المتفرج

2014-07-23 

 البيولوجيا االشعاعية.
*BT1 تأثيرات شعاعية بيولوجية 

RT تأثيرات الحساسية اإلشعاعية 

RT تكيّف بيولوجي 

 تأثيرات بيئية

1991-08-09 

 تأثيرات فعلية على البيئة.

RT بيئة 
RT تأثيرات بيئية 

RT تدهور بيئي 
RT تشظية بيئة طبيعة 

RT تلوث المياه 

RT ث أرضي  تلوُّ
RT تلُّوث حراري 

RT حماية بيئية 

RT سياسة بيئية 
RT شهادات التأثير البيئي 

RT طرح الكربون 

 تأثيرات بيئية

INIS: 1977-07-05; ETDE: 1977-01-31 
 تأثيرات ممكنة أو متوقعة على البيئة من مشروع مقترح.

RT إعالن ريو 

RT بروتوكول كيوتو 
RT بيئة 

RT تأثيرات بيئية 

RT تقدير دورة الحياة 
RT حماية بيئية 

RT سياسة بيئية 

RT شتاء نووي 
RT شهادات التأثير البيئي 

RT علم الجمال 

RT معادن ثقيلة 

 تأثيرات بيولوجية

NT1 تأثيرات جينية 

NT2 تأثيرات إشعاعية جينية 

NT1 تأثيرات شعاعية بيولوجية 

NT2 أذيّات إشعاعية 

NT3 التهاب الجلد اإلشعاعي 
NT3 حروق إشعاعية 

NT3 نخر عظمي شعاعي 

NT2 تأثيرات إشعاعية جينية 
NT2 تأثيرات إشعاعية غير متوقعة 

NT2 تأثيرات إشعاعية متأخرة 

NT2 تأثيرات المتفرج 
NT2 تأثيرات شعاعية مبكرة 



 تأثيرات تقانية 177 تأريضات )كهربائية(

 

 

NT2 تأثيرات شعاعية موضعية 

NT3 التهاب الجلد اإلشعاعي 
NT3 حروق إشعاعية 

NT3 نخر عظمي شعاعي 

RT بيولوجيا 
RT بيولوجيا ُجَزْيئية 

RT تآُزرية 

RT تعّرض حاد 
RT ض قبل الوالدة  تعرُّ

RT ض مزمن  تعرُّ

RT تغيرات شكلية 
RT حساسية 

RT ية  ُسّمِ

RT عالقات االستجابة بالجرعة 
RT عالقات الفعالية بالبنية 

RT عوامل تعديل االستجابة 

RT فيزياء حيوية 
RT منحنيات البقاء 

 تأثيرات تقانية

INIS: 1986-05-26; ETDE: 1983-08-25 

RT أثراجتماعي 
RT اقتصاد 

RT تأثيراقتصادي 

RT تحليل فائدة التكلفة 
RT تسويق 

RT تقانة مناسبة 

RT تنوع 
RT صناعة 

RT  اقتصادية -عوامل اجتماعية 

RT نقل التقانة 

 تأثيرات جانبيّة

RT معالجة 

RT معالجة مشتركة 
RT  نوعية الحياة 

 تأثيرات جينية

BT1 تأثيرات بيولوجية 

NT1 تأثيرات إشعاعية جينية 
RT تشوهات خلقية 

RT جينات 

RT صبغيات 
RT صبغيات بشرية 

RT طفرات 

RT علم الوراثة 
RT فسيفسائية 

RT ماسخات 

RT  ْمبادالت الكروماتيدْين الشَّقيقين 
RT مكافئ إشعاعي 

RT مناسل 

 تأثيرات حرارية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-28 

USE تابعية لدرجة الحرارة 

 تأثيرات درجة الحرارة

ETDE: 1975-10-28 
USE تابعية لدرجة الحرارة 

 تأثيرات سيسمية

2000-04-07 

RT أحداث سيسمية 
RT أمواج الصدم 

RT انزالقات أرضية 

RT انفجارات تحت أرضية 
RT انفجارات نووية 

RT  تربة -تأثرات بنية 

RT حركة التربة 
RT زالزل 

RT ضجيج سيسمي 

RT عزل سيسمي 
RT ماصات الصدمات 

RT مفاعيل السفع 

RT )موجات سيسمية )زلزالية 

 تأثيرات شعاعية بيولوجية

UF تأثيرات إشعاعية بيولوجية 

BT1 تأثيرات إشعاعية 
BT1 تأثيرات بيولوجية 

NT1 أذيّات إشعاعية 

NT2 التهاب الجلد اإلشعاعي 

NT2 حروق إشعاعية 
NT2 نخر عظمي شعاعي 

NT1 تأثيرات إشعاعية جينية 

NT1 تأثيرات إشعاعية غير متوقعة 
NT1 تأثيرات إشعاعية متأخرة 

NT1 تأثيرات المتفرج 

NT1 تأثيرات شعاعية مبكرة 
NT1 تأثيرات شعاعية موضعية 

NT2 التهاب الجلد اإلشعاعي 

NT2 حروق إشعاعية 
NT2 نخر عظمي شعاعي 

RT إجهاد بيولوجي 

RT أدوات التبعثر االشعاعي 
RT إمساخ 

RT تحريض شعاعي 

RT جرع االشعاع المكافئة 
RT حساسية إشعاعية 

RT ِسجامات إشعاعية 

RT ُصدُوع الطيقان 
RT علم األحياء اإلشعاعي 

RT علم المناعة اإلشعاعي 

RT فعالية بيولوجية نسبية 
RT مشعرات بيولوجية 

RT نسبة تغويز األكسجين 

 تأثيرات شعاعية فورية

USE تأثيرات شعاعية مبكرة 

 تأثيرات شعاعية مبكرة

UF أذيّات إشعاعية مبكرة 

UF تأثيرات شعاعية فورية 
*BT1 يةتأثيرات شعاعية بيولوج 

RT تأثيرات إشعاعية متأخرة 

RT تابعية للزمن 
RT مشعرات بيولوجية 

رة  تأثيرات شعاعية متأّخِّ

USE تأثيرات إشعاعية متأخرة 

 تأثيرات شعاعية موضعية

*BT1 تأثيرات شعاعية بيولوجية 
NT1 التهاب الجلد اإلشعاعي 

NT1 حروق إشعاعية 

NT1 نخر عظمي شعاعي 
RT تشعيع موضعي 

 تأثيرات كيميائية للتحوالت النووية

INIS: 1993-11-04; ETDE: 2002-06-13 
USE كيمياء الذرة الحارة 

 تأثيرات نظائرية

USE تأثيرات نظيرية 

 تأثيرات نظيرية

UF تأثيرات نظائرية 
RT تبادل نظائري 

RT نظائر 

 تأثيراقتصادي

INIS: 1991-10-11; ETDE: 1977-01-31 

RT تأثيرات تقانية 

RT علم االقتصاد 
RT  اقتصادية -عوامل اجتماعية 

 تأجير األرض

1992-03-10 

BT1 استئجار 
RT استخدام األرض 

RT تنظيمات 

RT مؤجرات 
RT مصادر أرضية 

RT مظاهر قانونية 

 تأجير المكثفات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 
سوائل الغاز الطبيعي المستخلصة من غاز آبار الغاز، 

غير مترافقة باجهزة فصل مستأجرة او منشآت مترافقة و 
 حقلية

*BT1 سوائل الغاز الطبيعي 

RT غازات نفط ُمسالة 

 تأخر اإلنقسام الخيطي

RT إنقسام خيطي 

 تأخر زمني

INIS: 1992-01-31; ETDE: 1983-03-23 

UF تأخير 

RT إجراءات إدارية 
RT إدارة 

RT عقود 

RT قياس الزمن 
RT مظاهر قانونية 

RT مقتنيات 

RT مواعيد 

 تأخير

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 

USE تأخر زمني 

 تأرجحات

INIS: 1999-07-15; ETDE: 1975-07-29 

 تغيرات عشوائية.

BT1 تغيرات 
NT1 تأرجحات النداو 

RT ضجيج 

 تأرجحات إريكسون

USE نظرية إريكسون 

 تأرجحات النداو

1999-07-15 

UF توزع النداو 
*BT1 تتأرجحا 

RT فقد الطاقة 

 تأريخ

ETDE: 1975-09-11 
USE تقدير العمر 

 تأريخ بالكربون المشع

USE تأريخ بالنظائر 

USE  14كربون 

 تأريخ بالنظائر

UF تأريخ بالكربون المشع 

UF طريقة األرغون 
UF طريقة الرصاص 

UF طريقة الهليوم 

BT1 تقدير العمر 
RT  14كربون 

 تأريخ جيولوجي

USE تقدير العمر 

 تأريض

2000-04-12 

USE تأريض كهربائي 

 تأريض

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-02-10 
USE تأريض كهربائي 

 تأريض )تأريض كهربائي(

INIS: 1984-02-22; ETDE: 2002-06-13 

USE تأريض كهربائي 

 تأريض )تأريض كهربائي(

INIS: 1982-06-09; ETDE: 2002-06-13 

USE تأريض كهربائي 

 يتأريض كهربائ

1982-06-09 
UF تأريض 

UF تأريض 

UF )تأريض )تأريض كهربائي 

UF )تأريض )تأريض كهربائي 

UF )تأريضات )كهربائية 
RT دارات إلكترونية 

RT صدوع كهربائية 

 تأريضات )كهربائية(

INIS: 1982-06-09; ETDE: 1982-07-08 
USE تأريض كهربائي 



 تآُزرية 178 تأين ضوئي

 

 

 تآُزرية

RT تأثيرات بيولوجية 
RT كيمياء حيوية 

 تآشب )وراثي(

USE تآُشب جيني 

 تآُشب جيني

UF )تآشب )وراثي 
RT بروتينات التآشب الجيني 

RT تعابُر 

RT تغيُّرية جينية 
RT جينات 

RT دنا مأشوب 
RT طفرات جينيّة 

RT عدم توافق الدنا 

 تآصل

أنظر أيضاً واصفات تشكيل تآصلي محدد، مثال،        
 ، الحديد ألفا، واليورانيوم بيتا.Iالهيليوم 

RT بنية بلّورية 

RT تحويالت الطور 
RT مخططات الطور 

 تأفّقّ 

INIS: 1976-02-24; ETDE: 1976-04-19 

 إنتقال كتلة مائع أفقياً كنتيجة لحاالت تيار أو ضغط.
BT1 نقل كتلي 

RT انتثار 

RT تناضح 
RT تيارات مائية 

RT جريان الموائع 

RT َحْمل حراري 
RT ريح 

 تأقِّ 

RT أرجيّة 
RT  المستضد -تفاعالت الضد 

RT صدمة بيولوجية 

RT مناعة 

 تآكل

BT1 تفاعالت كيميائية 

NT1 تآكل إجهادي 

NT1 تآكل الحك 
NT1 تآكل بين ُحبيبي 

NT1 تآكل تنقّري 

NT1 تآكل شقّي 
NT1 تآكل عقدي 

NT1 تآكل كهركيميائي 

RT أعطال 
RT إعياء تآكلي 

RT أكسدة 

RT اختيار المواد 

RT تأثيرات أكالة 

RT تجوية 

RT تحات 
RT تسنن تآكلي 

RT تَقُشر 

RT تلويث 
RT حماية من التآكل 

RT خمولية 

RT خواص سطحية 
RT غسل نواتج التآكل 

RT مخططات كيمياحرارية 

RT مضادات لتجمع األوساخ 
RT مقاومة التآكل 

RT نواتج التآكل 

 تآكل إجهادي

*BT1 تآكل 

 تآكل الحك

*BT1 تآكل 

 تآكل بين بلوري

USE تآكل بين ُحبيبي 

 تآكل بين ُحبيبي

UF تآكل بين بلوري 

*BT1 تآكل 
RT حدود الحبيبات 

 تآكل تنقّري

*BT1 تآكل 
RT إسقاط كاتودي 

 تآكل ثنائي المعدن

USE تآكل كهركيميائي 

 تآكل شقّي

1980-11-07 
*BT1 تآكل 

 تآكل عقدي

INIS: 1992-06-17; ETDE: 1992-07-02 
*BT1 تآكل 

 تآكل غلفاني

USE تآكل كهركيميائي 

 تآكل غلفاني

USE تآكل كهركيميائي 

 تآكل كهركيميائي

UF تآكل ثنائي المعدن 

UF تآكل غلفاني 
UF تآكل غلفاني 

UF تآكل كهرليتي 

*BT1 تآكل 
RT إسقاط كاتودي 

RT  ّل كهربائيتحل 

RT كيمياء كهربائية 

 تآكل كهرليتي

USE تآكل كهركيميائي 

 تأكيد صحة المعلومات

INIS: 1982-10-29; ETDE: 1995-05-10 

USE تحقق 

USE معلومات 

 تألق حراري

*BT1 تألّق 
NT1 تألق حراري باإلشعاع 

RT مجراع بالتألق الحراري 

 تألق حراري باإلشعاع

INIS: 1980-12-01; ETDE: 1981-01-09 
*BT1 تألق حراري 

*BT1 تألّق باإلشعاع 

 تألق ضوئي

*BT1 تألّق 
RT مجهرية ضوئية ماسحة 

 تألق كهربائي

*BT1 تألّق 

 تألق كيميائي

1999-05-04 

*BT1 تألّق 

RT لومينول 

 تألّق

*BT1 إصدار فوتوني 

NT1 تألق حراري 

NT2 تألق حراري باإلشعاع 
NT1 تألق ضوئي 

NT1 تألق كهربائي 

NT1 تألق كيميائي 
NT1 تألّق باإلشعاع 

NT2 تألق حراري باإلشعاع 

NT1 تألّق حيوي 
NT1 تألّق كاتودي 

NT1 تبريد جاف 

NT1 تَفَْلور 

NT2 تفلور تجاوبي 

NT1 فسفرة 
RT ُسُحب مضيئة ليال 

RT مصائد 

RT منحني التألق 

 تألّق باإلشعاع

*BT1 تألّق 

NT1 تألق حراري باإلشعاع 

RT وميض 

 تألّق حيوي

INIS: 1999-09-07; ETDE: 1980-10-27 
*BT1 تألّق 

RT كيمياء حيوية 

RT كيمياء ضوئية 

 تألّق كاتودي

 إصدار أشعة كاثودية متهيجة.       

*BT1 تألّق 

RT كاتودات 
RT مطيافية اإلصدار 

 تأميم

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1980-06-06 
سيطرة الحكومة على فعالية خاصة أو عامة بتعويض أو 

 بدون تعويض.

RT  ً  اقتصاديات مخططة مركزيا
RT سياسات حكومية 

RT سياسة اقتصادية 

 تأمين

UF تأمين الملكية 
UF تأمين النقل 

UF تأمين بحري 

UF تأمين صحي 
UF قانون التأمين 

NT1 تأمين المنشآت النووية 

NT1 تأمين ضد الحوادث 
RT ن ماليأم 

RT تعويض الضحايا 

RT مخاطر 
RT مسؤوليات 

RT مظاهر قانونية 

 تأمين الملكية

INIS: 1990-12-15; ETDE: 2002-04-26 
USE تأمين 

 تأمين المنشآت النووية

BT1 تأمين 
RT  أندرسون -قرار برايس 

 تأمين النقل

USE تأمين 

 تأمين بحري

USE تأمين 

 تأمين صحي

INIS: 1990-12-06; ETDE: 1990-10-09 

USE تأمين 

 تأمين ضد الحوادث

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1990-10-03 

BT1 تأمين 

RT حوادث 

 تأين الطبقات الداخلية

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-08-24 

BT1 تأيّن 

RT إثارة الطبقات الداخلية 
RT تأين كولوني 

RT تأيّن ذاتي 

RT مفعول أوجيه 

 تأين داخلي

BT1 تأيّن 

RT اضمحالل بيتا 

 تأين سطحي

BT1 تأيّن 

NT1 تأين سطحي كظيم 

RT منظومات دفع أيونية 

 تأين سطحي كظيم

ETDE: 1978-03-08 

UF تأيّن سطحي كظيم 

*BT1 تأين سطحي 
BT1 عمليات كظيمة 

 تأين ضوئي

BT1 تأيّن 
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 تأين كولوني

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1977-11-10 
 تأين ناتج عن قوى كولونية بين القذيفة و الهدف.

BT1 تأيّن 

RT تأين الطبقات الداخلية 
RT حقل كولوني 

 تأيّن

UF )انفراغات )تأين 

NT1 تأين الطبقات الداخلية 
NT1 تأين داخلي 

NT1 تأين سطحي 

NT2 تأين سطحي كظيم 
NT1 تأين ضوئي 

NT1 تأين كولوني 

NT1 تأيّن ذاتي 
RT إشعاعات مؤيِّنة 

RT إنتاج البالزما 

RT ارتباط إلكتروني 
RT استكمال 

RT امتصاص الطاقة 

RT بَْذر بالزمي 
RT تبادل الشحنة 

RT تفكك 
RT جعل الحزمة معتدلة 

RT حاالت الشحنة 

RT عامل فانو 
RT فصل اإللكترون 

RT فقد إلكتروني 

RT فقد الطاقة 
RT ِكرما 

RT كمون التأيّن 

RT مفاعيل الجدران 
RT مفعول بيننغ 

RT مفعول جيسي 

RT منحني براغ 
RT نقل الطاقة الخطي 

RT نوعية اإلشعاع 

 تأيّن ذاتي

BT1 تأيّن 
RT تأين الطبقات الداخلية 

RT مفعول أوجيه 

 تأيّن سطحي كظيم

ETDE: 1978-03-08 
USE تأين سطحي كظيم 

 تابعية الضغط

تجمع مع واصفة لها عالقة من الواصفات المدرجة تحت 
 الواصفة مجال الضغط.

UF مفاعيل الضغط 

RT مجال الضغط 

RT هبوط الضغط 

 تابعية الموضع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-07 

USE تابعية فضائية 

 تابعية طول الموجة

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-05-24 

USE اعتماد على التواتر 

 تابعية فضائية

1999-10-11 

 تابعية أي كمية أو متحول على إحداثيات فضاء.

UF تابعية الموضع 
UF تابعية مكانية 

UF تبعية التشكيل 

UF حساسية هندسية 
SF سمت 

RT إحداثيات 

RT توزع زاوي 
RT توزع مكاني 

RT فضاء رياضياتي 

 تابعية لدرجة الحرارة

UF تأثيرات حرارية 
UF حرارةتأثيرات درجة ال 

UF كهرنارية 

UF مفاعيل حرارية 

RT تقويس 

RT تنشيط بالبرد 
RT توزع درجة الحرارة 

RT درجة الحرارة العادية 

RT مجال درجات الحرارة 
RT مخططات كيمياحرارية 

RT مرونة حرارية 

RT معامل درجة الحرارة 
RT هدروليك حراري 

 تابعية للزمن

RT  اقتران زاوي مضطربpac  تفاضلي 

RT تأثيرات إشعاعية متأخرة 
RT تأثيرات شعاعية مبكرة 

RT تنقية بالزما الدم 

RT توزعات الجرعة الزمني 
RT َحْجر صحي 

RT حضانة 

RT دوال االستبقاء 

RT زمن االسترخاء 

RT زمن البقاء 

RT زمن الَحْصر 
RT مجاالت معدل الجرعة اإلشعاعية 

RT معدل الجريان 

RT معدالت نمو عدم االستقرار 
RT معدّل التسخين 

RT معدّل الوقيات 

RT معدَّالت الجرعة 

 تابعية مكانية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-07 

USE تابعية فضائية 

 تابيوليت

2000-04-12 

*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد التنتاليوم 
RT أكاسيد الحديد 

RT أكاسيد النيوبيوم 

 تاثير المكبس

2011-01-25 
 التدفق القسري للهواء داخل نفق بسبب عربة متحركة

BT1 نقل كتلي 

RT أنفاق 
RT قطارات 

RT هواء مضغوط 

 تاريخ جيولوجي

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1978-08-07 

RT بِنى جيولوجية 

RT جيولوجيا 
RT عصر اإليوسين 

RT عصر البليستوسين 

RT عصر البليوسين 
RT عصر الميوسين 

RT عصور جيولوجية 

RT نماذج جيولوجية 

 تاسمانيا

*BT1 أستراليا 

BT1 ُجُزر 

RT المحيط الهادي 
RT المحيط الهندي 

RT بحر تاسمان 

 تاكيونات

جسيمات فرضية و التي تسير بسرعة اكبر من سرعة 
 الضوء، ولها كتلة راحة وهمية.

*BT1 جسيمات مفترضة 

 تاليوم

*BT1 معادن 

 176تاليوم 

2007-04-23 

*BT1 نظائر التاليوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 177تاليوم 

2007-04-23 
*BT1 نظائر التاليوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 178تاليوم 

2007-04-23 

*BT1 نظائر التاليوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1  متوسطةنوى كتلها 

 179تاليوم 

INIS: 1983-09-01; ETDE: 1983-08-25 
*BT1 نظائر التاليوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 180تاليوم 

2007-04-23 

*BT1 نظائر التاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 181تاليوم 

2007-04-23 

*BT1 نظائر التاليوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 شعة من اضمحالل ألفانظائر م 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 182تاليوم 

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1981-09-08 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التاليوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 183تاليوم 

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1981-09-22 

*BT1 نظائر التاليوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 184تاليوم 

1977-01-25 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 اليومنظائر الت 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 185تاليوم 

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1977-04-13 

*BT1 نظائر التاليوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 انينظائر مشعة عمرها ثو 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 



 186تاليوم  180 تانين )حمض العفص(

 

 

 186تاليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التاليوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 187تاليوم 

*BT1 نظائر التاليوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 188تاليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 189تاليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 190تاليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 191تاليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التاليوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 192تاليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 ومنظائر التالي 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 193تاليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التاليوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 194تاليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 195تاليوم 

*BT1 زائد المشعة -ضمحالل بيتا نظائر ا 

*BT1 نظائر التاليوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 196تاليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التاليوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 197تاليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التاليوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 198تاليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التاليوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 199تاليوم 

*BT1 نظائر التاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 200تاليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التاليوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 201تاليوم 

*BT1 نظائر التاليوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 202تاليوم 

*BT1 نظائر التاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 203تاليوم 

*BT1 نظائر التاليوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 204تاليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 205تاليوم 

*BT1 نظائر التاليوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 206تاليوم 

UF // راديومe 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التاليوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 207تاليوم 

UF  أكتينيومc// 

*BT1 ناقص المشعة  -تا نظائر اضمحالل بي 

*BT1 نظائر التاليوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 208تاليوم 

UF // توريومc 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التاليوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 209تاليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التاليوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 210تاليوم 

UF // راديومc 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التاليوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 211تاليوم 

2007-04-23 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التاليوم 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 212تاليوم 

2007-04-23 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التاليوم 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 تام )تاموكسيفن(

INIS: 1981-05-11; ETDE: 1981-06-13 
USE تاموكسيفن 

 تامور

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1979-07-18 

*BT1 أغشية مصليّة 
*BT1 قلب 

 تاموكسيفن

INIS: 1981-05-11; ETDE: 1981-06-13 

UF )تام )تاموكسيفن 
*BT1 مركبات آزوت عضوية 

RT إستروجينات 

RT مستقبالت 

 أوكسيل( -n -تان )ثالثي أسيتون أميد 

USE  ثالثي أستون أمين-n- أكسيل 

 تانزانيا )الجمهورية المتحدة(

2003-07-09 
USE جمهورية تانزانيا المتحدة 

 تانين )حمض العفص(

USE )حمض التنّيك )حمض العفص 



 تاوونات 181 تبديدات

 

 

 تاوونات

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1978-08-08 
USE جسيمات تاو 

 تايلند

BT1 آسيا 

BT1 بلدان نامية 

 تايوان

1993-01-27 

UF فورموزا 

*BT1 الصين 
BT1 ُجُزر 

 تبئير

RT بصريات الحزمة 
RT تشكيل الحزمة 

RT تصوير مقطعي طبقي 

 تبادل )إلكترونات(

USE تبادل اإللكترونات 

 تبادل )أيون(

USE تبادل أيوني 

 تبادل )حراري(

USE نقل الحرارة 

 تبادل )شحنات(

USE تبادل الشحنة 

 تبادل )نظيري(

USE تبادل نظائري 

 تبادل أيوني

UF )تبادل )أيون 

UF تبادل المربوطات 

UF سعة التبادل األيوني 

RT إزالة المعدنة 

RT إزالة الملوحة 

RT داالت التوزع 
RT عمليات الفصل 

RT كروماتوغرافيا التبادل األيوني 

 تبادل اإللكترونات

UF )تبادل )إلكترونات 
BT1 نقل إلكتروني 

RT  ذرة -تصادمات ذرة 

RT  جزيئية -تصادمات ذرية 

 تبادل الشحنة

UF )تبادل )شحنات 

RT أجهزة تعرية الحزمة 

RT أسر اإللكترون 
RT تأيّن 

RT جعل الحزمة معتدلة 

RT فقد إلكتروني 
RT كمون بالزمي 

RT محلالت جسيمات معتدلة 
RT نقل الهدروجين 

 تبادل الطاقة

USE نقل الطاقة 

 تبادل المربوطات

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-03-28 
USE تبادل أيوني 

USE )مربوطات )لواجن 

 تبادل المنفعة

INIS: 1984-12-04; ETDE: 1980-01-15 
USE تكافل 

 تبادل بيانات تقانة الطاقة

INIS: 1993-11-08; ETDE: 1991-02-25 
USE تبادل معطيات تقانة الطاقة 

 تبادل سبيني

 ليس للتفاعالت الكيميائية.

RT تآثرات التبادل 
RT سبين 

 تبادل معطيات تقانة الطاقة

1991-02-11 
UF تبادل بيانات تقانة الطاقة 

BT1 منظومات معلومات 

RT الوكالة الدولية للطاقة 

 تبادل ميزوني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 

USE نماذج التبادل البوزوني 

 تبادل نظائري

UF استبدال نظائري 
UF )تبادل )نظيري 

UF تبادل نظيري 
NT1 عملية درجة حرارة مزدوجة 

RT تأثيرات نظيرية 

RT تفاعالت كيميائية 
RT مواد مخصبة بالنظائر 

RT الهدروجين نقل 

RT وسم 

 تبادل نظيري

USE تبادل نظائري 

 تباطؤ

USE تباطؤ 

 تباطؤ

1996-07-08 

UF تباطؤ 

NT1 تبطيئ النترونات 
RT امتصاص 

RT انتشار عشوائي 

RT طريقة فيك 
RT طول التباطؤ 

RT عمر النترون 

RT فقد الطاقة 
RT لب التباطؤ 

RT محّوالت نترونية 

RT معادلة ويلكنز 
RT نظرية النقل النتروني 

RT نظرية تبطئة النترونات 

RT نظرية عمر فيرمي 
RT نظرية فان هوف 

RT  ويلكنز -نموذج فيغنر 

 تباطؤ

USE تسارع 

 تباعد اآلبار

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-07-07 

موقع منطقة والعالقة المتبادلة بين اآلبار، مثل إنتاج الزيت، 
ة في حقل أو آبار تستخدم غاز طبيعي، أو آبار جيوحراري

للنفايات المشعة، يمكن أن يحسب النتاج نهاية عظمى من 
 خزان معين.

RT حقول الغاز الطبيعي 

RT حقول النفط 

RT حقول جيوحرارية 

 تباعدات )تحت حمراء(

USE تباعدات تحت حمراء 

 تباعدات )فوق بنفسجية(

USE تباعدات فوق بنفسجية 

 تباعدات تحت حمراء

UF )تباعدات )تحت حمراء 
RT إلكترديناميك كمومي 

 تباعدات فوق بنفسجية

UF )تباعدات )فوق بنفسجية 
RT إلكترديناميك كمومي 

 تبخر

UF  ّتبخير 

UF تطاير 
BT1 تحويالت الطور 

NT1 إيماض 

NT1 تبخّر خالئي 
NT1 تصعّد 

RT أبخرة 

RT اعتراض 
RT تبريد تبخري 

RT تجفاف 

RT تجفيف 
RT تجفيف بالترذيذ 

RT تسخين وميضي 

RT تقطير 
RT  ّحرارة التبخر 

RT دَْسغ 

RT غليان 
RT مبخرات 

RT معالجة النفايات 

RT نتح 
RT )هطل )مطري 

 تبخر النترونات

USE إصدار النترونات 

 تبخر نووي

USE نموذج التبخر 

 تبخّر خالئي

INIS: 1986-05-26; ETDE: 1981-07-18 

*BT1 تبخر 
RT تصفيح بالبخار 

RT عة بالبخار  تكسيات موضَّ

RT تكسية خالئية 
RT توضع بالتبخير الفيزيائي 

 تبخيرّ 

USE تبخر 

 تبدد حراري

SEE انتثارية حرارية 
SEE تبريد 

SEE دفيقات حرارية 

SEE فقد الطاقة 
SEE نقل الحرارة 

 تبدد ضوئي

RT انعراج 
RT انكسار 

RT بصريات 

RT قرينة انكسار 

 تبديد الطاقة

USE فقد الطاقة 

 تبديدات

ألجل حالة التجميع في المواد؛ إذا كان األمر يتعلق       
 بظواهر الموجة أنظر عالقات التشتت أو التشتت الضوئي.

UF منظومات تبعثر 

NT1 تبعثر نيكل- td 

NT1  تبعثر نيكل كروم- td 
NT1 خالئط 

NT2 أوحال 

NT3 أوحال الوقود 

NT2 مذيبات مختلطة 

NT2 مزائج ثنائية 
NT2 متجانسة مزائج 

NT3 محاليل 

NT4 محاليل الوقود 
NT4 محاليل صلبة 

NT4 محاليل عملياتية 

NT4 محاليل مائية 
NT4 محاليل متساوية الضغط 

NT4 محاليل مفرطة التوتر 

NT4 مملِّصات 
NT1 غروانيات 

NT2 أغار 

NT2 حالالت 
NT3 حالالت هوائية 

NT4 أدخنة 

NT5 أدخنة التبغ 
NT4 حالالت مشعة 

NT2 حمض األلجينيك 

NT2 رغوات 
NT3  ألدهيد النمل -رغوات البولة 

NT3 رغوات بالستيكية 

NT2 غروانيات إشعاعية 
NT3 توروتراست 

NT2 مستحلبات 

NT3 مستحلبات فوتوغرافية 
NT3 مستحلبات مكروية 
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NT2 هاُلم 

NT2 هالمات 
NT3 بوليمرات أليفة للماء 

NT3 هالمات مائية 

NT1 معلّقات 
NT2 أوحال 

NT3 أوحال الوقود 

NT2 موائع النانو 
RT أجسام صلبة 

RT إعادة تعليق الجسيمات 

RT أغبرة 
RT تصويل 

RT جسيمات 

RT حبّات 
RT حبّات معلَّقة ُكلِّية 

RT حجم الجسيمات 

RT رذاذ 
RT سوائل 

RT غازات 

RT كرات مكروية 

 تبديل الجودة

RT ليزرات 

RT مبدالت 

 تبّدل هدروحراري

1994-10-13 

تبدل المعادن أو الصخور بتفاعل المياه الحارة مع أطوار 
 صلبة موجودة سابقاً.

BT1 ل  تحوُّ

RT  مائع -تآثرات صخر 

RT مرحلة هدروحرارية 

 تبرعم

RT تنشيط بالبرد 

RT نباتات 

RT نمو نباتي 

 تبريد

SF استرداد بارد 

BT1 تبريد 

NT1 تبريد بتمديد الهليوم 
NT1 تبريد جيوحراري 

NT1 تبريد شمسي 

RT آالت التبريد 
RT بّرادات 

RT بّرادات مغنطيسية 

RT دورة تبريد باالمتصاص 
RT دورة تبريد بضغط البخار 

RT مبّردات 

RT مضخات حرارة 

 تبريد

SF تبدد حراري 

NT1 تبريد 
NT2 تبريد بتمديد الهليوم 

NT2 تبريد جيوحراري 

NT2 تبريد شمسي 
NT1 تبريد بالترذيذ 

NT1 تبريد بالتصعد 

NT1 تبريد بالسحق 
NT1 تبريد بالضباب 

NT1 تبريد بالغاز 

NT1 تبريد تبخري 
NT1 تبريد غشائي 

NT1 تبريد فائق 

NT1  ّتبريد مشع 
NT1 تبريد مناطقي 

NT1 تحت اإلشباع 

RT أبراج التبريد 

RT أحواض تبريد 

RT استخالص حراري 

RT تحكم بدرجة الحرارة 
RT تسخين 

RT تكثف البخار 

RT تكييف الهواء 
RT د  حلقات المبّرِ

RT زمن التبريد 

RT زمن تبريد الوقود 
RT ضجيج درجة الحرارة 

RT ماء 

RT مبادالت حرارية 

RT مبردات مائية 
RT دات  مبّرِ

RT مضخات حرارة 

RT مكثفات جليدية 
RT منظومات تبريد 

RT  منظومات تبريدonce - through 

RT منظومات تبريد المفاعل 
RT  الحرارةنقل 

 تبريد الحزمة

INIS: 1982-04-13; ETDE: 1979-05-03 

 لتحسين نوعية حزم الجسيمات.
NT1 تبريد باإللكترونات 

NT1 تبريد عشوائي 

NT2 تبريد اندفاعي 
RT ديناميك الحزمة 

 تبريد الفضاء

2006-03-31 

USE تكييف الهواء 

 تبريد اندفاعي

INIS: 1982-04-13; ETDE: 1982-05-07 

انخفاض تدريجي البتعاث حزم الجسيمات المشحونة و التي 
هبطت بفعل الجاذبية من خالل االستشعار عن ردود الفعل و 

 تصحيح التقلبات اإلحصائية و زخم الحزم.

UF تبريد اندفاعي عشوائي 
*BT1 تبريد عشوائي 

 تبريد اندفاعي عشوائي

INIS: 1982-04-13; ETDE: 1982-05-07 

USE يتبريد اندفاع 

 تبريد باإللكترونات

1975-08-22 

انخفاض تذبذبات حزمة الجسيم بواسطة التصادمات مع حزم 
 الكترونية منخفضة الطاقة.

BT1 تبريد الحزمة 

RT تبعثر كولوني 
RT حزم إلكترونية 

RT حزم بروتونات 

RT لمعان الحزمة 

 تبريد بالترذيذ

INIS: 1976-07-30; ETDE: 1976-11-01 

BT1 تبريد 

RT يد بالضبابتبر 
RT رذاذ 

RT قطيرات 

 تبريد بالتصعد

BT1 تبريد 
RT تصعّد 

 تبريد بالسحق

BT1 تبريد 
RT تقسية باإلسقاء 

 تبريد بالضباب

BT1 تبريد 

RT تبريد بالترذيذ 
RT مفاعالت مبّردة بالضباب 

RT منظومات ترذيذ القلب 

 تبريد بالغاز

BT1 تبريد 

 تبريد بتمديد الهليوم

*BT1 تبريد 

RT بّرادات 
RT بّرادات بتمديد الهليوم 

RT يات  قّرِ

 تبريد بعزل قلب المفاعل

1993-04-27 
USE منظومات تبريد بعزل قلب المفاعل 

 تبريد تبخري

INIS: 1976-09-06; ETDE: 1975-10-01 

التبريد السائل باستعمال  حرارة تبخير جزء من السائل       
 أو هواء تبريد عن طريق تبخير الماء فيه.

BT1 تبريد 

RT أبراج التبريد 

RT تبخر 
RT تخزين بارد 

RT منظومات تبريد 

 تبريد جاف

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1977-10-19 
*BT1 تأثيرات إشعاع كيميائية 

*BT1 تألّق 

RT قياس الجرعة 

 تبريد جيوحراري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-26 

*BT1 تبريد 

RT تكييف بهواء جيو حراري 

 تبريد شمسي

1994-09-29 

*BT1 تبريد 

RT بّرادات شمسية 

 تبريد عشوائي

INIS: 1981-08-31; ETDE: 1979-10-23 

انخفاض تدريجي البتعاث حزم الجسيمات المشحونة و التي 
هبطت بفعل الجاذبية من خالل االستشعار عن ردود الفعل و 

 تصحيح التقلبات اإلحصائية و زخم الحزم او موقعها.

BT1 ريد الحزمةتب 
NT1 تبريد اندفاعي 

 تبريد غشائي

BT1 تبريد 

 تبريد فائق

2008-06-10 

BT1 تبريد 

RT تصلب 
RT نقاط االنصهار 

RT نقاط الغليان 

 تبريد مشعّ 

INIS: 1977-02-08; ETDE: 1975-10-01 
BT1 تبريد 

RT تكييف الهواء 

RT تكييف شمسي 
RT نقل حراري باإلشعاع 

 تبريد مغنطيسي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-02-20 

USE إزالة مغنطة كظيمة 

 تبريد مناطقي

INIS: 1993-01-15; ETDE: 1975-11-11 

BT1 تبريد 
RT منشآت التدفئة المركزية 

 تبطيئ النترونات

 تاسيس توازن حراري بين النترونات و ما يحيط به.

BT1 تباطؤ 

 تبطيئ برنامج الطاقة النووية

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1978-10-25 

سيناريو التأمين حيث المحطات قيد العمل أو قيد اإلنشاء 
 يسمح لها بعملية حياة عادية، ولكن اليسمح بمحطات إضافية. 

RT سياسات حكومية 

RT سياسة الطاقة 

RT كهرباء نووية 

 تبعثر

1996-07-18 

SF تمثيل خوري 
SF  غالوبر -شكلية زيمان 

NT1 إعادة التبعثر 

NT1 قترابيتبعثر ا 

NT1 تبعثر الزاوية الصغيرة 

NT1 تبعثر الضوء 

NT1 تبعثر راجع 
NT1 تبعثر شبه مرن 

NT1 تبعثر غير مترابط 

NT1 تبعثر المرن 
NT2 تبعثر تجاوبي 

NT2 تبعثر تومسون 

NT2 تبعثر دلبروك 
NT2 تبعثر ال مرن عميق 



 تبعثر اقترابي 183 تبعثر مولر

 

 

NT1 تبعثر مترابط 

NT2 انعراج 
NT3  انعراج أشعة- x 

NT3 انعراج اإللكترونات 

NT3 انعراج الحزمة الذرية 
NT3 انعراج النترونات 

NT3 تبعثر منتثر 

NT2 تبعثر رايلي 
NT2 مفعول بريلوان 

NT1 تبعثر متعدد 

NT1 تبعثر مرن 
NT2 تبعثر بهابها 

NT2 تبعثر رزرفورد 

NT2 تبعثر فيغنر 
NT2 تبعثر كموني 

NT2 تبعثر كولوني 

NT2  ّتبعثر موت 
NT2 لرتبعثر مو 

NT2 مفعول كومبتون 

RT إشعاع شارد 
RT أطوال التبعثر 

RT أمواج جزئية 

RT أهداف 
RT استكمال 

RT انزياح الطور 

RT تآثرات 
RT تحليل التبعثر اإلشعاعي 

RT تحليل بالتبعثر األيوني 

RT تدريع 
RT تصادمات 

RT تفاعالت نووية 

RT  تقريبfsc 
RT  تقريبwkb 

RT تقريب األقنية المقترنة لبورن 

RT تقريب االندفاع 

RT تقريب الموجة المشوهة لبورن 

RT كرامرز -تقريب برينكمان 

RT تقريب بورن 
RT أوبنهايمر-تقريب بورن 

RT تقريب كظيم 

RT تقريب ال كظيم 
RT تقريب نصف كالسيكي 

RT جملة مركز الكتل 

RT دالة جوست 
RT زاوية الورود 

RT سعات التبعثر 

RT طاقة عتبية 
RT طريقة التصادمات الثنائية 

RT طريقة المجوعة المجاوبة 
RT عالقات التبديد 

RT عالقات مخفية 

RT  ليباتوف -عالقة غريبوف 

RT مبدأ التوازن التفصيلي 

RT مبرهنة ليفنسون 

RT مسألة التبعثر العكسي 
RT  مصفوفةs 

RT شوغار -معادلة بالنكنبكلر 

RT معامالت طيفية 
RT مفعول الحجب 

RT مفعول رامان 

RT منحنيات النداو 
RT منظومة مخبرية 

RT  عدم تناظر -نسبة استقطاب 

RT نظرية االضطراب 
RT نظرية المدى الفعّال 

RT نظرية النقل 

RT نظرية غلوبر 
RT  روبسون -نظرية لين 

RT نقل االندفاعات األربعة 

RT دم  وسيط الصَّ

 تبعثر اقترابي

1986-04-04 

ت متبادلة لجسيمان منتهيان من تفاعالت نووية تبعثرا
 متسلسلة.
BT1 تبعثر 

RT تآثرات الحالة النهائية 

RT تفاعالت نووية 

 تبعثر الزاوية الصغيرة

BT1 تبعثر 
RT توزع زاوي 

RT مبرهنة ضوئية 

 تبعثر الضوء

1994-07-01 
BT1 تبعثر 

RT إشعاع شمسي منتثر 

RT إشعاع مرئي 
RT خواص ضوئية 

 تبعثر بريلوان

USE مفعول بريلوان 

 تبعثر بهابها

*BT1 تبعثر مرن 

RT إلكترديناميك كمومي 

RT تبعثر مولر 

 تبعثر تجاوبي

*BT1 تبعثر المرن 

RT تبعثر ال مرن عميق 

RT تجاوب 
RT تجاوب سبيني إلكتروني صوتي 

RT تجاوب نووي مغنطيسي صوتي 

RT تفلور تجاوبي 

 تبعثر تومسون

*BT1 تبعثر المرن 

 تبعثر دلبروك

*BT1 تبعثر المرن 

 تبعثر راجع

BT1 تبعثر 

RT انعكاس 

RT توزع زاوي 
RT مطيافية التبعثر الراجع لرزرفورد 

RT  ألبيدو -مقاييس جرعة النترونات 

 تبعثر رايلي

*BT1 تبعثر مترابط 

 تبعثر رزرفورد

*BT1 تبعثر مرن 

RT مطيافية التبعثر الراجع لرزرفورد 

 زرفورد الراجعتبعثر ر

2002-11-25 

USE مطيافية التبعثر الراجع لرزرفورد 

 تبعثر شبه مرن

BT1 تبعثر 
*BT1 تفاعالت شبه حرة 

RT تبعثر مرن 

 تبعثر غير مترابط

BT1 تبعثر 

RT تبعثر المرن 

RT تبعثر منتثر 

 تبعثر فيغنر

*BT1 تبعثر مرن 

 تبعثر كموني

*BT1 تبعثر مرن 

RT تبعثر كولوني 
RT كمونات 

 تبعثر كولوني

*BT1 تآثرات كهرمغنطيسية 
*BT1 تبعثر مرن 

RT إثارة كولونية 

RT تبريد باإللكترونات 
RT تبعثر كموني 

 تبعثر كومبتون

USE مفعول كومبتون 

 تبعثر ال مرن عميق

INIS: 1975-09-16; ETDE: 1975-10-28 
 ليبتون يتطلب تبادل فوتون افتراضي.-تبعثر المرن لنكليون

*BT1 نكليون -لبتون  تآثرات 

*BT1 تبعثر المرن 

RT تبعثر تجاوبي 
RT جسيمات افتراضية 

RT  مفعولemc 

RT نماذج التبادل البوزوني 

 تبعثر المرن

1996-01-24 

BT1 تبعثر 

NT1 تبعثر تجاوبي 
NT1 تبعثر تومسون 

NT1 تبعثر دلبروك 

NT1 تبعثر ال مرن عميق 
RT انقالب السبين 

RT بلورات ال توافقية 

RT تبعثر غير مترابط 
RT كمون سكيرم 

RT فيشباخ -نظرية هاوِزر 

ه   براغ -تبعثر الوِّ

USE انعكاس براغ 

 تبعثر مترابط

BT1 تبعثر 

NT1 انعراج 
NT2  انعراج أشعة- x 

NT2 انعراج اإللكترونات 

NT2 انعراج الحزمة الذرية 
NT2 انعراج النترونات 

NT2 تبعثر منتثر 

NT1 تبعثر رايلي 
NT1 مفعول بريلوان 

RT بلورات ال توافقية 

RT تبعثر مرن 

 تبعثر متعدد

BT1 تبعثر 

RT طريقة التصادمات المتعددة 

RT مسألة األجسام العديدة 
RT معادالت فادييف 

RT نظرية غلوبر 

RT نظرية موليير 

 تبعثر مرن

BT1 تبعثر 

NT1 تبعثر بهابها 
NT1 تبعثر رزرفورد 

NT1 تبعثر فيغنر 

NT1 تبعثر كموني 
NT1 تبعثر كولوني 

NT1  ّتبعثر موت 

NT1 تبعثر مولر 
NT1 مفعول كومبتون 

RT تبعثر شبه مرن 

RT تبعثر مترابط 
RT تبعثر منتثر 

RT تقريب من المرتبة الصفر 

RT صيغة روزنبلوت 
RT كمون سكيرم 

RT مفعول راْمُسَور 

RT نموذج بلير 

 تبعثر منتثر

2002-11-21 

انتشار واسع في مساحة التبادل يشار اليه بهاالت او شرائط 
 تظهر حول انعكاسات براغ المكثفة.

*BT1 انعراج 

RT  انعراج أشعة- x 

RT انعراج اإللكترونات 
RT انعراج النترونات 

RT انعكاس براغ 

RT تبعثر غير مترابط 
RT تبعثر مرن 

 تبعثر موتّ 

*BT1 تبعثر مرن 

 تبعثر مولر

*BT1 تبعثر مرن 

RT إلكترديناميك كمومي 

RT تبعثر بهابها 



 TD -تبعثر نيكل 184 تجاذب كولوني

 

 

 TD -تبعثر نيكل

 أكسيد الثوريوم . -تبعثر نيكل       
UF  أكسيد الثوريوم -تبعثرات نيكل 

BT1 تبديدات 

*BT1 كربيدات اإلسمنت 
RT أكاسيد التوريوم 

RT نيكل 

 TD -تبعثر نيكل كروم 

 .أكسيد الثوريوم   -كروم  -تبعثر نيكل        
UF  نيكلي كرومي- td 

BT1 تبديدات 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

*BT1 كربيدات اإلسمنت 

RT أكاسيد التوريوم 

 أكسيد الثوريوم -تبعثرات نيكل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-04-11 

USE تبعثر نيكل- td 

 تبعية التركيز

2000-03-27 

SEE وفرة 

 تبعية التشكيل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-07 
USE تابعية فضائية 

 تبعية العمر

RT إنضاج 
RT إياس 

RT مدى العمر 

RT نمو 

 تبغ

RT أدخنة التبغ 

RT محاصيل 

RT نيكوتيانا 

 تبلّور

BT1 تحويالت الطور 

RT إعادة التبلور 

RT انحاللية 
RT انفالق 

RT بلّورات 

RT ترسيب 
RT تصلب 

RT تكتّل 

RT تمعدن 
RT تنضيد 

RT تنقية 

RT تنقية موضعية 
RT تنمية البلّورات 

RT  ّتنو 
RT حالة ال بلورية 

RT صقيع 

RT عمليات الفصل 

 تبن

INIS: 1991-12-11; ETDE: 1978-12-11 

RT سوق النبات 

RT نفايات زراعية 

 تبنيج

RT ألم 

RT جراحة 

RT طب 
RT ُمبنِّجات 

RT دات الجهاز العصبي المركزي  مخّمِ

 تبيون

*BT1 إنتاج متعدد 

RT نموذج اإلصدار العنقودي 

 تتابع الحمض األميني

INIS: 1993-08-03; ETDE: 1984-01-27 
UF تحديد متتاليات البروتين 

BT1 بنية جزيئية 

RT بروتينات 
RT بنية البروتين 

RT تحليل كيميائي بنيوي 

RT هندسة البروتين 

 تتبع شمسي

2000-04-12 
NT1 منظومات تتبع شمسي 

RT آليات الميل 

RT متتبعات الشمس 
RT معدّات محتوى 

 تتبيالت

2000-04-12 

USE غذاء 

 تترازوالت

مركبات تحتوي على حلقة خماسية غير متجانسة        
 تحتوي على أربع ذرات نتروجين.

*BT1 آزوالت 

NT1 تترازوليوم 

 تترازوليوم

*BT1 تترازوالت 
*BT1 كلوريدات 

 تتراسيكلينات

1996-10-22 

UF كلورتتراسايكلين 
*BT1 صادّات 

NT1 أوكسيتتراسيكلين 

 تتراسين

*BT1 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 تترالين

UF رباعي هدروالنفتالين 

*BT1 عطريات 
*BT1 عطريات هدروجينية 

RT نفتالين 

 تتريل

2000-04-12 
*BT1 أمينات 

*BT1 متفجرات كيميائية 

*BT1 مركبات النترو 

 تثاقل

RT أمواج الثقالة 

RT انعدام الوزن 
RT تآثرات تثاقلية 

RT ثقالة فائقة 

RT ثقالة كمومية 
RT حقول تثاقلية 

RT عدسات تثاقلية 

RT قياس الجاذبية 
RT قياس شفارتزشيلد 

RT مفعول أينشتاين 

RT نظريات الحقل الموحد 
RT نظرية الالويات 

RT نظرية النسبية العامة 

RT  كالين -نظرية كالوزا 

 تثاني

*BT1 بلمرة 

 تثبيت

UF تثبيت 

UF تثبيت بإحكام 
UF تثبيت بالصاموالت 

UF تثبيت ببراغي 

UF توصيل 
*BT1 ارتباط 

RT عناصر تثبيت 
RT وصالت 

 تثبيت

 انظر أيضاً مورينغس.

USE تثبيت 

 تثبيت )النفايات(

INIS: 1990-12-06; ETDE: 1983-11-09 

SEE تزجج 

SEE تصلب 

 تثبيت )ثنائي أكسيد الكربون(

1982-02-10 
USE تثبيت ثنائي أكسيد الكربون 

 تثبيت )معالجة النفايات(

USE تصلب 

 تثبيت )نتروجين(

INIS: 1982-02-10; ETDE: 2002-06-13 
USE تثبيت النتروجين 

 تثبيت االستقرار

1998-10-30 
RT استقرار 

RT  أمبير -منظومات تحكم تفاعلية فولط 

RT منع 

 ثبيت االنخالعاتت

RT انخالعات 

RT تصنيع على البارد 

RT حدود الحبيبات 

 تثبيت التدفق

USE تدفق مغنطيسي 

 تثبيت النتروجين

1997-06-17 
UF )تثبيت )نتروجين 

RT أتربة 

RT استقالب 
RT بكتريا 

RT دورة النتروجين 

RT ريزوبيوم 
RT فرانكيا 

RT نترتة 

RT نتروجين 
RT نتروجيناز 

RT نمو نباتي 

RT هواء 

 تثبيت بإحكام

USE تثبيت 

 تثبيت بالصاموالت

USE تثبيت 

 تثبيت ببراغي

USE تثبيت 

 تثبيت ثنائي أكسيد الكربون

1982-02-10 

UF )تثبيت )ثنائي أكسيد الكربون 
RT آز ريبولوز ثنائي فسفات الكربوكسيل 

RT إصطناع ضوئي 

RT استقالب 

RT ثنائي أكسيد الكربون 

RT دورة الكربون 

RT مصادر الكربون 
RT  نباتاتc4 

RT نباتات دورة كالفن 

RT نمو نباتي 
RT هواء 

 تثبيط التآكل

USE حماية من التآكل 

 تثبيط النمو

 إذا كان باإلمكان استخدم مصطلح أكثر دقة للنمو.

USE منع 

USE نمو 

 تثقيب

INIS: 1999-01-22; ETDE: 1981-05-18 

RT آبار 

RT آبار الغاز الطبيعي 
RT إكمال البئر 

 تثمين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-05-06 
USE تقدير التكلفة 

 تجاذب كولوني

USE حقل كولوني 



 الحرجة pegaseتجارب  185 تجاوب سبين الميون

 

 

 الحرجة pegaseتجارب 

USE  مفاعلpeggy 

 تجارب أمان المفاعل

 فقط لمفاعالت إنشطار.

NT1 تجربة منظومات الحماية من النشاط اإلشعاعي 

NT1 تجهيزات للبحث في احتواء النشاط اإلشعاعي 
NT1 منشأة رائدة لألمان النووي 

NT1 منشأة نماذج احتواء بالحجم الطبيعي 

RT  منظومة تبريد مستعجلeccs 

 تجارب الصّوة المرجعية

INIS: 1979-05-28; ETDE: 2002-06-13 

USE صّوات مرجعية 

 trceتجارب المفاعل الترميوني الحرجة 

2000-04-12 

USE مفاعالت القدرة الصفرية 

USE مفاعالت ترميونية 

 تجارب حرجة في مفاعل ترميوني

2000-04-12 

USE مفاعالت القدرة الصفرية 

USE مفاعالت ترميونية 

 تجارب ذات مقياس مخبري

1981-05-11 

UF تجارب مخبرية 
RT اختبار 

RT اختبارات حقلية 

RT تجهيزات مخبرية 
RT دراسات الجدوى 

RT منشآت إثبات الجدوي 

RT وحدات تطوير العملية 

 تجارب سريرية

2002-08-01 

BT1 اختبار 

RT استخدامات تشخيصية 
RT عقاقير 

 تجارب مخبرية

1981-05-11 

USE تجارب ذات مقياس مخبري 

 تجارة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-12-22 

USE تجارة 

 تجارة

UF تجارة 

UF صافي التبادل التجاري 

NT1 تجارة نووية 
NT1 صادرات 

NT1 مستوردات 

RT أعمال صغيرة 
RT إمدادات منزلية 

RT إيصاالت استالم 

RT احتكارات 
RT تخفيضات األسعار 

RT تنافس 

RT حظر 
RT دول مستوردة للنفط 

RT سوق 

RT ضرائب 
RT ضرائب جمركية 

RT عرض وطلب 

RT عالقات دولية 
RT علم االقتصاد 

RT عمل تجاري 

RT عولمة 

RT قطاع تجاري 

RT كارتالت 

RT معدل المبادلة الخارجية 

 تجارة )نووية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-03-03 

USE تجارة نووية 

 تجارة )نووية(

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1978-03-03 

USE تجارة نووية 

 تجارة اإلصدارات

2003-08-26 
 برنامج تنظيمي يسمح لمولدات التلوث باختيار تبادل حصص

 اإلنبعاث كحل تكلفة فعلية إلنجاز أهداف بيئية.

UF تجارة حقوق اإلصدارات 
*BT1 سياسة بيئية 

RT إعالن ريو 

RT اتفاقية باريس 
RT بروتوكول كيوتو 

RT تغير مناخي 

RT ث  تلوُّ
RT حصص 

RT حيادية الكربون 

RT رسوم مالية 
RT ريد 

RT سياسة الطاقة 

RT ضريبة اإلصدارات 
RT طرح الكربون 

RT غازات االنفالت 

RT غازات الدفيئة 
RT نفايات صناعية 

 تجارة حقوق اإلصدارات

2003-08-26 
USE تجارة اإلصدارات 

 تجارة نووية

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1978-03-08 

تجارة تتطلب مواد نووية خاصة و هي مواد مشعة ، ادوات، 
 تجهيزات، خطط ...الخ ذات اهتمامات نووية.

UF ية(تجارة )نوو 

UF )تجارة )نووية 
BT1 تجارة 

RT امتالك المواد النووية 

RT تطور اقتصادي 
RT سياسة اقتصادية 

RT نقل 

 تجاوب

UF )تجاوبات تماثلية )إيزوبارية 
NT1 تجاوب بمزج السويات 

NT1 تجاوب سيكلوتروني 

NT2  كانر -تجاوب أزبل 
NT2 تجاوب أيوني سيكلوتروني 

NT2 تجاوب اإللكترونات السيكلوتروني 

NT1 تجاوب عمالق 
NT1 تجاوب فيرمي 

NT1 تجاوب كهربائي 

NT2 تجاوب كهربائي مساير 
NT1 تجاوب متوسط 

NT1 تجاوب مغنطيسي 
NT2 تجاوب إلكتروني نووي مزدوج 

NT2 تجاوب سبيني إلكتروني 

NT3 تجاوب سبيني إلكتروني صوتي 
NT2  إلكترون -تجاوب مزدوج إلكترون 

NT2 تجاوب مغنطيسي حديدي 

NT2 تجاوب مغنطيسي فّريتي 
NT2 تجاوب مغنطيسي نووي 

NT3 تجاوب مغنطيسي نووي في نطاق الزمن 

NT3 تجاوب نووي مغنطيسي صوتي 
NT1 تجاوب نووي رباعي األقطاب 

NT1 تجاوب هجين 

NT1 تجاوب ِهليكوني 
RT تبعثر تجاوبي 

RT تعدد المستوياتتحليل م 

RT تحويل األنماط 
RT تزامن 

RT تفلور تجاوبي 

RT تكامالت التجاوب 
RT توافقيات 

RT توليف 

RT جسيمات التجاوب 
RT  مور -صيغة رايخ 

RT عدم استقرار التوزع المضاعف 

RT مجاوبات 
RT نموذج التجاوب العمالق 

 كانر -تجاوب أزبل 

نوع من رنين السيكلترون لمعادن عالية النقاوة في درجة 
 حرارة الهليوم السائل.

*BT1 تجاوب سيكلوتروني 

RT معادن 

 تجاوب إلكتروني بارامغنطيسي

USE تجاوب كهربائي مساير 

 تجاوب إلكتروني بارامغنطيسي

USE تجاوب سبيني إلكتروني 

 تجاوب إلكتروني بارامغنطيسي

USE تجاوب سبيني إلكتروني 

 تجاوب إلكتروني سبيني

USE تجاوب سبيني إلكتروني 

 تجاوب إلكتروني سبيني صوتي

USE تجاوب سبيني إلكتروني صوتي 

 تجاوب إلكتروني سبيني صوتي

USE تجاوب سبيني إلكتروني صوتي 

 تجاوب إلكتروني نووي مزدوج

UF تجاوب مزدوج إلكتروني نووي 
*BT1 تجاوب مغنطيسي 

RT طرق التجاوب المزدوج 

 تجاوب أيوني سيكلوتروني

INIS: 1983-12-01; ETDE: 1984-01-27 
USE تجاوب أيوني سيكلوتروني 

 تجاوب أيوني سيكلوتروني

INIS: 1983-12-01; ETDE: 1984-01-27 
UF تجاوب أيوني سيكلوتروني 

*BT1 تجاوب سيكلوتروني 

RT تسخين بالتجاوب األيوني السيكلوتروني 

 تجاوب اإللكترونات السيكلوتروني

USE تجاوب اإللكترونات السيكلوتروني 

 تجاوب اإللكترونات السيكلوتروني

UF تجاوب اإللكترونات السيكلوتروني 

*BT1 تجاوب سيكلوتروني 
RT تسخين بتجاوب اإللكترونات السيكلوتروني 

RT منابع أيونات بتجاوب اإللكترونات السيكلوتروني 

 يسي )إلكتروني صوتي(تجاوب بارامغنط

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-26 

USE تجاوب سبيني إلكتروني صوتي 

 تجاوب بارامغنطيسي )إلكتروني(

USE تجاوب سبيني إلكتروني 

 تجاوب بارامغنطيسي )نووي صوتي(

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-26 

USE تجاوب نووي مغنطيسي صوتي 

 تجاوب بارامغنطيسي )نووي(

USE تجاوب مغنطيسي نووي 

 تجاوب بارامغنطيسي صوتي

USE تجاوب سبيني إلكتروني صوتي 

 تجاوب بمزج السويات

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1989-09-18 
طريقة رنين تتطلب قياسات رباعية للكهرباء النووية و 

 تفاعالت ثناية القطب مغناطيسية.

BT1 تجاوب 
RT تجاوب مغنطيسي نووي 

RT تجاوب نووي رباعي األقطاب 

 داتنر -تجاوب تونكس 

2000-04-12 
SEE أمواج بالزمية 

 تجاوب روبر

USE  باريوناتn-1440 

 تجاوب زيمان

USE مفعول زيمان 

 تجاوب سبين الميون

INIS: 1988-02-02; ETDE: 1986-11-20 

USE استرخاء سبين الميون 



 تجاوب سبيني إلكتروني d-2007 186تجاوبات 

 

 

 تجاوب سبيني إلكتروني

UF طيسيتجاوب إلكتروني بارامغن 
UF تجاوب إلكتروني بارامغنطيسي 

UF تجاوب إلكتروني سبيني 

UF )تجاوب بارامغنطيسي )إلكتروني 
*BT1 تجاوب مغنطيسي 

NT1 تجاوب سبيني إلكتروني صوتي 

RT تحليل كيميائي بنيوي 
RT طرق التجاوب المزدوج 

RT مفعول أوفرهاوزر 

 تجاوب سبيني إلكتروني صوتي

UF وتيتجاوب إلكتروني سبيني ص 
UF تجاوب إلكتروني سبيني صوتي 

UF )تجاوب بارامغنطيسي )إلكتروني صوتي 

UF تجاوب بارامغنطيسي صوتي 
SF صدى السبين اإللكتروني 

*BT1 تجاوب سبيني إلكتروني 

RT أمواج صوتية 
RT تبعثر تجاوبي 

RT توهين 

RT فونونات 

 تجاوب سبيني نووي

USE تجاوب مغنطيسي نووي 

 تجاوب سيكلوتروني

BT1 تجاوب 
NT1  كانر -تجاوب أزبل 

NT1 تجاوب أيوني سيكلوتروني 

NT1 تجاوب اإللكترونات السيكلوتروني 
RT إشعاع سيكلوتروني 

RT مطيافية تجاوب أيوني سيكلوتروني 

 تجاوب عمالق

BT1 تجاوب 

RT تفاعالت نووية 

RT تفاعالت نووية ضوئية 

RT مقاطع عرضية 
RT نموذج التجاوب العمالق 

 فيرميتجاوب 

BT1 تجاوب 

 تجاوب كهربائي

BT1 تجاوب 

NT1 تجاوب كهربائي مساير 

 تجاوب كهربائي مساير

 تناوب رنان لثنائي القطب كهربائي في بلورات ايونية.
UF تجاوب إلكتروني بارامغنطيسي 

*BT1 تجاوب كهربائي 

 تجاوب متوسط

BT1 تجاوب 

RT بنية متوسطة 

RT تفاعالت نووية 
RT مقاطع عرضية 

 إلكترون -تجاوب مزدوج إلكترون 

1993-11-05 

USE  إلكترون -تجاوب مزدوج إلكترون 

 إلكترون -تجاوب مزدوج إلكترون 

UF  إلكترون -تجاوب مزدوج إلكترون 

*BT1 تجاوب مغنطيسي 

RT طرق التجاوب المزدوج 

 تجاوب مزدوج إلكتروني نووي

USE تجاوب إلكتروني نووي مزدوج 

 تجاوب مغنطيسي

UF  طريقةabmr 
BT1 تجاوب 

NT1 تجاوب إلكتروني نووي مزدوج 

NT1 تجاوب سبيني إلكتروني 
NT2 تجاوب سبيني إلكتروني صوتي 

NT1  إلكترون -تجاوب مزدوج إلكترون 

NT1 تجاوب مغنطيسي حديدي 
NT1 تجاوب مغنطيسي فّريتي 

NT1 تجاوب مغنطيسي نووي 

NT2 تجاوب مغنطيسي نووي في نطاق الزمن 
NT2 تجاوب نووي مغنطيسي صوتي 

RT استرخاء سبين الميون 

RT معادالت بلوخ 

 تجاوب مغنطيسي حديدي

INIS: 1976-05-07; ETDE: 1976-08-04 

*BT1 تجاوب مغنطيسي 

RT مغنطيسية حديدية 
RT مواد مغنطيسية حديدية 

 تجاوب مغنطيسي فّريتي

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1977-10-19 

*BT1 تجاوب مغنطيسي 
RT مغنطيسية فّريتية 

RT مواد مغنطيسية فّريتية 

 تجاوب مغنطيسي نووي

UF )تجاوب بارامغنطيسي )نووي 

UF تجاوب سبيني نووي 

UF  تجاوب نووي مغنطيسيnmp 

*BT1 تجاوب مغنطيسي 

NT1 تجاوب مغنطيسي نووي في نطاق الزمن 

NT1 تجاوب نووي مغنطيسي صوتي 
RT  سبين -استرخاء سبين 

RT  شبيكي -استرخاء سبيني 

RT انزياح كيميائي 
RT انزياح نايت 

RT تجاوب بمزج السويات 

RT تحليل كيميائي بنيوي 
RT تصوير تجاوبي مغنطيسي نووي 

RT صدى سبيني 

RT طرق التجاوب المزدوج 
RT  طيوفnmr 

RT مغنطيسية نووية 

RT مفعول أوفرهاوزر 
RT وسائط التباين 

 تجاوب مغنطيسي نووي في نطاق الزمن

1998-09-23 

 رنين مغناطيسي نووي في نطاق زمني.
*BT1 تجاوب مغنطيسي نووي 

 تجاوب نووي رباعي األقطاب

BT1 تجاوب 
RT تجاوب بمزج السويات 

RT حقول كهربائية 

RT عزوم رباعية األقطاب 
RT عزوم كهربائية نووية 

 تجاوب نووي صوتي

USE يسي صوتيتجاوب نووي مغنط 

 nmpتجاوب نووي مغنطيسي 

USE تجاوب مغنطيسي نووي 

 تجاوب نووي مغنطيسي صوتي

USE تجاوب نووي مغنطيسي صوتي 

 تجاوب نووي مغنطيسي صوتي

1993-11-03 
USE تجاوب نووي مغنطيسي صوتي 

 تجاوب نووي مغنطيسي صوتي

UF )تجاوب بارامغنطيسي )نووي صوتي 

UF تجاوب نووي صوتي 
UF تجاوب نووي مغنطيسي صوتي 

UF تجاوب نووي مغنطيسي صوتي 

*BT1 تجاوب مغنطيسي نووي 
RT أمواج صوتية 

RT تبعثر تجاوبي 

RT توهين 
RT فونونات 

 تجاوب هجين

BT1 تجاوب 

ليكوني  تجاوب هِّ

BT1 تجاوب 

RT موصلية فائقة 

 dتجاوبات *

1988-03-08 
USE باريونات 

 زائد  dتجاوبات *

INIS: 1988-03-08; ETDE: 1978-12-20 
USE باريونات 

 صفر  dتجاوبات *

INIS: 1988-03-08; ETDE: 1978-12-20 

USE باريونات 

 fتجاوبات *

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1978-09-11 

USE  ميزوناتd*s-2110 

 kتجاوبات *

1988-03-08 

USE ميزونات غريبة 

 yتجاوبات *

1988-03-08 
USE باريونات 

 zتجاوبات *

1987-12-21 

USE * باريوناتz 

 aتجاوبات 

1988-03-08 

USE ميزونات 

 a1-1070تجاوبات 

1987-12-21 

USE  ميزوناتa1-1260 

 a2-1310تجاوبات 

1987-12-21 
USE  ميزوناتa2-1320 

 a2h-1320تجاوبات 

1988-03-08 
USE ميزونات 

 a2l-1280تجاوبات 

1988-03-08 

USE ميزونات 

 a3تجاوبات 

2000-04-12 

USE  ميزوناتpi2-1670 

 a4-1960تجاوبات 

1987-12-21 

USE  ميزوناتa4-2040 

 b-1235تجاوبات 

1987-12-21 
USE   ميزوناتb1 - 1235 

 c-1430تجاوبات 

INIS: 1988-03-08; ETDE: 1984-05-23 

USE ميزونات 

 c-2260تجاوبات 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-10-19 

USE  باريونات المبداc زائد 

 dتجاوبات 

INIS: 1988-03-08; ETDE: 1977-07-23 

USE ميزونات مفتونة 

 صفر  dتجاوبات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1978-12-20 
USE  ميزوناتd معتدلة 

 d-1285تجاوبات 

1987-12-21 

USE  ميزوناتf1 - 1285 

 d-1865تجاوبات 

INIS: 1985-01-17; ETDE: 1977-06-03 

USE  ميزوناتd 

 d-2007تجاوبات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1978-04-06 

USE  ميزوناتd*-2010 



 زائد dتجاوبات  t-2200 187تجاوبات 

 

 

 زائد dتجاوبات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1978-12-20 
USE  ميزوناتd زائد 

 e-1422تجاوبات 

1987-12-21 

USE  ميزوناتf1 - 1420 

 eta-1060تجاوبات 

1987-12-21 

USE  ميزوناتeta-1295 

 eta-2980تجاوبات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1984-12-26 

USE  ميزوناتeta c-2980 

 eta-549تجاوبات 

USE  ميزوناتeta 

 eta-700تجاوبات 

1988-03-08 

USE ميزونات 

 eta-958تجاوبات 

1987-12-21 

USE  ميزوناتeta prime-958 

 eta-cتجاوبات 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-12-26 
USE  ميزوناتeta c-2980 

 f - 1260اوبات تج

1987-12-21 

USE  ميزوناتf2 - 1270 

 f - 1514تجاوبات 

1987-12-21 

USE  ميزوناتf2 prime - 1525 

 f - 2030تجاوبات 

INIS: 1985-01-17; ETDE: 1978-09-11 

USE  ميزوناتds 

 f-1540تجاوبات 

1988-03-08 
USE ميزونات 

 gتجاوبات 

USE  ميزوناتrho-1690 

 h-2050تجاوبات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1976-11-01 

USE  ميزوناتf4 - 2050 

 iota-1440تجاوبات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1984-12-26 

USE  ميزوناتeta-1440 

 j-3105تجاوبات 

USE  ميزوناتj psi-3097 

 k-1240تجاوبات 

1988-03-08 

USE ميزونات غريبة 

 k-1320تجاوبات 

1987-12-21 
USE  ميزوناتk*0-1430 

 k-1420تجاوبات 

1987-12-21 

USE  ميزوناتk*2-1430 

 k-1775تجاوبات 

1987-12-21 

USE  ميزوناتk2-1770 

 k-1871تجاوبات 

INIS: 1988-03-08; ETDE: 1978-03-08 

USE ميزونات غريبة 

 k-2130تجاوبات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1979-10-23 
USE  ميزوناتk*4-2045 

 k-892تجاوبات 

1987-12-21 
USE  ميزوناتk*-892 

 kappa-725تجاوبات 

1988-03-08 

USE ميزونات 

 lتجاوبات 

2000-04-12 

SEE  ميزوناتk2-1770 

 l-1770تجاوبات 

2000-04-12 

USE ميزونات غريبة 

 n-1150تجاوبات 

INIS: 1988-03-08; ETDE: 2002-04-19 
SEE  باريوناتn* 

 n-1470تجاوبات 

1987-12-21 

USE  باريوناتn-1440 

 n-1520تجاوبات 

1987-12-21 

USE  باريوناتn-1520 

 n-1535تجاوبات 

1987-12-21 

USE  باريوناتn-1535 

 n-1680تجاوبات 

1987-12-21 
USE  باريوناتn-1680 

 n-1688تجاوبات 

1987-12-21 
USE  باريوناتn-1680 

 n-1710تجاوبات 

1987-12-21 

USE  باريوناتn-1700 

 n-1780تجاوبات 

1988-03-08 

SEE  باريوناتn* 

 n-1960تجاوبات 

1988-03-08 

SEE  باريوناتn* 

 n-1990تجاوبات 

1987-12-21 
USE  باريوناتn-1990 

 n-2040تجاوبات 

1988-03-08 

SEE  باريوناتn* 

 n-2190تجاوبات 

1987-12-21 

USE  باريوناتn-2190 

 n-3030تجاوبات 

1987-12-21 

USE  باريوناتn-3000 

 *nتجاوبات 

1987-12-21 
USE  باريوناتn* 

 phi-1019تجاوبات 

1987-12-21 

USE  ميزوناتphi-1020 

 pi-1016تجاوبات 

2000-04-12 

USE ميزونات 

 pi-1640تجاوبات 

1987-12-21 

USE  ميزوناتpi2-1670 

 psi-3105تجاوبات 

1987-12-21 
USE  ميزوناتj psi-3097 

 psi-3695تجاوبات 

1987-12-21 

USE  ميزوناتpsi-3685 

 psi-3772تجاوبات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1978-04-06 

USE  ميزوناتpsi-3770 

 psi-4028تجاوبات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1978-07-06 

USE  ميزوناتpsi-4040 

 psi-4100تجاوبات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1975-10-28 
USE  ميزوناتpsi-4160 

 psi-4300تجاوبات 

INIS: 1988-03-08; ETDE: 1975-12-16 

USE ميزونات 

 psi-4414تجاوبات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1978-07-06 

USE  ميزوناتpsi-4415 

 qتجاوبات 

1987-12-21 

SEE  ميزوناتk1-1270 

SEE  ميزوناتk1-1400 

 r - 1650تجاوبات 

1988-03-08 

USE ميزونات 

 r - 2510تجاوبات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 2002-04-26 

USE  ميزوناتf6 - 2510 

 rho-1250تجاوبات 

1987-12-21 
USE  ميزوناتrho-1450 

 rho-1500تجاوبات 

INIS: 1988-03-08; ETDE: 1975-10-28 

USE ميزونات 

 rho-1600تجاوبات 

1987-12-21 

USE  ميزوناتrho-1700 

 rho-1670تجاوبات 

1987-12-21 

USE  ميزوناتrho-1690 

 rho-1700تجاوبات 

1988-03-08 
USE ميزونات 

 rho-765تجاوبات 

1987-12-21 
USE  ميزوناتrho-770 

 األولية rhoتجاوبات 

USE  ميزوناتrho-1700 

 s-1000تجاوبات 

1988-03-08 
USE ميزونات 

 s-1930تجاوبات 

1987-12-21 

USE  ميزوناتx - 1935 

 s-993تجاوبات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1979-09-26 

USE  ميزوناتf0 - 980 

 t-2200تجاوبات 

1987-12-21 

USE  ميزوناتrho-2250 



 u-2375تجاوبات  188 1830 -تجاوبات المبدا 

 

 

 u-2375تجاوبات 

1987-12-21 
USE  ميزوناتf4 - 2300 

 x - 2220تجاوبات 

INIS: 1988-03-08; ETDE: 1987-06-09 

USE  ميزوناتx - 2220 

 صفر - xتجاوبات 

USE  ميزوناتeta prime-958 

 xi - 1530تجاوبات 

1987-12-21 
USE  باريوناتxi - 1530 

 xi - 1820تجاوبات 

1987-12-21 

USE  باريوناتxi - 1820 

 xi - 1930تجاوبات 

1987-12-21 

USE  باريوناتxi - 1950 

 xi - 2030تجاوبات 

1987-12-21 

USE  باريوناتxi - 2030 

 تجاوبات إبسلون

2000-04-12 
USE ميزونات 

 تجاوبات إبسيلون

INIS: 1988-03-08; ETDE: 1978-02-14 

SEE بوتومونيوم 
SEE ميزونات متجهة 

 10000 -تجاوبات إبسيلون 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1979-09-06 
USE  10023 -ميزونات إبسيلون 

 10350 -تجاوبات إبسيلون 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1983-04-28 

USE  10355 -ميزونات إبسيلون 

 10500 -تجاوبات إبسيلون 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1978-12-20 

USE  10580 -ميزونات إبسيلون 

 9500 -تجاوبات إبسيلون 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1978-07-05 

USE  9460 -ميزونات إبسيلون 

 1675 -تجاوبات أوميغا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1977-03-04 
USE  1670 -ميزونات أوميغا 

 1778 -جاوبات أوميغا ت

INIS: 1988-03-08; ETDE: 1977-11-10 

USE ميزونات 

 784 -تجاوبات أوميغا 

1987-12-21 

USE  782 -ميزونات أوميغا 

 تجاوبات الباريونات الثنائية

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1979-02-27 

USE باريونات ثنائية 

 تجاوبات الباريونات المفتونة

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1978-10-19 
USE باريونات مفتونة 

 2تجاوبات العدد الباريوني 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-27 

USE باريونات ثنائية 

 تجاوبات الغرابة التماثلية

UF )تجاوبات تماثلية )غرابة 

RT تفاعالت نووية 
RT غرابة 

RT مستويات الطاقة 

 تجاوبات الميزونات المفتونة

INIS: 1988-03-08; ETDE: 1978-01-23 
USE ميزونات مفتونة 

 تجاوبات باريونية

1988-03-08 
USE باريونات 

 تجاوبات بسي

INIS: 1988-03-08; ETDE: 1976-11-02 

USE ميزونات 

 تجاوبات تماثلية )إيزوبارية(

USE تجاوب 

USE مماثالت إيزوبارية 

 تجاوبات تماثلية )غرابة(

USE تجاوبات الغرابة التماثلية 

 1640 -تجاوبات ثيتا 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-12-26 

USE  ميزوناتf2 - 1720 

 1690 -تجاوبات ثيتا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 2002-06-13 

USE  ميزوناتf2 - 1720 

 تجاوبات خي

INIS: 1988-03-08; ETDE: 1977-07-23 

USE ميزونات 

 1236 -تجاوبات دلتا 

1987-12-21 
USE  1232 -باريونات دلتا 

 1650 -تجاوبات دلتا 

1987-12-21 

USE  1600 -باريونات دلتا 

 1670 -تجاوبات دلتا 

1987-12-21 

USE  1700 -باريونات دلتا 

 1877 -تجاوبات دلتا 

2000-04-12 

SEE  باريوناتn* 

 1890 -تجاوبات دلتا 

1987-12-21 
USE  1900 -باريونات دلتا 

 1910 -تجاوبات دلتا 

1987-12-21 
USE  1910 -باريونات دلتا 

 1950 -تجاوبات دلتا 

1987-12-21 

USE  باريوناتdelta-1950 

 1960 -تجاوبات دلتا 

1988-03-08 

USE باريونات دلتا 

 2200 -تجاوبات دلتا 

1987-12-21 
USE  2200 -باريونات دلتا 

 2420 -تجاوبات دلتا 

1987-12-21 
USE  2420 -باريونات دلتا 

 2850 -تجاوبات دلتا 

1988-03-08 

USE باريونات دلتا 

 3230 -تجاوبات دلتا 

1987-12-21 

USE  3000 -باريونات دلتا 

 966 -تجاوبات دلتا 

1987-12-21 

USE  ميزوناتa0-980 

 تجاوبات دلتا )باريون(

1976-08-17 
USE  باريوناتn* 

 تجاوبات دلتا )ميزون(

2000-04-12 

USE ميزونات 

 1193 -يغما تجاوبات س

INIS: 1987-12-21; ETDE: 2002-06-13 
SEE جسيمات سيغما المعتدلة 

SEE جسيمات سيغما زائد 

SEE جسيمات سيغما ناقص 

 1385 -تجاوبات سيغما 

1987-12-21 

USE  1385 -باريونات سيغما 

 1640 -تجاوبات سيغما 

2000-04-12 
SEE باريونات سيغما 

 1660 -تجاوبات سيغما 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1977-04-12 
USE  1660 -باريونات سيغما 

 1670 -تجاوبات سيغما 

1987-12-21 

USE  1670 -باريونات سيغما 

 1750 -تجاوبات سيغما 

1987-12-21 

USE  1750 -باريونات سيغما 

 1765 -تجاوبات سيغما 

1987-12-21 

USE  1775 -باريونات سيغما 

 1910 -تجاوبات سيغما 

1987-12-21 
USE  1915 -باريونات سيغما 

 1941 -تجاوبات سيغما 

1987-12-21 

USE  1941 -باريونات سيغما 

 2030 -تجاوبات سيغما 

1987-12-21 

USE  2030 -باريونات سيغما 

 2430 -تجاوبات سيغما 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1979-09-26 

USE  باريونات سيغماc-2455 

 2455 -تجاوبات سيغما 

1987-12-21 
USE  2455 -باريونات سيغما 

 410 -تجاوبات سيغما 

2000-04-12 
USE نموذج سيغما 

 تجاوبات غريبة

 حاالت رنين غير متوافقة مع نموذج كوارك ساذج.

*BT1 جسيمات التجاوب 

 1115 -تجاوبات المبدا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 2002-03-09 

USE جسيمات المبدا 

 1405 -تجاوبات المبدا 

1987-12-21 

USE  1405 -باريونات المبدا 

 1520 -تجاوبات المبدا 

1987-12-21 
USE  1520 -باريونات المبدا 

 1670 -تجاوبات المبدا 

1987-12-21 

USE  1670 -باريونات المبدا 

 1690 -تجاوبات المبدا 

1987-12-21 

USE  1690 -باريونات المبدا 

 1815 -تجاوبات المبدا 

1987-12-21 

USE  1820 -باريونات المبدا 

 1830 -تجاوبات المبدا 

1987-12-21 
USE  1830 -باريونات المبدا 
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 2100 -تجاوبات المبدا 

1987-12-21 
USE  2100 -باريونات المبدا 

 2250 -تجاوبات المبدا 

INIS: 1985-01-17; ETDE: 1978-10-23 

USE باريونات المبدا c زائد 

 2260 -تجاوبات المبدا 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-26 

USE  باريونات المبداc زائد 

 2282تجاوبات المبدا 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-02-22 

USE  باريونات المبداc زائد 

 2800 -تجاوبات ميزونات خي 

INIS: 1988-03-08; ETDE: 1979-10-03 
USE ميزونات 

 3410 -يزونات خي تجاوبات م

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1976-08-24 

USE  3415 - 0ميزونات خي 

 3455 -تجاوبات ميزونات خي 

INIS: 1988-03-08; ETDE: 1977-07-23 

USE ميزونات 

 3500 -تجاوبات ميزونات خي 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1977-01-28 

USE  3510 - 1ميزونات خي 

 3550 -تجاوبات ميزونات خي 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1977-01-28 
USE  3555 - 2ميزونات خي 

 تجاوبات ميزونية

1988-03-08 
USE ميزونات 

 تجاوزات التكلفة

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1983-03-24 

BT1 تكلفة 
RT تحليل فائدة التكلفة 

RT رسوم مالية 

RT مقتنيات 

 تجاويف

SF مجال تحت أرضي 

NT1 جيوب 

NT1 حفر اآلبار 
NT1 فوهات بركانية 

NT1 كهوف 

NT1 كهوف صخرية 
NT1 كهوف ملحية 

RT آبار منجمية 

RT انفجارات تحت أرضية 
RT انفجارات نووية 

RT تخزين تحت أرضي 
RT َحفر 

RT عيوب بلّورية 

RT فتحات 
RT فراغات 

RT مداخن 

RT ولوج  المياه 

 تجاويف تجاوبية

USE مجاوبات تجويفية 

 تجاويف ليزرية

1975-08-22 

RT ليزرات 

 تجاويف مغنطيسية

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 

USE خلجان مغنطيسية 

 تجّدد

1981-11-26 

SF إعادة التنشيط 

RT إنتاج الجسيمات 
RT خزن حراري 

RT محركات تعمل بحرارة الشمس 

RT محركات سترلنغ 

RT معالجة النفايات 

 )بيولوجي( تجدُّد

USE تجدُّد بيولوجي 

 تجدُّد بيولوجي

UF )تجدُّد )بيولوجي 

UF د  كبد متجدِّ

BT1 شفاء بيولوجي 
RT أعضاء 

RT أنسجة حيوانية 

RT َعيوشيّة 
RT نمو 

 لمفاعل متجانس 2تجربة 

2000-04-12 
USE  مفاعلhre-2 

 aliceتجربة 

2015-10-27 

USE  كاشفalice 

 atlasتجربة 

2015-10-27 

USE  مكشافatlas 

 cmsتجربة 

2015-10-27 
USE  مكشافcms 

 compassتجربة 

2015-10-27 
USE  مكشافcompass 

 lhcbتجربة 

2015-10-27 

USE  مكشافlhcb  

 الحرجة orgelتجربة 

USE  مفاعلeco 

 phenixتجربة 

2015-10-27 
USE  مكشافphenix 

 phobosتجربة 

2015-10-27 

USE  مكشافphobox 

 starتجربة 

2015-10-27 

USE  مكشافstar 

 للبحث التقاني torusتجربة 

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-06-13 

USE  توكاماكtextor 

 تجربة إيضاح عالية األداء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-11 
USE  مولّدaedc مغنطيسي هدروديناميكي 

 تجربة إيضاح عالية األداء مغنطيسية هدروديناميكية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-11 

USE  مولّدaedc مغنطيسي هدروديناميكي 

 تجربة الحارف البولوئيدي

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1977-11-28 

USE  أجهزةpdx 

 minerveتجربة القدرة الصفرية الحرجة 

2000-04-12 

USE  مفاعلminerve 

 (trexتجربة المفاعل الترميوني )

2000-04-12 
USE ترميونية مفاعالت 

 phoebus-1aتجربة المفاعل الصاروخي 

1993-11-09 
USE  مفاعلphoebus-1a 

 phoebus-1bتجربة المفاعل الصاروخي 

1993-11-09 

USE  مفاعلphoebus-1b 

 phoebus-2aتجربة المفاعل الصاروخي 

1993-11-09 
USE  مفاعلphoebus-2a 

 roverتجربة المفاعل الصاروخي 

2000-04-12 

USE  مفاعالتrover 

 تجربة المفاعل المهدَّأ عضويا  

1993-11-09 

USE  مفاعلmore 

 تجربة المفاعل ذي درجة الحرارة فوق العالية

1993-11-10 

USE  مفاعلuhtrex 

 تجربة اندماج تحريضي كهرمغنطيسي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-06-20 
USE  منشأةfelix 

 تجربة برنستون بيتا

INIS: 1988-11-16; ETDE: 2001-01-23 

USE  أجهزةpbx 

 تجربة توكاماك القلب االندماجي

INIS: 1994-04-11; ETDE: 1984-10-24 

USE  مفاعالتtfcx 

 تجربة حرجة آمنة منخفضة االستطاعة

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1980-01-24 

USE مفاعالت من نمط سلوبوك 

 تجربة سافانا المضغوطة دون الحرجة

1993-11-09 
USE  مفاعلpse 

 تجربة سافانا تحت الحرجة المضغوطة

1993-11-09 
USE  مفاعلpse 

 تجربة شتيرن وغيرالخ

RT توجه السبين 

RT ُحَزم 
RT طرق القياس 

 تجربة عرض عالية األداء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-11 

USE  مولّدaedc مغنطيسي هدروديناميكي 

 تجربة محرك تجريبي أرضية

2000-04-12 

USE  مفاعلxe-prime 

 2-تجربة محرك تجريبي أرضية

2000-04-12 

USE  مفاعلxe-2 

 uclllتجربة مرآة ترادفية في 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 
USE  أجهزةtmx 

 تجربة مفاعل الصوديوم

USE  مفاعلsre 

 1تجربة مفاعل الغليان 

USE  مفاعلborax-1 

 2تجربة مفاعل الغليان 

USE  مفاعلborax-2 

 3تجربة مفاعل الغليان 

USE  مفاعلborax-3 

 4تجربة مفاعل الغليان 

USE  مفاعلborax-4 

 5تجربة مفاعل الغليان 

2000-04-12 
USE  مفاعلborax-5 

 تجربة مفاعل بلوتونيوم منصهر في لوس أالموس

1993-11-09 

USE  مفاعلlampre - 1 



 تجربة مفاعل مبّرد بالغاز tokai-mura 190تجميعة سريعة حرجة 

 

 

 تجربة مفاعل مبّرد بالغاز

2000-04-12 
USE  مفاعلgcre 

 تجربة مفاعل مبّرد بالليثيوم

2000-04-12 

USE مفاعالت  تجريبية 
USE مفاعالت مبّردة بالليثيوم 

 تجربة مفاعل ملح مصهور

USE  مفاعلmsre 

 تجربة منظومات الحماية من النشاط اإلشعاعي

BT1 تجارب أمان المفاعل 

RT منظومات حماية من النشاط اإلشعاعي 

 بايكال تجربة نترينو

2016-12-12 
USE تلسكوب نترينو بايكال 

 تجزئة

1985-12-10 

BT1 عمليات الفصل 
RT تقطير 

RT ذوبان 

RT َرحالن كهربائي ثنائي البعد 

 تجزئة

اليكون مستعماًل في التبادل األيوني أو كروماتوغرافيا       
 التبادل األيوني.

RT استخالص بالمذيب 

RT توازن 

RT كروماتوغرافيا الغاز 
RT معادلة أرينوس 

 تجزئة

1981-02-27 

NT1 تكسير حراري 
NT1 تكسير هدروليكي 

NT1 ربط الُحفَر بواسطة التيار الكهربائي 

NT1 كسر بالتفجير 
RT تشظية 

RT تعدين تحت أرضي 

RT تعدين سطحي 
RT سحق 

RT كسور 

 تجزئة الجرعة

USE تشعيع مجّزأ 

 تجزئة الموائع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-10-05 

UF موائع تكسير هدروليكي 
BT1 موائع 

RT تحفيز البئر 

RT تكسير هدروليكي 
RT كسور هدروليكية 

 تجزئة مجال التدفق

2014-03-28 

BT1 عمليات الفصل 

 تجفاف

SF إزالة الرطوبة 

RT إزالة الماء 
RT تبخر 

RT تجفيف 

RT عمائل تجفيف 

 تجفيف

SF إزالة الرطوبة 

NT1 تجفيف بالترذيذ 

NT1 تجفيف شمسي 
RT تبخر 

RT تجفاف 

RT تحضير الفحم 
RT تنانير شمسية 

RT عمائل تجفيف 

RT لَْيفَلة 
RT مجففات 

RT معالجة 

 تجفيف بالتجميد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-23 
SEE لَْيفَلة 

 تجفيف بالترذيذ

BT1 تجفيف 

RT تبخر 
RT غاسالت جافة 

 تجفيف شمسي

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1975-11-11 

BT1 تجفيف 
RT تدفئة شمسية 

RT حرارة العملية الشمسية 

 تجفيف كامل

RT إعادة الترطيب 

RT احتراق كامل 

RT تدفق حراري 

RT نقاط حاّرة 

 تجلّط الدم

USE تخثّر الدم 

 تجمعات معدنية

INIS: 1982-01-13; ETDE: 1977-12-22 
USE بالزميدات 

 تجميد )غذاء(

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 
USE معالجة الغذاء 

 تجميد نووي

INIS: 1998-06-10; ETDE: 1987-07-22 

تجميد متبادل في االختبار، االنتاج، و نشر االسلحة النووية و 
الصواريخ و الطائرات المصممة بشكل اساسي لتوزيع 

 االسلحة النووية.

RT fmct 
RT اتفاقيات دولية 

RT مراقبة التسلح 

RT معاهدة حظر االختبارات النووية الشاملة 
RT منظمة معاهدة حظر االختبارات النووية الشاملة 

RT نزع السالح النووي 

 تجميع )الحزمة(

USE تجميع الحزمة 

 تجميع اختبار منظومات التريتيوم

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1983-05-21 

اآلمن للتريتيوم بشكل منشأة الختبار وتوضيح طريقة التعامل 
 مشابه لما هو مطلوب للمفاعالت النووية الحرارية.

UF مجمع اختبار منظومات التريتيوم 

BT1 منشآت اختبار 
RT تزويد مفاعل نووي حراري بالوقود 

RT وقود نووي حراري 

 تجميع الحزمة

UF )تجميع )الحزمة 
*BT1 ديناميك الحزمة 

RT بصريات الحزمة 

RT تشكيل الحزمة 
RT مجّمعات الحزمة 

 kritoتجميع حرج 

USE  مفاعلstek 

 تجميع سريع نبضي في المسّرع

1993-11-03 

USE  مفاعلapfa-3 

 تجميع في سيارة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-04-19 
SF مشاركة في الركوب 

NT1 مشاركة في ركوب السيارة 

RT أنظمة النقل 
RT )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 

RT سيارات 

RT ُطرق 
RT نقل أرضي 

 تجميعات الوقود التي يعاد تحميلها

2003-10-21 
عناصر ذات شكل حلقي و التي يمكن ان تحمل اجزاء داخلية 
قابلة للتبديل، بعد التبديل لالجزاء يمكن اعادة تحميلها في نواة 

 او مركز لعمليات اخرى.
BT1 تجميعات وقود 

 تجميعات حرجة

USE مفاعالت القدرة الصفرية 

 تجميعات دون حرجة

UF أبيال أّسية 
UF  مفاعلsr-ob 

UF منشأة المضاعف النتروني 
UF منشأة بطانة ولودة سريعة 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

NT1 المنظومات دون الحرجة الناشئة عن المسرع 
NT2  مفاعلvenus 

NT2   منشأةmyrrha 

NT2 منشآت التحويل الناشئ عن المسرع 
NT2 منشأة براهما 

NT2 منشأة يالينا 

NT1  تجميعةstsf 
NT1  مفاعلpse 

 تجميعات وقود

NT1 تجميعات الوقود التي يعاد تحميلها 

NT1 تجميعات وقود استبدالية 
NT1 عناقيد عناصر وقود 

RT أغطية 

RT أنابيب توجيهية 
RT تفكيك تجمعية الوقود 

RT عناصر وقود 

RT قلوب المفاعالت 

 تجميعات وقود استبدالية

2003-10-21 

اجزاء داخلية لعناصر وقود حلقية و التي يمكن استبدالها مع 
 ان االجزاء الخارجية مستمرة في التشغيل.

BT1 تجميعات وقود 

 STSFتجميعة 

تسهيل وقت الطيران شبه الحرج، الخليج، وسان دييغو.، 
 وكاليفورنيا والواليات المتحدة االمريكية.

UF لحرجةمنشأة طيف زمن الطيران دون ا 

*BT1 تجميعات دون حرجة 

 تجميعة المفاعل التجريبي المتعدد االستخدام

1993-11-10 

USE  مفاعلvera 

 تجميعة باردة حرجة لمخبر لوس أالموس العلمي

INIS: 1977-04-07; ETDE: 2002-03-09 
USE تجميعة قلب بالزمية 

 ornlتجميعة بُركة حرجة 

USE   مفاعلpca في مخبر أوك ريدج الوطني 

 تجميعة حرجة لمخبر لوس أالموس العلمي

INIS: 1979-02-21; ETDE: 2001-01-23 

USE  مفاعلparka 

 تجميعة حرجة من نمط الصهريج

USE  مفاعلtca 

 تجميعة حرجة نصف متجانسة

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلshca 

 انسةتجميعة حرجة نصف متج

1993-11-09 

USE  مفاعلshca 

 تجميعة روسيندورف للتجارب الحرجة

INIS: 1993-11-09; ETDE: 1975-09-11 
USE  مفاعلrake-2 

 tokai-muraتجميعة سريعة حرجة 

USE  مفاعلfca 
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 تجميعة قلب بالزمية

INIS: 1977-04-07; ETDE: 1975-08-19 
 LANL, Los Alamos, New) 1987تم اغالقها عام 

Mexico, USA.) 

UF تجميعة باردة حرجة لمخبر لوس أالموس العلمي 
UF  منشأةpca-lasl 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت بوقود غازي 

 تجميعة مفاعل الطاقة المنخفضة

2000-04-12 

USE  مفاعلlopra 

 تجميعة مفاعل ولود ذي طاقة صفرية

1993-11-10 

USE  مفاعلzebra 

 تجّمد

BT1 تحويالت الطور 

RT إزالة التجمد 

RT يَّة  بيولوجيا قَّرِ

RT تذويب 
RT تصلب 

RT صهر 

RT لَْيفَلة 
RT مضاد للتجمد 

 تجّمعات نجمية

UF )عناقيد )نجوم 

RT نجوم 

 تجهيز الموقع

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1976-07-07 

RT اختيار الموقع 
RT تصديق على الموقع 

RT مواقع المفاعالت 

 تجهيزات

1995-02-27 
 استخدام مصطلح أكثر خصوصية يوَصى به بشدة.

UF أجهزة 

UF عدّة 
NT1 أدوات 

NT2 أدوات تقطيع 

NT2 أدوات َمَكنية 
NT3 آالت سحن 

NT3 )آالت طحن )مطاحن 

NT3 مخارط 
NT2 مثقاب 

NT1 أدوات منزلية 

NT2 أدوات منزلية تعمل بالغاز 
NT2 أدوات منزلية تعمل بحرق الفحم 

NT2 أدوات منزلية على الحطب 

NT3 أفران على الحطب 

NT2 أدوات منزلية كهربائية 

NT3 أفران األمواج المكروية 

NT3 غساالت الصحون 
NT3 غساالت ثياب 

NT3 مجففات ثياب 

NT2 أفران 
NT3 أفران األمواج المكروية 

NT2  ماءسخانات 

NT3 مسخنات مياه شمسية 
NT4 مسخنات ماء شمسية سلبية 

NT5 لوحات شمسية ذات ديودات حرارية 

NT2 سخانات منزلية 
NT3 مسخنات بالحمل الكهربائي 

NT2 مبردات مائية 
NT2 مجّمدات 

NT2 مواقد 

NT1 أغلفة اآلبار 
NT1 آالت االختراق النفقي 

NT1 آليات 

NT2 آالت التبريد 
NT2 آالت لف الوشائع 

NT2 تصنيع عنفي 

NT3 شاحنات عنفية 
NT3 عنفات 

NT4 عنفات الرياح 

NT5 عنفات الدوامات المزيدة 
NT5 عنفات ذات محور أفقي 

NT5 عنفات ذات محور شاقولي 

NT6  عنفاتgiromill 
NT6 عنفاتtornado 

NT5 عنفات ذات ناثِر إضافي 

NT4 عنفات بخارية 
NT4 اخلعنفات ذات تدفق قطري د 

NT4  عنفات ذات رد فعل الجريان القطري نحو

 الخارج
NT4 عنفات ذات فواصل دّوارة 

NT4 عنفات غازية 

NT5 عنفات غازية تعمل بالفحم 
NT4 عنفات هدروليكية 

NT5 عنفات المضخة 

NT3 مثاقب عنفية 
NT3 محركات عنفية 

NT3 محركات عنفية نفاثة 

NT3 مولدات عنفية 
NT2 ساحقات 

NT1 أنفاق هوائية 

NT1  تجهيزات أشعة- x 
NT2  أنابيب أشعة- x 

NT1 تجهيزات إلكترونية 

NT2 أجهزة الكترونية بصرية 
NT2 تجهيزات  أمواج مكروية 

NT3 أجهزة سكويد 

NT3 أنابيب األمواج المكروية 
NT4 أنابيب أمواج سائرة 

NT4 صمامات الموجة المرتدة 

NT4 كليسترونات 
NT4 ليزرترونات 

NT4 مغنطرونات 

NT3 مجففات  أمواج مكروية 
NT3 مستقباِلت هيترودينية 

NT3 مضخمات أمواج مكروية 

NT4 ميزرات 

NT2 راسمات االهتزاز 

NT2  تماثلية -مبدالت رقمية 

NT2 مجاوبات 
NT3 مجاوبات تجويفية 

NT4 مجاوبات ذات تجاويف فائقة الموصلية 

NT3 مجاوبات حلقة متحركة 
NT2 محلالت نبضية 

NT3 محلالت متعددة األقنية 

NT2 محوالت نبضية 
NT3 محوالت تيار إلى تواتر 

NT3 محّوالت زمن إلى سعة 

NT2 محّوالت من تماثلي إلى رقمي 
NT2 ُمرّكبات الكالم 

NT2 مضخات 
NT3 مضخات استطاعة 

NT3 مضخات مغنطيسية 

NT3 مضخمات أمواج مكروية 

NT4 ميزرات 

NT3 مضخمات أولية 

NT3 ر المستمرمضخمات التيا 
NT3 مضخمات ترانزستورية 

NT3 مضخمات تيار متناوب 

NT3 مضخمات طورية 
NT3 مضخمات عملياتية 

NT3 مضخمات كهرنافذة 

NT3 مضخمات نبضية 
NT3 مضخمات وسيطية 

NT3 مات للتواترات العالية  مضّخِ

NT2 معدات راديو 
NT3 مسابر الغالف األيوني 

NT3 مستقباِلت هيترودينية 

NT3 مقاريب راديوية 
NT2  ّمقاييس سرعة العد 

NT3 مقاييس سرعة لوغارتمية 

NT3 وسطاء خطية 
NT2 مكامالت نبضات 

NT2 ملتيبليكسرات 

NT2 منابع التغذية الكهربائية 
NT3 إمدادات بطاقة فوتوفولطية 

NT3 منابع تغذية كهربائية غير متقطعة 

NT3  مولّداتmarx 
NT3 بالطاقة وحدات تغذية السفينة الفضائية 

NT3 وحدات تغذية لمعدات الراديو 

NT2  َّمولدات دوال 

NT3 مولدات نبضات 

NT4  ٍمولدات نبضات توتر عال 
NT5  مولّداتmarx 

NT2 هزازات 

NT3 هزازات ترانزستورية 
NT3 هزازات حاصرة 

NT3 هزازات وسيطية 

NT2 واحدات تقييس 
NT1 تجهيزات إنتاج حقلي 

NT2 تجهيزات استعادة البئر 

NT2 تجهيزات حقن البئر 
NT2 رؤوس اآلبار 

NT1 تجهيزات االسترداد الحراري 

NT1 تجهيزات التسجيل البئري 
NT1 تجهيزات الحفر 

NT2 آالت الحفر 

NT3 حفارات الشرر 
NT3 حفارات دورانية 

NT4 مثاقب عنفية 

NT3 خارقات تحت أرضية 
NT3 مثاقب طارقة 

NT3 مثاقب نفاثة 

NT2 آالت الحفر 
NT2 )مانعات االنفجار )في اآلبار 

NT2 مثقاب 

NT2 مواسيرالحفر 
NT1 تجهيزات الطاقة المغنطيسية 

NT1 تجهيزات تقطير 

NT2 معوجات 
NT1 تجهيزات خزن طاقة الهواء المضغوط 

NT1 تجهيزات شمسية 

NT2 أجهزة التقطير الشمسية 
NT2 أفران شمسية 

NT2 إمدادات بطاقة فوتوفولطية 

NT2 تنانير شمسية 

NT2 خاليا شمسية 

NT3 خاليا أرسنيد السيليسيوم لشمسية 

NT3  خاليا شمسيةmis 
NT3  خاليا شمسيةmos 

NT3  خاليا شمسيةms 

NT3  خاليا شمسيةpis 
NT3  خاليا شمسيةps 

NT3 خاليا شمسية تركيزية 

NT3 خاليا شمسية ذات تماس خلفي 
NT3 خاليا شمسية ذات حاجز شوتكي 

NT3 خاليا شمسية شاللية 

NT3 خاليا شمسية عضوية 
NT3 عازل -خاليا شمسية معدنmi 

NT3 خاليا شمسية من أرسنيد األلمنيوم 
NT3 خاليا شمسية من أكسيد النحاس 

NT3 خاليا شمسية من األرسنيد و الغاليوم 

NT3 خاليا شمسية من السيليسيوم 

NT4  خاليا شمسيةsoc 

NT3 خاليا شمسية من السيلينيوم 

NT3 ن تلوريد الكدميومخاليا شمسية م 
NT3 خاليا شمسية من زرنيخيد الكدميوم 

NT3 خاليا شمسية من سلفيد الكدميوم 

NT3 خاليا شمسية من سلفيد النحاس 
NT3 خاليا شمسية من سلينيد اإلنديوم 

NT3 خاليا شمسية من سلينيد الكدميوم 

NT3 خاليا شمسية من سلينيد النحاس 
NT3 خاليا شمسية من فسفيد الزنك 

NT3 خاليا شمسية من فسفيد الغاليوم 

NT3 خاليا شمسية من فوسفيد اإلنديوم 
NT3 خاليا شمسية من كبريتيد الزنك 

NT2  ً  سطوح انتقائية طيفيا

NT2 شاحنات البطاريات الشمسية 
NT2 صفيفات الخاليا الشمسية 

NT3 منظومات تتبع شمسي 

NT2 طباخات شمسية 
NT2 ماّصات شمسية 

NT2 متتبعات الشمس 

NT3 منظومات تتبع شمسي 
NT2 مجففات شمسية 

NT2 عات شمسية  مجّمِ

NT3 أحواض شمسية 
NT4 أحواض السطوح 

NT3 مجمعات تركيز 

NT4 مجمعات المحرق البرجي 
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NT4  مجمعّات من النمطslat 

NT4  مجّمعات أخدودية بشكلv 
NT4 مجّمعات ذات مرايا مثبتة 

NT4 عات شكلها قطوع مكافئة  مجّمِ

NT5 عة شكلها قطوع مكافئة  أجران مجّمِ
NT5 عة شكلها قطوع مكافئة  صحون مجّمِ

NT3 مجمعات ذات صفيحة مستوية 

NT4 مجمعات من نمط المعدل المنخفض 
NT3 مجمعات مخالة 

NT4 مجمعات أنابيب مخالة 

NT3 مجّمعات شمسية غير مزججة 
NT3 مجّمعات قابلة لالنتفاخ 

NT3 عات متَّحدة  مجّمِ

NT3 مسخنات هواء شمسية 
NT3 منظومات تتبع شمسي 

NT2 محاكيات شمسية 

NT2 مرّكزات شمسية 
NT3 عاكسات شمسية 

NT4 عاكسات شكلها قطوع مكافئة 

NT5 أجران عاكسة شكلها قطوع مكافئة 
NT5 صحون عاكسة شكلها قطوع مكافئة 

NT4 عاكسات شمسية مدارية 

NT4 عواكس فرينل 
NT3 زات تألقية  مرّكِ

NT3  ِزات كاسيغرانيةمر  ّكِ

NT3 زات مركبة بشكل قطع مكافىء  مرّكِ
NT2 مسخنات مياه شمسية 

NT3 مسخنات ماء شمسية سلبية 

NT4 لوحات شمسية ذات ديودات حرارية 
NT2 مضخات الماء الشمسية 

NT2 مقاييس اإلشعاع السماوي 

NT2 مقاييس اإلشعاع الشمسي 
NT2 منظومات إعادة التوليد الشمسية 

NT2 منظومات التدفئة الشمسية 

NT3 مضخات حرارية بمساعدة شمسية 

NT3 منظومات تدفئة شمسية سلبية 

NT4 أحواض السطوح 

NT4 جدران تخزين الطاقة الشمسية 
NT4 جدران خرزية 

NT4 )جدران طبلية )حواجز طبلية 

NT4 جدران مائية 
NT4 لوحات شمسية ذات ديودات حرارية 

NT4 منظومات كسب مباشر 

NT2 منظومات تبريد شمسية 
NT3 بّرادات شمسية 

NT3 مكيفات شمسية 

NT4 مضخات حرارية بمساعدة شمسية 
NT3 منظومات تبريد شمسية سلبية 

NT4 أحواض السطوح 
NT4 جدران خرزية 

NT4 )جدران طبلية )حواجز طبلية 

NT1 تجهيزات ضوئية 

NT2 أجهزة الكترونية بصرية 

NT1 تجهيزات عسكرية 

NT1 لتجهيزات فص 
NT2 أدوات استخالص 

NT3 أدوات بودبيلنياك 

NT3 أعمدة االستخالص 
NT3 مرّسبات -خالّطات 

NT3 مخلّصات قطيرات الضباب 

NT2 فارزات نظيرية 
NT2 فاصالت البخار 

NT3 فاصالت البخار 

NT2 زات عطالية  فرَّ
NT3 فواصل تدويمية 

NT1 تجهيزات كهربائية 

NT2 أجهزة موصلة 
NT3 فواصم كهربائية 

NT3 كبالت كهربائية 

NT4 كبالت النفط المائع 
NT4 كبالت ذات عزل غازي 

NT4 كبالت فائقة الموصلية 

NT4 كبالت فلزية عازلة 
NT4 كبالت قّرية 

NT4 كبالت متمحورة 

NT3 مفاتيح وصل 
NT2 أدوات منزلية كهربائية 

NT3 أفران األمواج المكروية 

NT3 غساالت الصحون 

NT3 غساالت ثياب 

NT3 ات ثيابمجفف 
NT2 أغطية محكمة ألطراف الكبالت 

NT2 تماسات كهربائية 

NT2 جسور كهربائية 
NT2 شاحنات البطاريات 

NT3 شاحنات البطاريات الشمسية 

NT2 عوازل كهربائية 
NT2 قاطعات الدارات 

NT2 قالّبات 

NT2 مانعات الصواعق 
NT2 مبدالت 

NT3 كريوترونات 

NT3 مبداّلت بالزمية 
NT3 مبداّلت شبه موصلة 

NT2  تيار مستمر -مبدالت تيار مستمر 

NT2 متحّرضات 
NT2 دات التيار  محدِّ

NT2 محركات كهربائية 

NT3 محركات غروانية فائقة الموصلية 
NT2 محّوالت 

NT3 محّوالت ذات عزل غازي 

NT2 ُمرّحالت 
NT2 مغانط كهربائية 

NT3 مغانط غروانية فائقة الموصلية 

NT2 مفاعالت تفريع 
NT2 مقاِومات 

NT3 مقاومات شبه موصلة 

NT3 مقاومات ضوئية 
NT2 مقّومات تيار 

NT3 أنابيب تقويم إلكترونية 

NT4 إغنترونات 
NT3 مات شبه موصلة  مقّوِ

NT2 مكثفات 

NT2 ملفات كهربائية 

NT3 ملف روجوفسكي 

NT3 ملفات فائقة الموصلية 

NT3 وشائع 
NT3 وشائع المغنطيس 

NT4 وشائع مغنطيس نبضية 

NT2 مولدات كهربائية 
NT3 مضخات تدفقية 

NT3 منّوبات 

NT3 مولدات تحريضية 
NT3 مولدات دّوارة 

NT4 مولّدات فائقة الموصلية 

NT3 مولدات ذات قطبية متجانسة 
NT3 مولدات عنفية 

NT3 مولدات كهرباء تعمل بالتيارات المائية 
NT2 هوائيات 

NT3 مقاريب راديوية 

NT3 مة  هوائيات مقّوِ

NT2 وسائل قياس كهربائية 

NT3 مقاييس األمبير 

NT3 مقاييس االستطاعة 
NT3 مقاييس الفلط 

NT3 مقاييس غلفانية 

NT3 مقاييس كمون 
NT3 مقاييس كهربائية 

NT3 مكشاف كهربائي 

NT1 تجهيزات محمولة 
NT1 تجهيزات مخبرية 

NT2 خاليا حارة 

NT2 صناديق القفازات 
NT2 مخلية الدخان 

NT2 مداِوالت 

NT2 ُمَسْلِسالت الدنا 
NT2 مضخات تخلية 

NT3 مضخات الرشرشة األيونية 

NT3 مضخات عنفية نفاثة 
NT3 ية  مضخات قّرِ

NT1 تجهيزات مراقبة التلوث 

NT2 حاويات أكياس الترشيح 
NT2 حراقات الحقة 

NT2 حواجز احتباس النفط 

NT2 غاسالت الغازات 
NT3 غاسالت جافة 

NT3 غاسالت رطبة 

NT4 غاسالت فنتوري 

NT2 محوالت تحفيزية 

NT2 مرسبات كهراكدية 
NT2 مرشحات الهواء 

NT2 مقاشد 

NT2 مكتاّلت صوتية 
NT2  منظوماتpcv 

NT2 منظومات إزالة بقرص دّوار 

NT2 منظومات إعادة جريان غاز االنفالت 
NT2 منظومات فير السترداد النفط 

NT1 تجهيزات منجمية 

NT2 آالت تقطيع 
NT3 جرافات الفحم الحجري 

NT4 آالت التوجيه 

NT4 جرافات الفحم 
NT4 جرافات الفحم الحجري 

NT4 حوامل مقصية 

NT2 مجارف آلية 
NT2 محازيق سقفية 

NT1 تجهيزات نقل المواد 

NT2 آالت تمزيق 
NT2  تجهيزاتhaulage 

NT3 عربات المنجم 

NT3 عمال الشحن 
NT4 جرافات الفحم الحجري 

NT5 آالت التوجيه 

NT5 جرافات الفحم 
NT5 جرافات الفحم الحجري 

NT5 حوامل مقصية 

NT3 نقّاالت 
NT4 سيور تسلسلية 

NT4 ناقالت حزامية 

NT2 تجهيزات الردم 
NT3 خطوط السحب 

NT3 مجارف آلية 

NT2 خالّطات 

NT2 رافعات 

NT2 رافعات 

NT2 كالّبات 
NT2 معدات تُدار من بُعد 

NT3 روافع 

NT3 مداِوالت 
NT1 تجهيزات هدروليكية 

NT2 أجهزة تحكم هدروليكي 

NT1 ُربوتات 
NT1  ّضواغط الرص 

NT1 كاشطات 

NT1 مذيبات 
NT1 مصنِّفات الجسيمات حسب حجمها 

NT1 مضخات 
NT2 مضخات تخلية 

NT3 مضخات الرشرشة األيونية 

NT3 مضخات عنفية نفاثة 

NT3 ية  مضخات قّرِ

NT2 مضخات تعمل بطاقة الرياح 

NT2 مضخات قضيبية 
NT2 مضخات كهرمغنطيسية 

NT2 مضخات ماء 

NT3 مضخات الماء الشمسية 
NT2 مضخات نابذة 

NT1 ُمعاينات 

NT2 آخذات عينات الهواء 
NT1 معدات تخزين الطاقة الحرارية 

NT1 معدات للمعاينة من بُعد 

NT1 معدات وسعيّة لتخزين الطاقة 
NT1 معدّات الحصاد 

NT1 ُمعدّات المزارع 

NT1 معدّات محتوى 
NT2 أجهزة تحكم بالهواء المضغوط 

NT2 أجهزة تحكم مائعية 

NT2 أجهزة تحكم هدروليكي 
NT2 أجهزة تحّكم كهربائية 

NT2 آليات مؤازرة 

NT2 ضابطات الرطوبة 
NT2 مثبتات درجة الحرارة 

NT3 أجهزة قّرية 

NT2 منظمات الجريان 
NT3 حارفات 

NT3 صمامات 

NT4 صمامات األمان 
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NT4 صنابير الماء 

NT2 منظمات السرعة 
NT2 منِّظمات الضغط 

NT1 مغانط 

NT2 مغانط الحاجز 
NT2 مغانط تركيز الحزمة 

NT2 مغانط حني الحزمة 

NT2 مغانط دائمة 
NT2 مغانط فيغلر 

NT2 مغانط كهربائية 

NT3 مغانط غروانية فائقة الموصلية 
NT2 مغانط كيَكر 

NT1 موزعات مادة فّواحة 

RT أثاث المكاتب 
RT ضمانات 

RT )هندسة العوامل البشرية )اإلنسانية 

RT وصالت بينية للتجهيزات 

 تجهيزات  أمواج مكروية

*BT1 تجهيزات إلكترونية 

NT1 أجهزة سكويد 

NT1 أنابيب األمواج المكروية 
NT2 أنابيب أمواج سائرة 

NT2 صمامات الموجة المرتدة 

NT2 كليسترونات 
NT2 ليزرترونات 

NT2 مغنطرونات 

NT1 مجففات  أمواج مكروية 
NT1 مستقباِلت هيترودينية 

NT1 مضخمات أمواج مكروية 

NT2 ميزرات 
RT أدلة األمواج 

RT إشعاع األمواج المكروية 

RT مجاوبات 
RT مجاوبات تجويفية 

RT مجاوبات ذات تجاويف فائقة الموصلية 

RT معدات راديو 

 HAULAGEتجهيزات 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-17 

*BT1 تجهيزات نقل المواد 
NT1 عربات المنجم 

NT1 عمال الشحن 

NT2 جرافات الفحم الحجري 
NT3 آالت التوجيه 

NT3 جرافات الفحم 

NT3 جرافات الفحم الحجري 
NT3 حوامل مقصية 

NT1 نقّاالت 

NT2 سيور تسلسلية 
NT2 ناقالت حزامية 

RT جهيزات منجميةت 

RT مداولة المواد 

RT نقل منجمي 

 X -تجهيزات أشعة 

BT1 تجهيزات 

NT1  أنابيب أشعة- x 
RT تجهيزات إلكترونية 

RT تصوير شعاعي حيوي طبي 

RT تقنيات تشخيصية 
RT شبكات االنعراج 

RT  مصادر أشعة- x 

 تجهيزات إلكترونية

BT1 تجهيزات 

NT1 أجهزة الكترونية بصرية 

NT1 تجهيزات  أمواج مكروية 
NT2 أجهزة سكويد 

NT2 أنابيب األمواج المكروية 

NT3 أنابيب أمواج سائرة 
NT3 صمامات الموجة المرتدة 

NT3 كليسترونات 

NT3 ليزرترونات 
NT3 مغنطرونات 

NT2 مجففات  أمواج مكروية 

NT2 مستقباِلت هيترودينية 
NT2 مضخمات أمواج مكروية 

NT3 ميزرات 

NT1 الهتزازراسمات ا 

NT1  تماثلية -مبدالت رقمية 

NT1 مجاوبات 
NT2 مجاوبات تجويفية 

NT3 مجاوبات ذات تجاويف فائقة الموصلية 

NT2 مجاوبات حلقة متحركة 
NT1 محلالت نبضية 

NT2 محلالت متعددة األقنية 

NT1 محوالت نبضية 
NT2 محوالت تيار إلى تواتر 

NT2 محّوالت زمن إلى سعة 

NT1 محّوالت من تماثلي إلى رقمي 
NT1 ُمرّكبات الكالم 

NT1 مضخات 

NT2 مضخات استطاعة 
NT2 مضخات مغنطيسية 

NT2 مضخمات أمواج مكروية 

NT3 ميزرات 
NT2 مضخمات أولية 

NT2 مضخمات التيار المستمر 

NT2 مضخمات ترانزستورية 
NT2 مضخمات تيار متناوب 

NT2 مضخمات طورية 

NT2 مضخمات عملياتية 
NT2 مضخمات كهرنافذة 

NT2 مضخمات نبضية 

NT2 مضخمات وسيطية 
NT2 مات للتواترات العالية  مضّخِ

NT1 معدات راديو 

NT2 مسابر الغالف األيوني 
NT2 مستقباِلت هيترودينية 

NT2 مقاريب راديوية 

NT1  ّمقاييس سرعة العد 
NT2 مقاييس سرعة لوغارتمية 

NT2 وسطاء خطية 

NT1 مكامالت نبضات 

NT1 ملتيبليكسرات 

NT1 منابع التغذية الكهربائية 

NT2 إمدادات بطاقة فوتوفولطية 
NT2 منابع تغذية كهربائية غير متقطعة 

NT2  مولّداتmarx 

NT2 وحدات تغذية السفينة الفضائية بالطاقة 
NT2 وحدات تغذية لمعدات الراديو 

NT1  َّمولدات دوال 

NT2 مولدات نبضات 
NT3  ٍمولدات نبضات توتر عال 

NT4  مولّداتmarx 

NT1 هزازات 
NT2 هزازات ترانزستورية 

NT2 هزازات حاصرة 
NT2 هزازات وسيطية 

NT1 واحدات تقييس 

RT أجهزة شبه موصلة 

RT أجهزة عرض 

RT أسلوب بناء الحاسوب 

RT أنابيب إلكترونية 
RT  تجهيزات أشعة- x 

RT تجهيزات كهربائية 

RT  ّتقنيات العد 
RT تقنية نبضية 

RT توجيه إلكتروني 

RT توضيب 
RT حساسات 

RT حواسيب 

RT دارات إلكترونية 
RT رادار 

RT سونار 

RT قساوة إشعاعية 
RT ماسحات الصورة 

RT محّوالت إلى رقمي 

RT مكونات المفاعل 
RT منظومات تسجيل 

RT منظومات تماثلية 

RT منظومات جمع البيانات 
RT منظومات رقمية 

RT منظومة تطبيق الحاسوب على القياس والتحكم 

RT مواد توضيب 
RT ميقاتيات ذرية 

RT نفايات الكترونية 

RT نمنمة 

RT واجهات المراقبة 

RT وحدات  أدوات نووية 
RT وسائل قياس كهربائية 

RT وصالت بينية للتجهيزات 

RT وضعية االستعداد 

 تجهيزات إنتاج حقلي

INIS: 1994-09-08; ETDE: 1984-03-19 

BT1 تجهيزات 

NT1 تجهيزات استعادة البئر 
NT1 تجهيزات حقن البئر 

NT1 رؤوس اآلبار 

RT آبار الغاز الطبيعي 
RT آبار النفط 

RT حقول الغاز الطبيعي 

RT حقول النفط 

 تجهيزات استعادة البئر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-03-19 

*BT1 تجهيزات إنتاج حقلي 

RT آبار الغاز الطبيعي 
RT آبار النفط 

RT حقول الغاز الطبيعي 

RT حقول النفط 

 تجهيزات االسترداد الحراري

INIS: 1992-02-04; ETDE: 1977-06-02 

BT1 تجهيزات 
RT استخالص حراري 

RT استرداد حراري 

RT فقدان حراري 
RT مبادالت حرارية 

RT مراجل استعادة الحرارة الضائعة 

 تجهيزات التسجيل البئري

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1979-03-27 
حصرًا لتجهيزات معتمدة على تقنيات نووية أو تستخدم في 

 استكشاف مواد ذات اهتمام نووي.

BT1 تجهيزات 
RT استكشاف جيوحراري 

RT تسجيل بئري 

RT مسابر 
RT مصادر مشعة 

RT مكاشيف إشعاع 

RT مكامن الغاز الطبيعي 
RT مكامن نفطية 

RT  منظوماتmwd 

 تجهيزات التقوير

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-05 

USE تجهيزات الحفر 

 تجهيزات الثَْقب باأللماس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-08-09 

USE تجهيزات الحفر 

 تجهيزات الحفر

INIS: 1992-03-11; ETDE: 1976-03-11 

UF برميل القلب 
UF تجهيزات التقوير 

UF ستجهيزات الثَْقب باأللما 

BT1 تجهيزات 
NT1 آالت الحفر 

NT2 حفارات الشرر 

NT2 حفارات دورانية 
NT3 مثاقب عنفية 

NT2 خارقات تحت أرضية 
NT2 مثاقب طارقة 

NT2 مثاقب نفاثة 

NT1 آالت الحفر 
NT1 )مانعات االنفجار )في اآلبار 

NT1 مثقاب 

NT1 مواسيرالحفر 
RT حفر اآلبار 

RT حفر دوراني 

RT موائع الحفر 

 تجهيزات الردم

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1977-03-04 

UF حفّارات 

*BT1 تجهيزات نقل المواد 
NT1 خطوط السحب 



 تجهيزات الطاقة المغنطيسية 194 تجهيزات كهربائية

 

 

NT1 مجارف آلية 

RT تجهيزات منجمية 
RT َحفر 

RT حفر اآلبار 

RT َمْركبات 

 تجهيزات الطاقة المغنطيسية

INIS: 1995-02-27; ETDE: 1977-09-19 

BT1 تجهيزات 

*BT1 ن الطاقةمنظومات تخزي 
RT تخزين الطاقة المغنطيسي 

RT مغانط 

RT مغانط غروانية فائقة الموصلية 
RT ملفات فائقة الموصلية 

RT منشأة توليد الكهرباء عند الذروة 

 تجهيزات تخزين الطاقة الميكانيكية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-07 
NT1 دواليب العطالة 

NT1 مدّخرات هدروليكية 

RT تخزين الطاقة 
RT منظومات تخزين الطاقة 

 تجهيزات تقطير

INIS: 2000-07-11; ETDE: 1976-09-28 
BT1 تجهيزات 

NT1 معوجات 

RT تقطير 
RT مصافي النفط 

 تجهيزات حقن البئر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-03-19 

*BT1 تجهيزات إنتاج حقلي 
RT آبار الغاز الطبيعي 

RT آبار النفط 

RT حقول الغاز الطبيعي 

RT حقول النفط 

 تجهيزات خزن طاقة الهواء المضغوط

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-09-19 
BT1 تجهيزات 

RT خزن طاقة الهواء المضغوط 

RT غازات مضغوطة 
RT منشأة توليد الكهرباء عند الذروة 

RT منشآت طاقة مخزونة بالهواء المضغوط 

RT منظومات تخزين الطاقة 
RT اء مضغوطهو 

 تجهيزات شمسية

INIS: 1992-02-22; ETDE: 1980-03-04 

BT1 تجهيزات 
NT1 أجهزة التقطير الشمسية 

NT1 أفران شمسية 

NT1 إمدادات بطاقة فوتوفولطية 

NT1 تنانير شمسية 

NT1 خاليا شمسية 

NT2 خاليا أرسنيد السيليسيوم لشمسية 
NT2  خاليا شمسيةmis 

NT2  خاليا شمسيةmos 

NT2  خاليا شمسيةms 
NT2  خاليا شمسيةpis 

NT2  خاليا شمسيةps 

NT2 خاليا شمسية تركيزية 
NT2 خاليا شمسية ذات تماس خلفي 

NT2 خاليا شمسية ذات حاجز شوتكي 

NT2 خاليا شمسية شاللية 
NT2 خاليا شمسية عضوية 

NT2 عازل -خاليا شمسية معدنmi 

NT2 خاليا شمسية من أرسنيد األلمنيوم 
NT2 خاليا شمسية من أكسيد النحاس 

NT2 خاليا شمسية من األرسنيد و الغاليوم 

NT2 خاليا شمسية من السيليسيوم 
NT3  خاليا شمسيةsoc 

NT2 خاليا شمسية من السيلينيوم 

NT2 خاليا شمسية من تلوريد الكدميوم 
NT2 خاليا شمسية من زرنيخيد الكدميوم 

NT2 خاليا شمسية من سلفيد الكدميوم 

NT2 خاليا شمسية من سلفيد النحاس 
NT2 خاليا شمسية من سلينيد اإلنديوم 

NT2 خاليا شمسية من سلينيد الكدميوم 
NT2 خاليا شمسية من سلينيد النحاس 

NT2 خاليا شمسية من فسفيد الزنك 

NT2 خاليا شمسية من فسفيد الغاليوم 
NT2 خاليا شمسية من فوسفيد اإلنديوم 

NT2 د الزنكخاليا شمسية من كبريتي 

NT1  ً  سطوح انتقائية طيفيا
NT1 شاحنات البطاريات الشمسية 

NT1 صفيفات الخاليا الشمسية 

NT2 منظومات تتبع شمسي 
NT1 طباخات شمسية 

NT1 ماّصات شمسية 

NT1 متتبعات الشمس 
NT2 منظومات تتبع شمسي 

NT1 مجففات شمسية 

NT1 عات شمسية  مجّمِ
NT2 أحواض شمسية 

NT3 أحواض السطوح 

NT2 مجمعات تركيز 
NT3 مجمعات المحرق البرجي 

NT3  مجمعّات من النمطslat 

NT3  مجّمعات أخدودية بشكلv 
NT3 مجّمعات ذات مرايا مثبتة 

NT3 عات شكلها قطوع مكافئة  مجّمِ

NT4 عة شكلها قطوع مكافئة  أجران مجّمِ
NT4 عة شكلها قطوع مكافئة  صحون مجّمِ

NT2 مجمعات ذات صفيحة مستوية 

NT3 مجمعات من نمط المعدل المنخفض 
NT2 مجمعات مخالة 

NT3 مجمعات أنابيب مخالة 

NT2 مجّمعات شمسية غير مزججة 
NT2 مجّمعات قابلة لالنتفاخ 

NT2 عات متَّحدة  مجّمِ

NT2 مسخنات هواء شمسية 
NT2 منظومات تتبع شمسي 

NT1 محاكيات شمسية 

NT1 مرّكزات شمسية 

NT2 عاكسات شمسية 

NT3 كلها قطوع مكافئةعاكسات ش 

NT4 أجران عاكسة شكلها قطوع مكافئة 
NT4 صحون عاكسة شكلها قطوع مكافئة 

NT3 عاكسات شمسية مدارية 

NT3 عواكس فرينل 
NT2 زات تألقية  مرّكِ

NT2 زات كاسيغرانية  مِرّكِ

NT2 زات مركبة بشكل قطع مكافىء  مرّكِ
NT1 مسخنات مياه شمسية 

NT2 مسخنات ماء شمسية سلبية 

NT3 لوحات شمسية ذات ديودات حرارية 
NT1 مضخات الماء الشمسية 

NT1 مقاييس اإلشعاع السماوي 
NT1 مقاييس اإلشعاع الشمسي 

NT1 منظومات إعادة التوليد الشمسية 

NT1 منظومات التدفئة الشمسية 

NT2 مضخات حرارية بمساعدة شمسية 

NT2 منظومات تدفئة شمسية سلبية 

NT3 أحواض السطوح 
NT3 جدران تخزين الطاقة الشمسية 

NT3 جدران خرزية 

NT3 )جدران طبلية )حواجز طبلية 
NT3 جدران مائية 

NT3 لوحات شمسية ذات ديودات حرارية 

NT3 منظومات كسب مباشر 
NT1 منظومات تبريد شمسية 

NT2 بّرادات شمسية 

NT2 مكيفات شمسية 
NT3 مضخات حرارية بمساعدة شمسية 

NT2 ية سلبيةمنظومات تبريد شمس 

NT3 أحواض السطوح 
NT3 جدران خرزية 

NT3 )جدران طبلية )حواجز طبلية 

RT خاليا كهركيميائية ضوئية 
RT معدات تخزين الطاقة الحرارية 

 تجهيزات ضوئية

1975-11-07 

UF )ماسحات )ضوئية 
UF ماسحات ضوئية 

BT1 تجهيزات 

NT1 أجهزة الكترونية بصرية 
RT ألياف ضوئية 

RT بصريات األلياف 

RT تكسيات مضادة لالنعكاس 
RT هزازات وسيطية 

 تجهيزات طحن ومزج

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-09-14 

 تجهيزات تستخدم لتحريك، طحن أو مزج.
SEE آالت سحن 

SEE خالّطات 

 تجهيزات عسكرية

1999-02-23 
UF ذخيرة 

UF معدات حربية 

BT1 تجهيزات 
RT ذخيرة حربية 

 تجهيزات فصل

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1981-05-18 

SF  ماء -فواصل نفط 

BT1 تجهيزات 

NT1 أدوات استخالص 
NT2 أدوات بودبيلنياك 

NT2 أعمدة االستخالص 

NT2 مرّسبات -خالّطات 
NT2 مخلّصات قطيرات الضباب 

NT1 فارزات نظيرية 

NT1 فاصالت البخار 
NT2 فاصالت البخار 

NT1 زات عطالية  فرَّ

NT2 فواصل تدويمية 
RT عمليات الفصل 

 تجهيزات كهربائية

BT1 تجهيزات 

NT1 أجهزة موصلة 

NT2 فواصم كهربائية 

NT2 كبالت كهربائية 

NT3 كبالت النفط المائع 
NT3 كبالت ذات عزل غازي 

NT3 كبالت فائقة الموصلية 

NT3 كبالت فلزية عازلة 
NT3 كبالت قّرية 

NT3 كبالت متمحورة 

NT2 مفاتيح وصل 
NT1 أدوات منزلية كهربائية 

NT2 أفران األمواج المكروية 

NT2 غساالت الصحون 
NT2 غساالت ثياب 

NT2 مجففات ثياب 

NT1 أغطية محكمة ألطراف الكبالت 
NT1 تماسات كهربائية 

NT1 جسور كهربائية 

NT1 شاحنات البطاريات 

NT2 شاحنات البطاريات الشمسية 

NT1 عوازل كهربائية 
NT1 قاطعات الدارات 

NT1 قالّبات 

NT1 مانعات الصواعق 
NT1 مبدالت 

NT2 كريوترونات 

NT2 مبداّلت بالزمية 
NT2 مبداّلت شبه موصلة 

NT1  تيار مستمر -مبدالت تيار مستمر 

NT1 متحّرضات 
NT1 دات التيار  محدِّ

NT1 محركات كهربائية 

NT2 محركات غروانية فائقة الموصلية 
NT1 محّوالت 

NT2  ّالت ذات عزل غازيمحو 

NT1 ُمرّحالت 
NT1 مغانط كهربائية 

NT2 مغانط غروانية فائقة الموصلية 

NT1 مفاعالت تفريع 
NT1 مقاِومات 

NT2 مقاومات شبه موصلة 

NT2 مقاومات ضوئية 
NT1 مقّومات تيار 

NT2 أنابيب تقويم إلكترونية 

NT3 إغنترونات 



 تجهيزات للبحث في احتواء النشاط اإلشعاعي 195 تحبيب

 

 

NT2 مات شبه موصلة  مقّوِ

NT1 مكثفات 
NT1 ملفات كهربائية 

NT2 ملف روجوفسكي 

NT2 ملفات فائقة الموصلية 
NT2 وشائع 

NT2 وشائع المغنطيس 

NT3 وشائع مغنطيس نبضية 
NT1 مولدات كهربائية 

NT2 مضخات تدفقية 

NT2 منّوبات 
NT2 مولدات تحريضية 

NT2 مولدات دّوارة 

NT3 مولّدات فائقة الموصلية 
NT2 مولدات ذات قطبية متجانسة 

NT2 ولدات عنفيةم 

NT2 مولدات كهرباء تعمل بالتيارات المائية 
NT1 هوائيات 

NT2 مقاريب راديوية 

NT2 مة  هوائيات مقّوِ
NT1 وسائل قياس كهربائية 

NT2 مقاييس األمبير 

NT2 مقاييس االستطاعة 
NT2 مقاييس الفلط 

NT2 مقاييس غلفانية 

NT2 مقاييس كمون 
NT2 مقاييس كهربائية 

NT2 مكشاف كهربائي 

RT أجهزة شبه موصلة 
RT أدلة األمواج 

RT أنابيب إلكترونية 

RT تجهيزات إلكترونية 
RT توضيب 

RT دارات إلكترونية 

RT رادار 

RT سونار 

RT محواالت 

RT مدخرات كهربائية 
RT مكونات المفاعل 

RT منابع التغذية الكهربائية 

RT منظومات إضاءة 
RT منظومات اإلثارة 

RT  توضيبمواد 

RT نمنمة 
RT وضعية االستعداد 

 تجهيزات للبحث في احتواء النشاط اإلشعاعي

BT1 تجارب أمان المفاعل 
RT احتواء 

 تجهيزات محمولة

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1983-07-20 

تستخدم فقط فيما إذا كانت قابلية حمل التجهيزات غير عادية 
 أو ذات صفة متميزة.

BT1 تجهيزات 

RT تجهيزات مخبرية 
RT مصادر محمولة 

 تجهيزات مخبرية

BT1 تجهيزات 

NT1 خاليا حارة 
NT1 صناديق القفازات 

NT1 مخلية الدخان 

NT1 مداِوالت 
NT1 ُمَسْلِسالت الدنا 

NT1 مضخات تخلية 
NT2 مضخات الرشرشة األيونية 

NT2 مضخات عنفية نفاثة 

NT2 ية  مضخات قّرِ
RT أبنية المخبر 

RT أدوات استخالص 

RT تجارب ذات مقياس مخبري 
RT تجهيزات محمولة 

RT مرّسبات -خالّطات 

RT مبادالت العينة 
RT مّحميات 

RT مختبرات 

RT مختبرات حارة 
RT معدات تُدار من بُعد 

RT معدات للمعاينة من بُعد 

RT منشآت اختبار 

 تجهيزات مراقبة التلوث

INIS: 1976-06-23; ETDE: 1975-11-11 
BT1 تجهيزات 

NT1 حاويات أكياس الترشيح 

NT1 حراقات الحقة 
NT1 حواجز احتباس النفط 

NT1 غاسالت الغازات 

NT2 غاسالت جافة 
NT2 غاسالت رطبة 

NT3 غاسالت فنتوري 

NT1 محوالت تحفيزية 
NT1 مرسبات كهراكدية 

NT1 مرشحات الهواء 

NT1 مقاشد 
NT1 مكتاّلت صوتية 

NT1  منظوماتpcv 

NT1 منظومات إزالة بقرص دّوار 

NT1 منظومات إعادة جريان غاز االنفالت 

NT1 منظومات فير السترداد النفط 

RT إطراح مكدّس 
RT ث  تلوُّ

RT تنظيف الهواء 

RT حجرة احتراق ذات سرير مميَّع 
RT حّراقات تحفيزية 

RT ضبط التلوث الضوضائي 

RT ضبط تلوث الهواء 
RT غسل 

RT زات عطالية  فرَّ

RT ث  مراقبة التلوُّ
RT مرشحات ذات فرشة حبيبية 

RT مرشحات قماشية 

RT مقاييس الكبريت 
RT منظومات إطالق غازات عادمة 

RT منظومات تنقية الهواء 

RT هندسة بيئية 

 تجهيزات منجمية

1994-06-27 

BT1 تجهيزات 
NT1 آالت تقطيع 

NT2 جرافات الفحم الحجري 

NT3 آالت التوجيه 
NT3 جرافات الفحم 

NT3 جرافات الفحم الحجري 

NT3 حوامل مقصية 
NT1 مجارف آلية 

NT1 محازيق سقفية 

RT آالت االختراق النفقي 
RT  تجهيزاتhaulage 

RT تجهيزات الردم 

RT تعدين أوجيه 

RT خطوط السحب 

RT دعائم 

RT سيور تسلسلية 
RT نقّاالت 

 تجهيزات نقل المواد

INIS: 1983-09-06; ETDE: 1980-02-11 

BT1 تجهيزات 
NT1 آالت تمزيق 

NT1  تجهيزاتhaulage 

NT2 عربات المنجم 
NT2 عمال الشحن 

NT3 جرافات الفحم الحجري 
NT4 آالت التوجيه 

NT4 جرافات الفحم 

NT4 جرافات الفحم الحجري 
NT4 حوامل مقصية 

NT2 نقّاالت 

NT3 سيور تسلسلية 
NT3 ناقالت حزامية 

NT1 تجهيزات الردم 

NT2 خطوط السحب 
NT2 مجارف آلية 

NT1 خالّطات 

NT1 رافعات 
NT1 رافعات 

NT1 كالّبات 

NT1 معدات تُدار من بُعد 

NT2 روافع 
NT2 مداِوالت 

RT تدبير من بُعد 

RT ُربوتات 
RT مداولة المواد 

RT معالجة باللمس 

RT نقل 

 تجهيزات هدروليكية

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1977-01-28 

BT1 تجهيزات 

NT1 أجهزة تحكم هدروليكي 
RT آبار الغاز الطبيعي 

RT إكمال البئر 

RT حفر اآلبار 
RT مدّخرات هدروليكية 

RT موائع هدروليكية 

RT نفط 

RT هندسة الموائع 

 تجوية

INIS: 1999-01-21; ETDE: 1976-02-19 

تفكك فيزيائي و إنحالل كيميائي )كما في المواد الترابية و 
 امل الجوية.الصخرية( عند التعرض للعو

RT تآكل 
RT تفكك 

RT تقادم 

 تجويف فموي

UF شفاه 
UF فم 

BT1 جهاز الهضم 

NT1 أسنان 
NT1 لسان 

RT ابتالع 

RT بلعوم 
RT رأس 

RT غدد لُعابية 

RT وجه 

 تحات

RT اهتراء 

RT تآكل 

RT تذرية 
RT حفظ التربة 

RT سحج 

RT غطاء نباتي 

 تحالّ 

BT1 عمليات الفصل 

NT1 تحاّل كهربائي 
RT أغشية 

RT انتثار 

RT بروتينات 
RT غروانيات 

RT نفوذية 

RT نقل كتلي 

 تحاّل كهربائي

INIS: 1993-02-18; ETDE: 1977-06-30 

*BT1  ّتحال 

 تحبب

2006-02-08 
عملية إنتاج جزيئات مثل هيكل الحبوب من المواد       

 الصلبة.
BT1 تصنيع 

RT تكتّل 

 تحبحب فائق

USE تحبّب شمسي 

 تحبيب

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1975-10-01 

*BT1 قولبة 

RT تكتّل 
RT حبيبات المهدئ 

RT حبيبات ولودة 

RT  ّرص 
RT قولبة 

RT كريات الوقود 



 تحبّب شمسي 196 تحفيز

 

 

RT نفايات بشكل حبات 

 تحبّب شمسي

 بنيات صغيرة " حبيبات أرز" على الكرة الضوئية للشمس.
UF تحبحب فائق 

UF )حبحبة )شمسية 

*BT1 نشاط شمسي 
RT الشمس 

RT كرة الضوء 

 تحت أرضي

SF بيئات تحت سطحية 
SF مجال تحت أرضي 

BT1 مستويات 

RT أتربة 
RT تخزين تحت أرضي 

RT حوامل مائية 

RT مياه جوفية 

 تحت اإلشباع

BT1 تبريد 

RT تكثف البخار 

 تحت الستويكيومترية

RT تحليل بالتنشيط 

RT تحليل كيميائي كمي 

RT تمديد نظيري 
RT شوائب 

 تحت الفسفينات

تحت الفسفينات المحدد يجب أن يكون مفهرس بتنسيق        
 واصفة لتشكيل مركبات )كاتيون( و حمض تحت الفسفوري.

USE حمض تحت الفسفوري 

 تحدب بنيوي

USE تشّوه 

 تحدب هندسي

شكل توزع كثافة النترون في المفاعالت. لتحدب المواد، 
 انظر تشُوه أو أعطال.  

BT1 البالسي نتروني 

 نسبةتحديد ال

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1978-03-03 

USE حصص 

 تحديد متتاليات البروتين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-02-10 

USE تتابع الحمض األميني 

 تحديد هوية الجسيمات

NT1 تفريق الجسيمات 

 تحّدب )بنيوي(

USE تشّوه 

 تحّدب مادي

شكل توزع كثافة النترون في المفاعالت. لتحدب المواد، 
 انظر تشُوه أو أعطال.  

BT1 البالسي نتروني 

 تحركات سكانية

RT تأثرات المفترس والفريسة 
RT ترحيل السكان 

RT تعاقب إيكولوجي 

RT تكاثر 
RT تنافس 

RT توازن 

RT توازن إيكولوجي 
RT جماعات بشرية 

RT سكان 

RT كثافة سكانية 
RT منظومات بيئية 

RT نمو 

RT هجرة 

 تحريض

NT1 تحريض فارادي 

RT  مسّرع اختباري متقدمllnl 

 تحريض )انفجاري(

INIS: 1975-08-22; ETDE: 2002-06-13 

USE محاكاة متفجرة 

 تحريض األنزيم

INIS: 1992-03-10; ETDE: 1985-11-19 
العملية بواسطة تسريع الخلية إلنتاج بروتين أو أنزيم معين 

 في استجابة للتغيرات البيئية.

BT1 تنظيم جيني 
RT أنزيمات 

RT اصطناع حيوي 

RT كاظمات جينية 

 تحريض شعاعي

1994-08-26 

RT أذيّات إشعاعية 

RT تأثيرات شعاعية بيولوجية 
RT علم األحياء اإلشعاعي 

 تحريض فارادي

BT1 تحريض 

 تحريضية

1992-03-11 

*BT1 خواص كهربائية 

RT موصلية كهربائية 
RT وسعيّة 

 تحريك

RT اضطراب 

RT َمْزج 

 تحريك هوائي

*BT1 ميكانيك الموائع 

RT أجنحة 
RT إعادة تعليق الجسيمات 

RT أنفاق هوائية 

RT تسخين تحريكي هوائي 
RT جريان الغاز 

RT جريان تحت صوتي 

RT جريان عبر صوتي 
RT جريان فوق صوتي 

RT جريان قابل لالنضغاط 

RT طائرة 
RT عدد ماخ 

RT عودة 

RT مظالت 

 تحّري الوقود

UF )مسح )وقود 

NT1 مسح الوقود بواسطة أشعة غاما 

RT اختبار الإتالفي 
RT استحراق 

RT محلالت بالتفاعل النووي 

 تحّري سيسمي

UF )كشف )سيسمي 
BT1 كشف 

NT1 كشف داخل البلد 
RT أمواج رايلي 

RT انفجارات تحت أرضية 

RT صفيفات سيسمية 
RT ضجيج سيسمي 

RT كشف انفجار نووي 

RT  مشروعvela 
RT )مقاييس السيسمية )الزلزالية 

RT مكاشيف سيسمية 

RT موجات سيسمية 
RT موجات سيسمية 

RT )موجات سيسمية )زلزالية 

 تحّري عن الجريمة

UF علم القضاء 
BT1 كشف 

NT1 األدلة الجنائية النووية 

RT تحليل بالتنشيط 
RT تحليل كيميائي 

RT تقنيات االقتفاء 

RT جريمة 
RT علم الجريمة 

 تحّريات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-07-09 

 لالستعالمات في اإلتجاه القانوني. ليست لدراسات علمية.
SEE إجراءات إدارية 

 تحزيم

RT حاويات 
RT قواعد التحزيم 

RT نقل 

 تحسين إدارة المياه

INIS: 1992-03-11; ETDE: 1981-05-18 
RT جودة الماء 

RT صحة عامة 

RT علم الجمال 
RT مصادر مائية 

RT منع تلّوث المياه 

 تحسين المناظر الطبيعية

INIS: 1997-06-17; ETDE: 1977-06-21 

RT استخدام األرض 

RT سطيحات أرضية 
RT علم الجمال 

 تحضير )عينة(

USE تحضير العينة 

 تحضير )كيميائي(

USE تحضير كيميائي 

 تحضير العينة

UF )تحضير )عينة 

RT ترميد جاف 
RT ترميد رطب 

RT علم صناعة الخزفيات 

RT مجهرية إلكترونية 
RT معالجات سطحية 

 تحضير الفحم

INIS: 1999-05-06; ETDE: 1975-08-19 

لفحم طحن، وفرز، وسحق، وتنقية وغيرها، إلعداد ا        
 لالستعماالت الصناعية.

UF عملية سحق 

SF عملية سيراكوز للسحق الكيميائي 
NT1  عمليةlicado  باستعمالco2 لتنظيف الفحم 

RT إزالة الماء 

RT  برنامج تقانة تنقية الفحم الحجري في الواليات
 المتحدة

RT تجفيف 

RT تعويم 
RT تنظيف 

RT سحق 

RT سحق 
RT  عمليةtrw إلزاحة كبريت البيريت 

RT عملية نزع الكبرتة من الفحم 

RT َغسل 
RT فصل لمواد الثقيلة 

RT مكورة حمراء 

RT منشآت تحضير الفحم 

 تحضير المصورات الطبولوجية

UF )تطبيق )طبولوجي 

BT1 تحويالت 
BT1 رسم الخريطة 

NT1 تطبيق ممتثل 

RT تطبيق ليفي 
RT طبولوجيا 

RT ياتيةمتنوعات رياض 

RT نظرية الرسم البياني 

 تحضير المصورات الموضوعية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1991-02-22 

USE تصوير متعدد األطياف 

 تحضير كيميائي

UF )تحضير )كيميائي 

BT1 إصطناعي 

RT تفاعالت كيميائية 

 تحطيم

1975-11-27 

USE تشظية 

 تحفيز

NT1 تحفيز المتجانس 
NT1 حفازات متجانسة 

NT1 حفز ضوئي 



 تحفيز البئر 197 تحّكم من بُعد

 

 

RT آليات تفاعل كيميائي 

RT أنزيمات 
RT اختزال وسيطي انتقائي 

RT تشقق تحفيزي 

RT تفاعالت كيميائية 
RT تمائم أنزيمات 

RT حفاز زيغلر 

RT حفّازات كهربائية 
RT محفّز 

RT محوالت تحفيزية 

RT مفاعيل تحفيزية 
RT منع 

RT نشاط اإلنزيم 

 تحفيز البئر

1999-04-16 
إحدى تقنيات زيادة إنتاج مخزون الزيت أو الغاز مثل معالجة 

بالحامض، تكسير، انفجارات تحت أرضية مضبوطة، أو 
 تقنيات تنظيف مختلفة.

BT1 تنبيه 

NT1 محاكاة متفجرة 

RT آبار الغاز الطبيعي 
RT آبار النفط 

RT استرداد معّزز 

RT تجزئة الموائع 
RT تخديم البئر 

RT تكسير هدروليكي 

RT حقن البخار 
RT حقن المائع 

RT حقن المياه 

RT حقن ثنائي أكسيد الكربون 
RT حقن غاز 

RT حمضنة 

RT مستحلبات مكروية 
RT ملء بمستحلب مكروي 

RT موائع اإلزاحة 

 تحفيز المتجانس

INIS: 1992-02-22; ETDE: 1984-07-20 

الحفز ينشط عند حدود الطور وعادة مايكون عند سطح       
 سائل.-التماس صلب

BT1 تحفيز 

 تحفّظات هندية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 

SEE هنود أميركيون 

 تحقق

INIS: 1995-04-09; ETDE: 1983-08-25 

عملية أو نتيجة التحقق من معلومات أو بيانات منقولة، أو تم 
 .اإلبالغ عنها

UF إقرار صحة البيانات 

UF تأكيد صحة المعلومات 

RT تدقيقات 

RT تفتيش 

RT تفتيش في الموقع 
RT مراقبة التسلح 

RT مصادقة 

RT معالجة البيانات 
RT معاهدات 

 تحكم

تنظيم عملية، خاصة أو مكون بحس كمي أو كيفي . البد من 
 عدم الخلط مع كلمة مراقبة التي تشير إلى القياس أو الفحص.

UF تحّكم بالوضع 

NT1 تحكم أمثلي 

NT1 تحكم القرع 
NT1 تحكم باألنماط 

NT1 تحكم بالسموم المائعة 

NT1 تحكم بالضغط 

NT1 تحكم بالطاقة الذرية 

NT2 مراقبة دولية 

NT2 مراقبة وطنية 
NT1 تحكم بدارة مفتوحة 

NT1 تحكم بدرجة الحرارة 

NT1 تحكم بواسطة التشكيل 
NT2 يتحكم باالنزياح الطيف 

NT1 تحكم ذو حلقة مغلقة 

NT1 تحّكم باالحتراق 
NT1 تحّكم من بُعد 

NT1 ضبط التحات 

NT1 ضبط الجودة 

NT1 ضبط الرطوبة 
NT1 ضبط العمليات 

NT1 ضبط الفيضان 

NT1 ضبط المرور 
NT1 ث  مراقبة التلوُّ

NT2 احتواء تلوث نفطي 

NT2 ضبط التلوث الضوضائي 
NT2 ضبط تلوث الهواء 

NT3 فصل الكربون 

NT2 ث األرضي  مراقبة التلوُّ
NT2 مكافحة تلوث المياه 

NT1 مراقبة التواتر 

NT1 مكافحة اآلفات 
NT2 استئصال اآلفات 

NT2 تحكُّم جيني 

NT1 مكافحة الترسبات الحرشفية 
RT أمثَلَة 

RT تحليل تفرعات القرار 

RT تحليل شجرة األخطاء 
RT تسكين 

RT تغذية راجعة 

RT سيبرنيّات 
RT ظهور حل مفاجئ 

RT كشف 

RT مراقبة 
RT منظومات التحكم 

RT نظرية التحكم 

 تحكم أرضي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-05-03 
USE مراقبة الطبقات 

 تحكم أمثلي

INIS: 1976-09-06; ETDE: 1976-11-01 
BT1 تحكم 

RT أمثَلَة 

 تحكم القرع

INIS: 1999-05-12; ETDE: 1981-03-16 
BT1 تحكم 

RT إشعال ذاتي 

RT احتراق 
RT قياسات منع الدق 

RT محركات احتراق داخلي 

RT معدّات محتوى 
RT وقود للسيارات 

 تحكم باألنماط

INIS: 1984-05-28; ETDE: 1978-03-08 

BT1 تحكم 
RT أنماط االهتزاز 

RT اصطفاء النمط 

RT انتشار األمواج 

RT ليزرات 

 تحكم باالنزياح الطيفي

تي يكون فيها طيف النترون متغير نوع تحكم وسيط و ال
 عمدًا.

*BT1 تحكم بواسطة التشكيل 

 تحكم بالسموم المائعة

1999-05-12 
UF حشو كيميائي 

BT1 تحكم 

RT إيقاف طارىء 
RT تسّمم 

RT سموم قابلة لالحتراق 

RT سموم منحلة 
RT منظومات التحكم بالمفاعل 

 تحكم بالضغط

1986-04-04 
BT1 تحكم 

RT إخماد الضغط 

RT أوعية الضغط 
RT انفالت الضغط 

RT قياس الضغط 

RT منِّظمات الضغط 

 تحكم بالطاقة الذرية

BT1 تحكم 

NT1 مراقبة دولية 

NT1 مراقبة وطنية 
RT ضمانات 

RT قوانين حول الطاقة الذرية 

RT مظاهر قانونية 

 تحكم بدارة مفتوحة

INIS: 1976-09-06; ETDE: 1976-11-01 

 بدون تغذية مرتدة.

BT1 كمتح 

 تحكم بدرجة الحرارة

1999-04-07 

BT1 تحكم 

RT تبريد 
RT تسخين 

RT تكييف الهواء 

RT حزمة تقانة البناء 
RT درجة الحرارة العادية 

RT راحة حرارية 

RT عزل حراري 
RT قياس درجة الحرارة 

RT مثبتات درجة الحرارة 

RT مراقبة درجة الحرارة 

 تحكم بواسطة التشكيل

1999-05-12 

تحكم بالمفاعل بواسطة تغيير التشكيل للوقود، العاكس، 
 المبرد، أو المهدئ.

BT1 تحكم 

NT1 تحكم باالنزياح الطيفي 
RT توفيرات العاكس 

RT شبيكات المفاعل 

RT عاكسات نترونية 
RT منظومات التحكم بالمفاعل 

RT مهدئات 

 تحكم ذو حلقة مغلقة

INIS: 1976-09-06; ETDE: 1976-11-01 
 مع تغذية مرتدة.

BT1 تحكم 

RT تغذية راجعة 

 تحكيم

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1977-06-24 

SF توسط 
RT سمعيّات 

RT قضايا قانونية 

RT مستوطنات متنازع عليها 

 تحّكم باالحتراق

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1979-03-28 

التحكم بالعوامل التي تؤثر على كفاءة االحتراق )درجة 
الحرارة، تسخين مسبق، سحب، زيادة أو نقصان الهواء، ... 

 الخ(.

BT1 تحكم 

RT احتراق نبضي 
RT حارقات نبضية 

RT حجرات االحتراق 

RT عملية احتراق وقود بوجود أكسجين 
RT مراجل 

RT  هواء -نسبة وقود 

 تحّكم بالوضع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-07-29 
USE تحكم 

USE توجيه 

 تحكُّم جيني

*BT1 مكافحة اآلفات 

RT توليد الطفرات 

RT حشرات 
RT زيوغ صبغية 

RT طفرات 

RT ُعقم 

 تحّكم من بُعد

BT1 تحكم 

RT أجهزة تحكم هدروليكي 

RT آليات مؤازرة 
RT تدبير من بُعد 



 تحلل حراري 198 تحليل التواتر

 

 

 تحلل حراري

1998-01-28 
UF تفكك حراري 

*BT1 تفكك 

BT1 عملية حرارية كيميائية 
NT1 تكسير 

NT2 تشقق تحفيزي 

NT2 تشقق حراري 
NT2 تكسير هدروجيني 

NT1 عملية تحلل حراري مائي وميضية 

NT1 كلسنة 
RT تدهور حراري 

RT تفكك 

RT تقطير إتالفي 
RT  عمليةorc  لجسيمات متحللة نارياً في درجات

 فهرنهايت 1400حرارة أقل من 

RT  بالمعوجةعملية استخالص 
RT  عملية التحلل الحراريpurox 

RT عملية تحلّل لمعالجة الخبث 

RT عملية روب لالستخالص الحراري للنفط 
RT عملية سينغاس 

RT  منظومة نحلّل حراريlandgard 

RT نواتج تحلل حراري 

 تحلل خلّي

*BT1 حلحلة 

RT حمض الخل 

 تحلل شعاعي ذاتي

*BT1 إرتجاع إنحاللي 

*BT1 تحلّل إشعاعي 

RT تشعيع ذاتي 
RT مركبات موسومة 

 تحلل ضوئي

*BT1 تفاعالت كيميائية ضوئية 

*BT1 تفكك 
NT1 تحلل ضوئي حيوي 

RT تحلّل إشعاعي 

RT تحول حيوي 
RT تفكك 

RT كيمياء ضوئية 

RT مصائد 

 تحلل ضوئي حيوي

INIS: 1992-02-18; ETDE: 1977-12-22 

من مركب باستعمال انهيار الكيميائي بوساطة بيولوجيا 
 الضوء كمصدر للطاقة.

SF عمليات ميكروبية 

*BT1 تحلل ضوئي 
BT1 تحول حيوي 

RT إصطناع ضوئي 

RT إنتاج الهدروجين 

 تحلل كهرضوئي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-02-14 

التحلل الكهرليتي بدرجة حرارة الغرفة للماء الذي هو       
 مدعوم من الطاقة المشعة.

UF خاليا تحلل كهرضوئي 

*BT1 تحلّل كهربائي 

RT إنتاج الهدروجين 
RT تحويل الطاقة الشمسية 

 تحليل )بالتنشيط النتروني(

INIS: 1978-11-24; ETDE: 2002-06-07 

USE تحليل بالتنشيط النتروني 

 تحليل )بالتنشيط(

USE تحليل بالتنشيط 

 تحليل )بتنشيط الجسيمات المشحونة(

INIS: 1993-11-03; ETDE: 2002-06-07 
USE تحليل بالتنشيط بالجسيمات المشحونة 

 تحليل )تفاعل نووي(

INIS: 1986-01-21; ETDE: 2002-06-07 

التحليل الكيميائي على أساس الكشف وتحليل  منتجات       
 التفاعل النووي سريع.

USE تحليل بالتفاعل النووي 

 تحليل )تنشيط فوتوني(

INIS: 1978-11-24; ETDE: 2002-06-07 
USE تحليل بالتنشيط الفوتوني 

 تحليل )حراري(

USE تحليل حراري 

 تحليل )حمل(

INIS: 1999-04-22; ETDE: 2002-06-07 
USE تحليل الحمولة 

 تحليل )غاز(

USE تحليل الغاز 

 تحليل )فورييه(

USE تحليل فورييه 

 تحليل )كيميائي بنيوي(

USE تحليل كيميائي بنيوي 

 تحليل )كيميائي كمي(

USE تحليل كيميائي كمي 

 تحليل )كيميائي كيفي(

USE تحليل كيميائي كيفي 

 تحليل )نمط عادي(

USE تحليل النمط النظامي 

 تحليل إخفاق المنظومة

تقنيات لتحليل األحداث الريسية التي تؤدي إلى/ أو من اآلتي، 
 المحتمل، أو الحالي. فشل النظام.

SF انتشار العطل 

BT1 تحليل المنظومات 

NT1 تحليل شجرة األخطاء 
NT1 تحليل نمط العطل 

RT منطق رياضياتي 

 إخراج -تحليل إدخال 

INIS: 1999-01-27; ETDE: 1978-04-06 
 نمط للتحليل اإلقتصادي.

SF بحث عملياتي 

*BT1 تحليل اقتصادي 
RT اقتصاد 

RT بلدان نامية 

RT تحليل إقليمي 
RT تحليل الطاقة 

 تحليل إشعاعي

تحليل كمي لمركبات مشعة معروف نشاطها معتمدًا على 
 قياسات معدل التفكك المطلق.

*BT1 تحليل كيميائي كمي 

RT تحليل إشعاعي كيميائي 

RT تحليل التبعثر اإلشعاعي 
RT نشاط إشعاعي 

 تحليل إشعاعي كيميائي

1994-10-13 
شعاعية تحليل كمي يعتمد على الجمع بين تقنيات الكيمياء اال

 و القياس االشعاعي.

*BT1 تحليل كيميائي كمي 
RT تحليل إشعاعي 

 تحليل إصداري مشع

مادة لقياس التفاعل الكيميائي مع مادة متحولة لتحرير مادة 
 مشعة.
UF تحليل بالتحرر اإلشعاعي 

*BT1 تحليل كيميائي كمي 

RT تحليل الغاز 
RT تقنيات االقتفاء 

 تحليل إقليمي

طقة و اقتصادها ، بيئتها ، أو دالالت تقييم مميزات من
 إجتماعية.

RT إيكولوجيا 

RT استخدام األرض 
RT استخدام المياه 

RT بيئة 

RT  إخراج -تحليل إدخال 
RT تحليل اقتصادي 

RT تعاون إقليمي 

RT جماعات بشرية 
RT جيولوجيا 

RT جيومورفولوجيا 

RT َسْقط 
RT علم االجتماع 

RT علم االقتصاد 

 تحليل إلكترودي انتقائي أيوني

BT1 تحليل كيميائي 
RT إلكترودات 

 تحليل إلى عوامل

RT رياضيات 

 تحليل استقطابي

RT تحليل كيميائي كمي 

RT تحلّل كهربائي 

 تحليل اقتصادي

INIS: 1999-06-29; ETDE: 1978-04-06 
BT1 علم االقتصاد 

NT1  إخراج -تحليل إدخال 

NT1 تحليل فائدة التكلفة 
RT اقتصاد 

RT تحليل إقليمي 

RT تحليل الطاقة 
RT تحليل تراجعي 

RT لة  تكلفة محوَّ

RT رياضيات االقتصاد 
RT قيم لكل فرد 

RT كلفة التشغيل 

 تحليل اإلجهاد

RT إجهادات 
RT مرونة ضوئية 

RT معامالت شدة اإلجهاد 

RT هوماليت 

 X -تحليل اإلصدار بأشعة 

UF  تحليل بإصدار األشعة السينية المحرضة

 بالجسيمات
*BT1 تحليل ال إتالفي 

NT1  تحليل الفلورة بأشعة- x 

NT1 تحليل بيكس 
RT تحليل كيميائي كمي 

RT مسابر إلكترونية 

RT  مطيافية أشعة- x 

 تحليل األمان

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1991-03-07 

RT أمان 

RT تقارير األمان 
RT تقدير إحتمالي 

RT تقدير الخطورة 

RT تقدير ُمَحتَّم 
RT عالقات عامة 

RT قواعد الترخيص 

 تحليل البولة

USE بول 

USE تحليل كيميائي كيفي 

 تحليل البيانات

INIS: 1991-10-08; ETDE: 1975-12-16 
*BT1 معالجة البيانات 

NT1 اظهار المعطيات للعيان 

RT حسابات حاسوبية 
RT طريقة بروني 

RT قياسات الحقيقة األرضية 

 تحليل التبعثر اإلشعاعي

*BT1 تحليل ال إتالفي 
RT تبعثر 

RT تحليل إشعاعي 

RT تحليل بالتبعثر األيوني 

 تحليل التواتر

INIS: 1979-05-28; ETDE: 1979-09-06 

NT1 تحليل تواتر رقمي 
RT تحليل فورييه 

RT قياس التواتر 

RT مرشحات رقمية 
RT تمعالجة البيانا 



 تحليل الحساسية 199 تحليل تسلسلي

 

 

 تحليل الحساسية

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1979-07-18 
 استجابة النموذج الرياضي لمعلمات تغير المدخالت.

RT أخطاء 

RT تحليل وسيطي 
RT حسابات حاسوبية 

RT دوال االستجابة 

RT طرق الحساب 
RT نماذج رياضياتية 

 تحليل الحمولة

INIS: 1999-04-22; ETDE: 1981-04-17 

قياس ودراسة خصائص التحميل للخدمات األكثر أهمية 
 والمعالجة حسب المنفعة.

UF )تحليل )حمل 

UF مميزات الحمولة 
RT )إدارة الحمولة )الكهربائية 

RT حمولة الذروة 

RT َمرافق غاز 
RT مرافق كهربائية 

 تحليل الخطورة

INIS: 1985-07-19; ETDE: 1978-04-27 
USE تقدير الخطورة 

 شبكةتحليل ال

INIS: 1983-06-02; ETDE: 1976-07-07 

اشتقاق الخصائص الكهربائية للشبكة من تكوينها وقيم 
 العناصر والقوى الدافعة.

RT تشكيلة 

RT رياضيات 
RT نظرية الدارات 

 تحليل الطاقة

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1977-10-20 

أي تحليل أو منهجية الكتشاف كيفية استعمال الطاقة عن 
 القتصاديين.طريق ا

NT1 جودة الطاقة 

NT1 حساب الطاقة 
NT1 طاقة صافية 

RT  إخراج -تحليل إدخال 
RT تحليل اقتصادي 

RT تحليل المنظومات 

RT نماذج الطاقة 

 تحليل الغاز

1996-01-24 

UF )تحليل )غاز 

SF  أجهزةorsat 
RT تحليل إصداري مشع 

RT تحليل كيميائي كمي 

RT غازات 
RT كروماتوغرافيا الغاز 

RT مقاييس طيف صوتية ضوئية 

RT مكاشيف أسر اإللكترونات 
RT مكاشيف حركية األيونات 

 X -تحليل الفلورة بأشعة 

UF  مطيافيةxeqf 

*BT1  تحليل اإلصدار بأشعة- x 
RT  إشعاعx 

RT تحليل كيميائي كمي 

RT  تسجيل التفلور بأشعةx 
RT تَفَْلور 

RT أشعة محلالّات الفلورة ب- x 

RT مطيافية التَفَْلور 

 تحليل المتسلسالت الزمنية

INIS: 1996-05-06; ETDE: 1978-02-14 

*BT1 إحصاء 
RT تنبؤ 

RT صنع القرار 

RT نماذج رياضياتية 

 تحليل الُمْفرغات

USE إفراغ 

USE مراقبة العاملين 

 تحليل المنظومات

1975-11-11 
تستخدم في مجاالت بحوث التقنيات واالدارة لمسائل مثل 
حسابات احتماالت االخفاق ودراسات الوثوقية للمنظومات 

 والمكونات.
NT1 تحليل إخفاق المنظومة 

NT2 تحليل شجرة األخطاء 

NT2 تحليل نمط العطل 
RT إحصاء 

RT أعطال 

RT أمان المفاعل 
RT المركز الوطني لوثوقية النظم 

RT تحليل الطاقة 

RT تحليل وسيطي 
RT محاكاة 

RT  آلة -منظومات إنسان 

RT منظومات التحكم 
RT منظومات حماية المفاعل 

RT نماذج إحصائية 

RT هندسة األمان 
RT وثوقية 

 تحليل النمط النظامي

UF )تحليل )نمط عادي 
RT أمواج بالزمية 

RT تحليل فورييه 

 تحليل امتصاص إشعاعي

تحليل يعتمد على تحديد االمتصاص الشعة اكس، اشعة غاما، 
 او غير ذلك من االشعة المؤينة بالعينة.

*BT1 تحليل ال إتالفي 

 تحليل بإصدار األشعة السينية المحرض بالبروتونات

INIS: 1993-11-09; ETDE: 1980-10-07 
USE تحليل بيكس 

 تحليل بإصدار األشعة السينية المحرضة بالجسيمات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-08-07 

USE  تحليل اإلصدار بأشعة- x 

 تحليل بالتبعثر األيوني

*BT1 تحليل ال إتالفي 

RT تبعثر 
RT تحليل التبعثر اإلشعاعي 

RT حزم أيونية 

 تحليل بالتحرر اإلشعاعي

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-04-26 
USE تحليل إصداري مشع 

 تحليل بالتفاعل النووي

2002-11-25 

USE تحليل بالتفاعل النووي 

 تحليل بالتفاعل النووي

INIS: 1981-12-23; ETDE: 1982-02-09 

 يسببها تحليل انبعاث اشعة غاما.-بروتون
USE إشعاع غاما الفوري 

USE تحليل بالتفاعل النووي 

USE تفاعالت بروتونية 

 تحليل بالتفاعل النووي

1999-05-04 

تحليل كيميائي يعتمد على كشف و تحليل منتجات تفاعل 
نووي موجه. مثال: اشعة غاما، نترونات، او جسيمات 

 مشحونة.

UF )تحليل )تفاعل نووي 

UF تحليل بالتفاعل النووي 
UF تحليل بالتفاعل النووي 

*BT1 تحليل ال إتالفي 

NT1 تحليل بالنترونات المتأخرة 

RT تحليل بالتنشيط 

RT التفاعل النوويمحلالت ب 

 تحليل بالتنشيط

1999-05-04 

UF )تحليل )بالتنشيط 

UF تحليل بالتنشيط اإلشعاعي 
*BT1 تحليل ال إتالفي 

NT1 تحليل بالتنشيط الفوتوني 

NT1 تحليل بالتنشيط النتروني 
NT1 تحليل بالتنشيط بالجسيمات المشحونة 

RT تحت الستويكيومترية 

RT تحّري عن الجريمة 
RT لتفاعل النوويتحليل با 

RT تحليل كيميائي كمي 

RT تحليل كيميائي كيفي 
RT تنشيط إشعاعي 

RT شوائب 

RT محلالت بالتنشيط النتروني 

 تحليل بالتنشيط اإلشعاعي

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-26 

استخدم واحد من الواصفات االضيق للواصفة ادناه اذا كانت 
 مناسبة.

USE تحليل بالتنشيط 

 تحليل بالتنشيط الفوتوني

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1979-02-27 

UF )تحليل )تنشيط فوتوني 
*BT1 تحليل بالتنشيط 

 تحليل بالتنشيط النتروني

2002-11-25 
USE تحليل بالتنشيط النتروني 

 تحليل بالتنشيط النتروني

1978-11-24 

UF )تحليل )بالتنشيط النتروني 
UF تحليل بالتنشيط النتروني 

*BT1 تحليل بالتنشيط 

RT محلالت بالتنشيط النتروني 

 تحليل بالتنشيط بالجسيمات المشحونة

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1991-08-20 

 للعملية.

UF )تحليل )بتنشيط الجسيمات المشحونة 
*BT1 تحليل بالتنشيط 

 تحليل بالسابر المكروي األيوني

UF مطيافية كتلية لأليونات الثانوية 
*BT1 يل ال إتالفيتحل 

BT1 تحليل مكروي 

RT مسابر أيونية 

 تحليل بالمسبار المجهري البروتوني

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1978-09-11 

*BT1 تحليل ال إتالفي 

BT1 تحليل مكروي 
RT مسابر بروتونية 

 تحليل بالمسبار المكروي اإللكتروني

*BT1 تحليل ال إتالفي 

BT1 تحليل مكروي 
RT علم صناعة الخزفيات 

RT فحص بعد تشعيعي 

RT مسابر إلكترونية 

 تحليل بالنترونات المتأخرة

INIS: 1977-01-26; ETDE: 1977-04-13 

*BT1 تحليل بالتفاعل النووي 
*BT1 تحليل ال إتالفي 

RT محلالت بالتفاعل النووي 

RT نترونات متأخرة 

 تحليل بيكس

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1980-10-07 

UF  تحليل بإصدار األشعة السينية المحرض

 بالبروتونات
*BT1  تحليل اإلصدار بأشعة- x 

 تحليل تراجعي

INIS: 1981-07-08; ETDE: 1979-05-09 
*BT1 إحصاء 

RT تحليل اقتصادي 

RT تعالقات 
RT تنبؤ 

 تحليل تسلسلي

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 

بواسطة الوسم بالنظائر تحليل النيوكليدات وسالسل البروتين 
 المشعة.

USE تحليل كيميائي بنيوي 



 تحليل تفاضلي حراري 200 تحليل كيميائي كمي

 

 

 تحليل تفاضلي حراري

UF تحليل حراري تفاضلي 
BT1 تحليل حراري 

RT حرارة التحول 

 تحليل تفرعات القرار

1996-05-06 
RT تحكم 

RT تخطيط 

RT صنع القرار 

 تحليل تواتر رقمي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-07-23 

اجراء حاسوبي لتقدير محتوى التردد لمجموعة معطيات 
 الوقت المعتمد.

BT1 تحليل التواتر 

RT مؤشرات رياضياتية 
RT مرشحات رقمية 

RT معالجة البيانات 

 تحليل ثقالي حراري

INIS: 1975-11-11; ETDE: 2002-06-13 
USE تحليل حراري وزني 

 تحليل حجمي

1995-11-22 

*BT1 تحليل كيميائي كمي 
NT1 معايرة 

NT2 قياس األمبير 

NT2 قياس الكمون 
NT2 قياس اليود 

NT2 معايرة محرارية 

 تحليل حراري

UF )تحليل )حراري 

NT1 تحليل تفاضلي حراري 

NT1 تحليل حراري إصداري 
NT1 تحليل حراري وزني 

NT1 قياس التمدد 

RT تحليل كيميائي بنيوي 
RT تحويالت الطور 

RT تمدد حراري 

RT مخططات الطور 
RT هدروليك حراري 

 تحليل حراري إصداري

BT1 تحليل حراري 

BT1 طريقة اإلصدار 
RT غازات األتربة النادرة 

 تحليل حراري باألكسدة الجزئية

INIS: 1993-03-25; ETDE: 1976-11-01 

االنحالل الحراري باألكسدة الجزيئية باستعمال الهواء       
ى غاز والمحفزات لزيادة الكفاءة والهواء أو البخار للتحول إل

الحرارية. يمكن استعمالها لتحويل الفحم و النفط  إلى غاز . 
 إلنتاج غاز الوقود.

*BT1 تغويز 

*BT1 معالجة النفايات 
RT تغويز الفحم 

RT صخر الشيل النفطي 

 تحليل حراري تفاضلي

USE تحليل تفاضلي حراري 

 تحليل حراري وزني

UF تحليل ثقالي حراري 

UF قياس ثقالي حراري 

BT1 تحليل حراري 
*BT1 تحليل وزني 

RT تفكك 

 تحليل داليّ 

INIS: 1976-09-06; ETDE: 1976-11-01 

BT1 رياضيات 

RT تطور رياضياتي 
RT دورية 

RT فضاء رياضياتي 

 تحليل سبرمكروي دوتريومي

INIS: 1981-07-08; ETDE: 1981-08-04 
*BT1 تحليل ال إتالفي 

BT1 تحليل مكروي 

RT مسابر ديترونية 

 تحليل شامل

دراسات العناصر الرياضية المختلفة مع الطبولوجيا اإلقليدية 
 محليا ولكن غير اإلقليدية عالميا.

BT1 رياضيات 

RT طبولوجيا 

 تحليل شجرة األحداث

USE تحليل نمط العطل 

 تحليل شجرة األخطاء

UF منظومات شجرة األخطاء 
*BT1 تحليل إخفاق المنظومة 

RT صاءإح 

RT تحكم 
RT تخطيط 

RT تقدير إحتمالي 

RT طريقة مونت كارلو 

 تحليل عددي

INIS: 1992-02-24; ETDE: 1976-01-23 

 دراسة طرق التقريب باستعمال التقنيات الحسابية.

BT1 رياضيات 
RT حسابات حاسوبية 

RT حل  عددي 

RT طريقة بروني 
RT محاكاة محوسبة 

 تحليل فائدة التكلفة

طريقة لحساب ومقارنة التكاليف والفوائد لمشروع أو قرار أو 
 سياسة حكومية.

*BT1 تحليل اقتصادي 

RT تأثيرات تقانية 

RT تجاوزات التكلفة 
RT تقدير التكلفة 

RT تقييمات مقارنة 

RT تكلفة 
RT تكلفة إضافية 

RT كلفة دورة الحياة 

 تحليل فورييه

UF )تحليل )فورييه 

RT تحليل التواتر 

RT تحليل النمط النظامي 
RT رياضيات 

 تحليل قطاعي

INIS: 1992-10-23; ETDE: 1984-05-08 

تحليل اقتصادي أو تحليل طاقة لقطاعات االقتصاد واستهالك 
 الطاقة وإنتاج الطاقة أو قطاعات أخرى.

RT أَُسر 

RT عمل تجاري 
RT قطاع اإلقامة 

RT قطاع الخدمة 

RT قطاع النقل 
RT قطاع تجاري 

 تحليل كيميائي

UF تحليل كيميائي إتالفي 
UF تحليل محتوى 

UF )تعيين )كيميائي 

SF طريقة الفرن الحلقي بتركيز المذيبات 
NT1 تحليل إلكترودي انتقائي أيوني 

NT1 تحليل كيميائي كمي 

NT2 تحليل إشعاعي 
NT2 تحليل إشعاعي كيميائي 

NT2 تحليل إصداري مشع 

NT2 تحليل حجمي 
NT3 معايرة 

NT4 قياس األمبير 

NT4 قياس الكمون 
NT4 قياس اليود 

NT4 معايرة محرارية 

NT2 تحليل وزني 
NT3 تحليل حراري وزني 

NT1 تحليل كيميائي كيفي 

NT1 تحليل ال إتالفي 
NT2  تحليل اإلصدار بأشعة- x 

NT3  تحليل الفلورة بأشعة- x 

NT3 تحليل بيكس 
NT2 تحليل التبعثر اإلشعاعي 

NT2 تحليل امتصاص إشعاعي 

NT2 تحليل بالتبعثر األيوني 
NT2 تحليل بالتفاعل النووي 

NT3 تحليل بالنترونات المتأخرة 

NT2 تحليل بالتنشيط 
NT3 تحليل بالتنشيط الفوتوني 

NT3 تحليل بالتنشيط النتروني 

NT3 تحليل بالتنشيط بالجسيمات المشحونة 
NT2 تحليل بالسابر المكروي األيوني 

NT2 ليل بالمسبار المجهري البروتونيتح 

NT2 تحليل بالمسبار المكروي اإللكتروني 
NT2 تحليل بالنترونات المتأخرة 

NT2 تحليل سبرمكروي دوتريومي 

NT1 تحليل متعدد العناصر 
RT أجهزة تحليل نبذ سريعة 

RT اشتقاقية 

RT تحّري عن الجريمة 
RT تحليل كيميائي بنيوي 

RT فحص بعد تشعيعي 

RT قياس القطبية 
RT كرموتوغرافيا المائع فوق الحرج 

RT كيمياء الماء 

RT مسابر أيونية 
RT  مطيافية كتلةicp 

RT مقاييس األكسجين 

RT مقاييس التريتيوم 
RT مقاييس الكبريت 

RT مقاييس الكربون 

RT مقاييس الهدروجين 

 تحليل كيميائي إتالفي

INIS: 1976-10-07; ETDE: 2002-06-13 

USE يل كيميائيتحل 

 تحليل كيميائي بنيوي

UF )تحليل )كيميائي بنيوي 

UF تحليل تسلسلي 

NT1 تسلسَل الدنا 
RT اشتقاقية 

RT  انعراج أشعة- x 

RT انعراج النترونات 
RT بنية جزيئية 

RT تتابع الحمض األميني 

RT تجاوب سبيني إلكتروني 
RT تجاوب مغنطيسي نووي 

RT تحليل حراري 

RT تحليل كيميائي 
RT تكافؤات التناسق 

RT  شيرر -طريقة ديباي 

RT طريقة الِوه 
RT طيوف تحت حمراء 

RT طيوف فوق بنفسجية 

RT طيوف فوق بنفسجية متطرفة 

RT لونانية مغنطيسية دائرية 

RT مطيافية االمتصاص 

RT مفعول موسباور 
RT  مقاييس انعراج أشعة- x 

 تحليل كيميائي كمي

1995-11-22 

UF )تحليل )كيميائي كمي 
UF )رزن )كيفي 

BT1 تحليل كيميائي 

NT1 تحليل إشعاعي 
NT1 تحليل إشعاعي كيميائي 

NT1 تحليل إصداري مشع 
NT1 تحليل حجمي 

NT2 معايرة 

NT3 قياس األمبير 
NT3 قياس الكمون 

NT3 قياس اليود 

NT3 معايرة محرارية 
NT1 تحليل وزني 

NT2 تحليل حراري وزني 

RT تحت الستويكيومترية 
RT تحليل استقطابي 

RT  تحليل اإلصدار بأشعة- x 

RT تحليل الغاز 
RT  تحليل الفلورة بأشعة- x 

RT تحليل بالتنشيط 



 تحليل كيميائي كيفي 201 تحوصب

 

 

RT تحليل مكروي 

RT تركيب الجسم 
RT تركيب كيميائي 

RT تمديد نظيري 

RT طريقة كجلدال 
RT قياس أنزيمي إشعاعي 

RT قياس فلطي 

RT كيمياء 
RT كيمياء الدم 

RT مطيافية اإلصدار 

RT مطيافية التَفَْلور 
RT مطيافية رامان 

RT نسبة التركيز 

 تحليل كيميائي كيفي

UF )تحليل )كيميائي كيفي 
UF تحليل البولة 

UF )رزن )كمي 

BT1 تحليل كيميائي 

RT تحليل بالتنشيط 

RT تحليل مكروي 

RT كيمياء 
RT كيمياء الدم 

RT مطيافية اإلصدار 

RT مقايسة راديوية 

 تحليل كيميائي ال إتالفي

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-16 

USE تحليل ال إتالفي 

 تحليل ال إتالفي

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-04-16 

USE تحليل ال إتالفي 

 تحليل ال إتالفي

UF تحليل كيميائي ال إتالفي 

UF تحليل ال إتالفي 

BT1 تحليل كيميائي 

NT1 إلصدار بأشعة تحليل ا- x 
NT2  تحليل الفلورة بأشعة- x 

NT2 تحليل بيكس 

NT1 تحليل التبعثر اإلشعاعي 
NT1 تحليل امتصاص إشعاعي 

NT1 تحليل بالتبعثر األيوني 

NT1 تحليل بالتفاعل النووي 
NT2 تحليل بالنترونات المتأخرة 

NT1 تحليل بالتنشيط 

NT2 تحليل بالتنشيط الفوتوني 
NT2 تحليل بالتنشيط النتروني 

NT2 تحليل بالتنشيط بالجسيمات المشحونة 

NT1 تحليل بالسابر المكروي األيوني 
NT1 تحليل بالمسبار المجهري البروتوني 

NT1 تحليل بالمسبار المكروي اإللكتروني 

NT1 تحليل بالنترونات المتأخرة 

NT1 تحليل سبرمكروي دوتريومي 

 تحليل متعدد البرامترات

UF تحليل متعدد البرامترات 
RT تحليل وسيطي 

RT معالجة البيانات 

 تحليل متعدد البرامترات

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-03-28 
USE تحليل متعدد البرامترات 

 تحليل متعدد العناصر

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-03-28 
USE تحليل متعدد العناصر 

 تحليل متعدد العناصر

1996-01-15 

 يل عنصرين او اكثر او نظائر لعناصر مختلفة.لتحل
UF تحليل متعدد العناصر 

BT1 تحليل كيميائي 

 تحليل متعدد المتغيرات

INIS: 1992-03-30; ETDE: 1981-04-17 
*BT1 إحصاء 

RT تعالقات 

 تحليل متعدد المستويات

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-03-28 
USE تحليل متعدد المستويات 

 تحليل متعدد المستويات

UF تحليل متعدد المستويات 

RT تجاوب 
RT فغنر -صيغة برايت 

RT  مصفوفةr 

RT مقاطع عرضية 

 تحليل محتوى

USE تحليل كيميائي 

 تحليل مكروي

NT1 تحليل بالسابر المكروي األيوني 
NT1 تحليل بالمسبار المجهري البروتوني 

NT1 تحليل بالمسبار المكروي اإللكتروني 

NT1 تحليل سبرمكروي دوتريومي 

RT تحليل كيميائي كمي 

RT تحليل كيميائي كيفي 

RT شوائب 
RT مقادير أثر 

 تحليل مهمة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

طريقة منهجية لتقييم التطبيقات العملية المحتملة لتقنية جديدة 
 عامة. انظر كلمة إدارة. 

USE استعمال تقاني 

USE ىدراسات الجدو 

 تحليل نظائري )كمي(

USE نسبة نظيرية 

 تحليل نظائري )كمي(

1995-11-10 
USE نسبة نظيرية 

 تحليل نمط العطل

UF تحليل شجرة األحداث 

*BT1 تحليل إخفاق المنظومة 
RT عملية ماركوف 

RT وثوقية 

RT وفرة 

 تحليل وزني

*BT1 تحليل كيميائي كمي 

NT1 تحليل حراري وزني 

 تحليل وسيطي

INIS: 1992-03-09; ETDE: 1980-03-04 

دراسة نظرية أو تجريبية للتغيرات في مميزات منظومة من 
 جراء التغيرات في التصميم أو وسطاء التشغيل.

NT1 طريقة بروني 

RT أمثَلَة 

RT تحليل الحساسية 
RT تحليل المنظومات 

RT تحليل متعدد البرامترات 

RT دوال االستجابة 
RT نماذج رياضياتية 

 تحلّق

INIS: 1985-06-10; ETDE: 1983-04-28 

BT1 تفاعالت كيميائية 
NT1 ألدر-تفاعل ديلز 

 تحلّق بنزع الهدروجين

INIS: 1985-06-10; ETDE: 1983-04-28 
UF )تكثف )مركبات عضوية 

BT1 تفاعالت كيميائية 

 تحلّل إشعاعي

UF )أذى )إشعاعي، كيميائي 
UF )تخريب )بتأثير اإلشعاع 

UF تفكك إشعاعي 

UF )ضرر إشعاعي )كيميائي 
*BT1 تأثيرات إشعاع كيميائية 

*BT1 تفكك 

NT1 تحلل شعاعي ذاتي 
RT تحلل ضوئي 

RT تفكك 

RT  قيمةg 
RT كيمياء إشعاعية 

 تحلّل بروتيني

*BT1 تفكك 
NT1 انحالل الليفين 

RT بروتينات 

RT تحوير تالي للترجمة الجينية 
RT تقويض 

RT ِمطثِّيَّة 

RT هدروالزات ببتيدية 

 تحلّل كهربائي

BT1 انحالل 

NT1 أنَودَة 

NT1 تحلل كهرضوئي 
NT1 تنقية كهربائية 

NT1 توضع كهربائي 

NT2 طالء كهربائي 
NT1 صقل كهربائي 

RT أبصال 

RT تآكل كهركيميائي 
RT تحليل استقطابي 

RT تفكك 

RT خاليا كهرليتية 
RT علم المعادن الكهربائي 

RT قوانين فارادي 
RT قياس فلطي 

RT كاتيونات 

 تحمل

2008-05-23 
قدرة المواد أو االجهزة على البقاء مفيدة بعد االستخدام لفترة 

 طويلة.

SEE عمر الخدمة 
SEE قساوة 

SEE مقاومة االهتراء 

 تحميض

INIS: 1983-03-14; ETDE: 1977-12-22 
 فعل أو عملية للتحميض.      

RT أتربة حمضية 

RT تفاعالت كيميائية 
RT حموض عضوية 

RT حموض العضوية 

 تحميل

INIS: 1997-06-05; ETDE: 1978-08-08 

BT1 مداولة المواد 

RT إفراغ 

 تحميل )مفاعل انشطار(

1982-11-29 

USE تزويد المفاعل بالوقود 

 تحميل الجدران

INIS: 1975-08-20; ETDE: 1975-10-01 

 كثافة االستطاعة السطحية في جدران مفاعل نووي حراري.

BT1 كثافة االستطاعة 

RT جدار أول 

 تحميل الدفعة

BT1 تزويد المفاعل بالوقود 

 تحميل الوقود )مفاعل انشطار(

1982-11-29 
USE تزويد المفاعل بالوقود 

 تحميل الحق

INIS: 1976-08-17; ETDE: 1976-11-01 

طريقة في العالج اإلشعاعي بواسطة قضيب رفيع فارغ 
مصدر اإلشعاع آلياً بعد عزل حظيى بالموقع األول وإدماج 

 الموظفين. 

*BT1 معالجة إشعاعية 

RT إجراءات التشعيع 

RT تشعيع داخلي 

RT غرسات منابع مشعة 

ل مناعي  تحمُّ

USE مناعة 

 تحوصب

UF )تخثر )غرواني 
UF تخثر غرواني 

*BT1 ترسيب 



 تحول الزوج 202 وثويزن -تحويل فولدي 

 

 

RT أوساط المرسب 

RT ترسيب مشترك 

 تحول الزوج

INIS: 1985-01-17; ETDE: 2000-10-23 

USE  ً  انتاج الزوج داخليا

 تحول حيوي

INIS: 1991-09-23; ETDE: 1977-12-22 
SF عمليات ميكروبية 

NT1 تحلل ضوئي حيوي 

NT1 تخّمر 
NT2 تخمّر خالئي 

NT1 هضم ال هوائي 

NT2 عملية غاز حيوي 
NT1 هضم هوائي 

RT تحلل ضوئي 

RT تقانة حيوية 
RT عملية غاز حراري حيوي 

RT ويةكتلة حي 

RT كيمياء حيوية 

 تحول داخلي

*BT1 اضمحالل نووي 

BT1 تحويل 
NT1  تحويلk 

NT1  تحويلl 

NT1  تحويلm 
RT اضمحالل غاما 

RT  ً  انتاج الزوج داخليا

RT مستويات الطاقة 
RT نظائر التحول الداخلي المشعة 

 تحول دوراني

1999-07-26 

ازاحة الخط المغناطيسي للقوة في دارة منفردة حول انبوب 
 حلقي حيث انها ال تغلق لوحدها.

RT أجهزة تضيّق الحقل المعكوس 

RT أجهزة نووية حرارية 
RT إحداثيات التدفق المغنطيسي 

RT أساور 

RT اهتزازات بشكل أسنان المنشار 
RT تشكيالت الحقل المغنطيسي 

RT تشكيلة سوارية 

RT حصر مغنطيسي 
RT حقول مغنطيسية 

RT سطوح مغنطيسية 

RT  ّقص 
RT قّص معكوس 

 تحول طاقة كهركيميائي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 
*BT1 تحويل الطاقة 

RT خاليا كهركيميائية 

 تحول نووي

USE تحويل 

 تحوالت طورية بلّورية

UF انتقاالت طورية بلّورية 

BT1 تحويالت الطور 

RT بنية بلّورية 
RT  الفوضى -تحويالت الترتيب 

RT غرفتة 

 تحوير تالي للترجمة الجينية

INIS: 1991-07-02; ETDE: 1987-04-24 

التعديل الكيميائي للبروتينات بعد ترجمة الرنا المرسال ولكن 
 قبل أن يصبح نشط بيولوجياً.

*BT1 اصطناع حيوي 

RT انتساخ 

RT بروتينات 
RT بروتينات سكرية 

RT بروتينات سكرية 

RT بروتينات فوسفورية 
RT بنية البروتين 

RT تحلّل بروتيني 

RT رنا مرسال 
RT معقدات غولجي 

RT نات خلوية  مكّوِ

 تحويل

NT1 تحول داخلي 
NT2  تحويلk 

NT2  تحويلl 

NT2  تحويلm 
NT1 تحويل الطاقة 

NT2 انتاج الحرارة 

NT2 تحول طاقة كهركيميائي 
NT2 تحويل الطاقة الجيو حرارية 

NT2 تحويل الطاقة الشمسية 

NT3 تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات 
NT3 تحويل الطاقة الشمسية إلى حرارية 

NT2 تحويل مباشر للطاقة 

NT3 تحويل ترميوني 
NT3 تحويل فوتوفلطي 

NT3 تحويل فوتوفلطي حراري 

NT3 تحويل كهرحراري 
NT3 تحويل مغنطيسي حراري 

NT1 ويل خارجيتح 

 تحويل

2000-03-14 
 من النكليدات.

UF تحول نووي 
UF  منشأة اختبارية للتحويل لمجمع أبحاث مسرع

 بروتوني ياباني

NT1 التحويل الناشئ عن المسرع 
RT إنتاج نظيري 

RT توالد 

 تحويل )الوقود النووي(

USE تحويل الوقود النووي 

 Kتحويل 

UF  معامل التحويلk 

*BT1 تحول داخلي 

 Lويل تح

UF  معامل التحويلl 
*BT1 تحول داخلي 

 Mتحويل 

UF  معامل التحويل- m 
*BT1 تحول داخلي 

 تحويل إلى أوزون

INIS: 1992-04-13; ETDE: 1980-07-09 

BT1 تفاعالت كيميائية 
RT أوزون 

 تحويل األنماط

INIS: 1991-03-22; ETDE: 1991-04-09 

تحول الموجة الكهرمغناطيسية من نمط واحد للنشر الى نمط 
 آخر.

RT أنماط االهتزاز 
RT انتشار األمواج 

RT تجاوب 

RT تسخين بالزمي 

 تحويل الدفع في المسّرع

2000-03-07 

USE التحويل الناشئ عن المسرع 

 تحويل الطاقة

BT1 تحويل 
NT1 انتاج الحرارة 

NT1 تحول طاقة كهركيميائي 

NT1 ل الطاقة الجيو حراريةتحوي 
NT1 تحويل الطاقة الشمسية 

NT2 تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات 

NT2 تحويل الطاقة الشمسية إلى حرارية 

NT1 تحويل مباشر للطاقة 

NT2 تحويل ترميوني 

NT2 تحويل فوتوفلطي 
NT2 تحويل فوتوفلطي حراري 

NT2 تحويل كهرحراري 

NT2 تحويل مغنطيسي حراري 
RT محوالت طاقة األمواج المائية 

RT مفعول فوتوفلطي 

RT مكابح مائية 
RT موائع التشغيل 

RT نقل الطاقة 

 تحويل الطاقة الجيو حرارية

1992-08-19 
*BT1 تحويل الطاقة 

RT منظومات بخار وميضي 

RT منظومات تدفق كلية 
RT منظومات موائع ثنائية 

 تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات

INIS: 1991-12-11; ETDE: 1977-04-12 

UF تحويل طاقة المحيطات الحرارية 
*BT1 تحويل الطاقة الشمسية 

RT منشآت طاقة المحيطات الحرارية 

 تحويل الطاقة الشمسية

1991-12-11 

*BT1 تحويل الطاقة 

NT1 تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات 
NT1 تحويل الطاقة الشمسية إلى حرارية 

RT تحلل كهرضوئي 

 تحويل الطاقة الشمسية إلى حرارية

INIS: 1992-04-07; ETDE: 1981-09-08 
 تستعمل لمراجعات برنامج شمسي حراري.

*BT1 تحويل الطاقة الشمسية 

RT محركات تعمل بحرارة الشمس 
RT مستقباِلت شمسية 

RT منشآت توليد الكهرباء الشمسية الحرارية 

 تحويل الوقود النووي

 ادة انشطارية.تحول مادة خصبة الى م
UF )تحويل )الوقود النووي 

NT1 توالد 

RT مواد خصبة 
RT نسبة التحويل 

 تحويل باكلوند

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 
USE تحويل باكلوند 

 تحويل باكلوند

1980-05-14 

UF تحويل باكلوند 
BT1 تحويالت 

RT محاليل 

RT مسائل الخطية 

 تحويل بوغولوبوف

UF فاالتين -عالقة بوغولوبوف 

*BT1 تحويالت قانونية 

RT  بوغوليوبوف -فوك  -نظرية هارتري 

 تحويل ترميوني

*BT1 تحويل مباشر للطاقة 

RT ديودات ترميونية 

RT محّوالت ترميونية 

 تحويل خارجي

BT1 تحويل 

RT مستويات الطاقة 

 تحويل طاقة المحيطات الحرارية

INIS: 1991-12-11; ETDE: 1981-01-27 

USE تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات 

 تحويل فوتوفلطي

1982-12-07 

*BT1 تحويل مباشر للطاقة 

RT تحويل فوتوفلطي حراري 
RT خاليا شمسية عضوية 

RT خاليا فوتوفلطية 

 تحويل فوتوفلطي حراري

2000-04-12 
*BT1 تحويل مباشر للطاقة 

RT تحويل فوتوفلطي 

RT اريةمحوالت فوتوفلطية حر 

 تحويل فورييه

*BT1 تحويالت تكاملية 

 وثويزن -تحويل فولدي 

*BT1 تحويالت قانونية 
RT معادلة ديراك 
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 تحويل كهرحراري

*BT1 تحويل مباشر للطاقة 
RT بّردات كهرحرارية 

RT بطاريات حرارية 

RT مسخنات كهرحرارية 
RT مولّدات كهرحرارية 

 تحويل البالس

*BT1 تحويالت تكاملية 

 تحويل مباشر للطاقة

*BT1 تحويل الطاقة 
NT1 تحويل ترميوني 

NT1 تحويل فوتوفلطي 
NT1 تحويل فوتوفلطي حراري 

NT1 تحويل كهرحراري 

NT1 تحويل مغنطيسي حراري 
RT إلكتروهدروديناميك 

RT محوالت طاقة مباشرة 

RT هدروديناميك مغنطيسي 

 تحويل مغنطيسي حراري

*BT1 تحويل مباشر للطاقة 

 ل موشينسكيتحوي

2000-04-12 

معامالت تحويل داالت الموجة بين المخبر ومركز انظمة 
 الكتلة على اساس الهزاز التوافقي.

*BT1 تحويالت متعامدة 

*BT1 مؤثرات كمومية 

 تحويل ميلوش

BT1 تحويالت 

RT كواركات 
RT نظرية الحقول الكمومية 

RT َهدرونات 

 تحويل ميلين

*BT1 تحويالت تكاملية 

 تحويل ناشئ عن المسّرع

2000-03-14 

ل  تحويل هانكِّ

*BT1 تحويالت تكاملية 

ْلبرت  تحويل هِّ

*BT1 تحويالت تكاملية 

 تحويالت

UF )ترجمة )رياضياتية 

NT1 تحضير المصورات الطبولوجية 
NT2 تطبيق ممتثل 

NT1 تحويل باكلوند 

NT1 تحويل ميلوش 

NT1 تحويالت تكاملية 

NT2 تحويل فورييه 

NT2 تحويل البالس 
NT2 تحويل ميلين 

NT2 تحويل هانِكل 

NT2 تحويل ِهْلبرت 
NT1 تحويالت غاليليه 

NT1 تحويالت قانونية 

NT2 تحويل بوغولوبوف 
NT2  وثويزن -تحويل فولدي 

NT1 تحويالت لورنتز 

NT1 تحويالت متعامدة 
NT2 تحويل موشينسكي 

 تحويالت )طور(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-08 
USE تحويالت الطور 

 الفوضى -تحويالت الترتيب 

BT1 تحويالت الطور 

RT تحوالت طورية بلّورية 
RT شبيكات فائقة 

RT نموذج أيزينغ 

 تحويالت الطور

UF )انتقاالت )طور 
UF )تحويالت )طور 

NT1 تبخر 

NT2 إيماض 

NT2 تبخّر خالئي 
NT2 تصعّد 

NT1 تبلّور 

NT1 تجّمد 
NT1 تحوالت طورية بلّورية 

NT1  الفوضى -تحويالت الترتيب 

NT1 تذويب 
NT1 تصلب 

NT1 صهر 

NT2 أنصهار خالئي 
NT2 صهر بواسطة الحزمة اإللكترونية 

NT2 صهر نطاقي 

NT1 غليان 
NT2 غليان البركة 

NT2 غليان انتقالي 

NT2 غليان غشائي 
NT2 غليان منّوى 

NT3 بدء غليان فقاعي 

NT2 غليان موضعي 
RT أصهريات 

RT بنية مكروية 

RT بنية ويدمانشتايتين 
RT تآصل 

RT تحليل حراري 

RT حالة فوق حرجة 
RT حرارة التحول 

RT خالئط تصلدية حرجة 

RT دراسات الطور 
RT درجة حرارة التحول 

RT درجة حرارة حرجة 

RT زجاج 
RT ظهور حل مفاجئ 

RT مخططات الطور 

RT مستويات بلورية 

RT مفعول ذاكرة الشكل 

RT  بريستون -مناطق غْينير 

RT مواد متغيرة الطور 
RT  ثاوليس -نظرية كوسترليتز 

RT نقطة الندى 

RT نقطة ثالثية 

 تحويالت المقياس

USE صمود المعيار 

 تحويالت تكاملية

BT1 تحويالت 
NT1 تحويل فورييه 

NT1 تحويل البالس 

NT1 تحويل ميلين 
NT1 تحويل هانِكل 

NT1 تحويل ِهْلبرت 

RT تتكامال 

RT رياضيات 

 تحويالت غاليليه

BT1 تحويالت 

RT الميكانيك 
RT زمكان 

RT نظرية الزمر 

RT نظرية النسبية الخاصة 

 تحويالت قانونية

BT1 تحويالت 

NT1 تحويل بوغولوبوف 
NT1  وثويزن -تحويل فولدي 

RT الميكانيك 

RT رياضيات 
RT معادالت الحركة 

RT ميكانيك كمومي 

 تحويالت لورنتز

1999-08-25 
BT1 تحويالت 

RT دة  تشظية محدِّ

RT جملة مركز الكتل 
RT زمر بوانكاريه 

RT زمكان 

RT صمود لورنتز 
RT فضاء ِمنكوفسكي 

RT منظومة مخبرية 

RT نظرية النسبية الخاصة 

 تحويالت متعامدة

BT1 تحويالت 
NT1 تحويل موشينسكي 

ل  تحوُّ

روط التعديل المعدني والهيكلي للصخور الصلبة والش
الكيمياوية والفيزيائية التي تم فرضها في العمق تحت المناطق 
السطحية للتجوية والتدعيم والتي تختلف عن الشروط التي 

 تتكون تحتها الصخور.

NT1 تبدّل هدروحراري 
RT تكتونيك 

RT جيولوجيا 

RT مرحلة هدروحرارية 

 تحّول النوكليدات الشعاعية

USE حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

ل شكليت  حوُّ

RT بالغون 
RT تكّون فردي 

RT خادرات 

RT نمو حيواني 
RT يرقات 

 تحّوالت خلوية

INIS: 1999-04-21; ETDE: 1985-11-19 

NT1 تحّوالت مكّونة للورم 
RT أمراض فيروسية 

 تحّوالت مكّونة للورم

INIS: 1999-04-21; ETDE: 1979-07-18 
حث التعديالت الكيميائية في الخلية بواسطة التعرض للمواد 

 المسرطنة والتي أدت في النهاية إلى تطوير حالة الورم.

UF )استحاالت )مكونة للورم 
BT1 تحّوالت خلوية 

RT تسرّطن 

RT جينات ورمية 
RT مسرطنات 

 تّحل غليكولي

BT1 استقالب 

*BT1 تفكك 
RT أنزيمات 

RT تقويض 

RT سكريدات 
RT كربوهيدراتات 

 تخامد

NT1 تخامد النداو 

RT احتكاك داخلي 
RT اهتزازات ميكانيكية 

RT بطاءات 

RT توهين 

RT فقد الطاقة 

RT ماصات الصدمات 
RT مفعول الكتلة الهدرودينامية 

RT مقيّدات 

 تخامد النداو

UF امتصاص النداو 
BT1 تخامد 

RT أمواج بالزمية 

RT ضخ مغنطيسي بزمن العبور 

 تخثر )غرواني(

USE تحوصب 

 تخثر غرواني

USE تحوصب 

 تخثّر )الدم(

USE تخثّر الدم 

 تخثّر الدم

UF تجلّط الدم 

UF )تخثّر )الدم 
RT أورام دموية 

RT اندماج 

RT حال لليفين 
RT ُخثار 

RT ُصفيحات دموية 
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RT عوامل تخثّر الدم 

RT عوامل دََمويّاتية 
RT مصل الدم 

RT مضادات التخثر 

RT ناعور 
RT نزف 

 تخديم البئر

INIS: 1992-03-05; ETDE: 1981-05-18 

USE تخديم البئر 

 تخديم البئر

INIS: 1992-03-05; ETDE: 1981-05-18 

UF تخديم البئر 

UF صيانة البئر 
RT آبار الغاز الطبيعي 

RT آبار النفط 

RT تحفيز البئر 
RT كاشطات 

 تخريب

SF إرهاب 
RT أمان 

RT أمن 

RT تدخل بشري 
RT ية  حماية السّرِ

RT سرقة 

RT عناصر األمن 
RT قابلية السقوط بيد األعداء 

RT مخاطر 

RT وقاية فيزيائية 

 تخريب )بتأثير اإلشعاع(

INIS: 1976-11-17; ETDE: 1975-09-11 

USE تحلّل إشعاعي 

 تخزين

1996-04-16 
NT1 تخزين الطاقة 

NT2 تخزين الطاقة المغنطيسي 
NT3 تخزين الطاقة المغنطيسية الفائق الموصلية 

NT2 تخزين بارد 

NT2 تخزين طاقة بدوالب العطالة 
NT2 تخزين طاقة خارج الذروة 

NT2 تخزين مضخوخ 

NT2 خزن حراري 
NT3 تخزين الطاقة الحرارية الفصلي 

NT3 تخزين حرارة كامنة 

NT3 تخزين حراري حساس 
NT3 ئيةتخزين طاقة حرارية من تفاعالت كيميا 

NT2 خزن طاقة الهواء المضغوط 

NT2 خزن طاقة كيميائي ضوئي 
NT1 تخزين النفايات 

NT2 خزن النُفايات المشعّة 

NT3  تخزين مراقب قابل لالسترجاع 
NT1 تخزين الهدروجين 

NT1 تخزين الوقود المستهلك 

NT2 تخزين بعيد عن المفاعل 
NT2  تخزين مراقب قابل لالسترجاع 

NT1 تخزين تحت أرضي 

NT1 تخزين جاف 
NT1 تخزين رطب 

RT إيواء 

RT خزانات المياه 
RT مخزونات 

RT منشآت تخزين 

RT نقل 

 تخزين )نفايات(

2000-04-12 

USE تخزين النفايات 

 تخزين )وقود مستهلك(

2000-04-12 

USE تخزين الوقود المستهلك 

 afrتخزين 

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1979-05-09 
USE تخزين بعيد عن المفاعل 

 تخزين أرضي

1982-12-06 
 لطرح النفايات قرب سطح األرض، مثاًل في الخنادق

UF تخلص قريب من السطح 

UF تطبيق أرضي 
UF دفن أرضي غير عميق 

SF دفن النفايات 

*BT1 طرح النفايات 
RT حمأة مياه المجارير 

RT طرح تحت أرضي 

RT مدافن نفايات صحية 
RT نفايات سائلة 

RT نفايات صلبة 

RT نُفايات مشعّة 

 تخزين الطاقة

1995-01-11 

UF تخزين سنوي للطاقة 

BT1 تخزين 
NT1 تخزين الطاقة المغنطيسي 

NT2 تخزين الطاقة المغنطيسية الفائق الموصلية 

NT1 تخزين بارد 
NT1 تخزين طاقة بدوالب العطالة 

NT1 تخزين طاقة خارج الذروة 
NT1 تخزين مضخوخ 

NT1 خزن حراري 

NT2 تخزين الطاقة الحرارية الفصلي 
NT2 تخزين حرارة كامنة 

NT2 تخزين حراري حساس 

NT2 تخزين طاقة حرارية من تفاعالت كيميائية 
NT1 خزن طاقة الهواء المضغوط 

NT1 خزن طاقة كيميائي ضوئي 

RT تجهيزات تخزين الطاقة الميكانيكية 
RT تخزين الهدروجين 

RT تخزين تحت أرضي 

RT تخزين متبعثر وتوليد 
RT خزانات المياه 

RT دواليب العطالة 

RT مدخرات كهربائية 
RT مدّخرات هدروليكية 

RT معدات وسعيّة لتخزين الطاقة 

RT مكثفات 
RT منظومات تخزين الطاقة 

 تخزين الطاقة الحرارية الفصلي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-05-24 

UF مجموعات 
*BT1 خزن حراري 

RT تخزين حرارة كامنة 

RT تخزين حراري حساس 

 تخزين الطاقة المغنطيسي

INIS: 1995-02-27; ETDE: 1977-01-28 

*BT1 تخزين الطاقة 
NT1 تخزين الطاقة المغنطيسية الفائق الموصلية 

RT تجهيزات الطاقة المغنطيسية 

RT مغانط غروانية فائقة الموصلية 

 تخزين الطاقة المغنطيسية الفائق الموصلية

INIS: 1995-01-11; ETDE: 1982-10-20 

UF تخزين الطاقة فائقة الموصلية 

UF تخزين الطاقة مغنطيسياً بموصالت فائقة 
*BT1 تخزين الطاقة المغنطيسي 

RT مغانط غروانية فائقة الموصلية 

RT ملفات فائقة الموصلية 

 ةتخزين الطاقة فائقة الموصلي

INIS: 1995-01-11; ETDE: 2002-06-13 

USE تخزين الطاقة المغنطيسية الفائق الموصلية 

 تخزين الطاقة مغنطيسيا  بموصالت فائقة

INIS: 1995-01-11; ETDE: 1982-10-20 

 تخزين الطاقة المغناطيسية فائقة التوصيل.

USE تخزين الطاقة المغنطيسية الفائق الموصلية 

 تخزين النفايات

 من أجل التخزين المؤقت للنفايات.

UF )تخزين )نفايات 

UF تخزين مؤقت 
UF تخزين متوسط 

*BT1 إدارة النفايات 

BT1 تخزين 

NT1 خزن النُفايات المشعّة 
NT2  تخزين مراقب قابل لالسترجاع 

RT تخزين تحت أرضي 

RT طرح النفايات 

 تخزين الهدروجين

1992-02-18 

BT1 تخزين 

RT إمتزاز كيميائي 
RT اقتصاد معتمد على الهدروجين 

RT تخزين الطاقة 

RT صهاريج 
RT يات  قّرِ

RT هدروجين 

RT هدريدات 

 تخزين الوقود المستهلك

1996-04-16 

UF )تخزين )وقود مستهلك 

UF منشآت تبريد الوقود 
BT1 تخزين 

NT1 تخزين بعيد عن المفاعل 

NT1  تخزين مراقب قابل لالسترجاع 
RT أحواض تخزين الوقود 

RT تخزين جاف 
RT تخزين رطب 

RT حرارة متبقية 

RT زمن تبريد الوقود 
RT قرارات سياسة النفايات النووية 

RT كمال الوقود 

RT مراكز دورة الوقود 
RT  مشروعmrs في الواليات المتحدة 

RT مناصب الوقود 

RT منشآت تخزين 

 تخزين بارد

INIS: 1993-01-18; ETDE: 1979-02-23 

*BT1 اقةتخزين الط 

RT تبريد تبخري 
RT خزن حراري 

RT طبقات صخرية 

RT منظومات تبريد شمسية 

 تخزين بعيد عن المفاعل

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1979-05-02 

UF  تخزينafr 

*BT1 تخزين الوقود المستهلك 
RT أحواض تخزين الوقود 

RT تخزين جاف 

RT حرارة متبقية 
RT نقل النفايات 

 تخزين تحت أرضي

INIS: 1977-06-13; ETDE: 1976-11-17 
BT1 تخزين 

RT احتياطي البترول اإلستراتيجي 

RT احتياطيات النفط البحري في الواليات المتحدة 
RT بِنى تحت سطحية 

RT تجاويف 

RT تحت أرضي 
RT تخزين الطاقة 

RT تخزين النفايات 

RT رواسب جيولوجية 
RT منشآت تحت أرضية 

 تخزين جاف

INIS: 1996-04-16; ETDE: 1981-06-13 

BT1 تخزين 
RT تخزين الوقود المستهلك 

RT تخزين بعيد عن المفاعل 

RT تخزين رطب 
RT خزن النُفايات المشعّة 

 تخزين حرارة كامنة

INIS: 1993-06-04; ETDE: 1977-06-30 
تخزين الطاقة الحرارية في حرارة االنصهار الكامنة لمواد 

 مختلفة.

*BT1 خزن حراري 
RT تخزين الطاقة الحرارية الفصلي 

RT حرارة االنصهار 
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RT  ّحرارة التبخر 

RT معدات تخزين الطاقة الحرارية 
RT مواد متغيرة الطور 

 تخزين حراري

INIS: 1979-01-18; ETDE: 1979-02-05 

USE خزن حراري 

 تخزين حراري حساس

INIS: 1993-06-04; ETDE: 1977-06-30 

تخزين الطاقة الحرارية باستعمال السعة الحرارية النوعية 
 للمادة بدون تغيير طور هذه المادة.

*BT1 خزن حراري 

RT تخزين الطاقة الحرارية الفصلي 

RT جدران تخزين الطاقة الشمسية 
RT جدران مائية 

RT صهاريج 

RT طبقات صخرية 
RT كتلة حرارية 

RT معدات تخزين الطاقة الحرارية 

 رطب تخزين

INIS: 1996-04-16; ETDE: 1997-05-29 

BT1 تخزين 

RT تخزين الوقود المستهلك 
RT تخزين جاف 

RT خزن النُفايات المشعّة 

 تخزين سنوي للطاقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-04-12 
USE تخزين الطاقة 

USE منظومة طاقة ذات دورة سنوية 

 تخزين طاقة بدوالب العطالة

INIS: 1993-03-25; ETDE: 1976-10-13 
*BT1 تخزين الطاقة 

RT دواليب العطالة 

RT َمْركبات مسيَّرة بدوالب العطالة 

 تخزين طاقة حرارية من تفاعالت كيميائية

INIS: 1993-06-04; ETDE: 1977-06-30 

تخزين الطاقة الحرارية في حرارة التفكك وإعادة االتحاد 
 للتفاعالت الكيميائية العكوسة.

UF رارة الكيميائيةخزن الح 

*BT1 خزن حراري 
RT حرارة التشكل 

RT حرارة التفاعل 

RT حرارة التفكك 
RT عملية حرارية كيميائية 

RT مضخات الحرارة الكيميائية 

RT معدات تخزين الطاقة الحرارية 

 تخزين طاقة خارج الذروة

2000-04-19 

*BT1 تخزين الطاقة 

RT )إدارة الحمولة )الكهربائية 
RT تخزين مضخوخ 

RT  خاليا  وقودredox 

RT خاليا وقود 
RT مدخرات كهربائية 

RT منشأة توليد الكهرباء عند الذروة 

 تخزين مؤقت

INIS: 1982-12-06; ETDE: 2002-06-13 

USE تخزين النفايات 

 تخزين متبعثر وتوليد

INIS: 1999-05-13; ETDE: 1980-03-04 
RT )إدارة الحمولة )الكهربائية 

RT تخزين الطاقة 

RT توليد االستطاعة 
RT توليد كهرباء في الموقع 

RT طاقة كهربائية 

RT مرافق كهربائية 
RT منظومات الطاقة الكهربائية 

 تخزين متوسط

INIS: 1982-12-06; ETDE: 2002-06-13 

USE تخزين النفايات 

 تخزين مراقب قابل لالسترجاع 

INIS: 1994-07-01; ETDE: 1984-02-10 
طويل األمد للوقود المستهلك و النفايات المشعة عالية  العزل

السوية في المنشآت التي تسمح باستمرار المراقبة وسرعة 
االسترجاع و الصيانة الدورية حسب الضرورة لضمان 

 احتواء المواد المشعة.

*BT1 تخزين الوقود المستهلك 

*BT1 خزن النُفايات المشعّة 
RT نفايات مشعة عالية السوية 

RT وقود مستهلك 

 تخزين مضخوخ

1982-12-07 
*BT1 تخزين الطاقة 

RT تخزين طاقة خارج الذروة 

RT ضخ 
RT عنفات المضخة 

RT منشآت توليد كهرباء ذات تخزين مضخوخ 

RT منشآت توليد كهرباء مائية 

 تخزين نهائي

INIS: 1982-12-06; ETDE: 2002-05-11 

USE طرح النفايات 

 تخصيب

2000-04-12 

 الغناء النظير استخدم فصل النظائر.

NT1 تخصيب األكسجين 
NT1 تخصيب الركاز 

RT تكرير 

RT تنقية 
RT فصل النظائر 

 تخصيب )خامي(

USE تخصيب الركاز 

 تخصيب )نظائري(

USE فصل النظائر 

 تخصيب )يورانيوم(

INIS: 1975-08-20; ETDE: 2002-06-13 

USE فصل النظائر 

 تخصيب األكسجين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-24 

BT1 تخصيب 

RT منظومات الوقود 
RT  هواء -نسبة وقود 

 تخصيب الركاز

1996-07-08 
UF )تخصيب )خامي 

BT1 تخصيب 

BT1 عمليات الفصل 

*BT1 معالجة الركاز 

RT تركيزات الركاز 

RT تعويم 
RT سوائل التمليص 

 تخصيب اليورانيوم

INIS: 1975-08-20; ETDE: 2002-05-24 

USE فصل النظائر 

 تخصيب نظيري

USE فصل النظائر 

 تخصير

*BT1 تصنيع المواد 
RT حدادة 

 تخطيط

1996-05-06 

تصميم متصور للبيانات والمعدات وكذلك للجهود البشرية 
 المتصورة.

NT1 تخطيط التجربة 

NT1 تخطيط المفاعل 
RT إلغاء 

RT أمثَلَة 

RT إنتاج 
RT إنشاء 

RT اختيار الموقع 

RT لبحوثبرامج ا 
RT برامج بحوث متناسقة 

RT برامج توضيحية 

RT تحليل تفرعات القرار 
RT تحليل شجرة األخطاء 

RT تصميم 

RT تصميم بمساعدة الحاسوب 
RT تعاون إقليمي 

RT تنبؤ 

RT تنظيم 
RT تنفيذ 

RT حصص 

RT خطة طوارئ 
RT دراسات الجدوى 

RT سياسات حكومية 

RT سياسة الطاقة 
RT سياسة بيئية 

RT صنع القرار 

RT طريقة تقييم البرنامج ومراجعته 
RT طريقة ديلفي 

RT لجان استشارية 

RT مواعيد 
RT نماذج تنظيمية 

 تخطيط التجربة

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1975-09-11 

BT1 تخطيط 
RT برامج البحوث 

RT برامج توضيحية 

RT تصميم تجربة 
RT نتائج االختبار 

 تخطيط الدماغ كهربائيا  

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1979-07-24 
BT1 تقنيات تشخيصية 

RT دماغ 

 تخطيط الصدى

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1984-05-10 
طريقة للكشف عن الال متجانس في جسم اإلنسان بواسطة 

 الموجات فوق الصوتية المنعكسة.

USE تخطيط فوق صوتي 

 تخطيط القلب

BT1 تقنيات تشخيصية 

NT1 اعيتخطيط قلبي إشع 

RT دوران الدم 
RT ضغط الدم 

RT قلب 

RT مخططات كهربائية القلب 

 تخطيط المفاعل

2017-03-17 

BT1 تخطيط 
BT1 دورة حياة المفاعل 

RT تصميم المفاعل 

 تخطيط فوق صوتي

INIS: 1986-05-26; ETDE: 1978-09-11 
UF تخطيط الصدى 

BT1 تقنيات تشخيصية 

RT أمواج فوق صوتية 

 تخطيط قلبي إشعاعي

*BT1 تخطيط القلب 

 تخفيض إلى الحد األدنى

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1982-08-11 
BT1 أمثَلَة 

RT زيادة 

 تخفيض الجرعة إلى أدنى حد ممكن

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1981-03-13 
                                                                                           

التعرضات يجب أن تبقى بسوية منخفضة معقولة  جميع
 التحقق، مع األخذ بالحسبان العوامل االقتصادية واالجتماعية.

UF بسوية منخفضة معقولة التحقيق 

RT أمان 

RT أمثَلَة 
RT الهيئة الدولية للحماية من اإلشعاع 

RT تدريع 

RT تقدير الخطورة 
RT جرعات إشعاعية 

RT شروط العمل 



ن )ُسّل(  تخفيضات األسعار 206 تَدرُّ

 

 

RT اعيةمخاطر إشع 

RT وقاية من اإلشعاع 

 تخفيضات األسعار

INIS: 1999-03-04; ETDE: 1979-05-09 

SF سلع 

RT تجارة 
RT تسويق 

RT تنافس 

RT صادرات 
RT مستوردات 

 تخفيف الحمولة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-08 

إلى سفينة ثانية  VLCCتحويل شحنة النفط من ناقالت النفط 
ليصبح بامكانها  VLCCبهدف تخفيض قوة جر ناقلة النفط 

 دخول الميناء.

BT1 مداولة المواد 
RT سفن صهريجية 

RT نفط 

RT نقل 

 تخلخل العظام

*BT1 أمراض هيكلية 

RT أنسجة عظمية 
RT قياس الكثافة العظمية 

RT كثافة المعادن في العظام 

 تخلص قريب من السطح

2013-11-27 
USE تخزين أرضي 

 تخمر كحولي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-25 

الهريس من التخمر الكحولي بعد إزالة الكحول في        
 هدوء.

*BT1 نفايات عضوية 

RT استعمال ناتج النفايات 
RT تخّمر 

RT تقطير 
RT المجففة مخلفات تقطير الحبوب 

 تخمّر خالئي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-10-23 

 . hg mm  100إلى  50التخمير في حوالي       
*BT1 تخّمر 

 تخميل

RT حماية من التآكل 

 تخمين األمان الُمَحتَّم

2003-12-17 
USE تقدير الخطورة 

USE تقدير ُمَحتَّم 

 تخّمر

1997-06-19 

UF عملية تحويل الكتلة الحيوية إلى وقود سائل 

SF إعادة تدوير الخلية 
SF عمليات ميكروبية 

BT1 تحول حيوي 

NT1 تخمّر خالئي 
RT تخمر كحولي 

RT تفاعالت كيميائية 

RT ثقافة دُْفعية 
RT سكردة 

RT شروط أليفة االعتدال 

RT  ً  شروط مالئمة حراريا
RT كيمياء حيوية 

RT مخلفات تقطير الحبوب المجففة 

RT مسارات بيولوجية 
RT مستنبت متواصل 

RT مستنبت نصف دُفُعي 

RT ية حرارية ِِ  مطَث
RT هضم ال هوائي 

 تدابير الطوارئ

INIS: 1985-07-18; ETDE: 1977-08-25 

USE خطة طوارئ 

 تداخل

RT انتشار األمواج 

RT ضجيج راديوي 

 تداخل فيرتس

RT اضمحالل بيتا 

 تدافع كولوني

USE حقل كولوني 

 تدبير )مواد(

USE مداولة المواد 

 تدبير )نفايات(

USE إدارة النفايات 

 تدبير تراخيص

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1996-02-09 

إذا كان مناسباً استعمال مواصفة مداولة المواد مع الواصفة 
 الموجودة أدناه.

USE تراخيص 

 تدبير من بُعد

RT أتمتة 

RT ت نقل الموادتجهيزا 

RT تحّكم من بُعد 

RT تزويد المفاعل بالوقود 
RT حوامل العينة 

RT خاليا حارة 

RT صناديق القفازات 
RT عمل 

RT غرف نظيفة 
RT ماكينات تحميل المفاعل 

RT مبادالت العينة 

RT مختبرات حارة 
RT مداِوالت 

RT مداولة المواد 

RT مسافة 
RT معالجة باللمس 

RT معدات تُدار من بُعد 

RT مناظير األفق 
RT  آلة -منظومات إنسان 

RT وقاية من اإلشعاع 

 تدخل بشري

INIS: 1985-07-23; ETDE: 1990-09-13 
                                                                                           

شآت، دخول غير مرخص للناس إلى مناطق محظورة، ومن
 ... الخ أنظر أيضاً تعِد حيوي.

UF )اندساس )بشري 

UF )تسلل )الناس 

SF اندساس 
RT أمن 

RT تخريب 

RT حواجز 
RT مجموعات ذات اهتمام مشترك 

RT منشآت نووية 

RT منظومات تحكم بالدخول 

RT وقاية فيزيائية 

 تدخالت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-25 
USE إجراءات إدارية 

 تدرجات الضغط

RT ضغط 

RT عالقات أونساغر 
RT قياس الضغط 

RT هبوط الضغط 

 تدرجات الملوحة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-09-19 
RT ماء البحر 

RT ملوحة 

 تدرجات حرارية

1982-12-01 

اربط الواصفة أدناه مع واصفة معدل درجة الحرارة 
 المستعملة.

USE تدرجات درجة الحرارة 

 الحرارةتدرجات درجة 

1986-05-26 

 اربط  مع واصفة معدل درجة الحرارة المستعملة.
UF تدرجات حرارية 

NT1 تدّرجات جيوحرارية 

RT توزع درجة الحرارة 

RT درجة الحرارة العادية 
RT عالقات أونساغر 

RT منحدر حراري 

 تدرك )كيميائي(

USE تفكك 

 تدريب

INIS: 2000-03-28; ETDE: 1980-10-07 

ة مهارة معينة، عادة بطرق اختصاصه ومركزة تطوير وترقي
 من أجل أمر أوسع وأعم استعمل تربية. 

UF تدريب مهني 

UF تدريب مهني 

BT1 تعليم 
NT1 التعليم اإللكتروني 

RT تعلم 

RT طاقة بشرية 
RT وسائل تعليمية 

 تدريب مهني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-09-22 
USE تدريب 

 تدريب مهني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-09-22 

USE تدريب 

 تدريس

INIS: 1977-03-01; ETDE: 2002-06-13 

USE تعليم 

 تدريع

NT1 تدريع بيولوجي 

NT1 تدريع مغنطيسي 

RT إشعاع شارد 
RT استكمال 

RT امتصاص 

RT تبعثر 
RT تخفيض الجرعة إلى أدنى حد ممكن 

RT تدريع ذاتي 

RT تشعيع خارجي 
RT ثخانة 

RT ثخن النصف 

RT حاويات 
RT حواجب 

RT خاليا حارة 

RT صناديق القفازات 
RT عزل حراري 

RT قفازات 

RT مداِوالت 
RT مسافة 

RT دات  مسدِّ

RT مغاليق 

RT مفاعيل المتجانسة 

RT مواد تدريع 

RT نوى نقطية 
RT واقيات 

RT وقاية من اإلشعاع 

 تدريع بيولوجي

BT1 تدريع 
RT وقاية من اإلشعاع 

 تدريع ذاتي

RT امتصاص 
RT تدريع 

 تدريع مغنطيسي

1998-10-22 

UF )ْجب )الحقول المغنطيسية َِ  َح
BT1 تدريع 

RT موصالت فائقة 

 تدّرجات جيوحرارية

1993-06-07 
 معدل إزدياد درجة الحرارة في األرض مع العمق.

BT1 تدرجات درجة الحرارة 

ن )ُسّل(  تَدرُّ

1996-10-23 

*BT1 أمراض جرثومية 

RT ستربتوميسين 



 تدعيم باألسمنت 207 تدقيقات

 

 

RT ميكوباكتيريم توبركيولوزيس 

 تدعيم باألسمنت

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1977-03-08 
UF مالط 

RT أختام 

RT إسمنت 
RT إكمال البئر 

RT انسداد 

RT ربط 
RT كسوة باإلسمنت 

RT مالئات 

RT مواد الدَّك 
RT مواد للختم 

RT هواوين 

 تدعيم قضبان الوقود

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-03-26 
USE تشكيلة 

USE قضبان الوقود 

 تدفئة أرضية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-09-19 

*BT1 تدفئة األمكنة 

RT تدفئة بالكهرباء 

 تدفئة األمكنة

1976-02-11 

BT1 تسخين 

NT1 تدفئة أرضية 
NT1 تدفئة شمسية للمنازل 

NT1 تسخين فضائي جيوحراري 

NT1 تسخين مساِعد 
RT إحكام السد ضد الهواء 

RT أفران على الحطب 

RT أفران نفط 

RT أيام درجات الحرارة 

RT انتاج الحرارة 

RT تدفئة بالكهرباء 
RT تدفئة مناطقية 

RT تسخين بكبالت مشعّة 

RT حزمة تقانة البناء 
RT سخانات منزلية 

RT مضخات تسخين هواء المصدر 

RT مضخات حرارة منابع أرضية 
RT ة ذات منبع مائيمضخات حراري 

RT منشآت التدفئة المركزية 

RT منظومات التدفئة 
RT منظومة طاقة ذات دورة سنوية 

RT مواقد 

 تدفئة بالكهرباء

INIS: 1999-01-22; ETDE: 1977-04-12 

UF تسخين بالمقاومة 

BT1 تسخين 
NT1 تسخين بكبالت مشعّة 

NT1 تسخين جول 

NT2 تسخين بتوليد التيار 
RT تدفئة أرضية 

RT تدفئة األمكنة 

RT مضخات حرارة 

 تدفئة جيو حرارية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-11 

BT1 تسخين 

NT1 تدفئة جيو حرارية مناطقية 
NT1  ً  تسخين المياه جيو حراريا

NT1 تسخين فضائي جيوحراري 

RT حرارة عملية جيوحرارية 
RT طاقة جيوحرارية 

RT منظومات تدفئة جيو حرارية 

 و حرارية مناطقيةتدفئة جي

INIS: 1993-01-26; ETDE: 1977-08-24 

*BT1 تدفئة جيو حرارية 

*BT1 تدفئة مناطقية 
RT تسخين فضائي جيوحراري 

 تدفئة شمسية

1992-09-07 

BT1 تسخين 
NT1 تدفئة شمسية للمنازل 

NT1 تدفئة شمسية مناطقية 

NT1 تسخين المياه الشمسي 
RT تجفيف شمسي 

RT ِحْمل التبريد 

RT ِحْمل التسخين 
RT طاقة شمسية 

RT طهي شمسي 

 تدفئة شمسية للمنازل

1992-09-07 
*BT1 تدفئة األمكنة 

*BT1 تدفئة شمسية 

RT تدفئة شمسية مناطقية 
RT منظومات التدفئة الشمسية 

 تدفئة شمسية مناطقية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-26 

تدفئة مناطقية باستعمال مصدر شمسي بشكل كامل أو جزئي 
 للتزويد الحراري.

*BT1 تدفئة شمسية 

*BT1 تدفئة مناطقية 
RT تدفئة شمسية للمنازل 

RT منشآت التدفئة المركزية 

RT منظومات التدفئة الشمسية 

 تدفئة مناطقية

BT1 تسخين 

NT1 تدفئة جيو حرارية مناطقية 
NT1 تدفئة شمسية مناطقية 

RT  بث حراري لبرنامجices 

RT بخار 
RT تدفئة األمكنة 

RT توليد مشترك 

RT جزر حرارية 
RT حرارة النفايات 

RT  ّماء حار 

RT محطات طاقة ثنائية الغرض 
RT مراجل 

RT  مفاعل سلوبوك- wnre 

RT منشآت التدفئة المركزية 
RT منشآت توليد البخار 

RT  ً  منشآت توليد الكهرباء حراريا

RT منظومات التدفئة 
RT منظومات تدفئة جيو حرارية 

RT منظومات توزيع الحرارة 

RT نقل الحرارة 

 تدفق )اإلشعاع(

INIS: 1976-03-25; ETDE: 1976-05-17 

USE تدفق إشعاعي 

 تدفق )األشعة الكونية(

USE تدفق األشعة الكونية 

 تدفق )امغنطيسي(

USE تدفق مغنطيسي 

 تدفق )تعدين(

USE تدفق تعديني 

 تدفق )نتروني(

USE تدفق نتروني 

 تدفق إشعاعي

UF )تدفق )اإلشعاع 
NT1 تدفق األشعة الكونية 

NT1 تدفق شمسي 

NT2 إشعاع شمسي مباشر 
NT2 إشعاع شمسي منتثر 

NT1 تدفق نتروني 

NT2 تدفق مترافق 
RT كثافة التدفق 

RT مبرهنة بوينتنغ 

RT نوى نقطية 

 تدفق األشعة الكونية

UF )تدفق )األشعة الكونية 

BT1 تدفق إشعاعي 

RT إشعاع كوني 
RT انتشار األشعة الكونية 

 تدفق تعديني

UF )تدفق )تعدين 

UF صهورات التلحيم 

UF صهورات اللحام 
UF صهورات تلحيم 

RT تلحيم 

RT صهر 

 تدفق حرارة حرج

BT1 تدفق حراري 

RT نقل الحرارة 

 تدفق حراري

INIS: 1977-03-01; ETDE: 1977-04-12 
UF جريان حراري 

NT1 تدفق حرارة حرج 

RT احتراق كامل 
RT تجفيف كامل 

RT نقل الحرارة 

 تدفق شمسي

1992-04-08 

BT1 تدفق إشعاعي 

NT1 إشعاع شمسي مباشر 
NT1 إشعاع شمسي منتثر 

RT إشعاع شمسي 

RT تشّمس 
RT تظليل 

RT قسر المشع 

RT محاكيات شمسية 
RT مقاييس اإلشعاع الشمسي 

 دفق مترافقت

*BT1 تدفق نتروني 

RT دالة األهمية النترونية 
RT نظرية االضطراب 

 تدفق مغنطيسي

UF تثبيت التدفق 

UF )تدفق )امغنطيسي 
UF تيار فوكو 

UF دوامات مغنطيسية 
UF )دّوامات )مغنطيسية 

UF قفزات التدفق 

UF قوة التثبيت 
UF كّمات التدفق 

RT تكميم التدفق 

RT حقول مغنطيسية 
RT كثافة التدفق 

RT بوم -مفعول أهارونوف 

RT مفعول القشرة 
RT موصلية فائقة 

 تدفق نتروني

UF )تدفق )نتروني 

UF حاصل نتروني 

UF كثافة التدفق النتروني 

BT1 تدفق إشعاعي 

NT1 تدفق مترافق 
RT إمالة التدفق النتروني 

RT اصطناع التدفق 

RT  ً  جعل التدفق النتروني منبسطا
RT ية النترونيةدالة األهم 

RT دفق نتروني 

RT دفق نتروني مسبب لألذى 
RT طرائق التجانس 

RT عمر النترون 

RT معامل الخسارة 
RT مفاعيل المتجانسة 

RT نترونات 

 تدقيقات

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1979-11-23 

نشاطات موثقة يتم القيام بها لتحديد الكفاءة أو االلتزام 
باالجراءات المتخذة والتعليمات، والمواصفات والرموز 

 والمقاييس، الخ وفعالية التنفيذ.

NT1 بيانات تدقيق 

NT1 تدقيقات الطاقة 
RT إدارة 

RT تحقق 

RT ترخيص 
RT تفتيش 

RT تقييم 
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RT جمع الديون 

RT ضمان الجودة 
RT محاسبة 

RT مفتش عام لوزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

 تدقيقات الطاقة

INIS: 1992-03-27; ETDE: 1979-08-07 
تحليل المنشأة لتحديد أشكال الطاقة المستخدمة، والكميات 

والتكاليف لمختلف أشكال الطاقة المستخدمة، واألهداف التي 
 تستعمل لها هذه الطاقة، وتعريف الفرص النحفاظ الطاقة.

SF محتوى الطاقة 

BT1 تدقيقات 

RT أبنية الطاقة المنخفضة 
RT حساب الطاقة 

RT )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 

 تدهور بيئي

2013-11-27 
RT بيئة 

RT تأثيرات بيئية 

RT تشظية بيئة طبيعة 
RT ث  تلوُّ

RT ث  تلوُّ

 تدهور حراري

1975-10-09 

 انخفاض قيمة الخواص الناجمة عن التعرض للحرارة.      

UF استقرار حراري 
UF )تفكك )حراري 

RT تحلل حراري 

RT تسخين 
RT خواص فيزيائية 

RT خواص كيميائية 

RT خواص ميكانيكية 

 تدهور حيوي

1991-08-09 

SF عمليات ميكروبية 

*BT1 تفكك 
RT حطام 

RT حلمهة إنزيمية 

RT شروط ال هوائية 
RT شروط هوائية 

RT كيمياء حيوية 

RT مفاعالت حيوية 

 تدوير البلوتونيوم

استعمال البلوتونيوم من الوقود المستهلك المعاد تصنيعه في 
 وقود إعادة التحميل.

RT بلوتونيوم 

RT عملية سيفكس 

RT مراكز دورة الوقود 

يات المعدنية  تدوير المغذِّّ

INIS: 1992-02-18; ETDE: 1976-08-24 

الحركة الدورية للمغذيات المعدنية العنصرية في       
 منظومات بيئية.

RT  ماء -تآثرات غالف أحيائي 

RT تركيز إيكولوجي 

RT دورة الكبريت 
RT دورة الكربون 

RT دورة النتروجين 

RT كيمياء جيوأحيائية 
RT مصارف الكربون 

RT منظومات بيئية 

 تدوير حراري

RT اختبارات ميكانيكية 

RT مة حراريةصد 

 تدوير ضائع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-10-24 
خسائر فادحة في سوائل الحفر لتشكيالت عرضة       

 للخطر.

USE فقد 
USE موائع الحفر 

 تذرية

 للمفهوم الطبي استخدام الجراحة أو المعالجة اإلشعاعية.

RT تحات 
RT حرارة التصعد 

RT عودة 

RT مواد حرارية 

RT نقل الحرارة 

 ذوبت

USE مذيبات 

 تذويب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 

 عملية جلب المواد المجمدة إلى حالة غير مجمدة.      
BT1 تحويالت الطور 

RT إزالة التجمد 

RT يَّة  بيولوجيا قَّرِ
RT تجّمد 

RT صهر 

 تذييل

USE أمعاء غليظة 

USE جهاز لمفي 

 تراب سليكاني أبيض أو أصفر أو رمادي فاتح

1992-11-03 
هي عبارة عن أرضية سيليزية بيضاء أو صفراء أو رمادية 
فاتحة تتكون في الغالب من الدياتومات الطحالب النهرية 

 واألوبالني الشبيه به.
UF كيزلغوهر= دياتوميت  تربة الشعاعيات 

RT ماّزات 

RT مرّشحات 
RT مشطورات 

 bbgkyتراتبية 

USE  معادلةbbgky 

 تراخيص

UF خيصتدبير ترا 

UF تراخيص 

UF تراخيص تجارية 
UF رخص البحوث 

NT1 تراخيص إيقاف نهائي للتشغيل 

NT1 تراخيص التشغيل 
NT1 رخص إنشاء 

RT إجراءات الترخيص 

RT تصديق على الموقع 
RT تطبيقات الترخيص 

RT حقوق الملكية 

RT قواعد الترخيص 
RT مظاهر قانونية 

 تراخيص

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1979-12-10 

USE تراخيص 

 تراخيص إيقاف نهائي للتشغيل

2013-11-20 

BT1 تراخيص 

 تراخيص التشغيل

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1978-03-08 

BT1 تراخيص 

RT إجراءات الترخيص 
RT قواعد الترخيص 

 تراخيص تجارية

INIS: 1994-08-12; ETDE: 1996-02-09 

USE تراخيص 

 تراصف

 لواصفة تراصف نووي.ليس للمفهوم المشمول با

RT بصريات الحزمة 

RT وضع 

 تراصف نووي

RT توجه السبين 

RT هة  نوى موجَّ

 تَراصّ 

USE  المستضد -تفاعالت الضد 

 تراّص دموي

USE راّصات دموية 

 ترافرتان

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-23 
ترسب كربونات الكالسيوم من االنحالل في المياه       

 الجوفية والسطحية.

*BT1 حجر كلسي 
RT كربونات الكالسيوم 

 ترافق جيومغنطيسي

UF نقاط مترافقة 

RT حقل جيومغنطيسي 

 تراكم

USE استكمال 

 تراكم )بيئي شعاعي(

USE تركيز ايكولوجي إشعاعي 

 تراكم النبضات

RT خواص التوقيت 

RT َمْيز زمني 

 تراكم بيولوجي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-13 
تراكم مميز أو شاذ للمواد من البيئة بواسطة النبات أو 

 الحيوان.

UF تراكم حيوي 
RT توّضع بيولوجي 

 تراكم حيوي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-17 
USE تراكم بيولوجي 

 تراكيتات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 

*BT1 صخور بركانية 
RT برليت 

 تراكيز )نكليدات مشعة(

USE نشاط إشعاعي 

 تراكيز اليورانيوم

1996-07-08 

*BT1 أركزة اليورانيوم 

BT1 تركيزات الركاز 
RT معالجة الركاز 

RT منشآت المواد العلفية 

 ترانزستورات

UF ترانزستورات ديودية 
BT1 أجهزة شبه موصلة 

NT1 ترانزستورات mis 

NT1  ترانزستوراتmos 
NT2  ترانزستوراتmosfet 

NT1 ترانزستورات الحاجز السطحي 

NT1 ترانزستورات ضوئية 

NT1 ترانزستورات مفعول الحقل 

NT2  ترانزستوراتmosfet 

NT1 ترانزستورات وصلية 
RT دارات إلكترونية 

RT مضخمات ترانزستورية 

RT هزازات ترانزستورية 

 MISترانزستورات 

1997-06-17 

 ترانزستورات سليكون عازل معدني.
*BT1 ترانزستورات 

RT  خاليا شمسيةmis 

 MOSترانزستورات 

 ترانزستورات سليكون اكسيد معدني.
*BT1 ترانزستورات 

NT1  ترانزستوراتmosfet 

 MOSFETترانزستورات 

 ترانزستورات مفعول حقل سليكون أكسيد معدني.
*BT1  ترانزستوراتmos 

*BT1 نزستورات مفعول الحقلترا 

 ترانزستورات الحاجز السطحي

*BT1 ترانزستورات 

RT طبقة النضوب 

RT مكاشيف الحاجز السطحي 
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 ترانزستورات ديودية

ETDE: 1975-09-11 
USE ترانزستورات 

 ترانزستورات ضوئية

*BT1 ترانزستورات 

RT تيار الظالم 
RT خاليا كهرضوئية 

RT ديودات ضوئية 

RT مكاشيف ضوئية 

 ترانزستورات مفعول الحقل

UF ترانزستورات وحيدة القطب 

*BT1 ترانزستورات 
NT1  ترانزستوراتmosfet 

 ترانزستورات وحيدة القطب

USE ترانزستورات مفعول الحقل 

 ترانزستورات وصلية

*BT1 ترانزستورات 
RT وصالت شبه موصلة 

 ترانسبوزونات

INIS: 1991-07-02; ETDE: 1987-12-17 

أجزاء الدنا يحملها  تسلسل لمحطة نهائية متكررة التي تمنح 
 القطعة القدرة على القفز حولها داخل الجينوم.

RT بالزميدات 
RT تغيُّرية جينية 

RT جينات 

RT كلَونة الدنا 
RT )هندسة جينية )وراثية 

 ترانسفال

*BT1 جنوب أفريقيا 

RT ويتووتر ستراند 

 ترانسفيراز نوكليوتيديلي

INIS: 1986-12-03; ETDE: 1981-01-12 

 .2.7.7كود رقم  

*BT1 آزات نقل مجموعة الفسفور 
NT1 بوليميرازات 

NT2 بوليميرازات الدنا 

NT2 بوليميرازات الرنا 

 ترانسفيرازات

 .2كود رقم 

*BT1 أنزيمات 
NT1 آزات نقل مجموعة الفسفور 

NT2 آزات نقل الفسفور 

NT3 هكسوكيناز 
NT2 ترانسفيراز نوكليوتيديلي 

NT3 بوليميرازات 

NT4 بوليميرازات الدنا 

NT4 بوليميرازات الرنا 

NT1 ترانسفيرازات النتروجين 

NT2 آز النقل األميني 
NT1  آزات نقل الكربون -كربون 

NT2 آزات نقل المتيل 

NT1 ناقالت الغليكوزيل 
NT2 آزات نقل البنتوزيل 

NT3 ناقلة فسفوريبوزيل هيبوزانتين 

NT2 ترانسفيرازات هكسيوسيلية 

 ترانسفيرازات النتروجين

INIS: 1986-12-03; ETDE: 1981-01-30 

 .2.6كود رقم 

*BT1 ترانسفيرازات 
NT1 آز النقل األميني 

 ترانسفيرازات هكسيوسيلية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-13 
 .2.4.1كود رقم 

*BT1 ناقالت الغليكوزيل 

 ترانسفيرين

*BT1 بروتينات معدنية 
*BT1  بيتا -غلوبيولينات 

 ترايسدكانسيا

*BT1 ليليوبسيدا 

 تربة القّصار

*BT1 غضار 
RT أتابولجيت 

 تربة غطائية

1990-12-07 

التربة الرخوة، الطمي، الرمل، الحصى، أو أي مادة غير 
ان أو منقولة قاسية تعتلي الحجر األساس إما ُمشكلة في المك

 إليه.

SF غطاء مفتّت لألساس الصخري 
RT أغبرة 

RT استثمار منجمي 

RT صخور 
RT ميكانيك التربة 

RT ميكانيك الصخور 

RT وشاح األرض 

 تربسين

 .3.4.21.4كود رقم 

*BT1 بروتينازات السيرين 
RT بنكرياس 

RT هضم 

 تربنتين

*BT1 تربينات 
*BT1 محالّت عضوية 

RT هدروكربونات 

 تربولين الغليسريل

USE تريولين 

 تربية النبات

RT إنتاجية 

RT تشعيع 
RT تغيرات شكلية 

RT تقنية البرعم العرضي 

RT تكاثر 
RT ذُريّة 

RT زراعة الحراج 

RT طفرات 
RT  ًضة إشعاعيا  طفرات محرَّ

RT طوافر 

RT مقاومة الجفاف 
RT مقاومة المرض 

RT مولِّدات الطفرة 

RT نمو نباتي 

 نطاق واسعتربية على 

BT1 استيالد الحيوان 

BT1 تنشئة 

RT تغذية 
RT تقنية الذكور العقيمة 

RT حشرات 

RT قوت 

 تربيعات

UF تربيعات غوص 

RT تكامالت 

 تربيعات غوص

USE تربيعات 

 تربينات

1996-10-23 

UF جرانيول 
UF َكمِفن 

BT1 مركبات عضوية 

NT1 إسكوالين 
NT1 أشباه الكازوتينات 

NT1 تربنتين 

NT1 كافور 

RT نفوط 

 تربيوم

*BT1 أتربة نادرة 

 135تربيوم 

2007-04-23 

*BT1 نظائر التربيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 136تربيوم 

2007-04-23 
*BT1 نظائر التربيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 137تربيوم 

2007-04-23 
*BT1 نظائر التربيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 138تربيوم 

2007-04-23 

*BT1 نظائر التربيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 139تربيوم 

INIS: 1999-12-23; ETDE: 2000-07-14 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التربيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 140تربيوم 

INIS: 1987-02-25; ETDE: 1987-05-01 

*BT1 نظائر التربيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 141تربيوم 

INIS: 1988-04-15; ETDE: 1988-05-23 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التربيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 وانينظائر مشعة عمرها ث 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 142تربيوم 

2007-04-23 

*BT1 نظائر التربيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 143تربيوم 

1985-06-07 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التربيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 144تربيوم 

INIS: 1982-06-09; ETDE: 1982-03-10 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التربيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 
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 145تربيوم 

INIS: 1982-06-09; ETDE: 1982-03-29 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 ربيومنظائر الت 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 146تربيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التربيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 عمرها ثواني نظائر مشعة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 147تربيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التربيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 148تربيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التربيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 149تربيوم 

*BT1 زائد المشعة -ل بيتا نظائر اضمحال 

*BT1 نظائر التربيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 150تربيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التربيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 151تربيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 تحول الداخلي المشعةنظائر ال 

*BT1 نظائر التربيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 152تربيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التربيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 153تربيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التربيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 154تربيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التربيوم 
*BT1 كبنظائر انتقال متما 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 155تربيوم 

*BT1 نظائر التربيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 156تربيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التربيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 157تربيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر التربيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 158تربيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر التربيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 159تربيوم 

*BT1 لتربيومنظائر ا 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 160تربيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التربيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 161تربيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التربيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 162تربيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التربيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 163تربيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التربيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 164تربيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التربيوم 

*BT1 دقائق نظائر مشعة عمرها 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 165تربيوم 

INIS: 1986-04-28; ETDE: 1986-07-03 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التربيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 166تربيوم 

1996-11-27 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التربيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 167تربيوم 

2007-04-23 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التربيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 168تربيوم 

2007-04-23 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التربيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 169تربيوم 

2007-04-23 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التربيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 170تربيوم 

2007-04-23 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التربيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  النادرةنوى األتربة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 171تربيوم 

2007-04-23 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التربيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 ترتامين )ثالثي إتيلين ميالمين(

USE وسطاء تألكل 

 ترتيبات متقطعة

ETDE: 1978-05-01 
USE طريقة الترتيبات المتقطعة 

 ترجمات آلية

INIS: 1992-08-18; ETDE: 1976-12-15 
ليس لترجمة برامج حاسوبية، والتي استعمل لها 

 "مترجمون".

RT حواسيب 
RT مصطلحات معيارية 

RT معاجم 

RT منظومات خبيرة 



 ترجمة )الجزيئات الِكْبرية( 211 تركيز ايكولوجي إشعاعي

 

 

ْبرية(  ترجمة )الجزيئات الكِّ

INIS: 1990-12-07; ETDE: 2002-06-13 
USE اصطناع حيوي 

 ترجمة )رياضياتية(

INIS: 1990-12-07; ETDE: 2002-06-13 

USE تحويالت 

 ترجمة )كودات الحاسوب(

INIS: 1990-12-07; ETDE: 2002-06-13 

USE مترجمون 

 ترجمة )ميكانيكية(

INIS: 1990-12-07; ETDE: 2002-06-13 

USE الميكانيك 

 ترحيل السكان

INIS: 1981-07-08; ETDE: 1978-04-28 
RT إخالء 

RT تحركات سكانية 

RT جماعات بشرية 
RT حوادث 

RT دفاع مدني 

RT سكان 
RT مناطق خارجية 

 ترحيل وحل الحفر

INIS: 1993-03-23; ETDE: 1983-03-23 
USE إزالة المقطوعات 

 ترخيص

NT1 ترخيص المفاعل 

RT اختيار الموقع 
RT براءات اإلختراع 

RT تدقيقات 

RT تفتيش 
RT تنظيمات 

RT توصيات 

RT شهادة 
RT ضمان الجودة 

RT مظاهر قانونية 

RT معايير األمان 
RT وقاية من اإلشعاع 

 ترخيص المفاعل

 فقط لمفاعالت إنشطار.

BT1 ترخيص 
BT1 دورة حياة المفاعل 

RT أمان المفاعل 

RT جمعية أمان المنشآت والمفاعالت 
RT زيادة مدة الحياة 

RT التروستات مجلة مقاَومة 

RT معطيات مالية 

 ترذيذ

RT حالالت هوائية 

RT رذاذ 
RT قطيرات 

RT منظومات حقن الوقود 

 ترسيب

UF )ترسيب )تثاقلي 
RT إبانة 

RT أحواض الترقيد 

RT أغبرة 
RT ترسيب 

RT جسيمات 

RT حالالت هوائية 
RT رواسب 

RT َسْقط 

RT مكامن السقط 

RT نَْبذ 

 ترسيب

في العمليات الكيميائية فقط؛ انظر أيضا هطوالت        
 جوية، هطل إلكتروني، هطل بروتوني، تقسية بريسترون. 

BT1 عمليات الفصل 

NT1 تحوصب 
NT1 ترسيب مشترك 

RT انحاللية 

RT تبلّور 
RT ترسيب 

RT تعدين مائي 

RT تَقُشر 
RT تكتّل 

RT توضع 

RT عمائل الترسيب بالتمليح 
RT فوق اإلشباع 

RT معالجة النفايات 

 ترسيب )تثاقلي(

ETDE: 2002-06-13 
USE ترسيب 

 ترسيب رطب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-01-15 

USE اجتراف 

 ترسيب مشترك

*BT1 ترسيب 

RT اندماج 

RT تحوصب 

 ترشيح

BT1 عمليات الفصل 

NT1 ترشيح فائق 
RT تنظيف بالغاز الساخن 

RT مرشحات كهرمغنطيسية 

RT مرشحات مغنطيسية 
RT مرّشحات 

 ترشيح فائق

*BT1 ترشيح 

RT ُكبَْيبات 
RT مرّشحات 

RT معاينة 

 أورتو -ترفنيل 

*BT1 ترفنيالت 

 بارا -ترفنيل 

*BT1 ترفنيالت 

 متا -ترفنيل 

1996-10-23 
USE ترفنيالت 

 ترفنيالت

1996-10-23 
UF  متا -ترفنيل 

*BT1 متعدد الفنيالت 

NT1  أورتو -ترفنيل 
NT1  بارا -ترفنيل 

RT وامضات بالستيكية 

RT وامضات سائلة 

 تركمانستان

INIS: 1997-08-20; ETDE: 1993-04-08 

SF اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية 

SF اتحاد الجمهوريات السوفييتية االشتراكية 
SF االتحاد السوفييتي 

BT1 آسيا 

RT بحر قزوين 

 تركيا

1997-06-17 

UF بحر مرمرة 

UF بحر مرمرة 
UF بحر مرمورا 

BT1 آسيا 

BT1 الشرق األوسط 
BT1 بلدان نامية 

RT البحر األسود 
RT حقل كيزيلدير الجيوحراري 

RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 

RT نهر الدجلة 
RT نهر الفرات 

 تركيب أيوني

RT أيونات 

RT بالزما 
RT تركيب كيميائي 

RT غالف أيوني 

 تركيب الجسم

NT1 كثافة المعادن في العظام 
RT تحليل كيميائي كمي 

RT جسم 

 تركيب الركاز

UF )وفرة )معدن 
RT إتاحية 

RT أركزة 

RT استثمار منجمي 
RT وجود طبيعي 

RT وفرة 

 تركيب خطي للمدارت الذّرية

1993-11-09 

USE  طريقةlcao 

 تركيب كيميائي

UF )وفرة )كيميائية 

RT تحليل كيميائي كمي 

RT تركيب أيوني 

RT عدد اليود 
RT فلزي 

RT كيمياء الماء 

RT )كيمياء رياضية )استويكيومترية 
RT كيمياء كونية 

RT محتوى الرماد 

RT محتوى الكبريت 
RT وفرة 

RT وفرة العنصر 

 تركيب نظائري )كمي(

USE نسبة نظيرية 

 تركيب نظيري

USE نسبة نظيرية 

 تركيب نظيري )كيفي(

USE نسبة نظيرية 

 زتركي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-20 

SEE تركيز إيكولوجي 

SEE نسبة التركيز 
SEE وفرة 

 تركيز )تحليلية(

2000-03-27 
SEE وفرة 

 تركيز أعظمي مسموح به

UF تركيز أعظمي مقبول 

*BT1 معايير األمان 

 تركيز أعظمي مقبول

USE تركيز أعظمي مسموح به 

 تركيز أفقي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-04-12 
USE تكميل أفقي 

 تركيز إيكولوجي

INIS: 1976-07-16; ETDE: 1975-11-11 

 تركيز مادة في المتعضيات الحية أو البيئة.
UF تركيز بيئي 

UF )عمليات تركيز )بيئية 

UF )عوامل االنتقال )البيولوجية 
SF تركيز 

NT1 تركيز ايكولوجي إشعاعي 

RT يات المعدنية  تدوير المغذِّ
RT دورة الكبريت 

RT دورة الكربون 

RT دورة النتروجين 
RT نسبة التركيز 

RT نقل بيئي 

 تركيز النوكليد اإلشعاعي

USE نشاط إشعاعي 

 تركيز ايكولوجي إشعاعي

UF )تراكم )بيئي شعاعي 

BT1 تركيز إيكولوجي 
RT استكمال 



 تركيز بيئي 212 ترينيداد و توباغو

 

 

RT ث  تلوُّ

RT توّضع بيولوجي 
RT سالسل غذائية 

RT منظومات بيئية 

RT نسبة التركيز 
RT نشاط إشعاعي 

RT نقل بيئي 

RT هجرة نكليدات مشعة 

 تركيز بيئي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-06-14 

USE تركيز إيكولوجي 

 تركيزات الركاز

UF )أركزة )ركاز 
UF )مواد مخّصبة )خامات 

NT1 تراكيز اليورانيوم 

RT تخصيب الركاز 

 ترلين )داكرون(

USE دكرون 

 ترمستورات

BT1 أجهزة شبه موصلة 
RT مقاِومات 

 ترموديناميك

SF  طومسون -مفعول جول 

RT أنتالبية 
RT أنطروبية 

RT توازن حراري موضعي 

RT توزع فيغنر 
RT خواص ترمودينامية 

RT داالت التجزئة 

RT درجات الحرية 
RT دورات حرارية 

RT دورة إريكسون 

RT دورة برايتون 
RT دورة رانكين 

RT دورة ستيرلنغ 
RT دورة كارنو 

RT صيغة إشعاع بالنك 

RT طاقة 
RT طاقة مفيدة 

RT عالقات أونساغر 

RT علم المعادن الفيزيائي 
RT عمليات كظيمة 

RT عمليات ال عكوسة 

RT عمليات متساوية األنتروبية 
RT عمليات متساوية درجة الحرارة 

RT فعالية ترمودينامية 

RT كفاءة حرارية 
RT مبرهنة نرنست الحرارية 

RT مخططات موليير 

RT مصارف حرارية 
RT معادالت الحالة 

RT معادلة المماتنة 

RT معادلة ساها 
RT ُمعامل الجودة 

RT نظرية خاالتنيكوف 

RT نقل الحرارة 
RT نوعية البخار 

RT هدروليك حراري 

 ترميد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-03-11 
USE احتراق 

 ترميد )جاف(

USE ترميد جاف 

 ترميد )رطب(

USE ترميد رطب 

 ترميد جاف

UF )ترميد )جاف 

RT احتراق 
RT تحضير العينة 

 ترميد رطب

UF )ترميد )رطب 

RT احتراق 

RT تحضير العينة 

RT معالجة النفايات 

 ترميم

USE شفاء بيولوجي 

 ترميم باالستئصال

1995-01-10 

*BT1 تصليح الدنا 

 ترميم بيولوجي

USE إصالح بيولوجي 

 تروبوبوز

1999-04-28 
*BT1 تروبوسفير 

RT ستراتوسفير 

RT سقط عالمي 
RT طبقات حدودية 

RT قسر المشع 

 تروبوسفير

1999-04-28 
BT1 غالف الجو األرضي 

NT1 تروبوبوز 

RT أعاصير مضادة 
RT  ماء -تآثرات هواء 

RT زوابع 

RT هواء 

 تروبوميوزين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-01-15 

*BT1 بروتينات 
RT أكتين 

RT عضالت 

RT ميوزين 

 تروبونات

USE تروبونات 

 تروبونات

UF تروبونات 

*BT1 كيتونات 

 تروس مسننة

INIS: 1980-11-28; ETDE: 1976-09-28 

BT1 أجزاء َمَكنية 
RT احتكاك التدحرج 

RT انتقاالت ميكانيكية 

RT اهتراء 
RT تزليق 

RT عجالت 

RT مردود ميكانيكي 
RT مزلّقات 

RT مقاومة االهتراء 

 تروكوترونات

USE  ّأنابيب العد 

 ترونا

2000-04-12 

ملح مزدوج من بيكربونات الصوديوم وكربونات        
 الصوديوم يظهر على نحو طبيعي.

*BT1 فلزات كربوناتية 

RT كربونات الصوديوم 

 ترويليت

ETDE: 1976-03-31 

*BT1 بيروتيت 

RT نيازك حديدية 

 تريازوالت

مركبات تحتوي على حلقة خماسية غير متجانسة         
 تحتوي ثالث ذرات نتروجين.

*BT1 آزوالت 

 تريازينات

مركبات تحتوي على حلقة سداسية غير متجانسة        
 تحتوي ثالث ذرات نتروجين.

*BT1 أزين 
NT1 ميالمين 

NT1 نيورات السيا 

RT أترازين 

 ترياقات

BT1 أضداد 
RT ذيفانات 

 تريبافالفين  )أكريفالفين(

USE أكريفالفين 

 تريبانوسوما

*BT1 ياط  حامالت الّسِ
BT1 طفيليات 

RT داء المثقبيّات 

RT َشِذاة السعة 

 تريبتامينات

1996-06-26 

*BT1 أمينات 
*BT1 إندوالت 

NT1 سيروتونين 

NT2 بوفوتينين 

NT1 ميالتونين 

 تريبتوفان

*BT1 إندوالت 

*BT1 حموض أمينية 
*BT1 حموض حلقية المتجانسة 

RT هدروكسي التريبتوفان 

 تريبوليوم

*BT1 خنافس 

 تريتورس

SF سمندل الماء 

*BT1 سلمندرات 

 تريتونات

SF سمندل الماء 

BT1 جسيمات مشحونة 

NT1 تريتونات مضادة 
RT تريتيوم 

RT حزم تريتون 

 تريتونات مضادة

*BT1 تريتونات 
*BT1 نوى مضادة 

 تريتيكم

USE قمح 

 تريتيوم

UF  3هدروجين 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهدروجين 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

RT تريتونات 

RT مقاييس التريتيوم 

RT منشآت استخالص التريتيوم 
RT وقود نووي حراري 

رما  تريكودِّ

INIS: 1991-12-16; ETDE: 1978-03-03 
*BT1 فطريات حقيقية 

NT1 تريكوِدرما فيريدي 

رما ريسأيْ   تريكودِّ

INIS: 1991-12-16; ETDE: 1979-03-28 
USE تريكوِدرما فيريدي 

رما فيريدي  تريكودِّ

INIS: 1991-12-16; ETDE: 1977-11-29 

UF  ْتريكوِدرما ريسأي 
*BT1 تريكوِدرما 

 تريكينالّ 

BT1 طفيليات 
*BT1 مجموعة الخيطيات 

RT داء الشعرينات 

RT لحم 

 ترينيداد و توباغو

1992-06-04 

*BT1 أنتيل الصغرى 
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 تريوكسانات

*BT1 مركبات أكسجين عضوية 
*BT1 مركبات حلقية المتجانسة 

RT محالّت عضوية 

 تريولين

UF أولين 
UF تربولين الغليسريل 

*BT1 لغليسريداتثالثي ا 

*BT1 نفوط 
RT )حمض األوليك )حمض الزيت 

 تريونين

*BT1 حموض أكسجينية 
*BT1 حموض أمينية 

 تزامن

INIS: 1977-10-17; ETDE: 1976-12-16 

RT تجاوب 

RT توليف 

RT دورة خلوية 

RT طرق التطابق 
RT مستنبتات متزامنة 

RT مضادات الُمْستَْقلَب 

 تزاوج

RT تكاثر 
RT جنس 

RT سلوك 

 تزجج

SF )تثبيت )النفايات 

RT أفران صهر خزفية 

RT تصلب 
RT زجاج 

RT زجاج معدني 

RT عملية هارفست 
RT معالجة النفايات 

RT معالجة النُفايات المشعّة 

RT منشأة باميال 

 تزجيج

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 

غطاء من مواد شفافة أو نصف شفافة تستعمل لدخول       
 الضوء.

USE مواد تزجيج 

 تزجيج ثالثي

2013-01-02 

ثالث طبقات من الزجاج أو غيرها من المواد المستخدمة 
على النوافذ أو مجمعات الطاقة الشمسية للحد من فقدان 

الحرارة. ال يزال الهواء في الفضاء بين النوافذ بمثابة عازل 
 جيد.

SF  ً  زجاج عازل حراريا

RT تزجيج مزدوج 
RT تغطيات 

RT زجاج 

RT واد تزجيجم 
RT نوافذ 

 تزجيج مزدوج

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 

طبقتين من الزجاج أو مادة أخرى مستعملة على النوافذ        
أو تجميع الطاقة الشمسية للحد من فقدان الحرارة. الهواء 

 الساكن في الفراغ بين النوافذ بمثابة عازل جيد.

SF  ً  زجاج عازل حراريا
RT تزجيج ثالثي 

RT تغطيات 

RT زجاج 
RT مواد تزجيج 

RT نوافذ 

 تزليق

UF خواص التزليق 
RT تروس مسننة 

RT حوامل هدروستاتيكية 

RT شحوم 
RT علم االحتكاك 

RT محامل 

RT مزلّقات 

 تزويد

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 
USE إتاحية 

 تزويد المفاعل بالوقود

 فقط لمفاعالت إنشطار.

UF )إفراغ )مفاعل انشطاري 
UF )إفراغ )مفاعل 

UF )تحميل )مفاعل انشطار 

UF )تحميل الوقود )مفاعل انشطار 
UF )تفريغ )مفاعل انشطار 

UF )شحن )مفاعل انشطار 

NT1 تحميل الدفعة 
RT إدارة الوقود 

RT تدبير من بُعد 

RT تشغيل المفاعل 
RT ماكينات تحميل المفاعل 

 فاعالت اندماج(تزويد المفاعل بالوقود )ت

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-05-01 
USE تزويد مفاعل نووي حراري بالوقود 

 تزويد بالمياه

INIS: 1986-05-26; ETDE: 1979-09-26 

USE تزويد بالمياه 

 تزويد بالمياه

INIS: 1986-05-26; ETDE: 1979-09-26 

الستعمالها بمعنى المنفعة العامة أو غيرها من النظم الهندسية 
 ، على سبيل المثال ، نظام الري ، بدال من نظام طبيعي.

UF تزويد بالمياه 

RT آبار المياه 

RT خزانات المياه 
RT سباكة 

RT فوائد المياه 

RT مرافق عامة 

RT مصادر مائية 

RT منظومات تبريد المفاعل 

 تزويد مفاعل نووي حراري بالوقود

INIS: 1982-11-30; ETDE: 1989-02-13 

UF )تزويد المفاعل بالوقود )تفاعالت اندماج 

UF )شحن )مفاعل اندماج 
RT تجميع اختبار منظومات التريتيوم 

RT حقن الحبيبات 

RT حقن غاز 
RT مفاعالت نووية حرارية 

RT منظومات تغذية الوقود 

RT يوقود نووي حرار 

 تزويدات طبية

NT1 بدائل 

NT2 قلب آلي 

NT1 مواد جراحية 

RT طب 

RT عقاقير 

RT محطة شعاعية لتعقيم المنتجات الطبية 

 تسارع

UF تباطؤ 

NT1 تسارع بالزمي 
RT سرعة 

RT قياس الجاذبية 

RT مسرعات 
RT مسّرعات ويكفيلد 

 تسارع بالزمي

BT1 تسارع 

RT بالزما 
RT مدافع بالزمية 

RT نفثات بالزمية 

 تساعيات ميزونية

*BT1 عدودات الجسيمات 
RT ميزونات تنسورية 

RT ميزونات شبه سلمية 

RT ميزونات متجهة 

 تستستيرون

*BT1 أندروجينات 

*BT1 كيتونات 
*BT1 مركبات أكسجينية 

 تسجيل أثناء الَحْفر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-11 
USE  منظوماتmwd 

ضتسجيل استقطابي مح  رَّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-29 

طريقة استكشاف تنطوي على قياس الجهد البطيئ في 
االرض يتبع توقف اثارة نبض التيار او متغيرات التردد 

 المنخفض لتبعية االرض.

*BT1 تسجيل كهربائي 
RT تنقيبات بطرق كهربائية 

 تسجيل اإلشعاع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-06-07 
USE تسجيل نشاط إشعاعي 

 تسجيل التجاوب المغنطيسي النووي

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1976-06-07 

USE تسجيل مغنطيسي نووي 

 تسجيل التحريض

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1976-06-07 

UF مسح تحريضي مغنطيسي 

*BT1 تسجيل كهربائي 
RT تسجيل المقاومية 

RT ُمسوح مغنطيسية 

 Xتسجيل التفلور بأشعة 

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1977-03-04 

*BT1 تسجيل نشاط إشعاعي 

RT  تحليل الفلورة بأشعة- x 

 تسجيل الثخانة في اآلبار

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-24 

BT1 تسجيل بئري 

 تسجيل المقاومة

INIS: 2000-06-27; ETDE: 1979-05-02 
USE تسجيل المقاومية 

 تسجيل المقاومية

INIS: 2000-06-27; ETDE: 1976-06-07 

UF تسجيل المقاومة 
UF تسجيل جانبي 

UF تسجيل مبأر 
*BT1 تسجيل كهربائي 

RT تسجيل التحريض 

RT تنقيبات بطرق كهربائية 

 تسجيل الميل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-25 

USE تسجيل مقياس الميل 

 تسجيل بئري

INIS: 2000-06-27; ETDE: 1976-06-07 

UF تسجيل بئري 

UF تسجيل كمون ذاتي 

*BT1 تسجيل كهربائي 

 تسجيل بئري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-06-07 

USE تسجيل بئري 

 تسجيل بئري

تسجيل تفصيلي للخاصة الفيزيائية لبئر أو ثقب بئر كتابع 
 للعمق.

UF تسجيل هدروكربوني 
NT1 تسجيل الثخانة في اآلبار 

NT1 تسجيل ثقالي 

NT1 تسجيل درحات الحرارة 
NT1 تسجيل صوتي 

NT1 تسجيل كهربائي 

NT2 ض  تسجيل استقطابي محرَّ
NT2 تسجيل التحريض 

NT2 تسجيل المقاومية 

NT2 تسجيل بئري 
NT1 تسجيل كيميائي 

NT1 تسجيل معدل االنتاج 

NT1 تسجيل مغنطيسي نووي 
NT1 تسجيل مقياس الميل 

NT1 تسجيل نشاط إشعاعي 

NT2  تسجيل التفلور بأشعةx 
NT2 تسجيل غاما 
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NT2  غاما -تسجيل غاما 

NT2 تسجيل قفّاء اإلشعاع 
NT2 تسجيل نتروني 

NT3  نترون -تسجيل غاما 

NT3  نترون -تسجيل نترون 
RT تجهيزات التسجيل البئري 

RT جزرات الحفر 

RT حفر اآلبار 
RT مسوح جيوفيزيائية 

RT مكاشيف اآلبار 

RT  منظوماتmwd 

 جيل ثقاليتس

INIS: 1996-04-18; ETDE: 1977-01-28 

BT1 تسجيل بئري 

RT مسوح ثقالية 

 تسجيل جانبي

INIS: 2000-06-27; ETDE: 1979-05-02 

USE تسجيل المقاومية 

 تسجيل درحات الحرارة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-11-29 

قياس درجة حرارة بئر كتابع للعمق بهدف التحقق من وجود 
 ظواهر شاذة.

BT1 تسجيل بئري 

RT قياس درجة الحرارة 

 تسجيل صوتي

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1976-06-07 
BT1 تسجيل بئري 

RT قياسات صوتية 

RT مجسات صوتية 
RT مراقبة صوتية 

RT مصادر سيسمية 

 تسجيل غاما

INIS: 1976-10-29; ETDE: 1976-06-07 
 تسجيل نشاط اشعة غاما الطبيعية في البئر.

*BT1 تسجيل نشاط إشعاعي 
RT نشاط إشعاعي طبيعي 

 غاما -تسجيل غاما 

INIS: 1976-10-29; ETDE: 1976-06-07 

 مصدر اشعة غاما وكاشف اشعة غاما.
UF سجل الكثافة 

*BT1 تسجيل نشاط إشعاعي 

 نترون -تسجيل غاما 

INIS: 1976-10-29; ETDE: 1976-06-07 
 مصدر النترون و كاشف اشعة غاما.

UF تسجيالت باألكسجين 

UF سجالت الكلور 
UF لوغاريتم زمن االضمحالل الحراري 

SF سجالت هدروجينية 

*BT1 تسجيل نتروني 

 تسجيل قفّاء اإلشعاع

INIS: 1977-06-14; ETDE: 1976-06-07 

التسجيل في البئر باستخدام متقفيات االثر المشعة لقياس 
 حركة السائل و الحصول على المصدر و معلومات الحوض.

*BT1 تسجيل نشاط إشعاعي 

*BT1 تقنيات االقتفاء 

 تسجيل كمون ذاتي

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1976-06-07 

USE تسجيل بئري 

 تسجيل كهربائي

INIS: 2000-06-27; ETDE: 1977-01-10 
BT1 تسجيل بئري 

NT1 ض  تسجيل استقطابي محرَّ

NT1 تسجيل التحريض 
NT1 تسجيل المقاومية 

NT1 تسجيل بئري 

RT تنقيبات بطرق كهربائية 

 تسجيل كيميائي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-10-28 

لمحة عن تركيز العناصر الكيميائية الموجودة في نسبة        
وجية مختلفة  إلى العمق الذي وجد السوائل لتشكيالت جول

 فيه.

BT1 تسجيل بئري 

 تسجيل مبأر

INIS: 2000-06-27; ETDE: 1979-05-02 
USE تسجيل المقاومية 

 تسجيل معدل االنتاج

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-01-10 

تسجيل تشغيل أنابيب داخلية لقياس معدل إنتاج زيت أو آبار 
غاز طبيعي. الوسائل يمكن أن تكون مقاييس الجريان، مقياس 

ضغط مدرج، مقياس الكثافة الضوئية، مقياس قطع الماء، 
مقياس درجة الحرارة، أداة قَفاء اإلشعاع، ثخانة اآلبار، محدد 

 سائل.أنابيب تغليف، أو آخذ عينات  -موقع طوق 

BT1 تسجيل بئري 

 تسجيل مغنطيسي نووي

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1976-06-07 

UF تسجيل التجاوب المغنطيسي النووي 

BT1 تسجيل بئري 

 تسجيل مقياس الميل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-24 

UF تسجيل الميل 

BT1 تسجيل بئري 

 نترون -تسجيل نترون 

INIS: 1976-10-29; ETDE: 1976-06-07 

 مصدر النترون و كاشف النترون.

UF سجل مدة الحياة النتروني 
SF سجالت هدروجينية 

*BT1 تسجيل نتروني 

 تسجيل نتروني

INIS: 1977-01-26; ETDE: 1976-08-24 

 التسجيل في البئر باستخدام مصدر النترون.

SF سجالت هدروجينية 
*BT1 تسجيل نشاط إشعاعي 

NT1  نترون -تسجيل غاما 

NT1  نترون -تسجيل نترون 
RT مسابر نترونية 

 تسجيل نشاط إشعاعي

INIS: 1976-10-29; ETDE: 1976-06-07 

 التسجيل في البئر باستخدام اشعاع نووي طبيعي او محرض.
UF تسجيل اإلشعاع 

UF سجل نووي 

BT1 تسجيل بئري 
NT1  تسجيل التفلور بأشعةx 

NT1 تسجيل غاما 

NT1  غاما -تسجيل غاما 
NT1 تسجيل قفّاء اإلشعاع 

NT1 تسجيل نتروني 

NT2  نترون -تسجيل غاما 
NT2  نترون -تسجيل نترون 

RT مسوح القياس اإلشعاعي 

 تسجيل هدروكربوني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-27 

USE تسجيل بئري 

USE مقاييس الغاز 

 تسجيالت باألكسجين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-27 

USE نترون -اما تسجيل غ 

 تسخين

1999-01-22 
NT1 تدفئة األمكنة 

NT2 تدفئة أرضية 

NT2 تدفئة شمسية للمنازل 
NT2 تسخين فضائي جيوحراري 

NT2 تسخين مساِعد 

NT1 تدفئة بالكهرباء 

NT2 تسخين بكبالت مشعّة 

NT2 تسخين جول 

NT3 تسخين بتوليد التيار 
NT1 تدفئة جيو حرارية 

NT2 تدفئة جيو حرارية مناطقية 

NT2  ً  تسخين المياه جيو حراريا
NT2 تسخين فضائي جيوحراري 

NT1 تدفئة شمسية 

NT2 تدفئة شمسية للمنازل 
NT2 تدفئة شمسية مناطقية 

NT2 تسخين المياه الشمسي 

NT1 تدفئة مناطقية 

NT2 تدفئة جيو حرارية مناطقية 
NT2 تدفئة شمسية مناطقية 

NT1 تسخين الماء 

NT2 تسخين المياه الشمسي 
NT2  ً  تسخين المياه جيو حراريا

NT1 تسخين باإلشعاع 

NT1 تسخين باألمواج المكروية 
NT1 تسخين بالزمي 

NT2 تسخين بأمواج الصدم 

NT2 تسخين باإلشعاع الليزري 
NT2 تسخين بالضغط الكظيم 

NT2 تسخين بتواترات عالية 

NT3 تسخين بالتجاوب األيوني السيكلوتروني 
NT3 تسخين بالضخ المغنطيسي 

NT4 تسخين تصادمي 

NT4 تسخين صوتي 
NT4 ضخ مغنطيسي بزمن العبور 

NT3 تسخين بتجاوب اإللكترونات السيكلوتروني 

NT3 تسخين هجين منخفض 
NT2 تسخين بحقن الحزمة 

NT2 تسخين جول 

NT3 تسخين بتوليد التيار 
NT2 تسخين مضطرب 

NT1 تسخين تحريكي هوائي 

NT1 تسخين فائق 
NT2 تسخين فائق نووي 

NT1 تسخين وميضي 

NT1 طهي 
RT بثرات 

RT  برنامجices 

RT تبريد 
RT تحكم بدرجة الحرارة 

RT تدهور حراري 

RT تكييف الهواء 

RT حرارة 

RT حضانة 

RT خارقات تحت أرضية 
RT سخانات هوائية 

RT صهر 

RT عملية استخالص بالمعوجة 
RT غليان 

RT مبادالت حرارية 

RT مضخات حرارة 
RT معالجات حرارية 

RT معدّل التسخين 

RT منظومة طاقة ذات دورة سنوية 
RT نقل الحرارة 

 تسخين البالزما األومي

USE تسخين جول 

 تسخين الماء

INIS: 2000-05-02; ETDE: 1981-06-13 

BT1 تسخين 

NT1 تسخين المياه الشمسي 
NT1  ً  تسخين المياه جيو حراريا

RT حزمة تقانة البناء 

RT سخانات ماء 
RT  ّماء حار 

 تسخين المياه الشمسي

INIS: 1992-09-07; ETDE: 1977-12-22 

تستعمل للتسخين الشمسي للمياه المنزلية . ليست ألجل 
 معالجة المياه الحارة.

UF تسخين المياه المنزلية الشمسي 
*BT1 تدفئة شمسية 

*BT1 تسخين الماء 

RT ةمسخنات مياه شمسي 

 تسخين المياه المنزلية الشمسي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-12-22 

USE تسخين المياه الشمسي 

 تسخين المياه جيو حراريا  

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-04 
استخدم لتسخين المياه المنزلية، للتطبيقات الصناعية إستخدم 

 حرارة عملية جيوحرارية.

*BT1 تدفئة جيو حرارية 
*BT1 تسخين الماء 
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 تسخين بأشعة غاما

USE تسخين باإلشعاع 

 تسخين بأمواج الصدم

*BT1 تسخين بالزمي 

 تسخين باإلشعاع

 تسخين مواد او مركبات بواسطة اشعاع ناتج عن حادث.

UF تسخين بأشعة غاما 
UF تسخين نتروني 

BT1 تسخين 

 تسخين باإلشعاع الليزري

*BT1 تسخين بالزمي 

RT إشعاع ليزري 

RT بجار بواسطة الليزر غير مباشران 
RT انبجار بواسطة الليزر مباشر 

RT انبجارات ليزرية 

RT بالزما منتَجة بالليزر 

 تسخين باألمواج المكروية

INIS: 1994-01-07; ETDE: 1981-07-18 

BT1 تسخين 

RT إشعاع األمواج المكروية 
RT أفران األمواج المكروية 

RT تسخين بالزمي 

 تسخين بالتجاوب األيوني السيكلوتروني

USE تسخين بالتجاوب األيوني السيكلوتروني 

 تسخين بالتجاوب األيوني السيكلوتروني

UF تسخين بالتجاوب األيوني السيكلوتروني 

*BT1 تسخين بتواترات عالية 
RT إشعاع سيكلوتروني 

RT تجاوب أيوني سيكلوتروني 

 تسخين بالضخ المغنطيسي

زما بواسطة سلسلة من الضغوط الدورية و تسخين البال
التوسعات في النطاق المحدد لحجم الحبس بمعنى المغير 

 للترددات الراديوية للمجال المحصور.

*BT1 تسخين بتواترات عالية 
NT1 تسخين تصادمي 

NT1 تسخين صوتي 

NT1 ضخ مغنطيسي بزمن العبور 

 تسخين بالضغط الكظيم

*BT1 تسخين بالزمي 

 اومةتسخين بالمق

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-14 
USE تدفئة بالكهرباء 

 تسخين بتجاوب اإللكترونات السيكلوتروني

USE تسخين بتجاوب اإللكترونات السيكلوتروني 

 تسخين بتجاوب اإللكترونات السيكلوتروني

UF تسخين بتجاوب اإللكترونات السيكلوتروني 
*BT1 تسخين بتواترات عالية 

RT لكترونات السيكلوترونيتجاوب اإل 
RT توليد تيار تجاوب سيكلوترون الكترون 

 تسخين بتواترات عالية

UF ضخ باالنسياق 

*BT1 تسخين بالزمي 
NT1 تسخين بالتجاوب األيوني السيكلوتروني 

NT1 تسخين بالضخ المغنطيسي 

NT2 تسخين تصادمي 
NT2 تسخين صوتي 

NT2 ضخ مغنطيسي بزمن العبور 

NT1 تسخين بتجاوب اإللكترونات السيكلوتروني 
NT1 تسخين هجين منخفض 

RT انفراغات بتواترات عالية 

 تسخين بتوليد التيار

INIS: 1983-03-16; ETDE: 1982-10-05 
تقنيات لحث التيارات ذات الحالة الثابته في توكاماكات، 

وبذلك يتم التغلب على المشاكل المرتبطة  بعملية النابض. 
تسخين و التي يمكن ان تقدم نفسها بصورة فعالة آليات ال

لتوليد تيارات بشكل مستمر و التي تشمل حزم محايدة، امواج 
Alfvenسيكلوترون، امواج هجينة منخفضة، امواج -، ايون

 الكترون سيكلوترون.             
*BT1 تسخين جول 

RT توليد تيار التحريضي 

 تسخين بحقن الحزمة

*BT1 تسخين بالزمي 
RT حقن الحزمة 

RT منابع الحزم الذرية 

 تسخين بكبالت مشعّة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-09-19 
*BT1 تدفئة بالكهرباء 

RT تدفئة األمكنة 

RT سّخانات مشعة 

 تسخين بالزمي

BT1 تسخين 

NT1 تسخين بأمواج الصدم 
NT1 تسخين باإلشعاع الليزري 

NT1 تسخين بالضغط الكظيم 

NT1 تسخين بتواترات عالية 
NT2 تسخين بالتجاوب األيوني السيكلوتروني 

NT2 تسخين بالضخ المغنطيسي 

NT3 تسخين تصادمي 
NT3 تسخين صوتي 

NT3 ضخ مغنطيسي بزمن العبور 

NT2 تسخين بتجاوب اإللكترونات السيكلوتروني 
NT2 تسخين هجين منخفض 

NT1 تسخين بحقن الحزمة 

NT1 تسخين جول 
NT2 تسخين بتوليد التيار 

NT1 تسخين مضطرب 

RT أجهزة نووية حرارية 
RT إنتاج البالزما 

RT بالزما 

RT تحويل األنماط 
RT تسخين باألمواج المكروية 

RT كمون بالزمي 

RT نمط برنشتاين 

 تسخين تجاوبي هجين منخفض

1983-03-15 

USE تسخين هجين منخفض 

 lhrتسخين تجاوبي هجين منخفض 

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-03-28 

 تسخين رنين هجين منخفض.

USE تسخين هجين منخفض 

 تسخين تحريكي هوائي

INIS: 1994-09-08; ETDE: 1982-02-11 

تسخين الجسم الناتج عن مرور الهواء أو غازات أخرى فوق 
 سطحه.
BT1 تسخين 

RT تحريك هوائي 

RT جريان الموائع 
RT ميكانيك الموائع 

 ميتسخين تصاد

*BT1 تسخين بالضخ المغنطيسي 

 تسخين جول

UF تسخين البالزما األومي 

*BT1 تدفئة بالكهرباء 

*BT1 تسخين بالزمي 
NT1 تسخين بتوليد التيار 

 تسخين زمن العبور

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 

USE ضخ مغنطيسي بزمن العبور 

 تسخين شامل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1991-05-17 

USE مفعول الدفيئة 

 تسخين صوتي

*BT1 تسخين بالضخ المغنطيسي 

 تسخين فائق

BT1 تسخين 

NT1 تسخين فائق نووي 
RT بخار 

RT سخانات فائقة 

RT نقاط االنصهار 
RT نقاط الغليان 

 تسخين فائق نووي

*BT1 تسخين فائق 

 تسخين فضائي جيوحراري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-28 

*BT1 تدفئة األمكنة 

*BT1 تدفئة جيو حرارية 
RT تدفئة جيو حرارية مناطقية 

د  تسخين مساعِّ

INIS: 1999-10-11; ETDE: 1975-10-01 

*BT1 تدفئة األمكنة 
RT منظومات مساِعدة 

 تسخين مسبق

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-06-06 
USE معالجات حرارية 

 تسخين مضطرب

*BT1 تسخين بالزمي 

 يتسخين نترون

2000-04-12 
USE تسخين باإلشعاع 

 تسخين هجين منخفض

1983-03-15 
UF تسخين تجاوبي هجين منخفض 

UF  تسخين تجاوبي هجين منخفضlhr 

*BT1 تسخين بتواترات عالية 
RT حفظ التيار بالتجاوب الهجين المنخفض 

 تسخين وميضي

BT1 تسخين 

RT بخار 
RT تبخر 

RT تقطير 

 تسرب )نترون(

USE تسرب نتروني 

 تسرب الهواء

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1979-02-23 

 جريان الهواء في مكان مغلق، مثاًل بناء.
SF جلفطة 

RT أبنية 

RT إحكام السد ضد الهواء 
RT تعرية جوية 

RT جريان الغاز 

RT جريان الهواء 
RT )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 

RT ستائر هوائية 

RT هواء 

 تسرب نتروني

UF سرب )نترون(ت 

RT نظرية النقل النتروني 

 تسربات

UF تسّرب 

RT إحكام السد ضد الهواء 

RT إطالق نواتج االنشطار 
RT أعطال 

RT احتواء 

RT اختبار تسّرب 
RT صناديق القفازات 

RT مسامية 

RT مصادر مختومة 
RT مكاشيف التسرب 

 تسرّطن

BT1 نشوء المرض 

NT1 نشوء ابيضاض الدم 
RT أورام 

RT تحّوالت مكّونة للورم 

RT تقّصي المسرطنات 
RT تَنشأ االوعية الدموية 

RT جينات ورمية 

RT فيروسات مكّونة للورم 
RT مسرطنات 

RT الت الدنا  ُمَوّصِ



 تسّرب 216 تسييل الفحم

 

 

 تسّرب

USE تسربات 

 تسطيح قاس

INIS: 2000-07-24; ETDE: 1978-07-05 

USE ظهارة قاسية 

 تسعير إضافات التكلفة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-11 
الرسوم القائمة على كلفة جذب مستلزمات جديدة لتحل محل 

 تراجع الضخ من المصادر التقليدية.

BT1 أسعار 
RT تسعير التكلفة الهامشية 

 تسعير التكلفة الهامشية

INIS: 1999-12-07; ETDE: 1978-04-06 
التسعير القائم على اإلضافة إلى الكلفة االجمالية التي يتحملها 

 المنتج في توفيره لوحده أو أكثر.

BT1 أسعار 

RT )إدارة الحمولة )الكهربائية 

RT تسعير إضافات التكلفة 

RT تسعير متوسط 
RT طاقة كهربائية 

RT مرافق عامة 

 تسعير في أوقات اإلستخدام

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-05-06 
تسعير الخدمة خالل فترات اليوم أو خالل فصول مختلفة في 
العام معتمدًا على كلفة تزويد الخدمة خالل أوقات اليوم أو 

 الفصل.
UF تسعير في أوقات الفصول 

UF تسعير في أوقات النهار 

BT1 أسعار 
RT )إدارة الحمولة )الكهربائية 

RT استطاعة دون الذروة 

RT تعرفة حمولة الذروة 

RT تغيّرات فصلية 

RT طاقة كهربائية 

 تسعير في أوقات الفصول

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-05-06 

USE تسعير في أوقات اإلستخدام 

USE تغيّرات فصلية 

 تسعير في أوقات النهار

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-03 

USE تسعير في أوقات اإلستخدام 

 تسعير متوسط

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-05-23 
متوسط                                                             

التكلفة المرجح للوقود، متوسط التكلفة العليا للوقود مع التكلفة 
 الدنيا.

BT1 أسعار 

RT استبدال الوقود 
RT تسعير التكلفة الهامشية 

RT وقود 

 تسفية

RT جذور 
RT كيمياء إشعاعية 

RT اء الذرة الحارةكيمي 

 تسكين

INIS: 1985-09-09; ETDE: 1983-07-20 
تقليل، تخفيض أو انقاص شيء ما مؤلم، مؤذي، قاسي، 

 ومفجع.

RT أمثَلَة 
RT تحكم 

RT تعديالت 

RT ث  مكافحة التلوُّ

 تسلسَل الدنا

INIS: 1984-12-04; ETDE: 1984-01-27 

 الدنا.التحديد الكيميائي لتسلسل النوكليوتيدات في ضفيرة 
BT1 تحليل كيميائي بنيوي 

RT بنية جزيئية 

RT بيولوجيا ُجَزْيئية 
RT دنا 

RT ُمَسْلِسالت الدنا 

RT نوكليوتيدات 

 تسلفن

BT1 تفاعالت كيميائية 
NT1 كلورة سلفونية 

 تسلل )الناس(

INIS: 1985-07-23; ETDE: 2002-06-13 

USE تدخل بشري 

 تسليم

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1978-07-05 

RT اتفاقات 

RT خدمات بريدية 
RT عقود 

RT مداولة المواد 
RT نقل 

 تسّمم

تخفيف التفاعلية بواسطة إنتاج مواد في المفاعل، مثل،       
كزينون، و ساماريوم، أو مواد مثل البور أدخلت إلى 

 المفاعل.

UF مفعول الكزينون 

NT1 اهتزازات سماريوم 
NT1 اهتزازات كزينون 

RT بالسموم المائعة تحكم 

RT تفاعلية 
RT حركيات المفاعل 

RT سموم قابلة لالحتراق 

RT سموم نووية 

م بولي  تسمُّ

BT1 أعراض 

*BT1 أمراض الجهاز البولي التناسلي 

RT بولة 
RT دم 

RT ُكلى 

 تسنن )تآكل(

INIS: 1979-05-28; ETDE: 1979-09-06 

USE تسنن تآكلي 

 تسنن تآكلي

INIS: 1979-05-28; ETDE: 1979-09-06 
UF )تسنن )تآكل 

BT1 تشّوه 

RT أنابيب 
RT تآكل 

RT كيمياء الماء 

 تسهيالت تجريبية للمفاعل

1995-05-10 
UF )منشآت تجريبية )مفاعل 

BT1 مكونات المفاعل 

NT1 أقنية تجريبية 
NT1 أنابيب مكوك هوائي 

NT1 عروات داخل المفاعل 
NT1  فاصلtristan 

NT1 مةقنوات خروج الحز 

RT منظومات نقل نتاج التفاعالت 

 تسوكوبا، ايباراكي، اليابان 

2016-07-11 

 تسوكوبا، ايباراكي،  اليابان.   

UF منظمة بحوث مسرع الطاقة العالية 
*BT1 منظمات يابانية 

 تسوية )التدفق النتروني(

USE  ً  جعل التدفق النتروني منبسطا

 تسويق

INIS: 1992-03-05; ETDE: 1979-11-23 
مجموعة الوظائف المعنية بتحريك السلع من المنتج إلى 

 المستهلك.
UF بحوث التسويق 

SF قرار ممارسات تسويق البترول 

BT1 عمل تجاري 
RT إعالن 

RT بائعو التجزئة 

RT تخفيضات األسعار 
RT سوق 

RT قوانين مقاِومة للتروستات 

 تسويق

INIS: 1984-10-23; ETDE: 1977-03-04 
إنشاء تكنولوجيا جديدة من أجل االستعمال على نطاق واسع 

 بعد البحث والتطوير والبيان العملي.

SF تطور تقاني 
RT استعمال تقاني 

RT برامج توضيحية 

RT تأثيرات تقانية 
RT تطور اقتصادي 

RT تقانة حيوية 

RT دراسات الجدوى 
RT سوق 

RT صناعة 

RT صناعيون 
RT قطاع تجاري 

RT منشآت الغازولين 

RT نقل التقانة 

 تسييل

ETDE: 2002-03-28 

USE تسييل 

 تسييل

UF تسييل 

BT1 عملية حرارية كيميائية 

NT1 تسييل الفحم 
NT2  عمليةbcl 

NT2  عمليةcffc 

NT2  عمليةcoed  لتحويل الفحم إلى زيت خام
 اصطناعي

NT2  عمليةdow في التسييل 

NT2  عمليةh-coal ر لجميع بتحويل حفزي مباش
 الفحم إلى زيت خام اصطناعي

NT2  عمليةorc  لجسيمات متحللة نارياً في درجات

 فهرنهايت 1400حرارة أقل من 
NT2  عمليةsrc-11 

NT2  عمليةtsl  ً  في حل الفحم وهدرجته جزئيا

NT2 عملية انحالل مائي تحفيزي 
NT2 عملية برغيوس 

NT2 عملية بيروزول لهدرجة الكربون 

NT2 عملية تحلل حراري مائي وميضية 
NT2  عملية تحول حفزي مباشر للفحم إلى نفط

 صنعي خام

NT2  عملية تسييلexxon 
NT2 عملية تسييل غير مباشرة للفحم الحجري 

NT2 عملية ساسول-ii في التسييل 

NT2  عملية ساسول لتحويل الفحم مباشرة إلى زيت
 خام صنعي

NT2 عملية سنتويل لتحويل الفحم إلى زيت وقود 

NT2 عملية سينتول إلنتاج الغازولين االصطناعي 
NT2  عملية كوستيم في  ضخ وحل مؤلف من

مسحوق الفحم في الزيت المشتق من الليغنيت 

 وبخار أحادي أكسيد الكربون
NT1 )تمييع )في الموقع 

RT تكثف البخار 

RT صهر 

 edsتسييل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-10-27 

USE  عملية تسييلexxon 

 تسييل الفحم

1982-12-03 

UF تكسير بطريقة رايز 

UF  طريقةlummus  في معالجة الفحم الصلب
 للحصول على الوقود النظيف

UF  عمليةadl 

UF  عمليةce lummus cffc 
UF  عمليةchevron لتسييل الفحم 

UF  عمليةconsol في الوقود االصطناعي 

UF ية عملcsf  لتحويل الفحم مباشرة إلى زيت خام
 اصطناعي

UF  عمليةlcffc 

UF عملية آرثرليتل لتسييل الفحم 
UF  بفيرمان -عملية أهد 

UF عملية الملف 

UF  بروسن لتحويل الفحم مباشرة إلى  -عملية بوت
 نفط خام صنعي

UF عملية فريامبينت 

UF عملية هاليد الزنك 
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SF  عمليةcs-sr لهدرجة المواد الكربونية 

SF  ترويش/ موبيل لصناعة الغاز من  -عملية فيشر
 الغازولين

SF عملية كريزاب 

*BT1 تسييل 
NT1  عمليةbcl 

NT1  عمليةcffc 

NT1  عمليةcoed  لتحويل الفحم إلى زيت خام
 اصطناعي

NT1  عمليةdow في التسييل 

NT1  عمليةh-coal جميع الفحم بتحويل حفزي مباشر ل
 إلى زيت خام اصطناعي

NT1  عمليةorc  لجسيمات متحللة نارياً في درجات

 فهرنهايت 1400حرارة أقل من 
NT1  عمليةsrc-11 

NT1  عمليةtsl  ً  في حل الفحم وهدرجته جزئيا

NT1 عملية انحالل مائي تحفيزي 
NT1 عملية برغيوس 

NT1 عملية بيروزول لهدرجة الكربون 

NT1 راري مائي وميضيةعملية تحلل ح 
NT1  عملية تحول حفزي مباشر للفحم إلى نفط صنعي

 خام

NT1  عملية تسييلexxon 
NT1 عملية تسييل غير مباشرة للفحم الحجري 

NT1 عملية ساسول-ii في التسييل 

NT1  عملية ساسول لتحويل الفحم مباشرة إلى زيت خام
 صنعي

NT1 عملية سنتويل لتحويل الفحم إلى زيت وقود 

NT1 عملية سينتول إلنتاج الغازولين االصطناعي 
NT1  عملية كوستيم في  ضخ وحل مؤلف من مسحوق

الفحم في الزيت المشتق من الليغنيت وبخار 

 أحادي أكسيد الكربون
RT استخالص الغاز فوق الحرج 

RT سوائل الفحم 

RT عملية كوك نظيف تجمع بين التكربن والهدرجة 

RT فحم 

RT منشآت تسييل الفحم 

RT وقود إصطناعي 

 exxonتسييل مذيب مانح 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-10-27 

USE  عملية تسييلexxon 

 تسيّل بالرج

INIS: 1992-07-21; ETDE: 1976-07-07 

خاصية  لمواد هالمية  معينة التي تسيل عندما تتعرض       
 لقوى اهتزازية.

RT استقرار 

RT علم الجريان 

RT لدونة 
RT لزوجة 

RT هالمات 

 تشابك كمومي

2005-09-30 
ظاهرة الميكانيك الكمومي والتي يكون فيها الحاالت الكمومية 
لهدفين او اكثر يجب ان توصف بالرجوع الى االخر تحى لو 

 كانت االهداف الخاصة ربما تكون منفصلة مكانياً.
RT أعداد كمومية 

RT انتقال كمومي عن بعد 

RT وميةحاالت كم 
RT حواسيب كمومية 

RT دوال موجية 

RT كمومية غير مترابطة 
RT ميكانيك كمومي 

 تشاتانوغا

2000-04-12 
*BT1 تينيّسي 

BT1 مناطق المدينة 

 تشاد

BT1 أفريقيا 
BT1 بلدان نامية 

 تشارمونيوم

INIS: 1995-09-08; ETDE: 1976-11-01 

 حالة مرتبطة لكواركات فتنة و فتنة مضادة.
BT1 كواركونيوم 

*BT1 ميزونات 
NT1  ميزوناتeta c-2980 

NT1  ميزوناتeta c-3590 

NT1  ميزوناتj psi-3097 
NT1  ميزوناتpsi-3685 

NT1  ميزوناتpsi-3770 

NT1  ميزوناتpsi-4040 
NT1  ميزوناتpsi-4160 

NT1  ميزوناتpsi-4415 

NT1  3415 - 0ميزونات خي 
NT1  3510 - 1ميزونات خي 

NT1  3555 - 2ميزونات خي 

RT جسيمات فتنة 
RT حالة مرتبطة 

RT  كواركاتc 

RT ميونيوم 
RT نموذج النكهة 

 تشاكلتايا

*BT1 بوليفيا 

 تشبع بالماء

INIS: 1992-07-21; ETDE: 1977-01-28 
 درجة إمالء البنية المسامية للخزان بماء الخزان.

BT1 إشباع 

RT إشباع الغاز 
RT تشبّع نفطي 

RT صخر الخزان 

 تشبّع نفطي

INIS: 1992-07-10; ETDE: 1976-07-07 

 درجة تعبئة البنية المسامية لخزان بنفط الخزان.

BT1 إشباع 
RT إشباع الغاز 

RT تشبع بالماء 

RT صخر الخزان 

 تشخيص

UF )تشخيص إشعاعي )نوكليدات إشعاعية 

RT أعراض 

RT استخدامات تشخيصية 
RT تقنيات االقتفاء 

RT تشخيصية تقنيات 

RT راديولوجيا 
RT طب 

RT طب نووي 

RT فحوص طبيّة 
RT مركبات موسومة 

RT مستحضرات صيدالنية شعاعية 

RT مسح وميضي 

 تشخيص )اندماج(

INIS: 1998-10-28; ETDE: 1998-12-18 

USE تشخيص البالزما 

 تشخيص إشعاعي )نوكليدات إشعاعية(

USE تشخيص 

USE طب نووي 

 تشخيص البالزما

UF )تشخيص )اندماج 
RT آكالت البالزما 

RT بالزما 

RT مجسات صوتية 
RT دات  محدِّ

RT محلالت جسيمات معتدلة 

 تشريب

BT1 مدخول 

 تشريح

BT1 بيولوجيا 

RT جسم 
RT فيزيولوجيا 

 تشريع

1997-06-19 

UF برامج تشريعية 
RT إصالحات 

RT تنظيمات 

RT تنفيذ 
RT حكومة محلية 

RT حكومة وطنية 

RT حكومة والية 

RT سمعيّات 

RT سياسة عامة 
RT  قرار استعادة الضريبة االقتصادية في الواليات

 المتحدة

RT قرار حرية المعلومات 
RT قرارات ضبط المواد السامة 

RT قوانين 

RT مظاهر قانونية 
RT نص تشريعي 

 تشريع لصيانة المنطقة الساحلية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1994-08-18 

USE عات لصيانة المنطقة الساحليةتشري 

 تشريعات الماء النظيف

INIS: 1994-01-24; ETDE: 1993-08-10 

UF ث المياه  القانون الفيدرالي لمراقبة تلوُّ

UF قانون مراقبة تلوث المياه الفدرالية 
UF قرار تنقية المياه في الواليات المتحدة 

UF قرار مراقبة تلوث المياه في الواليات المتحدة 

*BT1 قوانين التلوث 
RT بيئة 

RT تلوث المياه 

RT تنظيمات التلوث 
RT جودة الماء 

RT سياسة بيئية 

 تشريعات الهواء النظيف

INIS: 1994-01-24; ETDE: 1993-08-10 

UF قرار تنقية الهواء في الواليات المتحدة 

*BT1 قوانين التلوث 
RT بيئة 

RT تلوث الهواء 

RT تنظيمات التلوث 
RT جودة الهواء 

RT سياسة بيئية 

 تشريعات لصيانة المنطقة الساحلية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1994-08-17 
 استُعمل هذا المصطلح بصيغة المفرد. 1994قبل آب عام 

UF تشريع لصيانة المنطقة الساحلية 

BT1 قوانين 
RT رف قاري 

RT مناطق ساحلية 

RT مياه ساحلية 

 تشّرب

 التشريب او التغلغل لمادة في مادة اخرى.

RT امتزاز 

 تشظي ميكانيكي

INIS: 1995-09-08; ETDE: 2002-03-28 

USE تشظية 

 تشظية

تفاعل نووي عالي الطاقة ناتج عن تحريرعدد من نكليونات، 
جسيمات الفا، او نوى ثقيلة كمنتجات التفاعل. ال تستخدم 

 لالنشطار.

BT1 تفاعالت نووية 
RT رانشطا 

RT تشّظي نووي 

RT شظايا التشظية 
RT شظايا نووية 

RT صيغة رودستام 

RT نموذج كرة النار النووية 

 تشظية

1999-05-19 

 انظر ايضاً تشظي نووي.
UF تحطيم 

UF تشظي ميكانيكي 

RT تجزئة 
RT سحق 

RT سحق 

RT كسور 

 تشظية )حّد(

INIS: 1975-11-27; ETDE: 2002-06-13 

USE دة  تشظية محدِّ



 تشظية بيئة طبيعة 218 تشعيع منخفض الجرعة

 

 

 تشظية بيئة طبيعة

2013-11-27 
تجزئة بيئة طبيعية لكائن حي إلى مناطق أصغر ومنفصال 

 بعضها عن بعض. 

RT بيئة طبيعية 
RT تأثيرات بيئية 

RT تدهور بيئي 

RT مرعى منزلي أو محلي 
RT منظومات بيئية 

دة  تشظية محّدِّ

UF )ّتشظية )حد 

UF مفعول تراكمي 
BT1 فرضيات 

RT إنتاج متعدد 

RT تحويالت لورنتز 
RT تفاعالت شاملة 

RT حلول مقاِربة 

RT منظومة مخبرية 
RT نماذج الجسيمات 

 تشّظي نووي

INIS: 1995-09-08; ETDE: 1989-06-23 
BT1 تفاعالت نووية 

RT انشطار 

RT تشظية 
RT تفاعالت اندماج غير كاملة 

RT تفاعالت ال مرنة عميقة باأليونات الثقيلة 

RT شظايا نووية 

 عتشعي

UF تشعيع الغذاء 

UF تشعيع عارض 

NT1 إبادة باإلشعاع 
NT1 استئصال اآلفات بالتشعيع 

NT1 تشعيع تحت مميت 

NT1 تشعيع حاد 
NT1 تشعيع حول والدي 

NT1 تشعيع خارجي 

NT2 تشعيع جسمي جزئي 
NT2 تشعيع خارج جسمي 

NT2 تشعيع كامل الجسم 

NT1 تشعيع داخلي 
NT1 تشعيع ذاتي 

NT1 تشعيع غير منتظم 

NT1 تشعيع فوق مميت 
NT1 تشعيع قبل الوالدة 

NT1 تشعيع مجّزأ 

NT1 تشعيع مزمن 
NT1 تشعيع مميت 

NT1 تشعيع منخفض الجرعة 
NT1 تشعيع موضعي 

NT1 تشعيع نبضي 

NT1 تعقيم بالتشعيع 
NT2 تعقيم باإلشعاع 

NT1 حفظ بالتشعيع 

NT2 حفظ بالتشعيع 
RT إجراءات التشعيع 

RT تشعيع أجهزة 

RT إشعاعات 
RT تأثيرات إشعاعية 

RT تربية النبات 

RT توزع جرعات اإلشعاع 
RT جرعات إشعاعية 

RT داالت الضرر النتروني 

RT دفق انشطاري مكافئ 
RT دفق نتروني مسبب لألذى 

RT علم المناعة اإلشعاعي 

RT قساوة إشعاعية 
RT مخاطر إشعاعية 

RT مصادر مشعة 

RT معالجة إشعاعية 

 تشعيع الغذاء

2000-04-12 

USE تشعيع 

USE معالجة الغذاء 

 تشعيع الغذاء

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 
USE إبادة باإلشعاع 

 تشعيع الغذاء )تعقيم باإلشعاع(

INIS: 1993-11-08; ETDE: 1995-05-05 

USE تعقيم باإلشعاع 

 تشعيع الغذاء )حفظ باإلشعاع(

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 

USE حفظ بالتشعيع 

 تشعيع بجرعة مشطورة

USE تشعيع مجّزأ 

 تشعيع تحت مميت

BT1 تشعيع 

RT تشعيع مميت 
RT جرعة شعاعية مميتة 

RT عالقات االستجابة بالجرعة 

 تشعيع جسمي جزئي

UF أعضاء مدّرعة 
*BT1 تشعيع خارجي 

RT تأثيرات إشعاعية غير متوقعة 

RT تشعيع موضعي 
RT توزعات جرعة مكانية 

 تشعيع حاد

BT1 تشعيع 
BT1 تعّرض حاد 

RT زمن كامن 

RT متالزمة اإلشعاع 

 تشعيع حول والدي

 مجموعة التشعيع قبل الوالدة وبعد الوالدة.

BT1 تشعيع 

RT تشعيع قبل الوالدة 

 تشعيع خارج جسمي

التشعيع في الجسم الحي، األنسجة أو السوائل مادام خارج 
 الجسم.

*BT1 تشعيع خارجي 
RT دم 

 تشعيع خارجي

BT1 تشعيع 
NT1 تشعيع جسمي جزئي 

NT1 تشعيع خارج جسمي 

NT1 تشعيع كامل الجسم 
RT إجراءات التشعيع 

RT أجهزة تشعيع 

RT تدريع 
RT تشعيع موضعي 

RT ُسُحب مشعة 

RT سقط محلّي 
RT مجراعية العاملين 

RT منشآت تشعيع 

RT وقاية من اإلشعاع 

 تشعيع داخلي

UF )جزء ممتص )تشعيع داخلي 

UF )طاقة فعالة )تشعيع داخلي 

BT1 تشعيع 
RT أعضاء حرجة 

RT التزامات الجرعة 

RT تحميل الحق 
RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

RT عالج من قرب 

RT غرسات منابع مشعة 
RT مصادر غير مختومة 

 تشعيع ذاتي

BT1 تشعيع 
RT تأثيرات إشعاعية 

RT تحلل شعاعي ذاتي 

 يع عارضتشع

USE تشعيع 
USE حوادث إشعاعية 

 تشعيع غير منتظم

UF تشعيع غير منتظم 

BT1 تشعيع 

RT أعضاء حرجة 
RT توزعات جرعة مكانية 

RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

RT منحنيات تساوي الجرعات 

 تشعيع غير منتظم

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-04-16 

USE تشعيع غير منتظم 

 تشعيع فوق مميت

UF جرعات فوق مميتة 
BT1 تشعيع 

RT تشعيع مميت 

RT جرعة شعاعية مميتة 
RT عالقات االستجابة بالجرعة 

RT معدّل الوقيات 

RT موت 

 تشعيع في الرحم

USE تشعيع قبل الوالدة 

 تشعيع قبل الوالدة

UF تشعيع في الرحم 
BT1 تشعيع 

BT1 ض قبل الوالدة  تعرُّ

RT أجنة 
RT ملةأجنة مكت 

RT تشعيع حول والدي 

RT َحْمل 

 تشعيع كامل الجسم

*BT1 تشعيع خارجي 

RT جسم 

 تشعيع مجّزأ

UF تجزئة الجرعة 

UF تشعيع بجرعة مشطورة 

BT1 تشعيع 
RT تأثيرات اإلشعاع التراكمي 

RT توزعات الجرعة الزمني 

RT عالقات االستجابة بالجرعة 
RT معالجة إشعاعية 

 تشعيع مديد

USE تشعيع مزمن 

 تشعيع مديد

USE تشعيع مزمن 

 تشعيع مزمن

UF تشعيع مديد 

UF تشعيع مديد 
UF تشعيع مستمر 

BT1 تشعيع 

BT1 ض مزمن  تعرُّ
RT تشعيع منخفض الجرعة 

RT تناول مزمن 

RT توزعات الجرعة الزمني 
RT متالزمة اإلشعاع 

 تشعيع مستمر

USE تشعيع مزمن 

 تشعيع مميت

BT1 تشعيع 
RT تشعيع تحت مميت 

RT شعيع فوق مميتت 

RT جرعة شعاعية مميتة 
RT زمن البقاء 

RT عالقات االستجابة بالجرعة 
RT معدّل الوقيات 

RT منحنيات البقاء 

RT موت 

 تشعيع منخفض الجرعة

BT1 تشعيع 

RT تشعيع مزمن 

RT عالقات االستجابة بالجرعة 
RT مجاالت معدل الجرعة اإلشعاعية 

RT معدَّالت الجرعة 



 تشعيع موضعي 219 يالت المرايا المغنطيسيةتشك

 

 

 تشعيع موضعي

BT1 تشعيع 
RT تأثيرات إشعاعية غير متوقعة 

RT تأثيرات شعاعية موضعية 

RT تشعيع جسمي جزئي 
RT تشعيع خارجي 

RT توزعات جرعة مكانية 

 تشعيع نبضي

BT1 تشعيع 
RT توزعات الجرعة الزمني 

RT مجاالت معدل الجرعة اإلشعاعية 

RT معدَّالت الجرعة 
RT نبّاضات الحزمة 

 تشغيل )مفاعل االنشطار(

INIS: 1982-11-30; ETDE: 2002-04-17 
USE تشغيل المفاعل 

 تشغيل )مفاعل(

2000-04-12 

USE تشغيل المفاعل 

 تشغيل )مواد(

USE تصنيع المواد 

 CROSSTIEتشغيل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-23 
*BT1 انفجارات تحت أرضية 

*BT1 انفجارات نووية 

NT1  حدثgasbuggy 
RT انفجارات محتواة 

 تشغيل أنشوطي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-23 

USE انفجارات تحت أرضية 
USE انفجارات نووية 

 تشغيل المفاعل

 فقط لمفاعالت إنشطار.

UF )تشغيل )مفاعل االنشطار 
UF )تشغيل )مفاعل 

BT1 دورة حياة المفاعل 

BT1 عملية 
NT1 صيانة المفاعل 

RT إصالح 

RT إقالع المفاعل 
RT إيقاف تشغيل المفاعل 

RT تزويد المفاعل بالوقود 

RT تلف عنصر وقود 
RT ثقافة األمان 

RT حوادث المفاعالت 

RT زيادة مدة الحياة 
RT مشغلو المفاعل 

RT وسائل المفاعل 

 تشغيل المفاعل التجريبي البريطاني

1993-11-04 

USE مفاعل بيبو 

 تشغيل تحت أشعة الشمس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-11-20 
*BT1 انفجارات تحت أرضية 

*BT1 انفجارات نووية 

RT انفجارات محتواة 

 تشغيل على الساخن

*BT1 تصنيع المواد 

RT انبثاق 

RT تصفيح 
RT حدادة 

RT  ّكبس حار 

 تشغيل قالّب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-23 

*BT1 انفجارات تحت أرضية 

*BT1 انفجارات نووية 
NT1  حدثrio blanco 

RT انفجارات محتواة 

 تشقق تحفيزي

INIS: 1998-01-28; ETDE: 1976-12-15 
*BT1 تكسير 

RT تحفيز 

RT تشقق حراري 
RT تكسير هدروجيني 

 تشقق حراري

INIS: 1998-01-28; ETDE: 1976-12-15 

*BT1 تكسير 
RT تشقق تحفيزي 

RT تكسير هدروجيني 

 تشكل

1975-10-22 
USE إصطناعي 

 تشكل الضد

RT  المستضد -تفاعالت الضد 
RT حيوانات خالية من الجراثيم 

RT مناعة 

 تشكل المستعمرة

INIS: 1976-07-30; ETDE: 1976-11-01 
NT1 تكوين مستعمرات طحالية 

RT استنسال 

RT خاليا حيوانية 
RT مستنبتات خلوية 

 تشكل مغنطيسي

*BT1 تصنيع المواد 

RT لحام بالقوة المغنطيسية 

 يل )مواد(تشك

USE تصنيع المواد 

 تشكيل الحزمة

1975-08-22 
RT بروفيالت الحزمة نبّاضات الحزمة 

RT بصريات الحزمة 

RT تبئير 
RT تجميع الحزمة 

RT نبّاضات الحزمة 

 تشكيل بالتفجير

*BT1 تصنيع المواد 

 تشكيل تشاتانوغا

INIS: 1977-03-14; ETDE: 1976-01-23 

UF غضار تشاتانوغا الصفحي 
BT1 تشكيالت جيولوجية 

*BT1 حوض األباالش 

RT أركزة اليورانيوم 
RT أركنساس 

RT أالباما 

RT إلينوي 
RT أوكالهوما 

RT أوهيو 

RT تينيّسي 
RT )جورجيا )في والية أطلنطا 

RT طبقات جيولوجية 

RT غضاريات صفحية سود 
RT كنتوكي 

RT كنساس 

RT مكامن الشيل النفطي 
RT مكامن اليوارنيوم 

RT يسوريم 

RT ميسيسيبي 

 تشكيل زائد 

2004-09-09 

BT1 تشكيلة 

 تشكيل غضار بوم

2003-08-27 

تشكيل صلصال مليء بالطمي، مدروس كمكان متوقع 
 للتخلص من النفايات المشعة.

USE تشكيالت جيولوجية 

USE تعاظم الغضار 

 تشكيل كهربائي

2006-09-04 
USE توضع كهربائي 

 تشكيل واساتش

1984-04-04 
BT1 تشكيالت جيولوجية 

RT صخر الشيل النفطي 

RT غاز طبيعي 
RT كولورادو 

RT مكامن الغاز الطبيعي 

RT مكامن اليوارنيوم 
RT وايومنغ 

 TLMتشكيالت 

INIS: 1975-08-20; ETDE: 1975-10-01 

 تشكيلة سوارية كمرآة مرتبطة .
*BT1 تشكيالت المرايا المغنطيسية 

RT  تشكيالت الحد األدنى-b 

RT يلة سواريةتشك 
RT حقول مغنطيسية 

RT مرايا ترادفية 

RT مرايا مغنطيسية 

 B-تشكيالت الحد األدنى 

UF بئر مغنطيسي 

*BT1 تشكيالت مفتوحة 
RT  تشكيالتtlm 

RT حلقات أيونية 

 B-تشكيالت الحد األدنى الوسطي 

UF بئر مغنطيسي متوسط 
*BT1 تشكيالت مغلقة 

RT أجهزة حلقية داخلية 

 تشكيالت الحقل المعكوس

INIS: 1986-08-19; ETDE: 2002-06-13 
USE تشكيالت الحقل المعكوس 

 تشكيالت الحقل المعكوس

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1986-09-05 
 نوع من الحيد المدمج مع حقل مغناطيسي بولوئيدي.

UF تشكيالت الحقل المعكوس 

*BT1 أجهزة تضيّق 
*BT1 سوار متراص 

 تشكيالت الحقل المغنطيسي

تشكيالت التضييق، استخدم المصطلحات االضيق للواصفة 
 مفعول التضييق.

NT1 انعكاس الحقل المغناطيسي 

NT1 تشكيالت مغلقة 

NT2  تشكيالت الحد األدنى الوسطي-b 
NT2 تشكيالت متعددة األقطاب 

NT3 تشكيالت ثُمانية القطب 

NT3 تشكيالت رباعية األقطاب 
NT3 تشكيالت سداسية األقطاب 

NT2 تشكيلة سوارية 

NT1 تشكيالت مفتوحة 

NT2  تشكيالت الحد األدنى-b 

NT2 تشكيالت المرايا المغنطيسية 

NT3  تشكيالتtlm 
NT2 تشكيالت من نمط تجعدات كرة البيسبول 

NT2 هندسات انعطافية 

NT1 تموجات الحقل المغنطيسي 
NT1 ُجُزر مغنطيسية 

NT1 سطوح مغنطيسية 

NT2 سطوح مغنطيسية تجاوبية 
RT أجهزة تضيّق الحقل المعكوس 

RT أجهزة نووية حرارية 

RT إعادة الربط المغنطيسي 
RT بالزما 

RT تحول دوراني 
RT تشكيلة لولبية 

RT َحْصر 

RT حصر مغنطيسي 
RT حقول مغنطيسية 

RT مفّرعات 

RT مفعول التضيّق 

 تشكيالت المرايا المغنطيسية

*BT1 تشكيالت مفتوحة 

NT1  تشكيالتtlm 

RT حقول مغنطيسية 
RT كمون بالزمي 

RT مرايا مغنطيسية 
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RT نسبة مرآتية 

 تشكيالت ثُمانية القطب

*BT1 تشكيالت متعددة األقطاب 

 تشكيالت جيولوجية

INIS: 1996-01-25; ETDE: 1978-07-05 

UF تشكيل غضار بوم 

NT1 تشكيل تشاتانوغا 
NT1 تشكيل واساتش 

NT1 تشكيلة نهر غرين 

NT2 تشكيلة يوئنتا 
NT2 نطاق ماهوغاني 

RT بِنى جيولوجية 

RT تعاظم الغضار 
RT تماثلي طبيعي 

RT ضغط الخزان 

RT عطب التشكل 

 تشكيالت رباعية األقطاب

*BT1 تشكيالت متعددة األقطاب 

 تشكيالت سداسية

BT1 تشكيلة 

 تشكيالت سداسية األقطاب

*BT1 تشكيالت متعددة األقطاب 

 تشكيالت ضعيفة التدعيم

2009-12-21 
USE صخر غير ُمدعم 

 تشكيالت كروية

BT1 تشكيلة 

 تشكيالت متعددة األقطاب

*BT1 تشكيالت مغلقة 
NT1 تشكيالت ثُمانية القطب 

NT1 تشكيالت رباعية األقطاب 

NT1 تشكيالت سداسية األقطاب 
RT  أجهزةfm 

RT أجهزة حلقية داخلية 

RT  أجهزة متعددات األقطاب الخطيةlm 

 تشكيالت مشقّقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-08-24 

USE خزانات نفطية مكّسرة 

 تشكيالت مغلقة

1996-01-24 

UF )مصائد مغنطيسية )مغلقة 

BT1 تشكيالت الحقل المغنطيسي 
NT1  تشكيالت الحد األدنى الوسطي-b 

NT1 تشكيالت متعددة األقطاب 

NT2 يالت ثُمانية القطبتشك 

NT2 تشكيالت رباعية األقطاب 

NT2 تشكيالت سداسية األقطاب 

NT1 تشكيلة سوارية 
RT أجهزة بالزمية مغلقة 

 تشكيالت مفتوحة

UF )مصائد مغنطيسية )مفتوحة 

BT1 تشكيالت الحقل المغنطيسي 
NT1  تشكيالت الحد األدنى-b 

NT1 تشكيالت المرايا المغنطيسية 

NT2  تشكيالتtlm 
NT1 تشكيالت من نمط تجعدات كرة البيسبول 

NT1 هندسات انعطافية 

RT أجهزة بالزمية مفتوحة 

 تشكيالت مكّسرة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-08-24 

USE خزانات نفطية مكّسرة 

 تشكيالت من نمط تجعدات كرة البيسبول

*BT1 تشكيالت مفتوحة 

 تشكيلة

للترتيب النسبي لألجزاء المكونة، ألجل تشكيلة اإللكترونات 
في الذرات والجزيئات استعمال بنية إلكترونية؛ ألجل تشكيلة 
نووية استعمال بنية نووية؛ ألجل تشكيلة جزيئية استخدم بنية 

 جزيئية.

UF تدعيم قضبان الوقود 
NT1  تشكيل زائد 

NT1 تشكيالت سداسية 

NT1 تشكيالت كروية 
NT1 تشكيلة أسطوانية 

NT1 تشكيلة إهليلجية 

NT1 تشكيلة دائرية 
NT1 تشكيلة لولبية 

NT1 تشكيلة لولبية 

NT1 تشكيلة مثلثية 
NT1 تشكيلة مخروطية 

NT1 تشكيلة مستطيلة 

NT2 تشكيلة مربعة 
NT1 تشكيلة موشورية 

NT1 فضاء حولي 

NT2 تشكيلة سوارية 
RT بنية بلّورية 

RT تحليل الشبكة 

RT تناحي 
RT تناظر 

RT توجيه 

RT توزع الكتل 
RT حلقات 

RT شبيكات المفاعل 

RT شكل 
RT ال تجانس 

RT ال تناظر 

RT مورفولوجيا 
RT هندسة 

 تشكيلة أسطوانية

BT1 تشكيلة 

RT أسطوانات 

 تشكيلة إلكترونية )ذرات(

USE بنية إلكترونية 

 تشكيلة إهليلجية

BT1 تشكيلة 

 تشكيلة دائرية

BT1 تشكيلة 

 تشكيلة سوارية

*BT1 تشكيالت مغلقة 
*BT1 فضاء حولي 

RT أجهزة تضيّق الحقل المعكوس 

RT أساور 
RT تحول دوراني 

RT  تشكيالتtlm 

RT سوار متراص 

 تشكيلة لولبية

BT1 تشكيلة 

 تشكيلة لولبية

BT1 تشكيلة 

RT بنية جزيئية 
RT تشكيالت الحقل المغنطيسي 

RT دنا 

 تشكيلة مثلثية

BT1 تشكيلة 

 كيلة مخروطيةتش

ETDE: 1975-09-11 

BT1 تشكيلة 

 تشكيلة مربعة

*BT1 تشكيلة مستطيلة 

 تشكيلة مستطيلة

BT1 تشكيلة 
NT1 تشكيلة مربعة 

RT صفائح 

 تشكيلة موشورية

BT1 تشكيلة 
RT ألواح 

RT صفائح 

 تشكيلة نهر غرين

1997-06-19 
BT1 تشكيالت جيولوجية 

NT1 تشكيلة يوئنتا 

NT1 نطاق ماهوغاني 

RT أركزة اليورانيوم 
RT حوض بيسيانس كريك 

RT حوض غسل الرمل 

RT حوض واشاكي 
RT صخر الشيل النفطي 

RT كولورادو 

RT مكامن الشيل النفطي 
RT مكامن اليوارنيوم 

RT وايومنغ 

RT يوتا 

 تشكيلة يوئنتا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-12-16 

عادة  طبقات العمر االقتصادي واألصل القاري التي تحدث
 في  أحواض يونيتا في يوتا  وكولورادو. 

*BT1 تشكيلة نهر غرين 

RT حوض يوئنتا 

RT صخر الشيل النفطي 

RT كولورادو 

RT مكامن الشيل النفطي 

RT يوتا 

 تشّكل الدم

UF تكّون الدم 

UF تكّون الدم 
SF لوكوِستين 

NT1 ن الصفيحات  تكوُّ

NT1 ن الكريات البيض  تكوُّ
NT1 تكّون الكريات الحمر 

RT تكوين مستعمرات طحالية 

RT تمايز خلوي 
RT خاليا جذعية 

RT خاليا نقي العظم 

RT دم 
RT طحال 

RT منظومة تكّون الدم 

RT نقي العظم 

 تشّمس

1984-04-04 

RT إشعاع شمسي 

RT إشعاع شمسي مباشر 
RT إشعاع شمسي منتثر 

RT تدفق شمسي 

RT قسر المشع 
RT محاكيات شمسية 

RT مخططات شمسية 

ع الكبد  تشمُّ

*BT1 أمراض جهاز الهضم 
RT كبد 

 تشوه اإلشارة

1976-03-25 
RT إشارات 

RT إشعاع أمواج راديوية 

RT إشعاع كهرمغنطيسي 
RT أمواج صوتية 

RT نقل البيانات 

 تشوه تدريجي ناتج عن التحميل الدوري

INIS: 1984-08-24; ETDE: 1976-07-07 
 تشوه تدريجي ناتج عن أو معزز بالتحميل الدوري.

BT1 تشّوه 

RT إجهادات 
RT أحمال ديناميكية 

RT انفعاالت 

RT بُنى ميكانيكية 
RT زحف 

 تشوهات خلقية

*BT1 هات  تشوُّ
NT1 متالزمة داون 

RT أجنة مكتملة 

RT أمراض ِخْلقية 
RT إمساخ 

RT تأثيرات إشعاعية متأخرة 

RT تأثيرات جينية 
RT طب األطفال 

RT طفرات 



 تشويش جوي 221 بوزيترون -تصادمات فوتون 

 

 

RT ماسخات 

 تشويش جوي

UF جّويات 
*BT1 ضجيج راديوي 

RT صافرات 

 تشّوه

UF تحدب بنيوي 
UF )تحدّب )بنيوي 

UF  لو شاتلييه -مفعول بورتفين 

NT1 إطالة 
NT1 تسنن تآكلي 

NT1 تشوه تدريجي ناتج عن التحميل الدوري 

NT1 تشّوه نووي 
NT1 تقويس 

NT1 توّرم 

NT1 َحْني 
RT أحمال ديناميكية 

RT انزالق 

RT انفعاالت 
RT تصنيع المواد 

RT تقبّض مغنطيسي 

RT تمددية 
RT حموالت سكونية 

RT خواص ميكانيكية 
RT علم الجريان 

RT فَتْل 

RT كسور 
RT لدونة 

RT مرونة 

 تشّوه نووي

لتشوه الحالة المثارة للنوى و التي تكون غير مشوهة في 
 الحالة االساسية.

BT1 تشّوه 

RT نوى مشوهة 

هات  تشوُّ

UF )شذوذات )نمائية 

UF َصعَل 

UF َمَوه الرأس 
BT1 تغيَّرات مرضية 

NT1 تشوهات خلقية 

NT2 متالزمة داون 

 تشيكوسلوفاكيا

1994-08-22 

SEE جمهورية تشيكيا 
SEE سلوفاكيا 

 تشيلي

1997-06-17 

*BT1 أمريكا الجنوبية 

BT1 بلدان نامية 

RT )آنديز )جبال 

RT تيو الجيوحراريحقل التا 

 تصادم الذرات

BT1 تصادمات 

NT1  ذرة -تصادمات أيون 

NT1  ذرة -تصادمات بوزيترون 
NT1  إلكترون -تصادمات ذرة 

NT1  ذرة -تصادمات ذرة 

NT1  جزيئية -تصادمات ذرية 
NT1  ذرة -تصادمات فوتون 

NT1  ذرة -تصادمات ميون 
RT فيزياء ذرية 

 تصادمات

لتفاعالت الطاقة المنخفضة تنطوي على فوتونات، 
الكترونات، ايونات، ذرات، جزيئات وليست للمفهوم المدرج 
تحت الواصفة تفاعالت نووية. للتصادمات مع الجسيمات 

 االولية و االشعاع. انظر ايضاً تأثرات.

NT1 تصادم الذرات 
NT2  ذرة -تصادمات أيون 

NT2  ذرة -تصادمات بوزيترون 

NT2 إلكترون -صادمات ذرة ت 
NT2  ذرة -تصادمات ذرة 

NT2  جزيئية -تصادمات ذرية 

NT2  ذرة -تصادمات فوتون 
NT2  ذرة -تصادمات ميون 

NT1 تصادمات إلكترونية 

NT2  إلكترون -تصادمات إلكترون 
NT2  أيون -تصادمات إلكترون 

NT2  بوزيترون -تصادمات إلكترون 

NT2  جزيئة -تصادمات إلكترون 
NT2  إلكترون -تصادمات ذرة 

NT2  إلكترون -تصادمات فوتون 

NT1 تصادمات أيونية 
NT2  أيون -تصادمات إلكترون 

NT2  أيون -تصادمات أيون 

NT2  جزيئة -تصادمات أيون 
NT2  ذرة -تصادمات أيون 

NT2  أيون -تصادمات بوزيترون 

NT2  أيون -تصادمات فوتون 
NT1 تصادمات الجزيئيات 

NT2  جزيئة -تصادمات إلكترون 

NT2  جزيئة -تصادمات أيون 
NT2  جزئية -تصادمات بوزيترون 

NT2  جزيئية -تصادمات جزيئية 

NT2  جزيئية -تصادمات ذرية 
NT2  جزئية -تصادمات فوتون 

NT1 تصادمات بوزيترونية 

NT2  بوزيترون -تصادمات إلكترون 
NT2  أيون -تصادمات بوزيترون 

NT2 بوزيترون -ترون تصادمات بوزي 

NT2  جزئية -تصادمات بوزيترون 
NT2  ذرة -تصادمات بوزيترون 

NT2  بوزيترون -تصادمات فوتون 

NT1 تصادمات فوتونية 
NT2  إلكترون -تصادمات فوتون 

NT2  أيون -تصادمات فوتون 

NT2  بوزيترون -تصادمات فوتون 
NT2  جزئية -تصادمات فوتون 

NT2  ذرة -تصادمات فوتون 

RT تآثرات 

RT تبعثر 

RT تقريب فجائي 

RT حركة بروانية 
RT ديناميك 

RT  زينر -صيغة النداو 

RT  طريقةpss 
RT علم الحركة 

RT علم حركة الجسيمات 

RT غروانيات 
RT معادالت حركية 

RT نظرية األقنية المقترنة 

 إلكترون -تصادمات إلكترون 

*BT1 تصادمات إلكترونية 

 أيون -تصادمات إلكترون 

*BT1 تصادمات إلكترونية 

*BT1 تصادمات أيونية 

 بوزيترون -تصادمات إلكترون 

*BT1 تصادمات إلكترونية 

*BT1 تصادمات بوزيترونية 

 جزيئة -تصادمات إلكترون 

*BT1 تصادمات إلكترونية 

*BT1 تصادمات الجزيئيات 

 تصادمات إلكترونية

BT1 تصادمات 
NT1  إلكترون -تصادمات إلكترون 

NT1 أيون -ات إلكترون تصادم 

NT1  بوزيترون -تصادمات إلكترون 
NT1  جزيئة -تصادمات إلكترون 

NT1  إلكترون -تصادمات ذرة 

NT1  إلكترون -تصادمات فوتون 

 أيون -تصادمات أيون 

*BT1 تصادمات أيونية 

 جزيئة -تصادمات أيون 

UF  جزيئة -تصادمات بروتون 
*BT1 تصادمات أيونية 

*BT1 تصادمات الجزيئيات 

 ذرة -تصادمات أيون 

UF  ذرة -تصادمات بروتون 
*BT1 تصادم الذرات 

*BT1 تصادمات أيونية 

RT نموذج ترقية اإللكترون 

 تصادمات أيونية

BT1 تصادمات 

NT1  أيون -تصادمات إلكترون 

NT1  أيون -تصادمات أيون 
NT1  جزيئة -تصادمات أيون 

NT1  ذرة -تصادمات أيون 

NT1  أيون -تصادمات بوزيترون 
NT1  أيون -تصادمات فوتون 

 تصادمات الجزيئيات

BT1 تصادمات 

NT1  جزيئة -تصادمات إلكترون 
NT1  جزيئة -تصادمات أيون 

NT1  جزئية -تصادمات بوزيترون 

NT1  جزيئية -تصادمات جزيئية 
NT1  جزيئية -تصادمات ذرية 

NT1  جزئية -تصادمات فوتون 

 جزيئة -تصادمات بروتون 

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-04-26 

USE  زائد 1أيونات الهدروجين 

USE  جزيئة -تصادمات أيون 

 ذرة -تصادمات بروتون 

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-04-26 

USE  زائد 1أيونات الهدروجين 

USE  ذرة -تصادمات أيون 

 أيون -تصادمات بوزيترون 

*BT1 يونيةتصادمات أ 

*BT1 تصادمات بوزيترونية 

 بوزيترون -تصادمات بوزيترون 

ETDE: 1989-09-15 

*BT1 تصادمات بوزيترونية 

 جزئية -تصادمات بوزيترون 

*BT1 تصادمات الجزيئيات 
*BT1 تصادمات بوزيترونية 

 ذرة -تصادمات بوزيترون 

*BT1 تصادم الذرات 

*BT1 تصادمات بوزيترونية 

 تصادمات بوزيترونية

BT1 تصادمات 

NT1  بوزيترون -تصادمات إلكترون 
NT1  أيون -تصادمات بوزيترون 

NT1  بوزيترون -تصادمات بوزيترون 

NT1  جزئية -تصادمات بوزيترون 
NT1  ذرة -تصادمات بوزيترون 

NT1  بوزيترون -تصادمات فوتون 

 جزيئية -تصادمات جزيئية 

*BT1 تصادمات الجزيئيات 

 إلكترون -تصادمات ذرة 

*BT1 تصادم الذرات 

*BT1 تصادمات إلكترونية 

 ذرة -تصادمات ذرة 

*BT1 تصادم الذرات 

RT تبادل اإللكترونات 

 جزيئية -تصادمات ذرية 

*BT1 تصادم الذرات 
*BT1 تصادمات الجزيئيات 

RT تبادل اإللكترونات 

 إلكترون -تصادمات فوتون 

ETDE: 1989-02-10 
*BT1 تصادمات إلكترونية 

*BT1 ات فوتونيةتصادم 

 أيون -تصادمات فوتون 

*BT1 تصادمات أيونية 

*BT1 تصادمات فوتونية 

 بوزيترون -تصادمات فوتون 

*BT1 تصادمات بوزيترونية 
*BT1 تصادمات فوتونية 
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 جزئية -تصادمات فوتون 

*BT1 تصادمات الجزيئيات 
*BT1 تصادمات فوتونية 

 ذرة -تصادمات فوتون 

*BT1 تصادم الذرات 

*BT1 تصادمات فوتونية 

 فوتون -تصادمات فوتون 

ETDE: 2002-04-26 

USE  فوتون -تأثرات فوتون 

 تصادمات فوتونية

BT1 تصادمات 

NT1  إلكترون -تصادمات فوتون 

NT1  أيون -تصادمات فوتون 
NT1  بوزيترون -تصادمات فوتون 

NT1  جزئية -تصادمات فوتون 

NT1  ذرة -تصادمات فوتون 

 تصادمات محيطية

*BT1 تآثرات قوية 

RT دم  وسيط الصَّ

 ذرة -تصادمات ميون 

INIS: 1986-01-21; ETDE: 1986-03-04 
*BT1 تصادم الذرات 

 تَصبّن

*BT1 حلمهة 

 تصحر

2013-11-27 

RT صحارى 

 تصحيح بيولوجي

2002-01-11 
USE مداواة حيوية 

 تصحيح دانكوف

RT احتمال الهروب التجاوبي 

 تصحيح ريدبِّْرغ

BT1 تصحيحات 

RT أطياف الطاقة 

RT حاالت ريدبِْرغ 
RT خطوط بالِمر 

RT مستويات الطاقة 

 تصحيح كولوني

BT1 تصحيحات 
RT تآثرات كهرمغنطيسية 

 تصحيحات

                                                                                           
 انظر أيضاً فعل إصالحي.

NT1 تصحيح ريدبِْرغ 

NT1 تصحيح كولوني 
NT1 تصحيحات مشعّة 

RT أخطاء 

RT تعديالت 

 تصحيحات مشعّة

BT1 تصحيحات 

RT تآثرات كهرمغنطيسية 

RT  نظرية الحقل- ph14 
RT نظرية الحقول الكمومية 

 تصدعات

RT أثالم 

RT انتشار الصدوع 
RT خواص االنكسار 

RT شقوق جيولوجية 

RT علم صناعة الخزفيات 

RT عيوب 

RT كسور 
RT كسور جيولوجية 

RT كسور حرارية 

RT كسور هدروليكية 
RT معامالت شدة اإلجهاد 

RT ميكانيك االنكسار 

 تصديق على الموقع

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1990-11-26 
RT اختيار الموقع 

RT تجهيز الموقع 

RT تراخيص 
RT حقوق الملكية 

RT منشآت نووية 

RT مواقع المفاعالت 

 تصّدع

تفريغ الشحنة الكهربائية. انظر ايضاً انفالق  حصرًا لظاهرة
 او تفكك.

RT أشكال ليختنبرغ 
RT إنِِوماض 

RT انفراغات كهربائية 

RT شرارات كهربائية 
RT صدوع كهربائية 

RT فجوات الشرارة 

RT فولطية مفرطة 
RT قانون باِشن 

RT كمون كهربائي 

 تصريف )النفايات(

USE طرح النفايات 

 تصريف منجمي

INIS: 1992-04-08; ETDE: 1977-06-24 

RT تعدين تحت أرضي 
RT صرف 

RT صرف منجمي بالحمض 

RT مناجم الفحم الحجري 
RT ولوج  المياه 

 تصعّد

*BT1 تبخر 

RT تبريد بالتصعد 

RT تكرير 

RT حرارة التصعد 

RT عمليات الفصل 

 تصفية

USE سوائل التمليص 

 تصفية

NT1 إفراغ 
NT2 تصفية الرئة 

NT2 ةتصفية كلوي 

NT2 زفير 
NT1 تنقية بالزما الدم 

RT طب نووي 

 تصفية )كلوية(

2000-04-12 
USE تصفية كلوية 

 تصفية األركزة في الموقع )تعدين(

INIS: 1976-07-16; ETDE: 1976-02-19 
BT1 استثمار منجمي 

*BT1 )معالجة )في الموقع 

RT أركزة اليورانيوم 
RT استخالص بالمذيب 

RT سوائل التمليص 

 تصفية البالزما

USE تنقية بالزما الدم 

 تصفية الرئة

*BT1 إفراغ 

RT جهاز التنفُّس 

RT رئات 
RT زفير 

 تصفية كلوية

UF )تصفية )كلوية 
*BT1 إفراغ 

RT أُنيبيبات 

RT استقالب 
RT تصوير الكلية 

RT ُكبَْيبات 

RT ُكلى 

 تصفيح

*BT1 تصنيع المواد 

RT تشغيل على الساخن 

RT دتصنيع على البار 
RT تغليف 

RT  ّرص 

RT طلي 

 تصفيح بالبخار

*BT1 طلي 

RT تبخّر خالئي 

RT عة بالبخار  تكسيات موضَّ
RT توضع بالتبخير الفيزيائي 

RT توضع بخار كيميائي 

RT رشرشة كاتودية 

 تصلب

UF )تثبيت )معالجة النفايات 

SF )تثبيت )النفايات 

BT1 تحويالت الطور 
RT أجسام صلبة 

RT أفران صهر خزفية 

RT تبريد فائق 
RT تبلّور 

RT تجّمد 

RT تزجج 
RT صقيع 

RT صهر 
RT عزل 

RT عملية هارفست 

RT قطع مصبوبة 
RT معالجة النفايات 

 تصلب )الرمال(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-05-18 

USE تماسك الرمال 

 تصلب الشرايين

UF  ّتصلب عصيدي 

*BT1 أمراض وعائية 

RT شرايين 

 تصلب عصيديّ 

USE تصلب الشرايين 

 تصليح الدنا

INIS: 1998-02-16; ETDE: 1984-05-09 
UF إصالح الدنا 

*BT1 إصالح بيولوجي 

NT1 ترميم باالستئصال 
RT آزات نقل المتيل 

RT أَْعطاب الدنا 

RT انتقاالت أسس الدنا 
RT باسطات الدنا 

RT بروتينات التآشب الجيني 

RT بوليميرازات الدنا 

RT دنا 

RT صبغيات 

RT صبغيات بشرية 
RT ُصدُوع الطيقان 

RT َمثنويّات بيريميدنية 

RT نكليازات داخلية 

 تصلّب الكلوة

*BT1 أمراض الجهاز البولي التناسلي 

*BT1 أمراض وعائية 

RT ُكلى 

 تصميم

1991-10-08 

للتصميم المفاهيمي فقط، ينصح باستعمال الواصفة األكثر 
 تخصصاً 

UF تقارير التصميم 

NT1 تصميم المفاعل 
NT1 تصميم بمساعدة الحاسوب 

RT تخطيط 

RT دراسات الجدوى 
RT رسوم هندسية 

RT مخططات بيانية 

RT مواصفات 

 تصميم )مواصفات تقنية(

INIS: 1993-11-05; ETDE: 2002-06-13 

USE مواصفات 
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 تصميم المفاعل

2017-03-17 
BT1 تصميم 

BT1 دورة حياة المفاعل 

RT تخطيط المفاعل 
RT حوادث أساسها التصميم 

RT حوادث تفوق التي أساسها التصميم 

 تصميم بمساعدة الحاسوب

INIS: 1977-07-05; ETDE: 1976-02-19 
BT1 تصميم 

RT أجهزة الرسوم الحاسوبية 

RT تخطيط 
RT تصنيع بمساعدة الحاسوب 

RT حواسيب 

RT رسوم حاسوبية 
RT نماذج رياضياتية 

 تصميم تجربة

2015-11-26 
 إجراءات و شروط الختبار فرضية في الفيزياء التجريبية.

RT تخطيط التجربة 

RT نتائج االختبار 

 تصنيع

محددة لمفاهيم التشكيل والصناعة؛ ينصح باستعمال 
المصطلح األكثر تخصصاً ، ألجل البناء بمقياس كبير 

 إستعمل إنشاء. 
UF )بناء )تصنيع 

NT1 ارتباط 

NT2 تثبيت 
NT2 تلحيم 

NT3 يمتلح 

NT3 لحام باالحتكاك 
NT3 لحام باالنتثار 

NT3 لحام بالتفجير 

NT3 لحام بالحدادة 
NT3 لحام بالحزمة اإللكترونية 

NT3 لحام بالصفر 

NT3 لحام بالغاز 
NT3 لحام بالقوة المغنطيسية 

NT3 لحام بالقوس 

NT4 لحام بالقوس البالزمي 
NT4 ع  لحام بالقوس المعدني المدرَّ

NT4 لحام بالقوس المغمورة 

NT4 لحام بقوس التنغستين الغازي 
NT5 لحام بالقوس المعدني الغازي 

NT3 لحام بالليزر 

NT3 لحام تحت الخالء 
NT3 لحام تحريضي 

NT3 لحام خبث كهربائي 
NT3 لحام فوق صوتي 

NT3 لحام كهربائي 

NT4 لحام وميضي 
NT2 ربط 

NT1 تحبب 

NT1 تصنيع المواد 
NT2 انبثاق 

NT3 انبثاقات متصاحبة 

NT2 تخصير 
NT2 تشغيل على الساخن 

NT2 تشكل مغنطيسي 

NT2 تشكيل بالتفجير 
NT2 تصفيح 

NT2 تصنيع على البارد 

NT3 دقدقة بالكريات 
NT2 تعليب 

NT2 حدادة 

NT2 رسم 
NT2 كبس 

NT3 ضغط بارد 

NT3  ّكبس حار 
NT2 معالجات ميكانيكية حرارية 

NT1 تلبيد 

NT1  ّرص 
NT1  َّصب 

NT2  ً  سبك الخبث كهربائيا

NT2 صب انزالقي 
NT2 صب خالئي 

NT1 قولبة 

NT2 تحبيب 

NT2 قولبة 
RT إنتاج 

RT بنى ذات وحدات 

RT تصنيع 
RT تصنيع بمساعدة الحاسوب 

RT منشآت تصنيع الوقود 

 تصنيع

INIS: 1992-04-14; ETDE: 1976-10-13 
تصنيع تجاري بمقياس كبير؛ ألجل تصنيع المكونات 

 األحادية إستعمل تصنيع.  والمنظومات

NT1 تصنيع بمساعدة الحاسوب 
RT آليات 

RT إنتاج 

RT تصنيع 
RT صناعة 

 تصنيع آلي كهركيميائي

*BT1 تصنيع كيميائي 

 تصنيع المواد

 تغطي تصنيع المعادن وال معادن.

UF )تشغيل )مواد 

UF )تشكيل )مواد 
BT1 تصنيع 

NT1 انبثاق 

NT2 انبثاقات متصاحبة 
NT1 تخصير 

NT1 تشغيل على الساخن 

NT1 تشكل مغنطيسي 
NT1 تشكيل بالتفجير 

NT1 تصفيح 

NT1 تصنيع على البارد 
NT2 دقدقة بالكريات 

NT1 تعليب 

NT1 حدادة 
NT1 رسم 

NT1 كبس 

NT2 ضغط بارد 
NT2  ّكبس حار 

NT1 معالجات ميكانيكية حرارية 

RT تشّوه 
RT تصنيع بالمكنات 

RT  َّصب 

RT قولبة 
RT مواد 

 تصنيع بالحزمة الليزرية

INIS: 1982-09-21; ETDE: 1977-11-09 

BT1 تصنيع بالمكنات 

 تصنيع بالمكنات

NT1 تصنيع بالحزمة الليزرية 

NT1 تصنيع بواسطة الحزمة اإللكترونية 
NT1 تصنيع فوق صوتي 

NT1 تصنيع كيميائي 

NT2 تصنيع آلي كهركيميائي 
NT1 تقطيع 

NT1 ثقب المواد 

NT2 رثقب بالليز 
NT2 حفر الصخور 

NT1 سحن 

NT1 صقل 
NT1 طحن 

NT1 قطع بالشرر 

RT أدوات 
RT أدوات َمَكنية 

RT إكمال سطحي 

RT تصنيع المواد 

RT مخارط 

RT موائع قطع 

 تصنيع بمساعدة الحاسوب

INIS: 1984-01-18; ETDE: 1983-07-07 
USE تصنيع بمساعدة الحاسوب 

 تصنيع بمساعدة الحاسوب

INIS: 1984-01-18; ETDE: 1983-07-07 
UF تصنيع بمساعدة الحاسوب 

BT1 تصنيع 

RT أتمتة 

RT أدوات َمَكنية 
RT إنتاج 

RT تصميم بمساعدة الحاسوب 

RT تصنيع 
RT منظومات مراقبة مباشرة 

 تصنيع بواسطة الحزمة اإللكترونية

BT1 تصنيع بالمكنات 

 تصنيع على البارد

*BT1 تصنيع المواد 
NT1 دقدقة بالكريات 

RT انبثاق 

RT تثبيت االنخالعات 
RT تصفيح 

RT تعتيق انفعالي 

RT تقسية 
RT تقسية انفعالية 

RT تقسية سطحية 

RT حدادة 
RT رسم 

RT ضغط بارد 

 تصنيع عنفي

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1976-09-28 

*BT1 آليات 

NT1 شاحنات عنفية 
NT1 عنفات 

NT2 عنفات الرياح 

NT3 عنفات الدوامات المزيدة 
NT3 عنفات ذات محور أفقي 

NT3 عنفات ذات محور شاقولي 

NT4  عنفاتgiromill 
NT4 عنفاتtornado 

NT3 عنفات ذات ناثِر إضافي 

NT2 عنفات بخارية 
NT2 عنفات ذات تدفق قطري داخل 

NT2  عنفات ذات رد فعل الجريان القطري نحو

 الخارج
NT2 عنفات ذات فواصل دّوارة 

NT2 عنفات غازية 

NT3 زية تعمل بالفحمعنفات غا 
NT2 عنفات هدروليكية 

NT3 عنفات المضخة 

NT1 مثاقب عنفية 
NT1 محركات عنفية 

NT1 محركات عنفية نفاثة 

NT1 مولدات عنفية 
RT ضواغط 

RT مضخات 

 تصنيع فوق صوتي

BT1 تصنيع بالمكنات 

 تصنيع كيميائي

UF تفريز كيميائي 

BT1 تصنيع بالمكنات 
NT1 تصنيع آلي كهركيميائي 

 تصنيف

INIS: 1999-02-12; ETDE: 1976-04-19 

NT1 تصنيف صناعي عياري 
RT فرز 

RT مصنِّفات الجسيمات حسب حجمها 

 تصنيف

1976-05-05 

 دراسة المبادىء العامة للتصنيف.

RT بيولوجيا 

 تصنيف إشعاعي

BT1 فرز 

RT معالجة الركاز 

RT معايير إشعاعية 

 تصنيف صناعي عياري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 

BT1 تصنيف 

RT معايير 
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 تصوير أيونوغرافي

INIS: 1999-03-30; ETDE: 1976-08-24 
عملية يتم بواسطتها تشكل نمط من الشحنات الكهربائية على 
رقائق وذلك بتراكم االيونات من الغاز لرقم ذري عال تاين 

 بواسطة الشعاع الساقط.
*BT1 تصوير شعاعي حيوي طبي 

 تصوير األوعية

USE أوعية دموية 

USE تصوير شعاعي حيوي طبي 

 تصوير الصفائح

USE تصوير مقطعي طبقي 

 تصوير الكلية

1980-05-14 
*BT1 تصوير شعاعي حيوي طبي 

RT تصفية كلوية 

RT تقنيات االقتفاء 

RT ُكلى 

 تصوير بأشعة غاما

1999-12-03 

*BT1 تصوير شعاعي صناعي 
NT1 شعة غامامسح الوقود بواسطة أ 

 تصوير باإلشعاع الذاتي

UF )تصوير شعاعي )ذاتي 
UF تصوير شعاعي ذاتي 

UF تصوير شعاعي ذاتي بأشعة ألفا 

RT اختبار الإتالفي 
RT تصوير شعاعي صناعي 

RT تقنيات االقتفاء 

RT تقنيات تشخيصية 
RT علم صناعة الخزفيات 

RT مركبات موسومة 

RT مستحلبات نووية 

 تصوير بسرعة عالية جدا  

BT1 تصوير فوتوغرافي 

 تصوير تجاوبي مغنطيسي نووي

INIS: 1986-05-23; ETDE: 1986-11-18 

BT1 تقنيات تشخيصية 
RT تجاوب مغنطيسي نووي 

RT مقاييس جرعة هالم البوليمر 

 تصوير جاف

UF تصويرجاف باألشعة 

RT تصوير فوتوغرافي 

RT كهرباء راكدة 

 تصوير حراري

INIS: 1978-07-31; ETDE: 1978-09-11 

 تقنية تستخدم نقل عابر للحرارة.

BT1 طرق القياس 
NT1 تصوير حراري باألشعة تحت الحمراء 

RT إشعاع تحت األحمر 

RT اختبار حراري 
RT استشعار من بعد 

RT قياس درجة الحرارة 

 تصوير حراري

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1977-09-19 
USE تصوير حراري باألشعة تحت الحمراء 

 تصوير حراري باألشعة تحت الحمراء

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1977-09-19 
 طريقة لقياس االشعة فوق الحمراء المنبعثة من السطوح.

UF تصوير حراري 

*BT1 تصوير حراري 
RT إشعاع تحت األحمر 

RT فقدان حراري 

RT مراقبة درجة الحرارة 

 تصوير سينمائي

INIS: 1986-01-21; ETDE: 1986-03-04 

 تصوير الصورة المتحركة. 

BT1 تصوير فوتوغرافي 

 تصوير شريطي

BT1 تصوير فوتوغرافي 

RT كاميرات شريطية 

 تصوير شعاعي

USE تصوير شعاعي حيوي طبي 

 تصوير شعاعي )ذاتي(

USE تصوير باإلشعاع الذاتي 

 تصوير شعاعي )صناعي(

USE تصوير شعاعي صناعي 

 ير شعاعي )مجهري(تصو

INIS: 1983-03-15; ETDE: 1975-10-01 

USE تصوير شعاعي مكروي 

 BETAتصوير شعاعي 

1976-10-29 
 تقنية ألوراق الفحص، رقاقات رقيقة، ومواد رقيقة أخرى.

*BT1 تصوير شعاعي صناعي 

 تصوير شعاعي باألشعة السينية

ETDE: 2002-05-24 

USE تصوير شعاعي حيوي طبي 

 تصوير شعاعي باألشعة السينية

*BT1 تصوير شعاعي صناعي 
RT تصوير شعاعي حيوي طبي 

 تصوير شعاعي بروتوني

INIS: 1976-08-17; ETDE: 1975-07-29 

*BT1 تصوير شعاعي صناعي 
RT تصوير شعاعي حيوي طبي 

RT تصوير مقطعي طبقي بروتوني ُمَحْوَسب 

 تصوير شعاعي حيوي طبي

 عي صناعي.أنظر أيضاً تصوير شعا
UF تصوير األوعية 

UF تصوير شعاعي 

UF تصوير شعاعي باألشعة السينية 

BT1 تقنيات تشخيصية 

*BT1 راديولوجيا 

NT1 تصوير أيونوغرافي 
NT1 تصوير الكلية 

NT1 قياس الكثافة العظمية 

NT1 كشف الفلورة 
RT  إشعاعx 

RT  تجهيزات أشعة- x 
RT تصوير شعاعي باألشعة السينية 

RT تصوير شعاعي بروتوني 

RT تصوير شعاعي مكروي 
RT تصوير طبقي ُمَحْوسب 

RT تصوير مقطعي طبقي 

RT تصوير مقطعي طبقي بتبعثر كومبتون 
RT تصوير مقطعي طبقي بروتوني ُمَحْوَسب 

RT تصوير مقطعي طبقي فوتوني ُمَحْوَسب 

RT تصوير مقطعي طبقي ُمَحْوسب باإلصدار 

RT عاملون راديولوجيون 

RT مسح االنتقال الفوتوني 

RT مسح بالتصوير الطبقي المحوري المحوسب 
RT مسح تََسْلُسلي 

RT وسائط التباين 

 تصوير شعاعي ذاتي

USE تصوير باإلشعاع الذاتي 

 تصوير شعاعي ذاتي بأشعة ألفا

2000-10-18 

USE تصوير باإلشعاع الذاتي 

USE جسيمات ألفا 

 تصوير شعاعي صناعي

1999-12-03 

 يضاً تصوير شعاعي حيوي طبي.أنظر أ
UF )تصوير شعاعي )صناعي 

*BT1 اختبار الإتالفي 

NT1 تصوير بأشعة غاما 
NT2 مسح الوقود بواسطة أشعة غاما 

NT1  تصوير شعاعيbeta 

NT1 تصوير شعاعي باألشعة السينية 
NT1 تصوير شعاعي بروتوني 

NT1 تصوير نتروني 

RT اختبار توهين اإلشعاع 
RT تصوير باإلشعاع الذاتي 

RT تصوير شعاعي مكروي 

RT تصوير مقطعي طبقي 

RT تفتيش 
RT عاملون راديولوجيون 

 تصوير شعاعي مكروي

INIS: 1983-03-15; ETDE: 1975-10-01 

UF )تصوير شعاعي )مجهري 
RT تصوير شعاعي حيوي طبي 

RT تصوير شعاعي صناعي 

 spectتصوير طبقي بإصدار فوتون وحيد 

INIS: 1993-12-08; ETDE: 2002-06-13 
USE  تصوير مقطعي ُمَحْوسب باإلصدار الفوتوني

 الوحيد

 تصوير طبقي بوزيتروني ُمَحْوسب

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1980-05-07 

UF تصوير طبقي عبر محوري بإصدار بوزيتروني 

UF تصوير مقطعي طبقي بإصدار بوزيتروني 

*BT1 صدارتصوير مقطعي طبقي ُمَحْوسب باإل 

RT كاميرات بوزيترونية 

RT مسح النظائر المشعة 

 تصوير طبقي عبر محوري بإصدار بوزيتروني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-06-06 

 تصوير طبقي عبر محوري بإصدار بوزيتروني.

USE تصوير طبقي بوزيتروني ُمَحْوسب 

 تصوير طبقي ُمَحْوسب

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1980-05-07 

USE تصوير طبقي ُمَحْوسب 

 تصوير طبقي ُمَحْوسب

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1980-05-06 

تقنية التصوير في قياسات انتقال  حزمة  ضيقة من األشعة، 
الفوتونات أو تركيب الجسيمات التي قدمت في عدة زوايا 

مختلفة في جميع أنحاء الجسم واستعمالها مع برمجة حاسوبية 
 لمستوى واحد للهدف. للحصول على صورة واضحة

UF تصوير طبقي ُمَحْوسب 
*BT1 تصوير مقطعي طبقي 

NT1 تصوير مقطعي طبقي بروتوني ُمَحْوَسب 

NT1 تصوير مقطعي طبقي فوتوني ُمَحْوَسب 
NT1 تصوير مقطعي طبقي ُمَحْوسب باإلصدار 

NT2 تصوير طبقي بوزيتروني ُمَحْوسب 

NT2 ي تصوير مقطعي ُمَحْوسب باإلصدار الفوتون
 الوحيد

NT2  مسح تصويري طبقي محوريecat 

NT1 مسح بالتصوير الطبقي المحوري المحوسب 
RT اظهار المعطيات للعيان 

RT تصوير شعاعي حيوي طبي 

RT ماسحات الصورة 
RT مسح تََسْلُسلي 

RT معالجة الصورة 

RT  معالجة شعاعية موجهة بالتصوير الطبقي

 المحوري

 تصوير فوتوغرافي

NT1 رعة عالية جداً تصوير بس 

NT1 تصوير سينمائي 
NT1 تصوير شريطي 

NT1 تصوير متعدد األطياف 

NT1 تصوير مجهري ضوئي 
NT1 طريقة شليرن 

RT تصوير جاف 

RT كاميرات 
RT ُمّظهرات 

RT معالجة الصورة 
RT نسخ ضوئي 

RT هولوغرافيا 

 تصوير متعدد األطياف

INIS: 1992-09-16; ETDE: 1980-04-14 
UF تحضير المصورات الموضوعية 

BT1 تصوير فوتوغرافي 

RT استشعار من بعد 
RT مطيافية 

 تصوير مجهري ضوئي

BT1 تصوير فوتوغرافي 

RT علم صناعة الخزفيات 
RT فحص مجهري للكسور 

RT مجهرية 



 تصوير مقطعي باإلصدارالفوتوني الوحيد 225 تضيّق وعائي

 

 

RT ميتالوغرافيا 

 تصوير مقطعي باإلصدارالفوتوني الوحيد

INIS: 1995-07-20; ETDE: 2002-06-13 
USE وير مقطعي ُمَحْوسب باإلصدار الفوتوني تص

 الوحيد

 تصوير مقطعي طبقي

وصف تقنية التصوير الشعاعي التي تتميز بحركة اثنين من 
بحيث يتم  -المصدر، والهدف والفيلم  -المكونات الثالثة 

تسجيل صورة واضحة من مستوى واحد مضمون، في حين 
 أن الصور من جميع المستويات األخرى غير واضحة.

UF تصوير الصفائح 

BT1 تقنيات تشخيصية 

NT1 تصوير طبقي ُمَحْوسب 
NT2 تصوير مقطعي طبقي بروتوني ُمَحْوَسب 

NT2 تصوير مقطعي طبقي فوتوني ُمَحْوَسب 

NT2 تصوير مقطعي طبقي ُمَحْوسب باإلصدار 
NT3 تصوير طبقي بوزيتروني ُمَحْوسب 

NT3  تصوير مقطعي ُمَحْوسب باإلصدار الفوتوني

 حيدالو
NT3  مسح تصويري طبقي محوريecat 

NT2 مسح بالتصوير الطبقي المحوري المحوسب 

NT1 تصوير مقطعي طبقي بتبعثر كومبتون 
NT1 تصوير مقطعي العتيان الوقوع 

RT تبئير 
RT تصوير شعاعي حيوي طبي 

RT تصوير شعاعي صناعي 

RT مسح النظائر المشعة 
RT دات  مسدِّ

 زيترونيتصوير مقطعي طبقي بإصدار بو

INIS: 1991-09-16; ETDE: 2001-01-23 

USE تصوير طبقي بوزيتروني ُمَحْوسب 

 تصوير مقطعي طبقي بتبعثر كومبتون

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1980-05-06 

بناء على الكشف بواسطة غاما كاميرا لتبعثر الكومبتون ل 
 درجة من شعاع غاما المنتج بواسطة مصدر خارجي. 90

*BT1 تصوير مقطعي طبقي 

RT تصوير شعاعي حيوي طبي 

RT كاميرات غاما 
RT مفعول كومبتون 

 تصوير مقطعي طبقي بروتوني ُمَحْوَسب

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1981-04-17 
UF )ماسحات بروتينية )في التصوير الطبقي 

*BT1 تصوير طبقي ُمَحْوسب 

RT تصوير شعاعي بروتوني 
RT تصوير شعاعي حيوي طبي 

RT ماسحات الصورة 

 تصوير مقطعي طبقي فوتوني ُمَحْوَسب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-05-07 

*BT1 تصوير طبقي ُمَحْوسب 

RT تصوير شعاعي حيوي طبي 

RT ماسحات الصورة 

 تصوير مقطعي طبقي ُمَحْوسب باإلصدار

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1980-05-07 

*BT1 تصوير طبقي ُمَحْوسب 

NT1 طبقي بوزيتروني ُمَحْوسب تصوير 
NT1  تصوير مقطعي ُمَحْوسب باإلصدار الفوتوني

 الوحيد

NT1  مسح تصويري طبقي محوريecat 
RT تصوير شعاعي حيوي طبي 

RT كاميرات بوزيترونية 
RT كاميرات غاما 

RT مسح اإلصدار الفوتوني 

RT مسح النظائر المشعة 

 تصوير مقطعي العتيان الوقوع

INIS: 1981-05-11; ETDE: 1981-06-13 

*BT1 تصوير مقطعي طبقي 

 تصوير مقطعي ُمَحْوسب باإلصدار الفوتوني الوحيد

INIS: 1995-07-20; ETDE: 1980-05-07 
UF  تصوير طبقي بإصدار فوتون وحيدspect 

UF تصوير مقطعي باإلصدارالفوتوني الوحيد 

*BT1 تصوير مقطعي طبقي ُمَحْوسب باإلصدار 
RT كاميرات غاما 

RT مسح االنتقال الفوتوني 

RT مسح النظائر المشعة 

 تصوير نتروني

*BT1 تصوير شعاعي صناعي 
RT كاميرات نترونية 

RT  فوتون -محوالت نترون 

 تصوير وميضي

USE مسح وميضي 

 تصوير وميضي مناعي شعاعي

INIS: 1995-01-09; ETDE: 1987-10-22 

نفة استعمال في الجسم الحي من األجسام المضادة المص
باألشعة  لتخيل البنية البيولوجية، استعمال تشخيص المرض 

 الخاص في الطب.

*BT1 كشف المناعة الشعاعية 
*BT1 مسح وميضي 

RT أضداد وحيدة النسيلة 

RT معالجة مناعية شعاعية 

RT مقايسة مناعية شعاعية 

 تصويرجاف باألشعة

INIS: 1975-12-09; ETDE: 2002-05-24 

مع التصوير الشعاعي الحيوي  تنسيق، حسب المناسب،
 الطبي أو التصوير ااشعاعي الصناعي.

USE تصوير جاف 

 تصويل

UF )التفاظ )جسيمات غير منحلة 
BT1 عمليات الفصل 

RT أغبرة 

RT تبديدات 
RT جسيمات 

RT حجم الجسيمات 

RT مساحيق 
RT معاينة 

 تََصيُّف

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-20 
حالة الركود أو السبات المستحثة بواسطة حرارة أو جفاف 

 الصيف.

USE إشتاء 

 تضاريس األرض

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-05-06 

USE جيومورفولوجيا 

 تضاعف تيهوري

INIS: 1982-07-22; ETDE: 1982-08-06 
USE انفراغ تاوْنِسند 

 تضخم

INIS: 1992-02-05; ETDE: 1978-07-06 
RT اديتطور اقتص 

RT تكلفة 

RT دخل 

 تضخم )كوسمولوجي(

2015-06-05 

USE تضخم كوسمولوجي 

 تضخم كوسمولوجي

2015-06-05 
 التوسع األسي للفضاء في بدايات الكون.

UF )تضخم )كوسمولوجي 

RT برينات 
RT تطور المجّرة 

RT ثقالة كمومية 

RT كون متضخم 
RT نظرية األوتار 

RT نماذج كوسمولوجية 

 تضخم كوني

2014-02-26 

USE كون متضخم 

 تضخيم

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1981-08-04 
NT1 ربح 

RT أجهزة مائعية 

RT سعات 
RT مضخات 

 تضخيم الجينة

INIS: 1993-08-26; ETDE: 1986-01-24 
زيادة في عدد نسخ الجين في الجينوم بحيث يتم إنتاج 

 البروتين المنتج عند مستويات مرتفعة.

NT1 تفاعل متسلسل متعدد اآلز 
RT تمايز خلوي 

RT دنا مأشوب 

RT غلوبيولينات مناعية 
RT )هندسة جينية )وراثية 

 تضفير

INIS: 1995-06-09; ETDE: 1994-02-25 

العملية التي تتم بواسطة إزالة نسخات الجين لتشكيل جزيئات 
 الرنا المرسلة الناضجة.

BT1 معالجة الرنا 

RT إكسونات 
RT إنترونات 

RT بروتينات نووية 

RT تنظيم جيني 
RT رنا 

 zetتضيّق 

USE تضيّق طوالني 

 تضيّق الحقل المعكوس

INIS: 1975-12-19; ETDE: 1976-01-26 

UF trx-1 

BT1 مفعول التضيّق 
RT  أجهزةhbtx 

RT  أجهزةstx 

RT  أجهزةzt-40 
RT  أجهزةzt-p 

RT إعادة الربط المغنطيسي 

RT انعكاس الحقل المغناطيسي 
RT  جهازmst 

RT  جهازtpe-1rm15 

RT جهاز أرتميس 
RT  جهاز تجربة الحقل المعكوسrex 

RT مرايا الحقل المعكوس 

 تضيّق ثيتا

BT1 مفعول التضيّق 

RT أجهزة تضيق سواري تيتا 

RT أجهزة تضيّق تيتا خطية 
RT مفاعل تضيق ثيتا مرجعي 

 تضيّق حزامي

*BT1 تضيّق طوالني 

 تضيّق طوالني

UF  تضيّقzet 
BT1 مفعول التضيّق 

NT1 تضيّق حزامي 

RT  أجهزةtlp 

RT  أجهزة تضيّقz خطية 

 تضيّق طيفي

INIS: 1976-07-16; ETDE: 1977-06-30 
USE تضيّقالخط 

 تضيّق في اللب القاسي

BT1 مفعول التضيّق 

RT أجهزة تضيّق ذات قلب قاس 

 تضيّق لولبي

ها المحور و توازن البالزما االسطواني و التي يكون في
 المركبات السمتية للحقل الفراغي بنفس الحجم.

BT1 مفعول التضيّق 
RT أجهزة تضيق سوارلولبي 

RT أجهزة تضيّق لولبي خطي 

 تضيّق وعائي

RT أوعية دموية 

RT توسُّع وعائي 

RT دوران الدم 
RT شعريّات 

RT عوامل قلبية وعائية 

RT محاكيات الودي 
RT مضيّقات وعائية 



 تضيّقالخط 226 تطّور

 

 

 تضيّقالخط

INIS: 1976-07-16; ETDE: 1976-09-15 
UF تضيّق طيفي 

RT توسع الخط 

RT طيوف 
RT عرض الخط 

 تطابق خواص اإللكترون والميون

 تماثل لكل الخصائص ولكن الكتلة.

BT1  تاو -تطابق خواص اإللكترون والميون 
RT إلكترونات 

RT ميونات 

 تاو -تطابق خواص اإللكترون والميون 

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1989-10-16 

 تماثل لكل الخصائص ولكن الكتلة.

NT1 تطابق خواص اإللكترون والميون 
RT إلكترونات 

RT جسيمات تاو 

RT ميونات 

 تطابق مضاد

 ترتيب مكاشيف.

RT  ّتقنيات العد 

RT دارات التطابق 

 تطاير

USE تبخر 

 تطايرية

RT تقطير 
RT عملية تطايرية الفلوريد 

RT عملية تطايرية الكلوريد 

RT مادة طيارة 
RT منع التفجير 

 تطبيع

BT1 معالجات حرارية 

 تطبيق )طبولوجي(

USE تحضير المصورات الطبولوجية 

 تطبيق أرضي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-08-08 

USE تخزين أرضي 

 تطبيق ليفي

UF )فيبريشن )خرائط طبولوجية 

RT تحضير المصورات الطبولوجية 

RT طبولوجيا تفاضلية 

 تطبيق ممتثل

*BT1 تحضير المصورات الطبولوجية 

RT رياضيات 

RT زمر ممتثلة 

RT عات ملساء  متنّوِ

 تطبيقات

USE استحدامات 

 تطبيقات الترخيص

INIS: 1996-02-12; ETDE: 1980-08-25 

UF طلبات التراخيص 

BT1 إجراءات إدارية 
RT تراخيص 

 تطبيقات نظيرية

NT1 تقنيات االقتفاء 

NT2 تسجيل قفّاء اإلشعاع 
NT2 تقنيات الحومة الموسومة 

NT2 تقنية طرح نظيري مزدوجة 

NT2 تمديد نظيري 
NT2 قياس المتقبِّل الشعاعي 

NT2 كشف المناعة الشعاعية 

NT3 تصوير وميضي مناعي شعاعي 
NT3 مقايسة مناعية شعاعية 

RT غروانيات إشعاعية 

RT وسم 

 تطبّق

RT طبقات 

RT طبقات جيولوجية 
RT محركات الشحنة الطباقية 

 تطريق

USE دقدقة بالكريات 

 تطعيم )البلورة(

USE تطعيم البلّورات 

 تطعيم البلّورات

UF )تطعيم )البلورة 

RT إضافات البروم 
RT إضافات الفلور 

RT إضافات الكلور 

RT زرع أيوني 
RT مقادير أثر 

RT مواد مطعّمة 

 تطعيم حار

*BT1 تكسية بالغمس 

 تطهير

INIS: 1975-12-19; ETDE: 2002-06-13 

USE تعقيم 

 تطهير الحبوب

BT1 استئصال اآلفات 

RT استئصال اآلفات بالتشعيع 

RT تعقيم 
RT حبوب 

RT حشرات 
RT حْفظ 

RT داخنات 

RT زراعة 
RT مبيدات اآلفات 

 تطور اقتصادي

1997-06-19 

UF )نمو )اقتصادي 
UF نمو اقتصادي 

RT لي الناتج المحليإجما 

RT إجمالي الناتج الوطني 
RT  ً  اقتصاديات مخططة مركزيا

RT البنك الدولي 

RT بلدان متطورة 
RT تجارة نووية 

RT تسويق 

RT تضخم 
RT تطوير الموارد 

RT تنمية مستدامة 

RT سياسة اقتصادية 
RT صناعة 

RT علم االقتصاد 

RT  قرار استعادة الضريبة االقتصادية في الواليات
 المتحدة

RT قطاع تجاري 

RT مستوى المعيشة 

 تطور المجّرة

BT1 تطّور 

RT العالم 
RT تضخم كوسمولوجي 

RT تطور نجمي 

RT تنامي المنظومة الكوكبية 
RT فيزياء فلكية 

RT كوسمولوجيا 

RT مجّرات 
RT نظرية الدوامة 

RT نماذج كوسمولوجية 

 المنظومة الشمسيةتطور 

UF تطور كوكبي 
BT1 تطّور 

RT تطور نجمي 

RT تنامي المنظومة الكوكبية 
RT سديم شمسي 

RT كواكب أولية 

RT منظومة شمسية 

 تطور بيولوجي

1983-06-30 

UF ظهور نوع تطوري جديد 

BT1 تطّور 
RT اصطناع حيوي 

RT انقراض بيولوجي 

RT بيولوجيا 

RT بيولوجيا ُجَزْيئية 
RT جغرافيا نباتية 

RT علم المستحاثات 

RT علم الوراثة 
RT كيمياء جيوأحيائية 

RT كيمياء حيوية 

RT مستحاثات، أحافير 
RT وفرة 

 تطور تقاني

INIS: 1984-10-23; ETDE: 2002-06-13 

SEE تسويق 

 تطور رياضياتي

2003-06-26 

تطوير خوارزمية، صيغة، وظيفة تحليلية، توسيع سلسلة أو 
ي من نهج بسيط إلى أكثر تقدما، شكل متطور، نموذج رياض

 معقد.

BT1 تطّور 

RT  ّتحليل دالي 
RT حلول مقاِربة 

RT خوارزميات 

RT دوال تحليلية 
RT نشر السلسلة 

RT نماذج رياضياتية 

 تطور كوكبي

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1975-11-28 

عندما يكون مناسبا ، انظر أيضا  كواكب  أو واصفات ألجل 
 كواكب محددة.

USE تطور المنظومة الشمسية 

 تطور نجمي

BT1 تطّور 

NT1 تنامي نجمي 

NT1  عمليةr 

NT1  عمليةs 

RT  هارو -أجسام ِهُربيغ 
RT احتراق الكربون 

RT احتراق الهدروجين 

RT انهيار تثاقلي 
RT تطور المجّرة 

RT تطور المنظومة الشمسية 

RT حرق الهليوم 
RT  دورةcno 

RT فلزي 

RT كوسمولوجيا 
RT  ل -مخطط ِهرتزبرنغ  روّسِ

RT منشأ 

RT نجوم 
RT نماذج النجوم 

 تطوير الموارد

INIS: 1992-03-12; ETDE: 1978-12-11 
NT1 تنمية مستدامة 

RT تطور اقتصادي 

RT تطوير مصادر الطاقة 
RT موارد 

 تطوير مصادر الطاقة

INIS: 1992-03-12; ETDE: 1977-01-10 

RT إدارة الموارد 
RT تطوير الموارد 

RT تقدير الخطورة 

RT تقدير الموارد 
RT تنمية مستدامة 

RT شركة الوقود االصطناعي 

RT طاقة الموارد 
RT مصادر الطاقة 

 تطّور

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-02-14 
 شكل البسيط إلى المعقد.عملية التطوير من ال

NT1 تطور المجّرة 

NT1 تطور المنظومة الشمسية 
NT1 تطور بيولوجي 

NT1 تطور رياضياتي 

NT1 تطور نجمي 
NT2 تنامي نجمي 

NT2  عمليةr 



 تظليل 227 تعدين

 

 

NT2  عمليةs 

 تظليل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-08-19 
RT تدفق شمسي 

RT ستائر 

RT ظالل شمسية 
RT مغاليق 

 تعابُر

RT إنقسام خيطي 

RT ف  انقسام منّصِ
RT بروتينات التآشب الجيني 

RT تآُشب جيني 

RT دنا مأشوب 
RT صبغيات 

 تعادل الطاقة

UF ميزان الطاقة الصفرية 

BT1 ميزان الطاقة 

RT بالزما 

RT معيار الوسون 
RT مفاعالت نووية حرارية 

 تعاظم الغضار

2003-08-27 

UF تشكيل غضار بوم 
*BT1 غضار 

RT ت جيولوجيةتشكيال 

RT طرح بحري 
RT طرح تحت أرضي 

RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 

RT  منشأةhades تحت األرضية لألبحاث 

 تعاقب إيكولوجي

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1981-07-06 

 تغير منظم وتدريجي في مجتمعات النبات و/ أو الحيوان.

RT إيكولوجيا 
RT تحركات سكانية 

RT تنافس 
RT تنّوع األنواع الحيّة 

RT توازن إيكولوجي 

 تعاقب طاقي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 
USE استعمال الحرارة الضائعة 

 تعاقب طاقي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 

مفهوم االنحفاظ يبدأ مع عملية درجة الحرارة العالية )مثال 
يستعمل  طاحون تصفيح الفوالذ، الفرن( ومع االسترجاع

التسخين في مراحل مسبقة تدريجياً، عنفة غازية، وعنفة 
 بخارية، وبخار العملية، وعنفة عضوية.

USE استعمال الحرارة الضائعة 

 تعاقبات نووية

USE شالالت نووية 

 تعالق  زاوي مضطرب )تكاملي(

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-26 

USE اقتران زاوي مضطرب تكاملي 

 تعالق زاوي

1996-07-16 
UF تعالق موّجه 

SF روز -نظرية بيدنهارن 

BT1 تعالقات 
NT1 تعالق زاوي مضطرب 

NT2  اقتران زاوي مضطربpac  تفاضلي 

NT2 اقتران زاوي مضطرب تكاملي 
RT اضمحالل 

RT توزع زاوي 

RT علم حركة الجسيمات 
RT  باوند -نظرية أبراغام 

 تعالق زاوي مضطرب

*BT1 تعالق زاوي 
NT1  اقتران زاوي مضطربpac  تفاضلي 

NT1 اقتران زاوي مضطرب تكاملي 

RT عزوم كهربائية نووية 
RT عزوم مغنطيسية نووية 

 تعالق زاوي مضطرب )تفاضلي(

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-26 
USE  اقتران زاوي مضطربpac  تفاضلي 

رز   كرونيغ -تعالق كرامِّ

BT1 تعالقات 

 تعالق موّجه

USE تعالق زاوي 

 تعالقات

NT1 اقتران اإللكترونات 

NT1 تعالق زاوي 
NT2 تعالق زاوي مضطرب 

NT3  اقتران زاوي مضطربpac  تفاضلي 

NT3 اقتران زاوي مضطرب تكاملي 
NT1  كرونيغ -تعالق كراِمرز 

RT تحليل تراجعي 

RT تحليل متعدد المتغيرات 

RT تقييمات مقارنة 

 تعاون

INIS: 1986-07-10; ETDE: 1979-12-17 

NT1 تعاون إقليمي 
NT1 تعاون بين الحكومات 

NT1 تعاون بين الوكاالت 

NT1 تعاون دولي 
NT1 مؤسسات مشتركة 

RT اتفاقات 

RT برامج بحوث متناسقة 
RT تعاونيات 

RT مقارنات بين المخابر 

 تعاون إقليمي

INIS: 1996-05-06; ETDE: 1978-04-06 

BT1 تعاون 

RT إدارة 
RT خدام األرضاست 

RT تحليل إقليمي 

RT تخطيط 
RT حكومة محلية 

RT حكومة والية 

RT سياسات حكومية 
RT سياسة الطاقة 

RT صنع القرار 

 تعاون بين الحكومات

INIS: 1985-04-22; ETDE: 1979-12-17 
فقط للتعاون بين الحكومة الوطنية وبين واحدة أو أكثر من 
الفروع اإلدارية للحكومة أو بين حكومات بعض الفروع 

 وليس للتعاون الدولي.
BT1 تعاون 

RT هيئات مدمجة 

 تعاون بين الوكاالت

INIS: 1994-06-27; ETDE: 1980-08-25 

BT1 تعاون 

 تعاون دولي

1996-01-09 
 ة أيضاً مفهرسًة إذا كان ذلك مناسباً.منظمات الدول المتعاون

BT1 تعاون 

RT اتفاقيات دولية 
RT االتحاد الدولي لمستهلكي الطاقة الصناعية 

RT برامج بحوث متناسقة 

RT حظر 
RT سوق أوربية 

RT سياسة خارجية 

RT عالقات دولية 
RT لجنة دولية للمعطيات النووية 

RT مراقبة دولية 

RT مساعدة عسكرية 
RT متعددة الجنسية مشاريع 

RT  مشروع كشف الميونات و النترينوهات تحت

 dumandالماء 
RT منظمات دولية 

RT نقل التقانة 

 تعاونيات

INIS: 2000-06-27; ETDE: 1980-01-15 
تستعمل بالتزامن مع الواصفة المتعلقة بالصناعة أو المنشأة 

 الوثيقة الصلة.

UF تعاونيات زراعية 
UF تعاونيات كهربائية 

UF تعاونيات نفطية 

RT أعمال صغيرة 
RT احتكارات 

RT تعاون 

RT سوق 
RT  اقتصادية -عوامل اجتماعية 

RT مرافق كهربائية 

RT مزارع 

 تعاونيات زراعية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1993-07-09 

USE تعاونيات 

USE زراعة 

 تعاونيات كهربائية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1993-07-09 

USE تعاونيات 
USE مرافق كهربائية 

 تعاونيات نفطية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1993-07-09 

USE تعاونيات 
USE صناعة نفطية 

 تَعايُش

BT1 فسيفسائية 

RT دوران الدم 

 تعتيق انفعالي

BT1 تقادم 

RT تصنيع على البارد 

 تعتيق باإلطفاء

BT1 تقادم 

RT إطفاء 

 تعتيم قطبي

USE امتصاص القلنسوة القطبية 

 تعداد كريات الدم

RT خاليا دموية 

RT دم 

 تعددية األقطاب

RT إشعاع متعددات األقطاب 

RT متعددات األقطاب 

RT نسبة المزج 

 تعديل )الحزمة(

USE جعل الحزمة معتدلة 

 تعديل )فيزيائي(

لاللكترونات، الثقوب، او الجذور. ليست للمفهوم المدرج 
 تحت الواصفة جعل الحزمة معتدلة.

USE إعادة االتحاد 

 تعديل )كيميائي(

USE أس هدروجيني 

 تعديالت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

SEE إجراءات إدارية 

 تعديالت

1985-01-17 
RT أمثَلَة 

RT إنشاء 

RT تسكين 

RT تصحيحات 

RT تغيرات 
RT صيانة 

RT مواءمة رجعية 

RT مواصفات 

 تعدين

 ينصح باستخدام واصفة أكثر تخصصاً، انظر أيضاً تصنيع. 

NT1 تعدين المساحيق 

NT1 علم المعادن الفيزيائي 



ض أعظمي مسموح به  تعدين أوجيه 228 تَعَرُّ

 

 

NT1 علم المعادن الكهربائي 

NT1 علم تعدين االستخالص 
NT2 تعدين حراري 

NT3 عملية تطايرية الفلوريد 

NT3 عملية تطايرية الكلوريد 
NT2 تعدين مائي 

RT تنقية موضعية 

RT مفاعيل معدنية 

 تعدين أوجيه

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-08 

BT1 استثمار منجمي 

RT تجهيزات منجمية 
RT تعدين سطحي 

RT تعدين منجمي هدروليكي 

RT تقانات استثمار المناجم 

 تعدين الغضار الصفحي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-02-09 

USE استثمار الشيل النفطي 

 تعدين الفحم الحجري

1991-08-09 

BT1 استثمار منجمي 

RT آالت تقطيع 
RT استثمار منجمي بالمساكن واألعمدة 

RT استثمار منجمي متراجع 

RT تعدين المساحات الصغيرة 
RT تعدين تحت أرضي 

RT تعدين سطحي 

RT تعدين شرائحي 
RT تعدين لونغ وول 

RT تعدين متطور 

RT تقانات استثمار المناجم 
RT جرافات الفحم الحجري 

RT حوامل مقصية 

RT صرف منجمي بالحمض 
RT مقاطعات إنتاج الفحم الحجري 

RT مكتب التعدين السطحي في الواليات المتحدة 

RT مناجم الفحم الحجري 
RT ناقالت حزامية 

 تعدين المساحات الصغيرة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-05-07 

*BT1 تعدين تحت أرضي 
RT تعدين الفحم الحجري 

 تعدين المساحيق

BT1 تعدين 
RT تلبيد 

RT  ّرص 

RT مساحيق 
RT مواد ملبدة 

 تعدين بالتعرية

INIS: 1975-10-09; ETDE: 2002-02-27 

USE تعدين سطحي 

 تعدين تحت أرضي

1997-06-17 

BT1 استثمار منجمي 

NT1 استثمار منجمي بالمساكن واألعمدة 
NT1 استثمار منجمي متراجع 

NT1 تعدين المساحات الصغيرة 

NT1 تعدين تكّهفي 
NT1 تعدين شرائحي 

NT1 تعدين لونغ وول 
NT1 تعدين متطور 

RT آبار منجمية 

RT إجراءات مّحورة في الموقع 
RT أنفاق منجمية 

RT إيواء 

RT اختراق نفقي 
RT استثمار الشيل النفطي 

RT انفجارات تحت أرضية 

RT انفجارات تحدث فوهات 
RT تجزئة 

RT تصريف منجمي 

RT تعدين الفحم الحجري 
RT تعدين سطحي 

RT تقانات استثمار المناجم 

RT تكّهف 

RT حركة الطبقات 
RT َحفر 

RT حفر منجمي 

RT لوحات 
RT مناجم 

 تعدين تكّهفي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 

*BT1 تعدين تحت أرضي 

 تعدين حراري

*BT1 علم تعدين االستخالص 

NT1 عملية تطايرية الفلوريد 

NT1 عملية تطايرية الكلوريد 
RT اختزال 

RT شوي 

RT صاهرات المعادن 
RT صهر المعادن 

RT كلسنة 

 تعدين سطحي

1991-08-09 

UF استثمار مناجم مفتوحة 

UF استثمار منجمي سطحي 
UF استثمار منجمي عبر الجبل 

UF تعدين بالتعرية 

BT1 استثمار منجمي 
RT استثمار الرمال النفطية 

RT استثمار الشيل النفطي 

RT استقرار المنحدر 
RT انفجارات تحدث فوهات 

RT انفجارات محتواة 

RT تجزئة 
RT تعدين أوجيه 

RT تعدين الفحم الحجري 

RT تعدين تحت أرضي 
RT تقانات استثمار المناجم 

RT َحفر 

RT غبار األنتراسيت 
RT مناجم 

 تعدين شرائحي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-05-06 

*BT1 تعدين تحت أرضي 
RT تعدين الفحم الحجري 

 تعدين لونغ وول

INIS: 1992-07-21; ETDE: 1977-03-08 
*BT1 تعدين تحت أرضي 

RT تعدين الفحم الحجري 

RT تعدين منجمي هدروليكي 

 تعدين مائي

*BT1 علم تعدين االستخالص 

RT استخالص بالمذيب 

RT ترسيب 
RT سوائل التمليص 

 تعدين متطور

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 

*BT1 تعدين تحت أرضي 
RT تعدين الفحم الحجري 

 تعدين منجمي هدروليكي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-05-07 
BT1 استثمار منجمي 

RT تعدين أوجيه 

RT تعدين لونغ وول 
RT تقانات استثمار المناجم 

 تعّدٍ حيوي

INIS: 1985-07-23; ETDE: 1987-10-23 

اختراق بواسطة النباتات أو الحيوانات  لحواجز طبيعية أو 
من صنع اإلنسان، مثل  مواقع التخلص من النفايات.بدون 

 التدخل البشري.

UF )اندساس )حيواني 
UF )اندساس )نباتات 

SF اندساس 

RT حواجز 
RT ض البيئي  مسار التعرُّ

RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 

RT منشآت نُفايات مشعّة 

RT منشآت نووية 
RT وقاية فيزيائية 

 تعّدد الصيغة الصبغية

UF صيغة رباعية 

BT1 صيغة صبغية 
RT طفرات جينومية 

RT كولشيسين 

 تعرف األشكال

INIS: 1976-05-07; ETDE: 1975-12-16 
 تعريف أشكال ونماذج دون مشاركة بشرية فعالة.

UF تعريف الصور 

UF لنفطتعّرف انسكاب ا 
RT أجهزة عرض 

RT أخيلة 

RT أنابيب الصورة 
RT ماسحات الصورة 

RT مخططات بيانية 

RT مدى الرؤية 
RT مسارات الجسيمات 

RT معالجة البيانات 

RT منظومات تحديد الهوية 
RT واسمات اسنادية 

 تعرفة حمولة الذروة

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1976-03-22 
BT1 أسعار 

RT كهربائية(إدارة الحمولة )ال 

RT استطاعة دون الذروة 
RT تسعير في أوقات اإلستخدام 

RT طاقة كهربائية 

RT مرافق عامة 
RT مقاييس االستطاعة 

 تعرية

للتفاعالت النووية فقط. لتجريد االلكترون استخدم فقد 
 الكتروني.
*BT1 تفاعالت االنتقال 

RT  فيلبس -عملية أوبنهايمر 

RT نظرية بتلر 
RT نظرية ِسربِر 

 تعرية أفقية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-09-19 
RT تنظيمات 

RT صناعة نفطية 

 تعرية بالبخار

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-12-10 
BT1 معالجة المياه 

*BT1 معالجة النفايات 

RT ماء مستهلك 

 تعرية جوية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 

BT1 مواد 

RT تسرب الهواء 
RT  كتيمة للغازجوانات 

RT حماية من العوامل الجوية 

RT عزل حراري 

 تعرية كيميائية

*BT1 إزالة التغليف 

 تعريف الصور

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-08-07 
USE انسكابات النفط 

USE تعرف األشكال 

 تعّرض )جرعات إشعاعية(

USE جرعات إشعاعية 

ض إشعاعي )جرعات(  تعرُّ

USE جرعات إشعاعية 

ض أعظمي مسموح به  تَعَرُّ

UF ض أعظمي مقبول  تعرُّ
*BT1 معايير األمان 

RT جرعات إشعاعية 

RT جرعات ُكلِّيَّة 
RT جرعة أعظمية مسموح بها 



ض أعظمي مقبول 229 تغاير البيانات  تعرُّ

 

 

ض أعظمي مقبول  تعرُّ

USE ض أعظمي مسموح به  تَعَرُّ

ض بيئي  تعرُّ

INIS: 1992-02-20; ETDE: 1984-09-21 

RT إشعاعات مؤيِّنة 

RT تعّرض حاد 
RT ض مزمن  تعرُّ

RT تلوث المياه 

RT تلوث الهواء 
RT ث أرضي  تلوُّ

RT مسرطنات 

RT مواد خطرة 
RT مولِّدات الطفرة 

 تعّرض حاد

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1978-06-14 
 للتعرض الحاد لإلشعاع، استعمل التشعيع الحاد.

NT1 تشعيع حاد 

RT تأثيرات بيولوجية 
RT ض بيئي  تعرُّ

RT ية  ُسّمِ

RT عالقات االستجابة بالجرعة 

ض قبل الوالدة  تعرُّ

INIS: 1986-04-04; ETDE: 1980-05-06 

 للتعرض قبل الوالدة لإلشعاع  الستعمل التشعيع قبل الوالدة. 

NT1 تشعيع قبل الوالدة 
RT أجنة مكتملة 

RT إجهاد بيولوجي 

RT تأثيرات بيولوجية 
RT َحْمل 

RT ية  ُسّمِ

ض مزمن  تعرُّ

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1978-06-14 
 للتعرض المزمن لإلشعاع استعمل التشعيع المزمن.

NT1 تشعيع مزمن 

RT إجهاد بيولوجي 
RT تأثيرات بيولوجية 

RT ض بيئي  تعرُّ
RT ية  ُسّمِ

 تعّرض مهني

INIS: 1985-04-23; ETDE: 1984-06-29 

RT إشعاعات مؤيِّنة 
RT أمان مهني 

RT أمراض مهنية 

RT جرعات إشعاعية 
RT مجموعة الناس الحرجة المعرضة لإلشعاع 

RT مسرطنات 

RT مهن 
RT مولِّدات الطفرة 

 تعّرف انسكاب النفط

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-08-07 

USE انسكابات النفط 
USE تعرف األشكال 

ق  تعرُّ

USE َعَرق 

 تعزيز

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1976-11-01 

RT إجراءات إدارية 

RT إذعان 
RT تهاكاتان 

RT تنظيمات 

RT تنظيمات التلوث 
RT تنفيذ 

RT قوانين 

RT مظاهر قانونية 
RT موارد مالية فائضة في الواليات المتحدة 

RT وكاالت مراقبة التلوث 

 qتعزيز 

2000-04-12 
SEE  ميزوناتk1-1270 

SEE  ميزوناتk1-1400 

 تعطير

1986-05-26 
تحويل أي بنية هيدروكربونات غير عطرية إلى       

 هيدروكربونات عطرية.

BT1 تفاعالت كيميائية 
RT عطريات 

 تعطيل

RT تعقيم 

RT حْفظ 
RT منع 

 تعقيم

UF تطهير 
NT1 تعقيم بالتشعيع 

NT2 تعقيم باإلشعاع 

RT أبواغ جرثومية 
RT إطالق الحشرات العقيمة 

RT استئصال اآلفات 

RT بسترة 
RT ير الحبوبتطه 

RT تعطيل 

RT تقنية الذكور العقيمة 
RT حْفظ 

RT غذاء 

RT مبيدات الجراثيم 
RT معقمات كيميائية 

 تعقيم باإلشعاع

ETDE: 1995-05-05 

 استعمل التشعيع لتعقيم المواد الغذائية.
UF )تشعيع الغذاء )تعقيم باإلشعاع 

UF )تعقيم بالتشعيع )غذاء 

*BT1 تعقيم بالتشعيع 
*BT1 معالجة الغذاء 

RT غذاء 

RT مشروع دولي لتشعيع الغذاء 

 تعقيم بالتشعيع

1985-07-19 

BT1 تشعيع 
BT1 تعقيم 

NT1 تعقيم باإلشعاع 

RT إطالق الحشرات العقيمة 
RT استئصال اآلفات بالتشعيع 

RT تقنية الذكور العقيمة 

RT محطة شعاعية لتعقيم المنتجات الطبية 

 تعقيم بالتشعيع )غذاء(

ETDE: 1995-05-05 

USE تعقيم باإلشعاع 

 تعلم

NT1 التعليم اإللكتروني 

RT تدريب 

RT تعليم 

RT سلوك 
RT منعكسات شرطية 

RT مواقف 

 تعليب

UF تلبيس 

*BT1 تصنيع المواد 

RT تغليف 
RT علب وقود 

 تعليب )غذاء(

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 

USE معالجة الغذاء 

 تعليم

UF تدريس 

NT1 تدريب 

NT2 التعليم اإللكتروني 
RT أدلة اإلستخدام 

RT أطفال 

RT تعلم 
RT ثقافة األمان 

RT مراهقون 

RT منشآت تعليمية 
RT نقل التقانة 

RT وسائل تعليمية 

 تعليم بمساعدة الحاسوب

2016-06-24 
USE التعليم اإللكتروني 

 تعليم بمساعدة الحاسوب

INIS: 2000-03-28; ETDE: 1987-12-10 

 تعمية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-07-20 
 التشفير وفك التشفير لرسائل في رمز سري.

NT1 تعمية كمومية 

RT أمن 
RT اتصاالت 

RT ية  حماية السّرِ
RT معلومات 

RT نقل البيانات 

 تعمية كمومية

INIS: 2005-11-01; ETDE: 2005-10-31 

 تقارب لجعل االتصاالت سرية باالعتماد على ظاهرة من
 الميكانيك الكمومي.

BT1 تعمية 
RT أجهزة الذاكرة 

RT بتات كمومية 

RT ميكانيك كمومي 

 تعويض

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 

USE استرداد التكلفة 

 تعويض )العاملين(

USE تعويض العمال 

 تعويض الضحايا

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1978-03-08 

                                                                                           
 للضحايا غير المشمولين بتعويض العمال.

RT إدارة الحوادث 

RT أمن مالي 
RT تأمين 

RT تعويض العمال 

RT حوادث 
RT كارثة طبيعية استثنائية 

RT مسؤوليات 

 تعويض العمال

UF )تعويض )العاملين 
RT إدارة الحوادث 

RT أمن مالي 

RT اتفاقيات التأمين 
RT تعويض الضحايا 

RT حوادث 

RT مخاطر 
RT مسؤولية قانونية مدنية 

RT مظاهر قانونية 

 تعويم

BT1 عمليات الفصل 

RT تحضير الفحم 

RT تخصيب الركاز 
RT فصل بالرغوة 

RT معالجة الركاز 

RT معالجة النفايات 

 تعيين )كيميائي(

ETDE: 2002-06-13 

USE ميائيتحليل كي 

 تعيينات

1985-12-10 
USE حصص 

 تغاير البيانات

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1979-02-27 
 يتعلق بعدم اليقين اإلحصائي في الكميات مقاسة.

UF ارتياب في قيم البيانات 

RT إحصاء 
RT أخطاء 

RT بيانات 

RT دقّة 
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 تغبير صخري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-10-20 
تغبير مناطق تحت األرض بحجر كلس مطحون أو أي نوع 

من أنواع الغبار الخامل تقريبياً، وذلك لتخفيف مخاطر 
 االنفجار.

RT أغبرة 

RT مناجم الفحم الحجري 

 تغذية

RT أعالف حيوانية 
RT استيالد الحيوان 

RT تربية على نطاق واسع 

RT تنشئة 
RT عوز غذائي 

RT غذاء 

RT ُغذيّات 
RT قوت 

RT وعية الحياة ن 

 تغذية

NT1 رعي 

RT غذاء 

RT ُغذيّات 
RT قوت 

 تغذية حقيقية

INIS: 1975-12-17; ETDE: 1976-08-24 

RT أسمدة 
RT بحيرات 

RT تلوث المياه 

RT طحالب 
RT علم المياه العذبة 

RT ُغذيّات 

RT مصبات األنهار 
RT منظومات بيئية مائية 

 تغذية راجعة

UF تغذية راجعة للمناخ 

RT آليات مؤازرة 
RT تحكم 

RT تحكم ذو حلقة مغلقة 
RT مخططات نيكويست 

RT نظرية التحكم 

 تغذية راجعة للمناخ

2013-12-13 
USE تغذية راجعة 

USE تغير مناخي 

 تغطيات

1999-05-27 
UF أغلفة 

RT أنابيب 

RT تزجيج ثالثي 

RT تزجيج مزدوج 

RT تقنيع 

RT حاويات 
RT طبقات 

RT ُكسوات 

RT مغاليق 
RT مواد تزجيج 

 تغليف

 للعملية فقط
*BT1 تكسية سطحية 

RT إزالة التغليف 

RT تصفيح 
RT تعليب 

RT طلي 

RT ظهارة قاسية 
RT علب وقود 

RT وقود نووي يتحمل الحادث 

 تغويز

أي تقنية لتحويل فحم أو منتجات أخرى إلى وقود غازي. 
 ألجل أنواع أخرى من التغويز، أنظر تبخر، غليان أو تقطير.

BT1 عملية حرارية كيميائية 

NT1 تحليل حراري باألكسدة الجزئية 
NT1 )تغويز )في الموقع 

NT1 تغويز الفحم 

NT2   عمليةbabcock and wilcox-dupont 

NT2  عملية  إنتاج غاز متوسط درجة الحرارة

 بتفاعل  الفحم مع بخار الماء
NT2  عمليةconsol في الغاز االصطناعي 

NT2  عمليةcs-r في التغويز الهدروجيني 

NT2  عمليةdow في التغويز 
NT2  عمليةfw ذات الدورة المشتركة 

NT2  عمليةgkt  حيث يتفاعل المزيج من الغبار

 واألكسجين والبخار لتشكل غاز اصطناعي
NT2  عمليةhtw في التغويز 

NT2  عمليةig 

NT2  عمليةlurgi   في تحول الفحم غير المتكسر إلى
 ز متوسط الحرارةغا

NT2  عمليةorc  لجسيمات متحللة نارياً في درجات

 فهرنهايت 1400حرارة أقل من 
NT2  عمليةu-gas 

NT2  عملية إنتاج غاز الماء أو غاز اصطناعي من

 غبار الفحم
NT2 عملية إنتاج غاز من الكربون من الفحم 

NT2 عملية أوتّو لتغويز حّمام الخبث 

NT2 عملية الفحم القوسي 
NT2 عملية برنفلو في التغويز 

NT2 عملية بيتغاز 

NT2 عملية بيكون 
NT2 عملية تحلل حراري مائي وميضية 

NT2 عملية تحلّل حراري 

NT2 عملية تحويل الفحم إلى غاز على مرحلتين 
NT2 عملية تغويرkbw 

NT2 عملية تغويز 

NT2  عملية تغويزexxon 
NT2 عملية تغويز الفحم والملح المصهور 

NT2 عملية تغويز الكربون 

NT2  عملية تغويز الكربون باستخدام األكسجين
 وحّمام من الحديد المصهور

NT2 عملية تغويز طبقة مميّعه دّواره 

NT2  عملية تغويز في حمام الحديد السائل تحت

 الضغط الحاوي عميل تثبيت كبريتي

NT2  أوتّو بدرجات عالية  -عملية تغويز لساربرغ

 من الحرارة
NT2 عملية تغويز هدروجيني 

NT2 عملية تغويز همبولت 

NT2 عملية تغويزkrw 
NT2 عملية تكتيل الرماد 

NT2 عملية تكساكو بالتغويز 

NT2 عملية تكّون أو إزالة الخبث 
NT2  دين -عملية توسكو 

NT2 عملية توسكول 

NT2  للتغويز 100عملية روز 
NT2 عملية سيكوك في التحلّل الحراري للفحم 

NT2 ية سينتان إلنتاج غاز عالي أو متوسط عمل
 الحرارة

NT2  عملية شركة كلّوغ إلنتاج غاز عالي درجة

 الحرارة

NT2  كوبرز في التغويز -عملية شل 

NT2  عملية كوبروتوتسك تفاعل جميع أنواع الفحم

 تحت الضغط الجوي لكوبر وتوتسك
NT2 عملية كولكون في التكربن الهدروجيني 

NT2 تغويز الفحم الحجري وتنقية عملية متكاملة ل

 الغاز
NT2 عملية وستنغهاوس في التغويز 

NT2  عملية وقود منقولce 

NT2  انكاندسنت في التغويز -عملية ولّمان 
NT2  غالوشا لمعالجة مسحوق الفحم  -عملية ولّمان

 مع بخار األكسجين

NT2  دكهام إلنتاج غاز منخفض  -عملية وودال
 الحرارة

NT1 ري حيويعملية غاز حرا 

RT فحم 

 تغويز )في الموقع(

2000-04-12 

UF تغويز سفلي 

UF  عملية هولزهايمر بتغويز غضار الزيت تحت
 األرض

*BT1 تغويز 

*BT1 )معالجة )في الموقع 
RT )احتراق )في الموقع 

RT تغويز الفحم 

RT ربط الُحفَر بواسطة التيار الكهربائي 

 الحراري الحيوي igtتغويز 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-12-14 
USE عملية غاز حراري حيوي 

 تغويز الفحم

1997-06-17 

UF  ديدييه -عملية  بوبياغ 
UF  عمليةatgas  النتاج غاز ذي محتوى حراري

 عالي

UF  عمليةavg 
UF  عمليةbcr 

UF  عمليةcsiro إلنتاج الميتان والقطران ...إلخ 

UF  عمليةpatgas لتغويز الفحم 
UF ية عملtri-gas عالية الضغط للتغويز 

UF  عملية إنتاج غاز من أحادي أكسيد الكربون

 والهدروجين
UF  عملية بانيندكوبتلقيم الفحم إلى مركز اسطوانة

محاطة بالبخار واالكسجين أو مزيج البخار 

 والهواء
UF  عملية تحويل غازات صنعية من الفحم الحجري

 إلى المتان

UF تخدام األكسدة الجزئيةعملية تغويز الفحم باس 
UF عملية تغويز عالي درجة الحرارة 

UF عملية تغويز كونوكو 
UF ولّمان-عملية تغويز لماكدويل 

UF عملية روباتش في تغويز الفحم 

UF  مورغان -عملية ريلي 
UF عملية زهورفلف 

UF  عملية ستون و وبستر النتاج وقود كبريتي

 منخفض من الكربون
UF  عملية ستون و وبستر النتاج وقود كبريتي

 منخفض من الكربون

UF  عملية ستويك- fw 
UF عملية سكوكس باألكسدة االنتقائية 

UF عملية سيمبلكس في التغويز 

UF  ونترشال -عملية شمالفيلدت 
UF عملية ليشتنبرغ 

UF عملية متقبل ثنائي أكسيد الكربون 

UF واد الخام عملية هافلكس بالتسخين المستمر للم
 الكربونية

UF عملية هوفمان 

UF عملية ويلبوت في تغويز مختلف أنواع الفحم 
SF  عمليةcs-sr لهدرجة المواد الكربونية 

SF  غالوكسي -عملية تيسن 

SF  ترويش/ موبيل لصناعة الغاز من  -عملية فيشر
 الغازولين

*BT1 تغويز 

NT1   عمليةbabcock and wilcox-dupont 
NT1   عملية  إنتاج غاز متوسط درجة الحرارة بتفاعل

 الفحم مع بخار الماء

NT1  عمليةconsol في الغاز االصطناعي 
NT1  عمليةcs-r في التغويز الهدروجيني 

NT1  عمليةdow في التغويز 

NT1  عمليةfw ذات الدورة المشتركة 
NT1  عمليةgkt  حيث يتفاعل المزيج من الغبار

 تشكل غاز اصطناعيواألكسجين والبخار ل

NT1  عمليةhtw في التغويز 
NT1  عمليةig 

NT1  عمليةlurgi   في تحول الفحم غير المتكسر إلى

 غاز متوسط الحرارة
NT1  عمليةorc  لجسيمات متحللة نارياً في درجات

 فهرنهايت 1400حرارة أقل من 

NT1  عمليةu-gas 
NT1  عملية إنتاج غاز الماء أو غاز اصطناعي من

 غبار الفحم

NT1 عملية إنتاج غاز من الكربون من الفحم 
NT1 عملية أوتّو لتغويز حّمام الخبث 

NT1 عملية الفحم القوسي 

NT1 عملية برنفلو في التغويز 

NT1 عملية بيتغاز 

NT1 عملية بيكون 

NT1 عملية تحلل حراري مائي وميضية 
NT1  ّل حراريعملية تحل 

NT1 عملية تحويل الفحم إلى غاز على مرحلتين 

NT1 عملية تغويرkbw 
NT1 عملية تغويز 

NT1  عملية تغويزexxon 
NT1 عملية تغويز الفحم والملح المصهور 

NT1 عملية تغويز الكربون 
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NT1  عملية تغويز الكربون باستخدام األكسجين وحّمام

 من الحديد المصهور
NT1 عملية تغويز طبقة مميّعه دّواره 

NT1  عملية تغويز في حمام الحديد السائل تحت الضغط

 الحاوي عميل تثبيت كبريتي
NT1  أوتّو بدرجات عالية من  -عملية تغويز لساربرغ

 الحرارة

NT1 عملية تغويز هدروجيني 
NT1 عملية تغويز همبولت 

NT1 عملية تغويزkrw 

NT1 عملية تكتيل الرماد 
NT1 لية تكساكو بالتغويزعم 

NT1 عملية تكّون أو إزالة الخبث 

NT1  دين -عملية توسكو 
NT1 عملية توسكول 

NT1  للتغويز 100عملية روز 

NT1 عملية سيكوك في التحلّل الحراري للفحم 
NT1  عملية سينتان إلنتاج غاز عالي أو متوسط

 الحرارة

NT1  عملية شركة كلّوغ إلنتاج غاز عالي درجة
 الحرارة

NT1  كوبرز في التغويز -عملية شل 

NT1  عملية كوبروتوتسك تفاعل جميع أنواع الفحم
 تحت الضغط الجوي لكوبر وتوتسك

NT1 عملية كولكون في التكربن الهدروجيني 

NT1 عملية متكاملة لتغويز الفحم الحجري وتنقية الغاز 
NT1 عملية وستنغهاوس في التغويز 

NT1  عملية وقود منقولce 

NT1 انكاندسنت في التغويز -ملية ولّمان ع 
NT1  غالوشا لمعالجة مسحوق الفحم مع  -عملية ولّمان

 بخار األكسجين

NT1  دكهام إلنتاج غاز منخفض  -عملية وودال
 الحرارة

RT تحليل حراري باألكسدة الجزئية 

RT )تغويز )في الموقع 

RT تنظيف بالغاز الساخن 

RT اتج التغويزعمليات إضافة بخار الماء إلى نو 

RT عمليات النتاج غاز طبيعي 
RT  عمليةcng إلزاحة كبريتيد الهدروجين 

RT عنفات غازية تعمل بالفحم 

RT فحم 
RT  مشروعthunderbird 

RT منشآت الغازولين 

RT منشآت الِمتانول 
RT منشآت تغويز الفحم 

RT وقود إصطناعي 

 تغويز سفلي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-05-03 

USE )تغويز )في الموقع 

 تغير مناخي

INIS: 1999-05-05; ETDE: 1991-10-28 

UF تغذية راجعة للمناخ 

UF تغيرات مناخية عالمية 

NT1 مفعول الدفيئة 
RT unfccc 

RT إعالن ريو 

RT اتفاقية باريس 
RT بروتوكول كيوتو 

RT تجارة اإلصدارات 

RT حماية بيئية 
RT درجة الحرارة العادية 

RT صداراتضريبة اإل 

RT طبقة األوزون 
RT علم المناخ القديم 

RT مطر حامضي 

 تغيرات

NT1 تأرجحات 

NT2 تأرجحات النداو 

NT1 تغيرات جغرافية 
NT2 مفعول خطوط العرض 

NT1 تغيرات حولية 

NT1 تغيرات ساعية 
NT1 تغيرات شهرية 

NT1 تغيرات ليلية 

NT1 تغيرات يومية 
NT1 تغيّرات فصلية 

NT1 دورية 

RT اضطرابات 

RT اهتزازات 
RT تعديالت 

RT تكييف 

RT درجات الحرية 
RT ضجيج المفاعل 

RT ضجيج درجة الحرارة 

RT عابرات 
RT نبضات 

 تغيرات تكوينية

INIS: 1993-09-01; ETDE: 1980-02-11 

RT بنية إلكترونية 
RT بنية جزيئية 

RT تآثر التشكيل 

 تغيرات جغرافية

INIS: 1999-07-16; ETDE: 1977-10-19 
BT1 تغيرات 

NT1 مفعول خطوط العرض 

RT  جنوب -عدم التناظر شمال 
RT  غرب -التناظر شرق 

 تغيرات حولية

BT1 تغيرات 

 تغيرات ساعية

INIS: 1981-07-08; ETDE: 1980-03-04 

 االختالف من ساعة ألخرى.

BT1 تغيرات 

 تغيرات شكلية

NT1 تغيّرات فوق صوتية 

RT أنسجة حيوانية 

RT تأثيرات بيولوجية 
RT تربية النبات 

RT مجهرية 

RT مورفولوجيا 

 تغيرات شهرية

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1978-04-06 

BT1 تغيرات 

 تغيرات ليلية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-07-09 

BT1 تغيرات 

RT تغيرات يومية 

 تغيرات مناخية عالمية

INIS: 1992-01-08; ETDE: 1991-10-28 

USE تغير مناخي 

 تغيرات يومية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-10-07 

USE تغيرات يومية 

 تغيرات يومية

 تتضمن االختالف النهاري والنصف نهاري يوما وراء يوم.
UF اختالفات سركادية 

UF تغيرات يومية 

UF تغيّر نصف يومي 
UF تغيّر يومي 

BT1 تغيرات 

RT تغيرات ليلية 
RT دور ضوئي 

 تغيريّة بيولوجية

UF )متغيريّة )بيولوجية 

NT1 تغيُّرية جينية 
RT تكيّف بيولوجي 

 تغيير الموضع

انظر ايضاً نقل النشاط اإلشعاعي لحركة وتوضع المواد 
 المشعة من خالل المفاعل.

RT أيونات 

RT عصارة النبات 
RT علم الحركة 

RT فلزات 

RT مركبات عضوية 
RT نباتات 

RT نظائر مستقرة 

RT هجرة نكليدات مشعة 

 تغييرات متبادلة للمواضع

USE زيوغ صبغية 

 تغيّر حراري

INIS: 2000-07-24; ETDE: 1977-08-09 

USE إنضاج 

 تغيّر نصف يومي

USE تغيرات يومية 

 تغيّر يومي

USE تغيرات يومية 

 تغيّرات فصلية

UF تسعير في أوقات الفصول 
BT1 تغيرات 

RT تسعير في أوقات اإلستخدام 

RT فصول 
RT نماذج المناخ 

 تغيّرات فوق صوتية

BT1 تغيرات شكلية 

RT إصالح بيولوجي 
RT إعادة تنشيط ضوئي 

RT علم الخلية 

RT مجهرية إلكترونية 
RT نات خلوية  مكّوِ

 تغيَّرات مرضية

NT1 أرجيّة 
NT1 أكياس 

NT1 التهاب 

NT1 انحالل الدم 
NT1 هات  تشوُّ

NT2 تشوهات خلقية 

NT3 متالزمة داون 
NT1 تليُّف 

NT1  َْحبَن 

NT1 خّراجات 
NT1 داء االخضرار 

NT1 صدمة بيولوجية 

NT1 ضخامة 
NT1 ضخامة الطحال 

NT1 ضمور 

NT1 قرحات 
NT1 ُكالس 

NT1 نَتْف 

NT1 نخر 
NT2 َغْنغَرة 

NT2 نخر عظمي شعاعي 

NT1 نَْخر 
NT1 نزف 

NT1 نُفاخ 

NT1 نواسير 

NT1 وذمة 

NT1 يرقان 

RT أعراض 
RT أمراض 

RT أورام ُحبَْيبيّة 

RT علم األمراض 
RT قلّة الكريات البيض 

RT ُمْمرضات 

RT نشوء المرض 

 تغيُّرية جينية

2000-01-11 

UF )متغيِّرية )جينية 
BT1 تغيريّة بيولوجية 

RT تآُشب جيني 

RT ترانسبوزونات 
RT توازن إيكولوجي 

RT عديدات تشكُّل بتقييد طول الشُّْدفة 

 تغيّم )طقس(

1992-03-25 
USE غطاء سُُحب 

 تفاح

*BT1 ثِمار 

RT أشجار الفاكهة 
RT دودة ثمار التفاح 

RT فصيلة وردية 



 تفاعل آز التماثر المتسلسل 232 الت األيونات الثقيلةتفاع

 

 

 تفاعل آز التماثر المتسلسل

1994-06-27 
USE تفاعل متسلسل متعدد اآلز 

 تفاعل الطُّْعم والمضيف

RT  المستضد -تفاعالت الضد 

RT طعوم 
RT غرائس 

RT مضيف 

RT معقد التوافق النسيجي 
RT مناعة 

 تفاعل بلمرة جذرية

*BT1 بلمرة 

 ألدر-تفاعل ديلز

*BT1 تحلّق 

 تشالميرز -تفاعل زيالّرد 

*BT1 كيمياء الذرة الحارة 

 تفاعل سطح دلتا

USE كمون سطح دلتا 

 كرافتس -تفاعل فريدل 

BT1 تفاعالت كيميائية 

 معدن سائل -تفاعل ماء 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-02 
USE  المعدن المصهور -تفاعالت الماء 

 تفاعل متسلسل متعدد اآلز

1994-06-27 

طريقة الكيمياء الحيوية )في االزجاج( إلعداد عدد كبير لنسخ 
من الجين المختار أو بعض أجزاء أخرى من الدنا. والكميات 
هذه لنسخ الجين لتوفير االحتياجات المادية الطالق التسلسل، 

ألخرى أو ألجل الهندسة الوراثية أو للتحليالت الكيميائية ا
 هندسة البروتين.

UF تفاعل آز التماثر المتسلسل 

BT1 تضخيم الجينة 
RT تقانة حيوية 

RT طفرات جينيّة 

RT كلَونة الدنا 
RT هندسة البروتين 

RT )هندسة جينية )وراثية 

 130تفاعالات التلّوريوم 

INIS: 1980-12-01; ETDE: 1981-01-09 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 161تفاعالت  ديسبروسيوم 

1984-11-30 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 40تفاعالت أرغون 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 تفاعالت أساسية

1999-03-23 

BT1 تآثرات 

NT1 تآثرات تثاقلية 
NT1 تآثرات ضعيفة 

NT2 اضمحالل لبتوني 

NT2 تآثرات فيرمي 
NT1 تآثرات قوية 

NT2 تآثرات تبادل الشحنة 

NT2 تصادمات محيطية 
NT1 تآثرات كهرمغنطيسية 

NT2 إنتاج  ضوئي 

NT3 مفعول بريماكوف 
NT2 إنتاج كهربائي 

NT2  فوتون -تأثرات فوتون 

NT2  هادرون -تأثرات فوتون 
NT3  باريون -تأثرات فوتون 

NT4  نكليون -تأثرات فوتون 

NT5  تونبرو -تأثرات فوتون 
NT5  نترون -تأثرات فوتون 

NT4  هيبرون -تأثرات فوتون 

NT3  ميزون -تأثرات فوتون 
NT2 تبعثر كولوني 

NT2 عمليات انقالب أُومكالب 

NT2 مفعول كومبتون 
RT تآثرات التيارات المشحونة 

RT تفاعالت التيار المعتدل 

RT قوانين االنحفاظ 
RT كمونات 

RT مبادىء الصمود 

RT نظريات الحقل الموحد 

 18تفاعالت أكسجين 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

RT  18أكسجين 

 تفاعالت ألفا النووية

UF  3تفاعالت هليوم 
*BT1 تفاعالت الجسيمات المشحونة 

 تفاعالت إلكترونية

*BT1 تفاعالت الجسيمات المشحونة 
*BT1 تفاعالت لبتونية 

NT1 انشطار بواسطة اإللكترونات 

 الت أيونيةتفاع

USE أيونات 
USE تفاعالت كيميائية 

 تفاعالت اختزال وأكسدة

1992-01-21 

UF ارجاع-أكسدة 
UF تفاعالت ارجاع األكسجين 

BT1 تفاعالت كيميائية 

RT أكسدة 
RT اختزال 

RT عطريات هدروجينية 

 تفاعالت ارجاع األكسجين

2016-05-03 

USE تفاعالت اختزال وأكسدة 

 36تفاعالت األرغون 

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-08-12 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 14تفاعالت األكسجين 

1992-02-18 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 16تفاعالت األكسجين 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

RT  16أكسجين 

 17تفاعالت األكسجين 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

RT  17أكسجين 

 27الت األلمنيوم تفاع

INIS: 1978-08-30; ETDE: 1978-10-19 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 تفاعالت األيونات الثقيلة

1995-05-03 

BT1 تفاعالت نووية 
NT1  130تفاعالات التلّوريوم 

NT1  161تفاعالت  ديسبروسيوم 
NT1  40تفاعالت أرغون 

NT1  18تفاعالت أكسجين 

NT1  36تفاعالت األرغون 
NT1  14تفاعالت األكسجين 

NT1  16تفاعالت األكسجين 

NT1  17تفاعالت األكسجين 
NT1  27تفاعالت األلمنيوم 

NT1  110تفاعالت البالّديوم 

NT1  118تفاعالت البالّديوم 
NT1   39تفاعالت البوتاسيوم 

NT1  205تفاعالت التاليوم 

NT1  183تفاعالت التنغستين 

NT1 184الت التنغستين تفاع 

NT1  232تفاعالت التوريوم 

NT1  48تفاعالت التيتانيوم 
NT1 46تفاعالت التيتانيوم 

NT1 49تفاعالت التيتانيوم 

NT1 50تفاعالت التيتانيوم 
NT1  197تفاعالت الذهب 

NT1  23تفاعالت الصوديوم 

NT1 تفاعالت الفسفور 
NT1  124تفاعالت القصدير 

NT1 112تفاعالت القصدير 

NT1 116تفاعالت القصدير 
NT1 118تفاعالت القصدير 

NT1 120تفاعالت القصدير 

NT1  12تفاعالت الكربون 
NT1  13تفاعالت الكربون 

NT1  14تفاعالت الكربون 

NT1  35تفاعالت الكلور 
NT1  37تفاعالت الكلور 

NT1  92تفاعالت الموليبدنوم 

NT1  96تفاعالت الموليبدنوم 
NT1  98تفاعالت الموليبدنوم 

NT1  166تفاعالت الهدف إيربيوم 

NT1  165تفاعالت الهولميوم 
NT1  127تفاعالت اليود 

NT1 تفاعالت اندماج أيونات ثقيلة 

NT1 تفاعالت اندماج غير كاملة 
NT1  79تفاعالت بروم 

NT1  81تفاعالت بروم 

NT1  11تفاعالت بريليوم 
NT1  7تفاعالت بريليوم 

NT1 8ت بريليوم تفاعال 

NT1  9تفاعالت بريليوم 
NT1  209تفاعالت بزموت 

NT1  10تفاعالت بور 

NT1  11تفاعالت بور 
NT1  8تفاعالت بور 

NT1  70تفاعالت جرمانيوم 

NT1  74تفاعالت جرمانيوم 
NT1  76تفاعالت جرمانيوم 

NT1  54تفاعالت حديد 

NT1  56تفاعالت حديد 
NT1  58تفاعالت حديد 

NT1  206تفاعالت رصاص 

NT1  208تفاعالت رصاص 

NT1  90تفاعالت زركونيوم 

NT1  92تفاعالت زركونيوم 

NT1  96تفاعالت زركونيوم 
NT1  64تفاعالت زنك 

NT1  68تفاعالت زنك 

NT1  70تفاعالت زنك 
NT1  45تفاعالت سكانديوم 

NT1  76تفاعالت سلينيوم 

NT1  80تفاعالت سلينيوم 
NT1  82تفاعالت سلينيوم 

NT1  144تفاعالت سماريوم 

NT1  154تفاعالت سماريوم 
NT1  28تفاعالت سيليسيوم 

NT1  29تفاعالت سيليسيوم 
NT1  30تفاعالت سيليسيوم 

NT1  155تفاعالت غادولينيوم 

NT1  51تفاعالت فاناديوم 

NT1  109تفاعالت فضة 

NT1  19تفاعالت فلور 

NT1  122تفاعالت قصدير 
NT1  40تفاعالت كالسيوم 

NT1  42تفاعالت كالسيوم 

NT1  44تفاعالت كالسيوم 
NT1  48تفاعالت كالسيوم 

NT1  32تفاعالت كبريت 

NT1  33تفاعالت كبريت 
NT1  34تفاعالت كبريت 

NT1  36تفاعالت كبريت 

NT1  39تفاعالت كبريت 
NT1  52تفاعالت كروم 

NT1  54تفاعالت كروم 

NT1  80تفاعالت كريبتون 
NT1  82تفاعالت كريبتون 

NT1  83تفاعالت كريبتون 

NT1  84تفاعالت كريبتون 
NT1  86تفاعالت كريبتون 

NT1  129تفاعالت كزينون 

NT1  132تفاعالت كزينون 
NT1  134تفاعالت كزينون 

NT1  136تفاعالت كزينون 

NT1  59تفاعالت كوبالت 
NT1 تفاعالت ال مرنة عميقة باأليونات الثقيلة 

NT1 139اعالت النتانيوم تف 

NT1  11تفاعالت ليتيوم 



 تفاعالت األيونات الثقيلة المخمدة بشدة 233 37تفاعالت الكلور 

 

 

NT1  6تفاعالت ليتيوم 

NT1  7تفاعالت ليتيوم 
NT1  8تفاعالت ليتيوم 

NT1  9تفاعالت ليتيوم 

NT1  24تفاعالت مغنزيوم 
NT1  25تفاعالت مغنزيوم 

NT1  26تفاعالت مغنزيوم 

NT1  55تفاعالت منغنيز 
NT1  100تفاعالت موليبدنوم 

NT1 13تروجين تفاعالت ن 

NT1  14تفاعالت نتروجين 
NT1  15تفاعالت نتروجين 

NT1  63تفاعالت نحاس 

NT1  65تفاعالت نحاس 
NT1  58تفاعالت نيكل 

NT1  59تفاعالت نيكل 

NT1  60تفاعالت نيكل 
NT1  61تفاعالت نيكل 

NT1  62تفاعالت نيكل 

NT1  64تفاعالت نيكل 
NT1  93تفاعالت نيوبيوم 

NT1  142تفاعالت نيوديميوم 

NT1  150تفاعالت نيوديميوم 
NT1  20تفاعالت نيون 

NT1  22تفاعالت نيون 

NT1  24تفاعالت نيون 
NT1  6تفاعالت هليوم 

NT1  8تفاعالت هليوم 

NT1  235 -تفاعالت يورانيوم 
NT1  238 -تفاعالت يورانيوم 

NT1 شبه انشطار 

NT1  104هدف روثينيوم 
RT أنومالونات 

RT سرعات خطية أليونات ثقيلةم 

RT نموذج كرة النار النووية 

 تفاعالت األيونات الثقيلة المخمدة بشدة

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-06-13 

USE تفاعالت ال مرنة عميقة باأليونات الثقيلة 

 تفاعالت االقتالع

*BT1 تفاعالت مباشرة 

RT ارتدادات 

RT تفاعالت الصدم 

 تفاعالت االنتقال

للتفاعالت النووية فقط انظر ايضاً تبادل الشحنة او نقل 
 إلكتروني.

UF تفاعالت شبه مرنة 
*BT1 تفاعالت مباشرة 

NT1 تعرية 

NT1 تفاعالت التقاط 
NT1 تفاعالت نقل متعدد النكليونات 

NT2 تفاعالت انتقال النكليونات العديدة 

NT2 تفاعالت ترحيل نكليونين 
NT2 كلوناتتفاعالت نقل ثالثية الن 

NT2 تفاعالت نقل رباعي النكلونات 

NT3 تفاعالت انتقال ألفا 
NT1 تفاعالت نقل نكليون أحادي 

RT انتقال نتروني 

RT تفاعالت اندماج غير كاملة 

 تفاعالت االندماج

2000-04-12 

SEE تفاعالت اندماج أيونات ثقيلة 
SEE تفاعالت نووية حرارية 

 تفاعالت االندماج )أيونات ثقيلة(

INIS: 1985-07-18; ETDE: 2002-06-13 

USE تفاعالت اندماج أيونات ثقيلة 

 تفاعالت االندماج )الماصة للطاقة(

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 

USE تفاعالت اندماج أيونات ثقيلة 

 تفاعالت االندماج )الناشرة للطاقة(

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 

USE تفاعالت نووية حرارية 

 تفاعالت االندماج )حرارية نووية(

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 
USE تفاعالت نووية حرارية 

 110تفاعالت البالّديوم 

1992-02-04 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 118تفاعالت البالّديوم 

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1979-07-18 

*BT1 الثقيلة تفاعالت األيونات 

 39تفاعالت البوتاسيوم  

INIS: 1991-09-25; ETDE: 1994-08-10 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 تفاعالت البوزيترونات

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1977-11-10 

*BT1 تفاعالت لبتونية 

 تفاعالت البيون

*BT1 تفاعالت ميزونية 
NT1 تفاعالت بيون زائد 

NT1 تفاعالت بيون ناقص 

 205تفاعالت التاليوم 

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1978-07-06 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 تفاعالت التقاط

*BT1 تفاعالت االنتقال 

 183تفاعالت التنغستين 

INIS: 1984-02-23; ETDE: 1984-03-06 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 184تفاعالت التنغستين 

INIS: 1982-10-28; ETDE: 1982-11-30 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 232تفاعالت التوريوم 

INIS: 1987-08-27; ETDE: 1987-10-26 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 تفاعالت التيار المعتدل

1995-08-10 

*BT1 تآثرات الجسيمات 
RT تفاعالت أساسية 

RT تيارات معتدلة 

RT زاوية فاينبرغ 

 48تفاعالت التيتانيوم 

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1978-03-08 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 46تفاعالت التيتانيوم

INIS: 1985-11-18; ETDE: 1981-06-13 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 49تفاعالت التيتانيوم

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1985-09-24 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

RT  49تيتانيوم 

 50تفاعالت التيتانيوم

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 
RT  50تيتانيوم 

 تفاعالت الجسيمات المشحونة

2000-04-12 
BT1 تفاعالت نووية 

NT1 تفاعالت ألفا النووية 

NT1 تفاعالت إلكترونية 
NT2 انشطار بواسطة اإللكترونات 

NT1 تفاعالت بروتونية 

NT1 تفاعالت تريتون 
NT1 يةتفاعالت ديترون 

NT2 تفاعالت الديترونات المضادة 

NT1 تفاعالت ميزونية 
NT2 تفاعالت البيون 

NT3 تفاعالت بيون زائد 

NT3 تفاعالت بيون ناقص 
NT2 تفاعالت كاؤونية 

NT3 تفاعالت كاؤون زائد 

NT3 تفاعالت كاؤون معتدل 
NT3 تفاعالت كاؤون ناقص 

NT1 تفاعالت ميونية 

NT1  4تفاعالت هليوم 

RT أيونات 

RT جسيمات مشحونة 

 تفاعالت الديترونات المضادة

INIS: 1988-11-16; ETDE: 1988-12-02 

*BT1 تفاعالت ديترونية 

RT ديترونات مضادة 

 197تفاعالت الذهب 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1984-07-10 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 تفاعالت الصدم

*BT1 تفاعالت مباشرة 

RT تفاعالت االقتالع 

 الماء -تفاعالت الصوديوم )السائل( 

INIS: 1977-09-15; ETDE: 2002-06-13 
USE  المعدن المصهور -تفاعالت الماء 

 23تفاعالت الصوديوم 

INIS: 1978-09-28; ETDE: 1978-10-19 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 المستضد -تفاعالت الضد 

UF  ّتَراص 

RT أضداد 

RT  ِتأق 
RT تشكل الضد 

RT فاعل الطُّْعم والمضيفت 
RT تفاعالت مناعية 

RT فِنسون 

RT ليستينات 
RT مة  متّمِ

RT مستضدات 

RT مقايسة مناعية شعاعية 
RT مقايسة مناعية لألنزيم 

RT مناعة 

 تفاعالت الفسفور

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1978-07-06 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 124تفاعالت القصدير 

INIS: 1980-12-01; ETDE: 1981-01-09 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 112تفاعالت القصدير

INIS: 1991-10-22; ETDE: 1991-11-26 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 116تفاعالت القصدير

INIS: 1987-11-02; ETDE: 1987-12-23 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 118تفاعالت القصدير

INIS: 1987-06-29; ETDE: 1987-07-09 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 120تفاعالت القصدير

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1978-08-07 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 122تفاعالت القصدير

*BT1 نظائر القصدير 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 12تفاعالت الكربون 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 13تفاعالت الكربون 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 14تفاعالت الكربون 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 
RT  14كربون 

 35تفاعالت الكلور 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 37تفاعالت الكلور 

ETDE: 1975-09-11 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 
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RT  37كلور 

 المعدن المصهور -تفاعالت الماء 

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1977-04-12 
فيزيائية مشتركة بواسطة   -توليد انفجارات كيميائية       

االتصال المفاجئ بين المعادن ذات درجة الحرارة العالية 
 والماء.
UF  معدن سائل -تفاعل ماء 

UF الماء -لصوديوم )السائل( تفاعالت ا 

UF  الصوديوم السائل -تفاعالت ماء 
UF  صوديوم -تفاعالت ماء 

UF  ماء -تفاعالت معدن 

RT أمان المفاعل 
RT  مبّرد -تآثرات وقود 

RT تفاعالت كيميائية 

RT تفجيرات 
RT حوادث المفاعالت 

 92تفاعالت الموليبدنوم 

1983-10-14 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 96تفاعالت الموليبدنوم 

1989-12-08 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 98تفاعالت الموليبدنوم 

INIS: 1987-05-26; ETDE: 1988-12-05 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 تفاعالت النترينو

*BT1 تفاعالت لبتونية 

 تفاعالت النواة المركبة

BT1 تفاعالت نووية 

RT ثقيلة تفاعالت اندماج أيونات 
RT تفاعالت اندماج غير كاملة 

RT تفاعالت ال مرنة عميقة باأليونات الثقيلة 

RT شبه انشطار 
RT نموذج التبخر 

 166تفاعالت الهدف إيربيوم 

INIS: 1985-11-18; ETDE: 1985-12-13 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 165تفاعالت الهولميوم 

INIS: 1983-09-05; ETDE: 1982-07-08 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 127تفاعالت اليود 

1984-05-28 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 تفاعالت انتقال ألفا

*BT1 تفاعالت نقل رباعي النكلونات 

 تفاعالت انتقال النكليونات العديدة

 اكثر من اربعة نكليونات انتقلت.

*BT1 تفاعالت نقل متعدد النكليونات 

 تفاعالت انتقال كتلية

INIS: 1985-01-18; ETDE: 2002-03-28 

USE تفاعالت اندماج غير كاملة 

 تفاعالت انتقال ال مرنة عميقة

INIS: 1993-11-05; ETDE: 2002-06-13 
USE تفاعالت ال مرنة عميقة باأليونات الثقيلة 

 تفاعالت اندماج أيونات ثقيلة

ETDE: 1977-01-31 

 اقة الداخلية.تفاعالت اندماج الط
UF )تفاعالت االندماج )أيونات ثقيلة 

UF )تفاعالت االندماج )الماصة للطاقة 

SF تفاعالت االندماج 
*BT1 اصطناع نكلوي 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

RT تفاعالت النواة المركبة 
RT تفاعالت اندماج غير كاملة 

RT تفاعالت ال مرنة عميقة باأليونات الثقيلة 

RT تفاعالت نووية حرارية 
RT شبه انشطار 

 تفاعالت اندماج غير كاملة

INIS: 1985-01-18; ETDE: 1984-07-10 
UF اندماج تفككي 

UF تفاعالت انتقال كتلية 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 
RT إصدار النواة قبل االستقراري 

RT تشّظي نووي 

RT تفاعالت االنتقال 
RT تفاعالت النواة المركبة 

RT تفاعالت اندماج أيونات ثقيلة 

RT تفاعالت ال مرنة عميقة باأليونات الثقيلة 

 باريون -تفاعالت باريون

*BT1  َهدرونية -تآثرات َهدرونية 

NT1  نكليون -تآثرات نكليون 

NT2  نكليون -تأثرات بروتون 
NT3  بروتون -تأثرات بروتون 

NT3  نترون -تأثرات بروتون 

NT2  نترون -تفاعالت نترون 
NT1  نكليون مضاد -تآثرات نكليون 

NT2  بروتون مضاد -تأثرات بروتون 

NT2  نترون مضاد -تأثرات بروتون 
NT2  نترون -تآثرات بروتون مضاد 

NT2  نترون مضاد -تفاعالت نترون 
NT1  هيبرون -تآثرات نكليون 

NT1  هيبرون -تأثرات هيبرون 

 تفاعالت باريونية

*BT1 تفاعالت َهدرونية 
NT1 تفاعالت نكليونية 

NT2 تفاعالت بروتونية 

NT2 تفاعالت نترونية 
NT3 انشطار حراري 

NT3 انشطار سريع 

NT2 تفاعالت نكليونات مضادة 
NT3 تفاعالت بروتونات مضادة 

NT3 تفاعالت نترينو مضاد 

NT1 تفاعالت هيبرونية 

 تفاعالت بروتونات مضادة

*BT1 تفاعالت نكليونات مضادة 

 تفاعالت بروتونية

UF تحليل بالتفاعل النووي 
*BT1 تفاعالت الجسيمات المشحونة 

*BT1 تفاعالت نكليونية 

 79تفاعالت بروم 

INIS: 1987-05-26; ETDE: 1988-09-22 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 81تفاعالت بروم 

1979-11-02 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 11تفاعالت بريليوم 

1995-03-28 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 7تفاعالت بريليوم 

INIS: 1984-01-18; ETDE: 1985-10-25 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

RT  7بريليوم 

 8تفاعالت بريليوم 

INIS: 1983-09-05; ETDE: 1981-01-30 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 9تفاعالت بريليوم 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 209تفاعالت بزموت 

1980-11-07 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 10تفاعالت بور 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

RT  10بور 

 11تفاعالت بور 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 
RT  11بور 

 8تفاعالت بور 

1995-05-03 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 بوزيترون -تفاعالت بوزيترون 

INIS: 1986-05-23; ETDE: 1980-05-06 

*BT1  لبتون -تآثرات لبتون 

 تفاعالت بيون زائد

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1976-07-09 

*BT1 تفاعالت البيون 

 تفاعالت بيون ناقص

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1976-07-09 

*BT1 تفاعالت البيون 

 تفاعالت تبادل الشحنة

BT1 تفاعالت نووية 

 تفاعالت تبادل الغرابة

INIS: 1981-11-27; ETDE: 1979-04-12 

 تفاعالت نووية يكون فيها غرابة في تغير المتفاعالت.

BT1 تفاعالت نووية 

 تفاعالت ترحيل نكليونين

*BT1 تفاعالت نقل متعدد النكليونات 

 تفاعالت تريتون

*BT1 تفاعالت الجسيمات المشحونة 

 تفاعالت تفكك

BT1 تفاعالت نووية 

 تفاعالت ثانوية

BT1 تفاعالت نووية 

 70تفاعالت جرمانيوم 

INIS: 1992-04-16; ETDE: 1992-08-12 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 74تفاعالت جرمانيوم 

1978-11-24 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

RT  74جرمانيوم 

 76تفاعالت جرمانيوم 

INIS: 1976-03-02; ETDE: 1976-04-19 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 54تفاعالت حديد 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-05 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 56تفاعالت حديد 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

RT  56حديد 

 58تفاعالت حديد 

INIS: 1976-08-17; ETDE: 1976-11-01 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 حزمة-تفاعالت حزمة

INIS: 1999-03-23; ETDE: 1979-05-25 

RT تكديس الحزمة 

RT حزم متصادمة 
RT ديناميك الحزمة 

 ديترون -تفاعالت ديترون 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-06 

USE تفاعالت ديترونية 
USE هدف الدوتوريوم 

 تفاعالت ديترونية

UF ديترون -ترون تفاعالت دي 

*BT1 تفاعالت الجسيمات المشحونة 
NT1 تفاعالت الديترونات المضادة 

 206تفاعالت رصاص 

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1986-09-05 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 208تفاعالت رصاص 

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1978-07-06 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 
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 104 تفاعالت روثينيوم

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 90تفاعالت زركونيوم 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1984-07-10 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 92تفاعالت زركونيوم 

INIS: 1985-01-17; ETDE: 1985-02-22 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 96تفاعالت زركونيوم 

INIS: 1985-01-17; ETDE: 1985-02-22 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 64تفاعالت زنك 

INIS: 1983-10-14; ETDE: 1983-11-09 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 68تفاعالت زنك 

INIS: 1976-03-02; ETDE: 1976-04-19 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 70تفاعالت زنك 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-05-01 

*BT1 يونات الثقيلةتفاعالت األ 

 45تفاعالت سكانديوم 

INIS: 1980-11-28; ETDE: 1981-01-09 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 76تفاعالت سلينيوم 

INIS: 1988-06-22; ETDE: 1988-07-15 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 80تفاعالت سلينيوم 

INIS: 1986-01-21; ETDE: 1986-02-21 
*BT1 نات الثقيلةتفاعالت األيو 

 82تفاعالت سلينيوم 

INIS: 1980-12-01; ETDE: 1981-01-09 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 144تفاعالت سماريوم 

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-08-12 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 154تفاعالت سماريوم 

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-08-12 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 28تفاعالت سيليسيوم 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 
RT   28سيليسيوم 

 29تفاعالت سيليسيوم 

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1978-07-06 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 
RT   29سيليسيوم 

 30تفاعالت سيليسيوم 

INIS: 1980-02-26; ETDE: 1980-03-29 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 تفاعالت شاملة

 مجموعة من كافة التاثرات لجسيمين تنتج حالة نهائية خاصة.

UF توزيع شامل 
*BT1 تآثرات الجسيمات 

NT1 تأثرات نصف مشتِملة 

RT تآثرات مقصورة 
RT دة  تشظية محدِّ

RT نموذج كرة النار النووية 

 تفاعالت شبه حرة

مرن( ولكن  -تفاعالت نووية شبيهة بالتبعثر الشبه حر )شبه 
متميز الن جسيم الحادث خاضع لتفاعل اعادة ترتيب مع 

 جسيم ضرب نكليونات بدل تبعثرها.

*BT1 تفاعالت مباشرة 
NT1 تبعثر شبه مرن 

 تفاعالت شبه مرنة

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 
ة للطاقات المنخفضة، التي تفاعالت بين ايونات ثقيلة ، هيمن

يكون فيها مقادير صغيرة من الطاقة وعدد قليل من 
 الجسيمات نقلت.

USE تفاعالت االنتقال 

 تفاعالت شبيهة باالنشطار

INIS: 1977-04-07; ETDE: 2002-06-13 

USE شبه انشطار 

 155تفاعالت غادولينيوم 

1984-11-30 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 اتفاعالت غام

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-03-12 

USE تفاعالت نووية ضوئية 

 51تفاعالت فاناديوم 

INIS: 1985-11-16; ETDE: 1985-12-11 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 109تفاعالت فضة 

INIS: 1986-05-12; ETDE: 1988-12-05 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 19تفاعالت فلور 

*BT1  األيونات الثقيلةتفاعالت 

RT  19فلور 

 122تفاعالت قصدير 

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1980-10-07 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 تفاعالت كاؤون زائد

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1976-07-09 
*BT1 تفاعالت كاؤونية 

 بروتون -تفاعالت كاؤون زائد 

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1976-07-09 
UF  دوترون -تفاعالت كاؤون زائد 

*BT1  بروتون -تأثرات كاؤون 

 دوترون -تفاعالت كاؤون زائد 

2000-04-12 
USE  بروتون -تفاعالت كاؤون زائد 

USE  نترون -تفاعالت كاؤون زائد 

 نترون -تفاعالت كاؤون زائد 

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1976-07-09 
UF  دوترون -تفاعالت كاؤون زائد 

*BT1 نترون -أثرات كاؤون ت 

 تفاعالت كاؤون معتدل

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1976-07-09 

*BT1 تفاعالت كاؤونية 

 تفاعالت كاؤون ناقص

INIS: 1977-03-01; ETDE: 1976-07-09 
*BT1 تفاعالت كاؤونية 

 تفاعالت كاؤونية

*BT1 تفاعالت ميزونية 

NT1 تفاعالت كاؤون زائد 
NT1 تفاعالت كاؤون معتدل 

NT1 تفاعالت كاؤون ناقص 

 40تفاعالت كالسيوم 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 42تفاعالت كالسيوم 

1984-11-30 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 44تفاعالت كالسيوم 

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1977-11-10 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 48تفاعالت كالسيوم 

INIS: 1976-11-08; ETDE: 1976-12-16 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 32تفاعالت كبريت 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

RT  32كبريت 

 33تفاعالت كبريت 

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1978-07-06 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 34تفاعالت كبريت 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

RT  34كبريت 

 36تفاعالت كبريت 

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-08-12 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 39تفاعالت كبريت 

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1985-07-18 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

RT  39كبريت 

 52تفاعالت كروم 

INIS: 1977-04-07; ETDE: 1977-06-02 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 54تفاعالت كروم 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 80تفاعالت كريبتون 

INIS: 1986-10-29; ETDE: 1986-11-20 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 82تفاعالت كريبتون 

INIS: 1987-05-26; ETDE: 1987-06-09 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 83ت كريبتون تفاعال

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

RT  83كربتون 

 84تفاعالت كريبتون 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

RT  84كربتون 

 86تفاعالت كريبتون 

INIS: 1976-10-29; ETDE: 1976-12-16 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 129تفاعالت كزينون 

INIS: 1976-07-30; ETDE: 1976-11-01 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 132تفاعالت كزينون 

INIS: 1977-02-08; ETDE: 1977-04-13 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 134تفاعالت كزينون 

1983-09-01 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 136تفاعالت كزينون 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 59تفاعالت كوبالت 

1984-11-30 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 تفاعالت كيميائية

UF تفاعالت أيونية 

NT1 أركلة 

NT1 أسترة 
NT1 أسترة فسفورية 

NT1 أسيلة 

NT2 أستلة 
NT2 بنزلة 

NT1 أكسدة 

NT2 احتراق 
NT3  ً  إحراق وقودين معا

NT3 )احتراق )في الموقع 

NT3 احتراق تلقائي 
NT3 احتراق سرير مميَّع 

NT3 احتراق عكسي 

NT3 احتراق مرحلي 
NT3 احتراق نبضي 

NT3 عملية احتراق وقود بوجود أكسجين 

NT2 شوي 
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NT1 ألكلة 

NT1 إمتزاز كيميائي 
NT1 أْميَنة 

NT1 اختزال 

NT2 اختزال القنبلة 
NT2 اختزال وسيطي انتقائي 

NT2 عملية ترميت 

NT1 اشتقاقية 
NT1  ترويش -اصطناع فيشر 

NT1 بلمرة 

NT2 ارتباط متصالب 
NT2 بلمرة مشتركة 

NT2 تثاني 

NT2 تفاعل بلمرة جذرية 
NT1 تآكل 

NT2 تآكل إجهادي 

NT2 تآكل الحك 
NT2 تآكل بين ُحبيبي 

NT2 تآكل تنقّري 

NT2 تآكل شقّي 
NT2 تآكل عقدي 

NT2 تآكل كهركيميائي 

NT1 تحلّق 
NT2 ألدر-تفاعل ديلز 

NT1 تحلّق بنزع الهدروجين 

NT1 تحويل إلى أوزون 
NT1 تسلفن 

NT2 كلورة سلفونية 

NT1 تعطير 
NT1  كرافتس -تفاعل فريدل 

NT1 تفاعالت اختزال وأكسدة 

NT1 تفاعالت كيميائية ضوئية 
NT2 إصطناع ضوئي 

NT2 تحلل ضوئي 

NT3 تحلل ضوئي حيوي 

NT1 تفكك 

NT2 إرتجاع إنحاللي 

NT3 تحلل شعاعي ذاتي 
NT2 إزالة البلمرة 

NT2 انحالل الدم 

NT2 تحلل حراري 
NT3 تكسير 

NT4 تشقق تحفيزي 

NT4 تشقق حراري 
NT4 تكسير هدروجيني 

NT3 عملية تحلل حراري مائي وميضية 

NT3 كلسنة 
NT2 تحلل ضوئي 

NT3 تحلل ضوئي حيوي 
NT2 تحلّل إشعاعي 

NT3 تحلل شعاعي ذاتي 

NT2 تحلّل بروتيني 

NT3 انحالل الليفين 

NT2 تّحل غليكولي 

NT2 تدهور حيوي 
NT2 تقطير إتالفي 

NT2 تكربن 

NT3 تكربن كهربائي 
NT3 تكويك 

NT2 حلحلة 

NT3 تحلل خلّي 
NT3 َحْلمنه 

NT3 حلمهة 

NT4 تَصبّن 
NT4 حلمهة إنزيمية 

NT4 حلمهة حمضية 

NT4 حلمهة قلوية 
NT4 حملهة ذاتية 

NT4 سكردة 

NT2 عملية استخالص بالمعوجة 
NT3 )تقطير )في الموقع 

NT1 تكاثف كاليزن 

NT1 تماكب 
NT1 دوترة 

NT1 ديأزة 

NT1 سلفتة 
NT1 سلفدة 

NT1 عمليات الغاز المائي 

NT1 عملية أكسدة جزئية 

NT1 عملية بوش 

NT1 عملية تحسين 
NT2 إعادة تشكيل تحفيزية 

NT2 عمليات مِصلح بخار الماء 

NT2 عمليات مصِلح حراري ذاتي 
NT1  بخار الماء -عملية حديد 

NT1 كربكسلة 

NT1 كربلة 
NT1 متيلة 

NT1 متينة 

NT1 نترتة 
NT1 نترجة 

NT1 نتردة 

NT1 نزع األلكلة 
NT1 نزع األمين 

NT1 نزع الفنول 

NT1 نزع الكبريت 
NT2 عمليات حقن نشاف 

NT2 عمليات سوكسنوكس مجتمعة 

NT3 عملية نوكسو إلزاحة ثنائي أكسيد الكبريت 
NT2  عمليةadip 

NT2  عمليةbattelle الهدروحرارية بالفحم 

NT2  عمليةcafb  بحقن جسيمات الجير بزيت وقود
 عالي درجة الحرارة

NT2  عمليةcea-adl  إلزاحة ثنائي أكسيد الكبريت

 والكلوريدات وثالثي أكسيد الكبريت
NT2  عمليةchiyoda thoroughbred  الرطبة

 من غاز المداخن soxإلزاحة 

NT2  عمليةcng إلزاحة كبريتيد الهدروجين 
NT2  عمليةconsol fgd  لتدوير محلول مائي من

 تيوكبريتات البوتاسيوم

NT2  عمليةric في إزالة الكبرتة 
NT2  عمليةsulf-x  التي تستخدم إلزاحة قسم كبير

من ثنائي أكسيد الكبريت من مرجل غازات 

 المداخن

NT2  عمليةtrw إلزاحة كبريت البيريت 

NT2  عمليةucap 

NT2  عمليةw-l ائي أكسيد الكبريتالستعادة ثن 
NT2 عملية إزالة الكبرتة من غاز البقايا 

NT2 عملية إزالة الكبرته من غاز فرن الفحم 

NT2 عملية إزالة ثنائي أكسيد الكبريت 
NT2 عملية ألومينا مقلونة 

NT2 ثنائي سلفات األمونيوم-عملية أمونيا 

NT2 عملية أوتّو إلزاحة كبريتيد الهدروجين 
NT2 اتعملية الليمون 

NT2  عملية امتصاص أكسيد المغنيزيوم  لثنائي

 أكسيد الكبريت في غاسل رطب
NT2  عملية بروكس الزاحة كبريتيد الهدروجين من

 غازات النفايات
NT2 عملية بنفيلد 

NT2 عملية بنِلك لنزع الكبرته من غاز المداخن 

NT2  عملية بوريذول إلزاحة الغازات الحمضية من

 الغاز الطبيعي

NT2 ية بيفونعمل 

NT2  عملية تاكاهاكس إلزالة كبريتيد الهدروجين من
 بخار الماء

NT2 عملية تمليص باألكسجين لمعالجة البيريت 

NT2  عملية تيوسوربيك لتحويل كبريتيت المغنزيوم
 إلى ثنائي الكبريتيت

NT2  عملية جياماركو إلزالة مستمرة لكبريتيد

 الهدروجين من الغاز الطبيعي أو االصطناعي
NT2 عملية جيربوتول 

NT2  عملية ركتيزول باستخدام المتانول كمحّل

إلزاحة ثنائي أكسيد الكربون وغيره من الغاز 
 الخام

NT2  عملية ريزوكس أولية الستخدام فحم

 االنتراسيت كمحفز
NT2  عملية سترتفورد لتحلية الغازات الطبيعية

 والصنعية

NT2  عملية ستون و بستر لنزع الكبريت باستعمال
 الصودا الكاوية

NT2 عملية سكوت لزيادة كفاءة استعادة الكبريت 

NT2 عملية سلكسول لتنقية الغاز 
NT2 عملية سوكسال 

NT2  يوب باستخدام أكسيد النحاس -عملية شل 

NT2 عملية صولينوكس 
NT2  ًعملية غرافيملت إلزالة الكبرته كيميائيا 

NT2 هولتر -لية غسل بالجير الرطب لساربرغ عم 

NT2  عملية غولفgulf-hds في الهدرجة الحفزية 

NT2  عملية قلوي مضاعفfmc 

NT2 عملية كربونات خالئية 
NT2  عملية كالوس الستعادة الكبريت العنصري من

 غاز كبريتيد الهدروجين

NT2 عملية ميير 
NT2 عملية نخل جزيئي 

NT2  الفحمعملية نزع الكبرتة من 

NT2 عملية نزع لمكونات الغاز الحمضي 
NT2  سترتفورد -عملية هولمز 

NT2  عملية والتر الستحضار كبريتات األمونيوم من

 األمونيا
NT2 عملية يونيسولف 

NT2  معالجات غزل غازي رطب بالجير وحجر

 الكلس
NT3 عملية بيشوف 

NT1 نزع الكربوكسيل 

NT1 نزع الكربون 
NT1 نزع النترتة 

NT1 نزع النترتة 

NT2 اختزال وسيطي انتقائي 
NT2 عمليات سوكسنوكس مجتمعة 

NT3 عملية نوكسو إلزاحة ثنائي أكسيد الكبريت 

NT1 نزع الهالوجين 
NT2 نزع الكلورة 

NT2 نزع اليود 

NT1 نزع الهدروجين 
NT1 نزع الهيدريد 

NT1 هدرجة 

NT2  عملية غولفgulf-hds في الهدرجة الحفزية 
NT1 هدردة 

NT1 هدروكسلة 

NT1 هلجنة 
NT2 أستنة 

NT2 برومة 

NT2 فلورة 

NT2 كلورة 

NT3 كلورة سلفونية 

NT2 يودنة 
RT أسّرة مميَّعة 

RT ألفة 

RT تآثر نفايات الصخور 
RT  َخبَث -تأثرات بذور 

RT  مائع -تآثرات صخر 

RT  غالف -تآثرات وقود 
RT  مبّرد -تآثرات وقود 

RT تبادل نظائري 

RT تحضير كيميائي 
RT تحفيز 

RT تحميض 
RT تخّمر 

RT  المعدن المصهور -تفاعالت الماء 

RT توازن 

RT حالة كيميائية 

RT خواص كيميائية 

RT فسفواينول البيروفات 
RT فعالية ترمودينامية 

RT كيمياء 

RT )كيمياء رياضية )استويكيومترية 
RT متوسطات تفاعل 

RT مردود تفاعل كيميائي 

RT مفاعالت كيميائية 
RT نقل الهدروجين 

 تفاعالت كيميائية ضوئية

INIS: 1992-03-18; ETDE: 1977-06-30 

BT1 تفاعالت كيميائية 
NT1 إصطناع ضوئي 

NT1 تحلل ضوئي 

NT2 تحلل ضوئي حيوي 

RT أغشية االصطناع الضوئي 

RT خزن طاقة كيميائي ضوئي 

RT خاليا كهركيميائية ضوئية 
RT كيمياء الغالف الجوي 

RT ةكيمياء ضوئي 

RT نقل الهدروجين 

 تفاعالت ال مرنة عميقة باأليونات الثقيلة

INIS: 1978-08-14; ETDE: 1978-10-19 

UF تفاعالت األيونات الثقيلة المخمدة بشدة 
UF تفاعالت انتقال ال مرنة عميقة 



 139تفاعالت النتانيوم  237 تفاعالت نترونية

 

 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

RT إصدار النواة قبل االستقراري 
RT تشّظي نووي 

RT تفاعالت النواة المركبة 

RT تفاعالت اندماج أيونات ثقيلة 
RT تفاعالت اندماج غير كاملة 

RT شبه انشطار 

 139تفاعالت النتانيوم 

INIS: 1976-01-28; ETDE: 1976-03-12 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 تفاعالت لبتونية

UF  ديترون -تآثرات لبتون 

BT1 تفاعالت نووية 
NT1 كترونيةتفاعالت إل 

NT2 انشطار بواسطة اإللكترونات 

NT1 تفاعالت البوزيترونات 
NT1 تفاعالت النترينو 

NT1 تفاعالت ميونية 

RT  مفعولemc 

 11تفاعالت ليتيوم 

INIS: 1990-01-30; ETDE: 1990-02-13 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 6تفاعالت ليتيوم 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

RT  6ليتيوم 

 7تفاعالت ليتيوم 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 
RT 7ليتيوم 

 8تفاعالت ليتيوم 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 9تفاعالت ليتيوم 

INIS: 1991-03-22; ETDE: 1991-04-09 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 سائلالصوديوم ال -تفاعالت ماء 

INIS: 1977-09-15; ETDE: 2002-03-28 

USE  المعدن المصهور -تفاعالت الماء 

 صوديوم -تفاعالت ماء 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 

USE  المعدن المصهور -تفاعالت الماء 

 تفاعالت مانحة للهدروجين

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1978-10-23 
USE نقل الهدروجين 

 ةتفاعالت مباشر

BT1 تفاعالت نووية 

NT1 تفاعالت االقتالع 
NT1 تفاعالت االنتقال 

NT2 تعرية 

NT2 تفاعالت التقاط 
NT2 تفاعالت نقل متعدد النكليونات 

NT3 تفاعالت انتقال النكليونات العديدة 

NT3 تفاعالت ترحيل نكليونين 
NT3 تفاعالت نقل ثالثية النكلونات 

NT3 تفاعالت نقل رباعي النكلونات 

NT4 تفاعالت انتقال ألفا 
NT2 تفاعالت نقل نكليون أحادي 

NT1 تفاعالت الصدم 

NT1 تفاعالت شبه حرة 
NT2 تبعثر شبه مرن 

RT  فيلبس -عملية أوبنهايمر 

 تفاعالت متسلسلة

RT انشطار 

RT بالزما منشطرة 

RT تفاعالت نووية 
RT تفاعالت نووية حرارية 

RT َحَرجيَة 

RT ظاهرة أوكلو 
RT ت نووية طبيعيةمفاعال 

 تفاعالت محرضة باإلشعاع

USE تأثيرات إشعاع كيميائية 

 ماء -تفاعالت معدن 

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1977-04-12 
USE  المعدن المصهور -تفاعالت الماء 

 24تفاعالت مغنزيوم 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

RT  24مغنيزيوم 

 25تفاعالت مغنزيوم 

INIS: 1982-04-14; ETDE: 1981-08-04 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 26تفاعالت مغنزيوم 

INIS: 1982-06-09; ETDE: 1982-07-08 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 تفاعالت مناعية

تقتصر على التفاعالت المناعية لمستضدات خارجية في 
 الحي.

RT بلعمة 

RT  المستضد -تفاعالت الضد 
RT ذوفانات 

RT فيروس اإليدز 

RT مناعة 

 55تفاعالت منغنيز 

1984-11-30 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 100تفاعالت موليبدنوم 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1984-08-20 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 باريون -تفاعالت ميزون 

*BT1  َهدرونية -تآثرات َهدرونية 
NT1  نكليون -تفاعالت ميزون 

NT2  نكليون -تأثرات بيون 

NT3  بروتون -تأثرات بيون 
NT4  بروتون -تأثرات بيون زائد 

NT4  بروتون -تأثرات بيون ناقص 

NT3  نترون -تأثرات بيون 
NT4  نترون -تأثرات بيون زائد 

NT4  نترون -تأثرات بيون ناقص 

NT2  نكلون -تأثرات كاؤون 
NT3  بروتون -تأثرات كاؤون 

NT4  بروتون -معتدل تأثرات كاؤون 

NT4  بروتون -تأثرات كاؤون ناقص 
NT4  بروتون -تفاعالت كاؤون زائد 

NT3  نترون -تأثرات كاؤون 

NT4  نترون -تأثرات كاؤون معتدل 
NT4  نترون -تأثرات كاؤون ناقص 

NT4  نترون -تفاعالت كاؤون زائد 

NT1  هيبرون -تفاعالت ميزون 
NT2  هيبرون -تأثرات بيون 

NT2 هيبرون -ت كاؤون تأثرا 

 ديترون -تفاعالت ميزون 

USE تفاعالت ميزونية 

USE هدف الدوتوريوم 

 ميزون -تفاعالت ميزون 

*BT1  َهدرونية -تآثرات َهدرونية 
NT1  بيون -تأثرات بيون 

NT1  كاؤون -تأثرات بيون 

NT1  كاؤون -تأثرات كاؤون 

 نكليون -تفاعالت ميزون 

*BT1  باريون -تفاعالت ميزون 

NT1  نكليون -تأثرات بيون 

NT2  بروتون -تأثرات بيون 
NT3  بروتون -تأثرات بيون زائد 

NT3  بروتون -تأثرات بيون ناقص 

NT2  نترون -تأثرات بيون 

NT3  نترون -تأثرات بيون زائد 

NT3  نترون -تأثرات بيون ناقص 
NT1  نكلون -تأثرات كاؤون 

NT2  بروتون -تأثرات كاؤون 

NT3 بروتون -ؤون معتدل تأثرات كا 
NT3  بروتون -تأثرات كاؤون ناقص 

NT3  بروتون -تفاعالت كاؤون زائد 

NT2  نترون -تأثرات كاؤون 
NT3  نترون -تأثرات كاؤون معتدل 

NT3  نترون -تأثرات كاؤون ناقص 

NT3  نترون -تفاعالت كاؤون زائد 

 هيبرون -تفاعالت ميزون 

*BT1  باريون -تفاعالت ميزون 

NT1 هيبرون -ثرات بيون تأ 

NT1  هيبرون -تأثرات كاؤون 

 تفاعالت ميزونية

UF  ديترون -تفاعالت ميزون 

*BT1 تفاعالت الجسيمات المشحونة 

*BT1 تفاعالت َهدرونية 
NT1 تفاعالت البيون 

NT2 تفاعالت بيون زائد 

NT2 تفاعالت بيون ناقص 
NT1 تفاعالت كاؤونية 

NT2 تفاعالت كاؤون زائد 

NT2 تفاعالت كاؤون معتدل 
NT2 تفاعالت كاؤون ناقص 

 بروتون -تفاعالت ميون 

UF  ديترون -تفاعالت ميون 
*BT1  نكليون -تفاعالت ميون 

 بيون -تفاعالت ميون 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-12-22 

USE بيونات 
USE  ميزون -تفاعالت ميون 

 ديترون -تفاعالت ميون 

USE  بروتون -تفاعالت ميون 

USE  نترون -تفاعالت ميون 

 ميزون -تفاعالت ميون 

UF  بيون -تفاعالت ميون 

*BT1  ميزون -تآثرات لبتون 

 ميون -تفاعالت ميون 

*BT1  لبتون -تآثرات لبتون 

 نترون -تفاعالت ميون 

UF  ديترون -تفاعالت ميون 

*BT1  نكليون -تفاعالت ميون 

 نكليون -تفاعالت ميون 

*BT1  نكليون -تآثرات لبتون 

NT1  بروتون -تفاعالت ميون 
NT1  نترون -تفاعالت ميون 

 تفاعالت ميونية

*BT1 تفاعالت الجسيمات المشحونة 

*BT1 تفاعالت لبتونية 

 13تفاعالت نتروجين 

1992-02-18 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 14تفاعالت نتروجين 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 
RT  14نتروجين 

 15تفاعالت نتروجين 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 
RT  15نتروجين 

 ديترون -تفاعالت نترون 

USE  نترون -تأثرات بروتون 

USE  نترون -تفاعالت نترون 

 نترون -تفاعالت نترون 

UF  ديترون -تفاعالت نترون 

*BT1  نكليون -تآثرات نكليون 

 نترون مضاد -تفاعالت نترون 

UF ديترون -فاعالت نترينو مضاد ت 

*BT1  نكليون مضاد -تآثرات نكليون 

 تفاعالت نترونية

UF أسر نتروني 
*BT1 تفاعالت نكليونية 

NT1 انشطار حراري 

NT1 انشطار سريع 
RT رشرشة نترونية 

RT فيزياء النترون 

RT مسابر نترونية 



 إلكترون -تفاعالت نترينو 238 تفاعالت نووية

 

 

 إلكترون -تفاعالت نترينو

*BT1  لبتون -تآثرات لبتون 
NT1  إلكترون -تآثرات نترينو مضاد 

 بروتون -تفاعالت نترينو

UF ديترون -تفاعالت نترينو 

*BT1 نكليون -تفاعالت نترينو 
NT1  بروتون -تفاعالت نترينو مضاد 

 ديترون -تفاعالت نترينو

USE بروتون -تفاعالت نترينو 

USE نترون -تفاعالت نترينو 

 ميزون -تفاعالت نترينو

*BT1  ميزون -تآثرات لبتون 

 ميون -تفاعالت نترينو

*BT1  لبتون -تآثرات لبتون 

 نترون -تفاعالت نترينو

UF ديترون -تفاعالت نترينو 

*BT1 نكليون -تفاعالت نترينو 

NT1  نترون -تآثرات نترينو مضاد 

 نترينو -تفاعالت نترينو

*BT1  لبتون -تآثرات لبتون 

 نكليون -تفاعالت نترينو

*BT1  نكليون -تآثرات لبتون 
NT1  نكليون -تآثرات نترينو مضاد 

NT2  نترون -تآثرات نترينو مضاد 

NT2  بروتون -تفاعالت نترينو مضاد 
NT1 بروتون -تفاعالت نترينو 

NT2  بروتون -تفاعالت نترينو مضاد 

NT1 نترون -تفاعالت نترينو 
NT2  نترون -تآثرات نترينو مضاد 

 تفاعالت نترينو مضاد

*BT1 تفاعالت نكليونات مضادة 

 بروتون -تفاعالت نترينو مضاد 

INIS: 1975-12-17; ETDE: 1976-01-26 

*BT1  بروتون -تآثرات لبتون مضاد 

*BT1  نكليون -تآثرات نترينو مضاد 
*BT1 بروتون -تفاعالت نترينو 

 ديترون -تفاعالت نترينو مضاد 

2000-04-12 

USE  نترون مضاد -تأثرات بروتون 
USE  نترون مضاد -تفاعالت نترون 

 تفاعالت نترينوهات مضادة

INIS: 1989-11-24; ETDE: 1989-12-08 

BT1 تفاعالت نووية 

 63تفاعالت نحاس 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

RT  63نحاس 

 65تفاعالت نحاس 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 تفاعالت نقل ثالثية النكلونات

*BT1 تفاعالت نقل متعدد النكليونات 

 تفاعالت نقل رباعي النكلونات

*BT1 تفاعالت نقل متعدد النكليونات 

NT1 تفاعالت انتقال ألفا 

 تفاعالت نقل متعدد النكليونات

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-03-28 
USE تفاعالت نقل متعدد النكليونات 

 تفاعالت نقل متعدد النكليونات

 انتقل.اكثر من نكليون 

UF تفاعالت نقل متعدد النكليونات 
*BT1 تفاعالت االنتقال 

NT1 تفاعالت انتقال النكليونات العديدة 

NT1 تفاعالت ترحيل نكليونين 
NT1 تفاعالت نقل ثالثية النكلونات 

NT1 تفاعالت نقل رباعي النكلونات 

NT2 تفاعالت انتقال ألفا 

 تفاعالت نقل نكليون أحادي

*BT1 نتقالتفاعالت اال 

 تفاعالت نكليونات مضادة

*BT1 تفاعالت نكليونية 
NT1 تفاعالت بروتونات مضادة 

NT1 تفاعالت نترينو مضاد 

 تفاعالت نكليونية

*BT1 تفاعالت باريونية 
NT1 تفاعالت بروتونية 

NT1 تفاعالت نترونية 

NT2 انشطار حراري 
NT2 انشطار سريع 

NT1 تفاعالت نكليونات مضادة 

NT2 تفاعالت بروتونات مضادة 
NT2 تفاعالت نترينو مضاد 

 تفاعالت نووية

1995-05-09 
NT1 إصدار النواة قبل االستقراري 

NT1 اندماج بارد 

NT1 انشطار 
NT2 انشطار بارد 

NT2 انشطار بواسطة اإللكترونات 

NT2 انشطار تلقائي 
NT2 انشطار ثالثي 

NT2 انشطار ثنائي 

NT2 انشطار حراري 
NT2 انشطار رباعي 

NT2 انشطار سريع 

NT2 انشطار ضوئي 
NT1 تشظية 

NT1 تشّظي نووي 

NT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 
NT2  130تفاعالات التلّوريوم 

NT2  161تفاعالت  ديسبروسيوم 

NT2  40تفاعالت أرغون 
NT2  18تفاعالت أكسجين 

NT2  36تفاعالت األرغون 

NT2  14تفاعالت األكسجين 
NT2  16تفاعالت األكسجين 

NT2  17تفاعالت األكسجين 

NT2  27تفاعالت األلمنيوم 
NT2  110تفاعالت البالّديوم 

NT2  118تفاعالت البالّديوم 

NT2   39تفاعالت البوتاسيوم 
NT2  205تفاعالت التاليوم 

NT2  183تفاعالت التنغستين 

NT2  184تفاعالت التنغستين 
NT2  232تفاعالت التوريوم 

NT2  48تفاعالت التيتانيوم 

NT2 46تفاعالت التيتانيوم 
NT2 49تفاعالت التيتانيوم 

NT2 50تفاعالت التيتانيوم 

NT2  197تفاعالت الذهب 
NT2  23تفاعالت الصوديوم 

NT2 تفاعالت الفسفور 

NT2  124تفاعالت القصدير 
NT2 112تفاعالت القصدير 

NT2 116تفاعالت القصدير 

NT2 118تفاعالت القصدير 
NT2 120تفاعالت القصدير 

NT2  12تفاعالت الكربون 

NT2  13تفاعالت الكربون 
NT2  14تفاعالت الكربون 

NT2  35تفاعالت الكلور 
NT2  37تفاعالت الكلور 

NT2  92تفاعالت الموليبدنوم 

NT2  96تفاعالت الموليبدنوم 
NT2  98تفاعالت الموليبدنوم 

NT2  166تفاعالت الهدف إيربيوم 

NT2  165تفاعالت الهولميوم 
NT2  127تفاعالت اليود 

NT2 تفاعالت اندماج أيونات ثقيلة 

NT2 تفاعالت اندماج غير كاملة 
NT2  79تفاعالت بروم 

NT2  81تفاعالت بروم 

NT2  11تفاعالت بريليوم 
NT2  7تفاعالت بريليوم 

NT2  8تفاعالت بريليوم 

NT2  9تفاعالت بريليوم 

NT2  209تفاعالت بزموت 

NT2  10تفاعالت بور 
NT2  11تفاعالت بور 

NT2  8تفاعالت بور 

NT2  70تفاعالت جرمانيوم 
NT2  74تفاعالت جرمانيوم 

NT2  76تفاعالت جرمانيوم 

NT2  54تفاعالت حديد 
NT2  56تفاعالت حديد 

NT2  58تفاعالت حديد 

NT2  206تفاعالت رصاص 
NT2  208تفاعالت رصاص 

NT2  90تفاعالت زركونيوم 

NT2  92تفاعالت زركونيوم 
NT2  96تفاعالت زركونيوم 

NT2  64تفاعالت زنك 

NT2  68تفاعالت زنك 
NT2  70تفاعالت زنك 

NT2  45تفاعالت سكانديوم 

NT2  76تفاعالت سلينيوم 
NT2  80تفاعالت سلينيوم 

NT2  82تفاعالت سلينيوم 

NT2  144تفاعالت سماريوم 
NT2  154تفاعالت سماريوم 

NT2 28ت سيليسيوم تفاعال 

NT2  29تفاعالت سيليسيوم 
NT2  30تفاعالت سيليسيوم 

NT2  155تفاعالت غادولينيوم 

NT2  51تفاعالت فاناديوم 
NT2  109تفاعالت فضة 

NT2  19تفاعالت فلور 

NT2  122تفاعالت قصدير 
NT2  40تفاعالت كالسيوم 

NT2  42تفاعالت كالسيوم 

NT2  44تفاعالت كالسيوم 

NT2  48تفاعالت كالسيوم 

NT2  32تفاعالت كبريت 

NT2  33تفاعالت كبريت 
NT2  34تفاعالت كبريت 

NT2  36تفاعالت كبريت 

NT2  39تفاعالت كبريت 
NT2  52تفاعالت كروم 

NT2  54تفاعالت كروم 

NT2  80تفاعالت كريبتون 
NT2  82تفاعالت كريبتون 

NT2  83تفاعالت كريبتون 

NT2  84تفاعالت كريبتون 
NT2  86تفاعالت كريبتون 

NT2  129تفاعالت كزينون 
NT2  132تفاعالت كزينون 

NT2  134تفاعالت كزينون 

NT2  136تفاعالت كزينون 

NT2  59تفاعالت كوبالت 

NT2 تفاعالت ال مرنة عميقة باأليونات الثقيلة 

NT2  139تفاعالت النتانيوم 
NT2  11تفاعالت ليتيوم 

NT2  6تفاعالت ليتيوم 

NT2 7اعالت ليتيوم تف 
NT2  8تفاعالت ليتيوم 

NT2  9تفاعالت ليتيوم 

NT2  24تفاعالت مغنزيوم 
NT2  25تفاعالت مغنزيوم 

NT2  26تفاعالت مغنزيوم 

NT2  55تفاعالت منغنيز 
NT2  100تفاعالت موليبدنوم 

NT2  13تفاعالت نتروجين 

NT2  14تفاعالت نتروجين 
NT2  15تفاعالت نتروجين 

NT2  63تفاعالت نحاس 

NT2  65تفاعالت نحاس 
NT2  58تفاعالت نيكل 

NT2  59تفاعالت نيكل 

NT2  60تفاعالت نيكل 
NT2  61تفاعالت نيكل 

NT2  62تفاعالت نيكل 

NT2  64تفاعالت نيكل 
NT2  93تفاعالت نيوبيوم 

NT2  142تفاعالت نيوديميوم 

NT2  150تفاعالت نيوديميوم 



 تفاعالت نووية حرارية 239 8تفاعالت هليوم 

 

 

NT2  20تفاعالت نيون 

NT2 22فاعالت نيون ت 
NT2  24تفاعالت نيون 

NT2  6تفاعالت هليوم 

NT2  8تفاعالت هليوم 
NT2  235 -تفاعالت يورانيوم 

NT2  238 -تفاعالت يورانيوم 

NT2 شبه انشطار 
NT2  104هدف روثينيوم 

NT1 تفاعالت الجسيمات المشحونة 

NT2 تفاعالت ألفا النووية 
NT2 تفاعالت إلكترونية 

NT3 سطة اإللكتروناتانشطار بوا 

NT2 تفاعالت بروتونية 
NT2 تفاعالت تريتون 

NT2 تفاعالت ديترونية 

NT3 تفاعالت الديترونات المضادة 
NT2 تفاعالت ميزونية 

NT3 تفاعالت البيون 

NT4 تفاعالت بيون زائد 
NT4 تفاعالت بيون ناقص 

NT3 تفاعالت كاؤونية 

NT4 تفاعالت كاؤون زائد 
NT4 تفاعالت كاؤون معتدل 

NT4 تفاعالت كاؤون ناقص 

NT2 تفاعالت ميونية 
NT2  4تفاعالت هليوم 

NT1 تفاعالت النواة المركبة 

NT1 تفاعالت تبادل الشحنة 
NT1 تفاعالت تبادل الغرابة 

NT1 تفاعالت تفكك 

NT1 تفاعالت ثانوية 
NT1 تفاعالت لبتونية 

NT2 تفاعالت إلكترونية 

NT3  اإللكتروناتانشطار بواسطة 

NT2 تفاعالت البوزيترونات 

NT2 تفاعالت النترينو 

NT2 تفاعالت ميونية 
NT1 تفاعالت مباشرة 

NT2 تفاعالت االقتالع 

NT2 تفاعالت االنتقال 
NT3 تعرية 

NT3 تفاعالت التقاط 

NT3 تفاعالت نقل متعدد النكليونات 
NT4 تفاعالت انتقال النكليونات العديدة 

NT4 تفاعالت ترحيل نكليونين 

NT4 تفاعالت نقل ثالثية النكلونات 
NT4 تفاعالت نقل رباعي النكلونات 

NT5 تفاعالت انتقال ألفا 
NT3 تفاعالت نقل نكليون أحادي 

NT2 تفاعالت الصدم 

NT2 تفاعالت شبه حرة 

NT3 تبعثر شبه مرن 

NT1 تفاعالت نترينوهات مضادة 

NT1 تفاعالت نووية حرارية 
NT2 اندماج صدمي 

NT2 اندماج محفّز بالميون 

NT1 تفاعالت نووية ضوئية 
NT2 انشطار ضوئي 

NT1 تفاعالت َهدرونية 

NT2 تفاعالت باريونية 
NT3 تفاعالت نكليونية 

NT4 تفاعالت بروتونية 

NT4 تفاعالت نترونية 
NT5 انشطار حراري 

NT5 انشطار سريع 

NT4 تفاعالت نكليونات مضادة 
NT5 تفاعالت بروتونات مضادة 

NT5 تفاعالت نترينو مضاد 

NT3 تفاعالت هيبرونية 
NT2 تفاعالت ميزونية 

NT3 تفاعالت البيون 

NT4 تفاعالت بيون زائد 
NT4 تفاعالت بيون ناقص 

NT3 تفاعالت كاؤونية 

NT4 تفاعالت كاؤون زائد 
NT4 تفاعالت كاؤون معتدل 

NT4 تفاعالت كاؤون ناقص 

RT أَْسر 

RT اع غاما الفوريإشع 

RT إشعاع غاما المتأخر 
RT إعادة التبعثر 

RT أهداف 

RT اندفاع طوالني 
RT اندفاع عرضاني 

RT بنية متوسطة 

RT تبعثر 
RT تبعثر اقترابي 

RT تجاوب عمالق 

RT تجاوب متوسط 
RT تجاوبات الغرابة التماثلية 

RT تفاعالت متسلسلة 

RT تقريب األقنية المقترنة لبورن 
RT حركيات التفاعل النووي 

RT داالت اإلثارة 

RT  دليلcinda الحاسوبي للمعطيات النووية 
RT ذروة لويس 

RT  مور -صيغة رايخ 

RT طاقة عتبية 
RT طاقة عرضية 

RT  فيلبس -عملية أوبنهايمر 

RT عوامل الشكل 
RT كمون سكيرم 

RT كيمياء الذرة الحارة 

RT مبدأ التوازن التفصيلي 
RT غمبرهنة يان 

RT  مصفوفةg 

RT  مصفوفةk 
RT  مصفوفةr 

RT معامالت طيفية 

RT مفعول الحجب 
RT مقاطع عرضية 

RT مقاطع عرضية كلية 

RT منظومات نقل نتاج التفاعالت 

RT نتاج التفاعل النووي 

RT نسبة األسر إلى االنشطار 

RT نظرية األقنية المقترنة 
RT  روبسون -نظرية لين 

RT فيشباخ -نظرية هاوِزر 

RT نموذج األنبوب المترابط 
RT نموذج تكافؤي 

RT نموذج جاكسون 

RT  فايسكوبف -نموذج فيشباخ 
RT نواتج مستقطبة 

RT دم  وسيط الصَّ

 تفاعالت نووية حرارية

1996-07-23 

تفاعالت نشاط خارجي بين نوى خفيفة، دائماً تترافق مع 
 تحرير طاقة ارتباط زائدة.

UF )اندماج )نووي 

UF )تفاعالت االندماج )الناشرة للطاقة 

UF )تفاعالت االندماج )حرارية نووية 
SF تفاعالت االندماج 

SF مشروع شيروود 

*BT1 اصطناع نكلوي 
BT1 تفاعالت نووية 

NT1 اندماج صدمي 

NT1 اندماج محفّز بالميون 
RT اندماج بارد 

RT انفجارت نووية حرارية 

RT تفاعالت اندماج أيونات ثقيلة 
RT فاعالت متسلسلةت 

RT رماد الهليوم 

RT ناتج االندماج 

 تفاعالت نووية ضوئية

UF تفاعالت غاما 

UF تفكك ضوئي 

BT1 تفاعالت نووية 
NT1 انشطار ضوئي 

RT إنتاج  ضوئي 

RT بروتونات ضوئية 
RT تجاوب عمالق 

RT نترونات فوتونية 
RT نكليونات ضوئية 

RT نموذج التجاوب العمالق 

 58تفاعالت نيكل 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 
RT  58نيكل 

 59تفاعالت نيكل 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1984-07-10 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 60تفاعالت نيكل 

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-01 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 61تفاعالت نيكل 

INIS: 1986-12-09; ETDE: 1987-02-24 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 62تفاعالت نيكل 

1995-03-23 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 64تفاعالت نيكل 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 93تفاعالت نيوبيوم 

INIS: 1976-01-28; ETDE: 1976-03-12 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 
RT  93نيوبيوم 

 142تفاعالت نيوديميوم 

1984-02-23 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 150تفاعالت نيوديميوم 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

RT  150نيوديميوم 

 20تفاعالت نيون 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

RT  20نيون 

 22تفاعالت نيون 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 
RT  22نيون 

 24تفاعالت نيون 

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1985-07-23 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 تفاعالت َهدرونية

BT1 تفاعالت نووية 

NT1 تفاعالت باريونية 
NT2 تفاعالت نكليونية 

NT3 تفاعالت بروتونية 

NT3 تفاعالت نترونية 
NT4 انشطار حراري 

NT4 انشطار سريع 

NT3 تفاعالت نكليونات مضادة 
NT4 تفاعالت بروتونات مضادة 

NT4 تفاعالت نترينو مضاد 

NT2 تفاعالت هيبرونية 
NT1 تفاعالت ميزونية 

NT2 تفاعالت البيون 

NT3 تفاعالت بيون زائد 
NT3 تفاعالت بيون ناقص 

NT2 تفاعالت كاؤونية 

NT3 تفاعالت كاؤون زائد 
NT3 تفاعالت كاؤون معتدل 

NT3 كاؤون ناقص تفاعالت 

RT نموذج زمكاني 

 3تفاعالت هليوم 

USE تفاعالت ألفا النووية 

 4تفاعالت هليوم 

*BT1 تفاعالت الجسيمات المشحونة 

 6تفاعالت هليوم 

INIS: 1985-07-22; ETDE: 1985-08-08 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 8تفاعالت هليوم 

INIS: 1985-07-22; ETDE: 1985-08-08 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 



 تفاعالت هيبرونية 240 تفكك

 

 

 تفاعالت هيبرونية

*BT1 تفاعالت باريونية 

 235 -تفاعالت يورانيوم 

INIS: 1977-06-14; ETDE: 1977-10-20 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 238 -تفاعالت يورانيوم 

INIS: 1977-03-01; ETDE: 1977-10-20 
*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 تفاعلية

RT إدخاالت التفاعلية 
RT تسّمم 

RT تقنيات استبدال المفاعل 

RT تقنيات اهتزاز المفاعل 
RT حركيات المفاعل 

RT طريقة سقوط القضبان 

RT قيم التفاعلية 

RT معادلة إناور 

RT معامالت التفاعلية 

RT مقاييس التفاعلية 
RT وحدات التفاعلية 

 تفاعلية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-06-06 

USE طاقة التنشيط 

 تفاوت

INIS: 1992-04-13; ETDE: 1976-08-24 

RT أبعاد 
RT أخطاء 

RT بطاءات 

RT تكيّف بيولوجي 
RT دقّة 

RT ضبط الجودة 

 تفاوض

INIS: 1993-03-12; ETDE: 1987-07-09 
فعل أو عملية التشاور باآلخرين عبر مؤتمر، مناقشة أو 

 مساومة.

SF توسط 
RT اتفاقات 

RT معاهدات 

 تفتيش

UF )ي  مراقبة )تحّرِ
SF مراقبة 

NT1 تفتيش أثناء خدمة 

NT1 تفتيش في الموقع 
RT اختبار 

RT اختبار األداء 

RT اختبار الإتالفي 
RT اختيار المواد 

RT تحقق 
RT تدقيقات 

RT ترخيص 

RT تصوير شعاعي صناعي 
RT تقييم 

RT توصيات 

RT جمعية أمان المنشآت والمفاعالت 
RT دقّة 

RT صيانة المفاعل 

RT ضبط الجودة 
RT ضمانات 

RT طب وقائي 

RT فحص بعد تشعيعي 
RT مراقبة اإلشعاع 

RT مظاهر قانونية 

RT معايرة 
RT معاينة 

RT مواصفات 

RT وقاية من اإلشعاع 

 تفتيش أثناء خدمة

INIS: 1977-06-13; ETDE: 1977-04-12 

BT1 تفتيش 

RT اختبار الإتالفي 
RT صيانة المفاعل 

RT وسائل داخل قلب 

 تفتيش اختراقي )سائل(

USE معاينة مختِرقة سائلة 

 تفتيش المنشآت النووية )المملكة المتحدة(.

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-04-16 

 تفتيش المنشآت النووية )المملكة المتحدة(.

USE هيئة تفتيش المنشأة النووية البريطانية 

 تفتيش في الموقع

INIS: 1999-01-27; ETDE: 1988-05-23 

BT1 تفتيش 

RT تحقق 
RT كشف داخل البلد 

 تفجير

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-27 
USE كسر بالتفجير 

 تفجير نووي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-10-25 

USE انفجارات تحت أرضية 
USE انفجارات نووية 

 تفجيرات

UF تفجيرات 

UF سفوع 
NT1 انفجارات بخار 

NT1 انفجارات تحت أرضية 
NT2 انفجارات محتواة 

NT2  تشغيلcrosstie 

NT3  حدثgasbuggy 
NT2 تشغيل تحت أشعة الشمس 

NT2 تشغيل قالّب 

NT3  حدثrio blanco 
NT2  عمليةgrommet 

NT2  عمليةlatchkey 

NT2  عمليةmandrel 
NT2  عمليةnougat 

NT2  عمليةwhetstone 

NT2  مشروعarbus 
NT1 انفجارات تحت الماء 

NT1 انفجارات تحدث فوهات 

NT2  حدثsedan 
NT1 انفجارات جوية 

NT2  حدثtrinity 

NT2  مشروعranger 
NT1 انفجارات سطحية 

NT1 انفجارات كيميائية 

NT1 انفجارات نووية 
NT2 انفجارت نووية حرارية 

NT2  تشغيلcrosstie 

NT3  حدثgasbuggy 
NT2 تشغيل تحت أشعة الشمس 

NT2 تشغيل قالّب 

NT3  حدثrio blanco 
NT2  حدثtrinity 

NT2  عمليةgrommet 

NT2  عمليةlatchkey 
NT2  عمليةmandrel 

NT2  عمليةnougat 

NT2  عمليةwhetstone 
NT2  مشروعanvil 

NT2  مشروعarbus 

NT2  مشروعdominic 
NT2  مشروعhardtack 

NT2  مشروعranger 

NT2 مشروع بِدْروك 
NT2 مشروع بريتوري 

NT2 مشروع بلومبوب 

NT2 مشروع بيوت الدفيئة 

NT2 مشروع ساندستون 

NT2 مشروع كاستل 

NT2 مشروع كروسرودز 
RT أحداث سيسمية 

RT أمواج االحتراق 

RT أمواج التفجير 
RT أمواج الصدم 

RT احتراق تلقائي 
RT انبجارات 

RT  المعدن المصهور -تفاعالت الماء 

RT حرائق 

RT َحفر 
RT حوادث 

RT كوارث طبيعية 

RT مفاعيل السفع 
RT مفجرات 

 تفجيرات

USE تفجيرات 

 تفحيم الفحم

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 
USE بقايا التكربن 

 تفّحم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-07-23 
RT جيوكيمياء 

RT علم الصخور 

RT فحم 

RT مرتبة التفحم 

RT نشأة الحقة 

 تفرطح

INIS: 1996-03-04; ETDE: 1996-02-26 
USE إحصاء 

USE توّزع 

 تفرقات التيارت

RT تيارات جبرية 
RT جبر التيارات 

 تفريخ

INIS: 1992-09-18; ETDE: 1975-10-28 
RT بيض 

 تفريز كيميائي

USE تصنيع كيميائي 

 تفريغ )مفاعل انشطار(

1982-11-29 
USE تزويد المفاعل بالوقود 

 تفريق الجسيمات

 تمييز جسيم او اشعاع في حقل مختلط.
BT1 تحديد هوية الجسيمات 

RT طرق القياس 

RT كشف اإلشعاع 
RT َمْيز 

 تفّرد

UF )بواقي )رياضيات 

RT  ّدوال 
RT سعات التبعثر 

RT  مصفوفةs 

RT منحنيات النداو 

 تفكك

NT1 فصل مسبق 

RT إلكتروليتات 

RT تأيّن 
RT تحلل حراري 

RT تحلل ضوئي 

RT تحلّل إشعاعي 
RT تحلّل كهربائي 

RT تفكك 

RT حرارة التفكك 
RT حركيات التفاعل 

RT طاقة االنفصال 

RT غازات مفككة 

 تفكك

UF )بِلى )بيولوجي 

UF )تدرك )كيميائي 

UF )تفكك )كيميائي 

UF )تفّكك )بيولوجي 

BT1 تفاعالت كيميائية 
NT1 إرتجاع إنحاللي 

NT2 تحلل شعاعي ذاتي 

NT1 إزالة البلمرة 
NT1 انحالل الدم 

NT1 تحلل حراري 

NT2 تكسير 
NT3 تشقق تحفيزي 



 تفكك )انشطار( 241 تقانة حيوية

 

 

NT3 تشقق حراري 

NT3 تكسير هدروجيني 
NT2 عملية تحلل حراري مائي وميضية 

NT2 كلسنة 

NT1 تحلل ضوئي 
NT2 تحلل ضوئي حيوي 

NT1 تحلّل إشعاعي 

NT2 تحلل شعاعي ذاتي 
NT1 تحلّل بروتيني 

NT2 انحالل الليفين 

NT1 تّحل غليكولي 
NT1 تدهور حيوي 

NT1 تقطير إتالفي 

NT1 تكربن 
NT2 تكربن كهربائي 

NT2 تكويك 

NT1 حلحلة 
NT2 تحلل خلّي 

NT2 َحْلمنه 

NT2 حلمهة 
NT3 تَصبّن 

NT3 حلمهة إنزيمية 

NT3 حلمهة حمضية 
NT3 حلمهة قلوية 

NT3 حملهة ذاتية 

NT3 سكردة 
NT1 عملية استخالص بالمعوجة 

NT2 )تقطير )في الموقع 

RT إفساد الحمض النووي 
RT تجوية 

RT تحليل حراري وزني 

RT تفكك 
RT تقويض 

RT خلط تسميدي 

RT شروط ال هوائية 

RT شروط هوائية 

RT ُصدُوع الطيقان 

 تفكك )انشطار(

USE انشطار 

 تفكك )جسيمات نووية(

1993-11-05 

SEE إفناء 
SEE اضمحالل الجسيمات 

 تفكك )حراري(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-06-07 

USE تدهور حراري 

 تفكك )كيميائي(

USE تفكك 

 تفكك )نووي(

USE اضمحالل 

 تفكك )نووي(

USE اضمحالل 

 تفكك إشعاعي

ETDE: 2002-04-26 

USE تحلّل إشعاعي 

 تفكك حراري

USE تحلل حراري 

 تفكك ضوئي

USE تفاعالت نووية ضوئية 

 تفكيك )أسلحة نووية(

1994-09-30 

USE تفكيك األسلحة النووية 

 تفكيك )عناصر وقود(

USE تفكيك تجمعية الوقود 

 تفكيك )مفاعل انشطار(

INIS: 1982-11-30; ETDE: 2002-06-13 

USE تفكيك المفاعل 

 تفكيك )مفاعل(

2000-04-12 

USE تفكيك المفاعل 

 تفكيك األسلحة النووية

1994-09-30 
ا، تحويل او تخزين برنامج تفكيك االسلحة النووية و تدميره

المواد المكونة، والتي تشمل البلوتونيوم و اليورانيم 
 المخصب.

UF )تفكيك )أسلحة نووية 

RT إدارة المواد النووية 

RT انتشار 
RT سياسة عدم االنتشار 

RT مراقبة التسلح 

RT نزع السالح النووي 

 تفكيك المفاعل

 فقط لمفاعالت إنشطار.

UF )تفكيك )مفاعل انشطار 

UF )تفكيك )مفاعل 
BT1 دورة حياة المفاعل 

BT1 هدم 

RT تفكيك تجمعية الوقود 
RT مراقبة وطنية 

 تفكيك تجمعية الوقود

UF )تفكيك )عناصر وقود 
RT تجميعات وقود 

RT تفكيك المفاعل 

 تفّكك )بيولوجي(

USE تفكك 

 تَفَْلور

UF )إطفاء )فلورة 

*BT1 تألّق 

NT1 تفلور تجاوبي 
RT إشعاعية فائقة 

RT اضمحالل غير مشع 

RT  تحليل الفلورة بأشعة- x 

RT فلوريسين 

RT مطيافية التَفَْلور 

 تفلور تجاوبي

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-08-12 

*BT1 تَفَْلور 

RT تبعثر تجاوبي 
RT تجاوب 

RT مفعول موسباور 

 تفلور فائق

INIS: 1984-02-22; ETDE: 2002-06-13 
USE إشعاعية فائقة 

 تفلون

*BT1 بالستيك 

*BT1 متعدد رباعي فلورواتيلين 

 ptfeتفلون 

2000-04-12 

USE متعدد رباعي فلورواتيلين 

 تفويح

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-04 

UF نشر الرائحة بالغاز 

BT1 معالجة 
RT رائحة 

RT مقاييس الرائحة 

RT مواد فّواحة 
RT موزعات مادة فّواحة 

 تقادم

 للعمر البيولوجي استعمل دورة الحياة أو مدى الحياة.

NT1 تعتيق انفعالي 
NT1 تعتيق باإلطفاء 

RT تجوية 

RT تقسية بالتقادم 

RT معالجات حرارية 

 تقارب

1982-12-07 
االقتراب إلى حد،على سبيل المثال )بواسطة التسلسل 

تم فهرسة هذا المفهوم بواسطة  1982الالنهائي ؛ قبل ديسمبر 
 نشر السلسلة(.

RT رياضيات 

RT عالقات التقارب الفائق 

RT نشر السلسلة 

 تقارير األمان

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1991-03-07 
يع التي هي لمواضيع حول تقارير األمان ، ليس للمواض

 تقارير أمان. 

UF تقارير التصميم 
RT أمان 

RT أنواع الوثائق 

RT تحليل األمان 
RT قواعد الترخيص 

 تقارير التصميم

2003-10-21 

USE تصميم 
USE تقارير األمان 

 تقارير مطلوبة

INIS: 1986-04-03; ETDE: 2002-05-03 

USE متطلبات التقارير 

 تقانات استثمار المناجم

INIS: 1993-02-18; ETDE: 1979-09-06 

BT1 هندسة 
RT استثمار الشيل النفطي 

RT تعدين أوجيه 

RT تعدين الفحم الحجري 
RT تعدين تحت أرضي 

RT تعدين سطحي 

RT تعدين منجمي هدروليكي 

 تقانات التحويل الناشئ عن المسّرع

2000-03-14 

USE التحويل الناشئ عن المسرع 

 تقانات ثنائية االستعمال

2013-12-06 

المنتجات و التقانات التي تستعمل عادة ألغراض مدنية و لكن 
 من الممكن أن يكون لها تطبيقات عسكرية.

RT انتشار 

RT حرف المواد النووية 

RT ضمانات 
RT معاهدة عدم االنتشار 

RT نقل التقانة 

RT هندسة نووية 

 تقانة المفاعالت

INIS: 1975-08-20; ETDE: 1975-10-01 

م فقط لفهرسة المواد ذات المحتوى العام جدًا، مثل تستخد
annual review  أوtextbooks والتي تتعامل مع ،
 مفاعالت اإلنشطار.

RT أمان المفاعل 

RT مفاعالت 
RT هندسة نووية 

 تقانة النسق المكروي

2006-01-26 
إفادة طريقة التقانة الحيوية، مثال، في تحديد كيف يمكن لخلية 

 السيطرة على التعبير ألعداد كبيرة من الجينات معاً.

BT1 تقانة حيوية 
RT انتساخ 

RT تنظيم جيني 

RT رسم الخريطة الجينية 

 تقانة حيوية

INIS: 1995-11-15; ETDE: 1986-11-20 

 الحياة.تطبيق مبادئ التقانة أو الهندسة لعلوم 

NT1 تقانة النسق المكروي 
NT1 )هندسة جينية )وراثية 

NT2 تهجين الحمض النووي 

NT3 )تهجين )في الموقع 
NT3 تهجين الدنا 

NT4 كلَونة الدنا 

RT أعضاء صنعية 
RT بيولوجيا ُجَزْيئية 

RT تحول حيوي 

RT تسويق 
RT تفاعل متسلسل متعدد اآلز 

RT خاليا مشلولة الفاعلية 

RT دنا مأشوب 
RT مستنبتات خلوية 

RT هجنومات 



 تقانة متوسطة 242 كرامرز -قريب برينكمانت

 

 

RT هندسة البروتين 

 تقانة متوسطة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-06-14 
USE تقانة مناسبة 

 تقانة مناسبة

INIS: 1999-06-23; ETDE: 1993-08-31 

تقنيات في أي مكان بين األبسط واألكثر تعقيدًا ومناسبة 
 لتحقيق مهمة معينة.

UF تقانة متوسطة 

RT أفضل التقنيات المتاحة 
RT استعمال تقاني 

RT تأثيرات تقانية 

RT تقييم التقانة 
RT مصادر طاقة متجددة 

 تقانة نانوية

2003-11-03 

RT إلكترونيات نانوية 

RT الموائع النانوية 

RT بنى نانوية 
RT كيمياء النانو 

RT موائع النانو 

 تقاويم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-28 
RT قياس الزمن 

 تقبّض مغنطيسي

UF حصر كهرمغنطيسي 

*BT1 خواص مغنطيسية 
RT تشّوه 

 تقبّل )الحزمة(

USE قبول الحزمة 

 تقدير إحتمالي

INIS: 1986-04-04; ETDE: 1983-01-21 

تقنية تحليلية لحساب كميات غير معروفة والشك المرتبط 
 بالتقديرات االحتمالية لتلك الكميات.

UF تقييم أمان احتمالي 

BT1 طرق الحساب 

RT إحصاء 
RT احتمال 

RT تحليل األمان 

RT تحليل شجرة األخطاء 
RT تقدير الخطورة 

RT تقدير الموارد 

RT تقدير ُمَحتَّم 
RT تنبؤ 

 تقدير التكلفة

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1982-08-11 

UF تثمين 

RT تحليل فائدة التكلفة 

RT تكلفة 
RT تنبؤ 

RT دورة الحياة كلفة 

 تقدير الخطورة

INIS: 1985-07-19; ETDE: 1977-09-19 
UF تحليل الخطورة 

UF تخمين األمان الُمَحتَّم 

UF تقييم أمان احتمالي 
RT إدارة النُفايات المشعّة 

RT احتمال 

RT تحليل األمان 
RT تخفيض الجرعة إلى أدنى حد ممكن 

RT تطوير مصادر الطاقة 

RT تقدير إحتمالي 
RT تقدير ُمَحتَّم 

RT دورة وقود 

RT )سيسمية )زلزالية 
RT شروط المصدر 

RT قواعد الترخيص 

RT مخاطر 
RT منشآت إعادة معالجة الوقود 

RT منشآت الكهرياء النووية 

RT  نموذجmto 
RT هوامش اآلمان 

RT وثوقية 

 تقدير العمر

UF تأريخ 
UF تأريخ جيولوجي 

NT1 تأريخ بالنظائر 

RT أشياء ثقافية 
RT عصور جيولوجية 

RT علم اآلثار 

RT علم المستحاثات 
RT مفاعيل االنشطار 

 تقدير الموارد

INIS: 1993-02-18; ETDE: 1977-11-09 

 تقنيات من أجل تحديد امكانية المصدر.
RT أراضي المراعي 

RT احتياطات 

RT تطوير مصادر الطاقة 
RT تقدير إحتمالي 

 تقدير دورة الحياة

INIS: 2001-03-27; ETDE: 2001-04-30 
UF توازن إيكولوجي 

SF محتوى الطاقة 

RT استهالك الطاقة 
RT انحفاظ الموارد 

RT تأثيرات بيئية 

RT سياسة بيئية 
RT كلفة دورة الحياة 

 تقدير ُمَحتَّم

2003-12-17 

تقنية تحليلية لحساب كميات غير معروفة والشك المرتبط 
 بالتقديرات المحتمة لتلك الكميات.

UF تخمين األمان الُمَحتَّم 

BT1 طرق الحساب 
RT تحليل األمان 

RT تقدير إحتمالي 

RT تقدير الخطورة 
RT تنبؤ 

 تقديرات

USE رسوم مالية 

 P1-تقريب 

*BT1 طريقة التوافقيات الكروية 

RT معادلة بولتزمان 

RT نظرية االضطراب 

 P2-تقريب 

*BT1 طريقة التوافقيات الكروية 

RT معادلة بولتزمان 

RT نظرية االضطراب 

 P3-تقريب 

*BT1 طريقة التوافقيات الكروية 

RT معادلة بولتزمان 
RT نظرية االضطراب 

 تقريب  شبه التجانس

*BT1 تقريبات 

RT تقريب مسار الخط المستقيم 
RT سعات التبعثر 

 تقريب )الموجة المشوهة(

ETDE: 2002-06-07 

USE تقريب الموجة المشوهة لبورن 

 تقريب )بور(

INIS: 1976-03-17; ETDE: 1976-05-17 

USE  موتلسون -نموذج نيلسون 

 تقريب )مراكز االنتثار الثابتة(

ETDE: 2002-06-07 

USE  تقريبfsc 

 FSCتقريب 

UF )تقريب )مراكز االنتثار الثابتة 
UF .تقريب تبعثر ثابت 

UF تقريب مراكز التبعثر الثابتة 

*BT1 تقريبات 
RT تبعثر 

RT مسألة األجسام العديدة 

RT نظرية غلوبر 
RT نماذج ضوئية 

 WKBتقريب 

UF  بريلوان -تقريب وينتسل كراوز 
*BT1 تقريبات 

RT تبعثر 

 تقريب األطوار العشوائية

*BT1 تقريبات 
RT إحصاء 

RT تمدد بوزوني 

RT نظرية إريكسون 

 تقريب األقنية المقترنة لبورن

USE تقريب األقنية المقترنة لبورن 

 تقريب األقنية المقترنة لبورن

UF تقريب األقنية المقترنة لبورن 
*BT1 تقريب بورن 

RT تبعثر 

RT تفاعالت نووية 

RT حركيات التفاعل النووي 

RT نظرية األقنية المقترنة 

 تقريب االقتران المتوسط

USE تقريب توموناغا 

 تقريب االندفاع

*BT1 تقريبات 

RT اقتران 
RT تبعثر 

RT حالة مرتبطة 

 تقريب الزوج المكسور

1978-08-14 
طريقة تحافظ على رقم النكليون طور لمعالجة تصحيحين في 

النواة. قريبة من نموذج القشرة ذات االقدمية وتاخذ بعين 
 االعتبار التاثر المتبقي من الجسيم الشبيه. 

*BT1 تقريبات 

RT نظرية نووية 

RT نماذج الطبقات 

 تقريب السلّم

*BT1 قريباتت 

RT نظرية الحقول الكمومية 

 تقريب الفوتونات المكافئة

UF  فايسكر -تقريب ويليامز 

*BT1 تقريبات 

RT إلكترديناميك كمومي 
RT  فوتون -تأثرات فوتون 

 تقريب القطب الواحدي

*BT1 تقريبات 

RT مسألة األجسام العديدة 
RT  مصفوفةk 

RT  مصفوفةs 

 تقريب الموجة المستوية لبورن

USE تقريب بورن 

 تقريب الموجة المستوية لبورن

USE تقريب بورن 

 تقريب الموجة المشوهة لبورن

UF )تقريب )الموجة المشوهة 
UF تقريب الموجة المشوهة لبورن 

*BT1 تقريب بورن 

RT تبعثر 
RT حركيات التفاعل النووي 

RT نظرية الموجة المشوهة 

 تقريب الموجة المشوهة لبورن

USE تقريب الموجة المشوهة لبورن 

 بورن -تقريب بتلر

USE نظرية بتلر 

 تقريب بروكنر

USE مخططات غولدستون 

 كرامرز -تقريب برينكمان

*BT1 تقريبات 

RT تبعثر 

RT نظرية االضطراب 
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 تقريب بور

USE  موتلسون -نموذج نيلسون 

 تقريب بورن

UF تقريب الموجة المستوية لبورن 

UF ية لبورنتقريب الموجة المستو 

UF مقاطع بورن العرضية 
*BT1 تقريبات 

NT1 تقريب األقنية المقترنة لبورن 

NT1 تقريب الموجة المشوهة لبورن 
RT تبعثر 

RT ميكانيك كمومي 

RT نظرية االضطراب 

 أوبنهايمر-تقريب بورن

*BT1 تقريبات 

RT تبعثر 
RT تقريب كظيم 

 تقريب بولتزمان

USE إحصاء بولتزمان 

 غولدستون-تقريب بيث

USE غولدستون-معادلة بيث 

 تقريب بيد

*BT1 تقريبات 

RT نشر السلسلة 

 تقريب تبعثر ثابت.

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 

 تقريب تبعثر ثابت.

USE  تقريبfsc 

 تقريب تشيبيشيف

USE حدوديّات 

 تقريب توموناغا

UF تقريب االقتران المتوسط 

*BT1 تقريبات 
RT اقتران متوسط 

 تقريب ديراك

*BT1 تقريبات 
RT ميكانيك كمومي 

 تقريب روْسالند

*BT1 تقريبات 

RT إشعاع حراري 
RT طبقات حدودية 

RT نقل الحرارة 

 تقريب سيلينغوت

2000-04-12 
USE نظرية تبطئة النترونات 

ل -تقريب غرولينغ   غورتزِّ

2000-04-12 
 معالجة تباطئ النترون و التي تشمل االمتصاص.

SEE نظرية تبطئة النترونات 

 تقريب فجائي

1975-08-22 
إن حدود الطاقة العالية التي تقدر الحركة الداخلية للهدف بأنها 

 بطيئة مقارنة مع مدة االصطدام.

*BT1 تقريبات 
RT تصادمات 

RT دوال موجية 

RT عابرات 
RT ميكانيك كمومي 

RT ونياتهاملت 

 تقريب كظيم

*BT1 تقريبات 

RT تبعثر 

RT أوبنهايمر-تقريب بورن 
RT تقريب ال كظيم 

RT ميكانيك كمومي 

 تقريب ال كظيم

*BT1 تقريبات 
RT تبعثر 

RT تقريب كظيم 

RT ميكانيك كمومي 

RT نموذج ترقية اإللكترون 

 تقريب مراكز التبعثر الثابتة

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2003-01-10 
USE  تقريبfsc 

 تقريب مركز التوجيه

*BT1 تقريبات 

RT بالزما 
RT جسيمات مشحونة 

RT حركة 

RT حقول مغنطيسية 
RT دوران 

 تقريب مسار الخط المستقيم

INIS: 1975-09-16; ETDE: 1975-10-01 
الزخم صغيرة في تأثرات  -افتراض بان انتقال عرضية 

 الجسيم عالي الطاقة.

*BT1 تقريبات 

RT ضانياندفاع عر 

RT تآثرات الجسيمات 

RT تقريب  شبه التجانس 
RT نقل االندفاع الخطي 

 تقريب من المرتبة الصفر

*BT1 تقريبات 

RT تآثرات محدودة المدى 
RT تبعثر مرن 

RT حركيات التفاعل النووي 

 تقريب نصف كالسيكي

UF نموذج التقريب شبه الكالسيكي 
*BT1 تقريبات 

RT تبعثر 

RT ميكانيك كمومي 

 تقريب هارتري

USE  فوك -طريقة هارتري 

 فايسكر -تقريب ويليامز 

USE تقريب الفوتونات المكافئة 

 بريلوان -تقريب وينتسل كراوز 

USE  تقريبwkb 

 تقريبات

INIS: 2006-02-06; ETDE: 2006-01-31 
 يوصى باستعمال مصطلح أكثر تحديدا من هذه الكلمة.

BT1 طرق الحساب 

NT1 نستقريب  شبه التجا 
NT1  تقريبfsc 

NT1  تقريبwkb 

NT1 تقريب األطوار العشوائية 
NT1 تقريب االندفاع 

NT1 تقريب الزوج المكسور 

NT1 تقريب السلّم 
NT1 تقريب الفوتونات المكافئة 

NT1 تقريب القطب الواحدي 

NT1 كرامرز -تقريب برينكمان 
NT1 تقريب بورن 

NT2 تقريب األقنية المقترنة لبورن 

NT2 الموجة المشوهة لبورن تقريب 
NT1 أوبنهايمر-تقريب بورن 

NT1 تقريب بيد 

NT1 تقريب توموناغا 
NT1 تقريب ديراك 

NT1 تقريب روْسالند 

NT1 تقريب فجائي 
NT1 تقريب كظيم 

NT1 تقريب ال كظيم 

NT1 تقريب مركز التوجيه 
NT1 تقريب مسار الخط المستقيم 

NT1 تقريب من المرتبة الصفر 

NT1 تقريب نصف كالسيكي 
NT1 طريقة التوافقيات الكروية 

NT2  تقريب-p1 

NT2  تقريب-p2 
NT2  تقريب-p3 

NT1  فوك -طريقة هارتري 

 تقرير مرحلي

INIS: 1987-09-22; ETDE: 1987-10-23 
من أجل فهرسة  Yاستعملها فقط بالترابط مع المؤشر الحرفي 

 التقارير المرحلية. 

BT1 أنواع الوثائق 

 تقسية

NT1 تقسية إشعاعية 

NT1 تقسية انفعالية 

NT1 تقسية باإلسقاء 
NT1 تقسية بالتبديد 

NT1 تقسية بالتقادم 

NT1 تقسية بريسترون 
NT1 تقسية سطحية 

NT2 كربنة 

RT تصنيع على البارد 
RT قساوة 

RT معالجات حرارية 

 تقسية )طيفية(

USE تقسية طيفية 

 تقسية إشعاعية

BT1 تقسية 

*BT1 مفاعيل اإلشعاع الفيزيائية 
RT قساوة إشعاعية 

 تقسية إشعاعية )كيميائية(

USE بلمرة 

USE تأثيرات إشعاع كيميائية 

 تقسية انفعالية

UF تقسية انفعالية 

UF تقسية بأمواج الصدم 
UF تقسية بأمواج الصدم 

BT1 تقسية 

RT انفعاالت 
RT تصنيع على البارد 

 تقسية انفعالية

USE تقسية انفعالية 

 تقسية بأمواج الصدم

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 
USE تقسية انفعالية 

 تقسية بأمواج الصدم

USE تقسية انفعالية 

 تقسية باإلسقاء

1996-06-28 

SF  تقنيةjominy 

BT1 تقسية 
BT1 معالجات حرارية 

RT إطفاء 

RT تبريد بالسحق 

 تقسية بالتبديد

BT1 تقسية 

 تقسية بالتقادم

BT1 تقسية 
RT تقادم 

RT تقسية بريسترون 

 تقسية بريسترون

BT1 تقسية 
RT تقسية بالتقادم 

 تقسية روكويل

RT قساوة 

 تقسية سطحية

BT1 تقسية 

BT1 معالجات سطحية 

NT1 كربنة 
RT إكمال سطحي 

RT تصنيع على البارد 

RT دقدقة بالكريات 

 تقسية طيفية

UF )تقسية )طيفية 

RT طيوف نترونية 
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 تقسية كنوب

RT قساوة 

 تقسيم شاقولي

INIS: 2000-04-19; ETDE: 1977-09-19 

التقسيم المطلوب لشركات )الطاقة( إلى مكونات االنتاج، 
 والتكرير، والتسويق.

RT تنافس 

RT تنظيمات 

RT صناعة نفطية 

 تَقُشر

1999-05-18 

ادن في تشكيل طبقة سميكة من أكاسيد معدنية على المع        
درجة حرارة عالية. أيضا، ترسيب المواد الصلبة المذابة غير 
العضوية  من المياه على سطح المعدن، مثل أنبوب التبريد أو 

 المرجل.
RT إزالة القشور المترسبة 

RT تآكل 

RT ترسيب 
RT توضع 

RT مكافحة الترسبات الحرشفية 

RT نواتج التآكل 

 تقشير آلي

*BT1 إزالة التغليف 

RT يعتقط 

RT طحن 

 تقصير العمر

USE مدى العمر 

خ( ي )الماسِّ  تقّصِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1997-03-31 
USE ي ماسخ  تقّصِ

ي )الُمَسْرطن(  تقّصِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1997-03-31 

USE تقّصي المسرطنات 

ي )الُمَطّفِّر(  تقّصِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1997-03-31 

USE ي المطفِّرات  تقّصِ

 تقّصي المسرطنات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 

UF )ي )الُمَسْرطن  تقّصِ

RT اختبار 
RT تسرّطن 

RT ي المطفِّرات  تقّصِ

RT مسرطنات 
RT مقايسة حيوية 

ي المطّفِّرات  تقّصِّ

INIS: 1992-03-10; ETDE: 1978-11-14 

UF  اختبارames 
UF )ي )الُمَطفِّر  تقّصِ

RT اختبار 

RT رطناتتقّصي المس 
RT ي ماسخ  تقّصِ

RT توليد الطفرات 

RT طفرات 
RT طوافر 

RT مستنبتات خلوية 

RT مشعرات بيولوجية 
RT مولِّدات الطفرة 

ي ماسخ  تقّصِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-12-14 

UF )ي )الماِسخ  تقّصِ
RT إمساخ 

RT اختبار 

RT ي المطفِّرات  تقّصِ

RT ماسخات 

 تقطير

1999-07-13 
BT1 عمليات الفصل 

NT1 تقطير إتالفي 

NT1 تقطير خالئي 
NT1 تقطير شمسي 

RT إزالة المعدنة 

RT إزالة الملوحة 

RT أزيوتروب 
RT تبخر 

RT تجزئة 

RT تجهيزات تقطير 
RT تخمر كحولي 

RT تسخين وميضي 

RT تطايرية 
RT عملية تطايرية الفلوريد 

RT عملية تطايرية الكلوريد 

RT قُطارات 
RT مبخرات 

RT مصافي النفط 

RT نفط 

 تقطير )في الموقع(

2000-04-12 

UF  عمليةljungstrom 

*BT1 عملية استخالص بالمعوجة 

*BT1 )معالجة )في الموقع 

RT )احتراق )في الموقع 

RT صخر الشيل النفطي 
RT طريقة رايز لمعالجة الغضار 

 تقطير إتالفي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-28 
*BT1 تفكك 

*BT1 قطيرت 

RT تحلل حراري 
RT عملية استخالص بالمعوجة 

 تقطير خالئي

INIS: 1999-03-08; ETDE: 1981-11-10 

*BT1 تقطير 

 تقطير شمسي

1999-07-13 

*BT1 تقطير 

RT أجهزة التقطير الشمسية 
RT حرارة العملية الشمسية 

 تقطيع

BT1 تصنيع بالمكنات 
RT أدوات تقطيع 

RT تقشير آلي 

 Eتقّطع 

*BT1  منطقةe 

 تقلص

RT انكماش 

RT تمدد حراري 

RT تمدّد 
RT فواصل التمدد 

 تقنيات إظهار الزيوغ الصبغية

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1978-07-06 
 تقنيات لصنع التشوهات الصبغية المرئية.

BT1 تقنيات سيتولوجية 

RT توّضع بيولوجي 
RT رسم الخريطة الجينية 

RT زيوغ صبغية 

RT صبغيات 
RT ت بشريةصبغيا 

RT ملّونات 

 تقنيات استبدال المفاعل

UF تقنيات االستبدال 
RT تفاعلية 

 تقنيات االستبدال

USE تقنيات استبدال المفاعل 

 تقنيات االقتفاء

SF قفّاءات مشعّة 

BT1 تطبيقات نظيرية 

NT1 تسجيل قفّاء اإلشعاع 
NT1 تقنيات الحومة الموسومة 

NT1 تقنية طرح نظيري مزدوجة 

NT1 تمديد نظيري 
NT1 قياس المتقبِّل الشعاعي 

NT1 كشف المناعة الشعاعية 

NT2 تصوير وميضي مناعي شعاعي 

NT2 مقايسة مناعية شعاعية 

RT تحّري عن الجريمة 
RT تحليل إصداري مشع 

RT تشخيص 

RT تصوير الكلية 
RT تصوير باإلشعاع الذاتي 

RT تقنيات تشخيصية 

RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 
RT دراسات الدالة الديناميكية 

RT طب نووي 

RT علم األحياء اإلشعاعي 
RT مركبات موسومة 

RT مستحضرات صيدالنية شعاعية 

RT هجرة نكليدات مشعة 
RT واسمات بيولوجية 

 تقنيات االهتزاز )مفاعل(

USE تقنيات اهتزاز المفاعل 

 تقنيات الحومة الموسومة

INIS: 1985-07-18; ETDE: 1975-10-28 
*BT1 تقنيات االقتفاء 

RT استقالب 

RT وسم 

 تقنيات العدّ 

NT1 طرق التطابق 

NT2 طريقة الفوتونات الموسومة 
NT2 مطيافية التطابق 

NT1  طريقةdsa 

NT1 طريقة ارتداد الشحنة 
NT1 عدّ  في المجال أربعة باي 

NT1 عدّ إلكترونات فوتونية 

NT1 عدّ تشيرينكوف 
NT1 عدّ لكامل الجسم 

NT1 عدّ مطلق 

NT1 عدّ منخفض السوية 
NT1 عدّ وميضي 

NT1 مسح النظائر المشعة 

NT2 مسح وميضي 
NT3 تصوير وميضي مناعي شعاعي 

NT1 مسح تََسْلُسلي 

RT تجهيزات إلكترونية 
RT تطابق مضاد 

RT تقنية نبضية 

RT دارات إلكترونية 
RT عدادات تلسكوبية 

RT مجاهر تداخلية 

RT مقايسة راديوية 
RT مقاييس النشاط 

RT مكاشيف إشعاع 

RT مكاشيف حساسة للموضع 
RT منظومات تسجيل 

 تقنيات الفالحة

UF أنظمة زرع المحاصيل 
UF حراثة 

UF فالحة النبات 

NT1 زراعات حراجية قصيرة الدورة 
NT1 مزرعة مائية 

RT  ّري 

RT زراعة 
RT فالحة 

RT محاصيل 

RT مقاومة الجفاف 

 تقنيات النسخ الغشائية

RT علم صناعة الخزفيات 

RT نَسخ غشائية 

 تقنيات اهتزاز المفاعل

UF )تقنيات االهتزاز )مفاعل 
RT تفاعلية 

RT هزازات المفاعل 

 تقنيات تشخيصية

NT1  ًتخطيط الدماغ كهربائيا 

NT1 تخطيط القلب 

NT2 تخطيط قلبي إشعاعي 
NT1 تخطيط فوق صوتي 

NT1 تصوير تجاوبي مغنطيسي نووي 
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NT1 تصوير شعاعي حيوي طبي 

NT2 تصوير أيونوغرافي 
NT2 تصوير الكلية 

NT2 قياس الكثافة العظمية 

NT2 كشف الفلورة 
NT1 تصوير مقطعي طبقي 

NT2 تصوير طبقي ُمَحْوسب 

NT3 تصوير مقطعي طبقي بروتوني ُمَحْوَسب 
NT3 تصوير مقطعي طبقي فوتوني ُمَحْوَسب 

NT3 صدارتصوير مقطعي طبقي ُمَحْوسب باإل 

NT4 تصوير طبقي بوزيتروني ُمَحْوسب 
NT4  تصوير مقطعي ُمَحْوسب باإلصدار

 الفوتوني الوحيد

NT4  مسح تصويري طبقي محوريecat 
NT3 مسح بالتصوير الطبقي المحوري المحوسب 

NT2 تصوير مقطعي طبقي بتبعثر كومبتون 

NT2 تصوير مقطعي العتيان الوقوع 
NT1 خزعة 

NT1 فتح الجثة 

NT1 ف المناعة الشعاعيةكش 
NT2 تصوير وميضي مناعي شعاعي 

NT2 مقايسة مناعية شعاعية 

NT1 مسح اإلصدار الفوتوني 
NT2  مسح تصويري طبقي محوريecat 

NT1 مسح االنتقال الفوتوني 

NT1 مسح وميضي 
NT2 تصوير وميضي مناعي شعاعي 

RT استخدامات تشخيصية 

RT  تجهيزات أشعة- x 
RT تشخيص 

RT تصوير باإلشعاع الذاتي 

RT تقنيات االقتفاء 
RT تنقية بالزما الدم 

RT راديولوجيا 

RT طب 

RT طب نووي 

RT مخططات كهربائية القلب 

RT مولدات نظائر مشعة 

 تقنيات سيتولوجية

INIS: 1975-10-29; ETDE: 1975-12-16 

NT1 تقنيات إظهار الزيوغ الصبغية 
NT1 فرز صبغي 

RT علم الخلية 

RT رية إلكترونيةمجه 
RT نات خلوية  مكّوِ

RT منظومات تدفق خلوي 

 تقنيات نسيجية

INIS: 1975-10-29; ETDE: 1975-12-16 
RT أنسجة حيوانية 

RT علم النُّسُج 

RT مجهرية 

RT ملّونات 

 jominyتقنية 

2000-04-12 

SEE تقسية باإلسقاء 

 تقنية البرعم العرضي

RT تربية النبات 

RT تكاثر خضري 
RT طفرات 

RT طوافر 

 تقنية التشكيل بواسطة الفعل الشَّعري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-11 
USE طريقة الَصّب الشعرية 

 تقنية الذكور العقيمة

RT إطالق الحشرات العقيمة 

RT تربية على نطاق واسع 
RT تعقيم 

RT تعقيم بالتشعيع 

RT حشرات 
RT زراعة 

RT طفيليات 

RT مكافحة اآلفات 
RT نشر أو توزيع الحشرات 

 تقنية المنطقة العائمة

USE صهر نطاقي 

 فيكنيكي -تقنية شميد 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-11 

USE طريقة المباِدالت الحرارية 

 تقنية طرح نظيري مزدوجة

1992-07-10 
*BT1 تقنيات االقتفاء 

RT مستحضرات صيدالنية شعاعية 

RT مسح وميضي 

 تقنية نبضية

RT  ّأنابيب العد 

RT تجهيزات إلكترونية 
RT  ّتقنيات العد 

RT دارات تأخير 

RT  ّدارات عد 

RT دارات نبضية 

RT كشف اإلشعاع 

RT مبداّلت بالزمية 
RT مجاوبات 

RT محلالت نبضية 

RT محوالت نبضية 
RT مضخمات نبضية 

RT  ّمقاييس سرعة العد 

RT مكاشيف إشعاع 
RT مكامالت نبضات 

RT مولدات نبضات 

RT نبضات 
RT هزازات 

RT واحدات تقييس 

 تقنية نترونية نبضية

RT حزم نترونات 

RT موجهات نترونية 

RT نبضات 

 تقنيع

INIS: 1992-02-21; ETDE: 1980-03-29 

استعمال التغطية او الطالء كنصف ناقل او سطح لتزويد 
 المنطقة المحجوبة لتموضع انتقائي او خرط.

SF )مقاومة )واقية 

RT تغطيات 

RT تنميش 
RT توضع 

RT طباعة الستانسيل 

RT ُكسوات 

 تقنين القدرة

INIS: 1985-01-18; ETDE: 1977-09-19 

USE دخل االستطاعة 

 تقوية الدعم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-06-06 

RT دعائم 

 تقويس

2003-10-21 
 تغيرات هندسية تبعاً لدرجة الحرارة و/أو تدرجات الدفق.

BT1 تشّوه 

RT تابعية لدرجة الحرارة 
RT مرونة حرارية 

 تقويض

BT1 استقالب 

RT تحلّل بروتيني 
RT تّحل غليكولي 

RT تفكك 

 تقييدات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 

 تستعمل للداللة على جيمع عوائق التطور.

SEE دة  قيم محدِّ

 تقييدات قلب المفاعل

BT1 مقيّدات 

*BT1 منظومات حماية المفاعل 

RT أمان المفاعل 
RT دعائم 

RT قلوب المفاعالت 

 تقييم

INIS: 1995-04-09; ETDE: 1976-06-07 
 عملية الخضوع لحكم أو لتفسير دقيق.

NT1 تقييمات مقارنة 

RT اختبار 
RT تدقيقات 

RT تفتيش 

RT تنبؤ 
RT دراسات الجدوى 

RT ضمان الجودة 

RT مصادقة 

 تقييم أمان احتمالي

2003-12-17 

USE تماليتقدير إح 

USE تقدير الخطورة 

 تقييم التقانة

INIS: 1991-08-16; ETDE: 1976-07-07 

RT أفضل التقنيات المتاحة 
RT تقانة مناسبة 

RT دراسات الجدوى 

RT صناعة 
RT طريقة ديلفي 

 تقييمات مقارنة

استعملها بالترابط مع المفاهيم التي تجري مقارنتها. في حالة 
البيانات العددية ، انظر أيضاً البيانات المقيمة أو  البيانات 

 المجموعة.

BT1 تقييم 

RT أخطاء 
RT بيانات 

RT تأثيرات إشعاعية 

RT تحليل فائدة التكلفة 
RT تعالقات 

RT دراسات الجدوى 

RT طرق القياس 
RT فرضيات 

RT اءةكف 

RT مقارنات بين المخابر 
RT مقايسة حيوية 

RT َمْيز 

RT نماذج بنيوية 
RT نماذج داليّة 

RT نماذج رياضياتية 

 تكاثر

UF توالد يكري 

RT إباضة 

RT أبواغ 
RT أجنة 

RT إخصاب 

RT أزهار 

RT أعشاش 

RT أعضاء التناسل األنثوية 

RT أعضاء تناسل ذكرية 
RT استيالد الحيوان 

RT اضطرابات تكاثرية 

RT بالغون 
RT تحركات سكانية 

RT تربية النبات 

RT تزاوج 
RT تكاثر خضري 

RT تكّون البيضة 

RT ن النطاف  تكوُّ
RT جنس 

RT َحْمل 

RT خصوبة 
RT دورة الحياة 

RT ذُريّة 

RT طفرات 
RT َطْلع 

RT َعيوشيّة 

RT فيزيولوجيا 
RT لواقح 

RT مناسل 

 تكاثر

INIS: 1978-04-21; ETDE: 2002-04-26 

USE تكاثر خلوي 



 تكاثر خضري 246 تكثف غشائي

 

 

 تكاثر خضري

1999-05-05 
BT1 استنسال 

RT تقنية البرعم العرضي 

RT تكاثر 
RT نباتات 

 تكاثر خلوي

UF تكاثر 

RT استنسال 
RT انقسام خلوي 

RT راصة نباتية للكريات الحمراء 

RT )رجائع )جمع رجيع 
RT عوامل اإلنماء 

RT  ِ  في الحّي

RT ( كونكانفالينa) 

 تكاثف قطرة فقطرة

BT1 تكثف البخار 

 تكاثف كاليزن

BT1 تفاعالت كيميائية 
RT إسترات 

 تكافؤ

UF تكافؤية 

RT طاقة االرتباط 

 تكافؤ

UF إلكترونات تكافؤية 

UF حاالت تكافؤية 
UF حالة التأكسد 

UF كمون أيوني 

UF مانح إلكترونات 
UF ل اإللكترون ِِ  مستقِب

NT1 تكافؤات التناسق 

RT كمون اختزال وأكسدة 
RT كيمياء إشعاعية 

RT كيمياء الذرة الحارة 

 تكافؤات التناسق

BT1 تكافؤ 
RT تحليل كيميائي بنيوي 

RT شبيكات بلّورية 

RT عدد التناسق 
RT معقدات 

 تكافؤية

USE تكافؤ 

 تكافل

INIS: 1999-10-21; ETDE: 1976-05-13 

 تقتصر على علم األحياء.

UF تبادل المنفعة 

UF مؤاكلة 

NT1 فطور جذرية 

RT إيكولوجيا 
RT بيولوجيا 

RT تأثرات المفترس والفريسة 

RT حيوانات 
RT ريزوبيوم 

RT فرانكيا 

RT نباتات 

 تكالبف زائدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 

USE تكلفة 

 تكاليف اجتماعية

2004-09-08 
SEE تكلفة إضافية 

 تكاليف الطاقة

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1977-05-07 
USE حساب الطاقة 

 تكاليف رأس مال

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-02-09 

USE لة  تكلفة محوَّ

 تكامل الفعل

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1986-04-11 
تكامل يتعلق بمسار منظومة فضاء التشكيلة، يساوي مجموع 

تكامالت كمية التحرك العامة للمنظومة حول إحداثياتها 
 ترافقة قانونيا. الم

BT1 تكامالت 

RT الميكانيك 

RT نظريات الحقل 

 تكامل تصادم بولتزمان

USE معادلة بولتزمان 

 تكامل عمودي

INIS: 1999-09-13; ETDE: 1978-04-27 
RT تنافس 

RT صناعة نفطية 

 تكامل مسير فاينمان

*BT1 تكامالت المسار 

RT حلقة ويلسون 

RT ميكانيك كمومي 

RT ناشر 

 تكامالت

UF تكامالت سومرفيلد 

NT1 تكامل الفعل 

NT1 تكامالت التجاوب 
NT1 تكامالت التصادم 

NT1 تكامالت المسار 

NT2 تكامل مسير فاينمان 
NT1 تكامالت تالمي 

RT تحويالت تكاملية 

RT تربيعات 
RT رياضيات 

RT معادالت تكاملية 

 تكامالت التجاوب

BT1 تكامالت 

RT تجاوب 

 تكامالت التصادم

BT1 امالتتك 
RT طريقة احتمال التصادم 

RT معادلة بولتزمان 

 تكامالت المسار

2003-07-24 
BT1 تكامالت 

NT1 تكامل مسير فاينمان 

 تكامالت تالمي

BT1 تكامالت 

RT نماذج الطبقات 

 تكامالت سالتر

USE طريقة سالتر 

 تكامالت سومرفيلد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-01 

فضاًل عن الوصف أدناه، استعمل هوائيات إذا كان ذلك ذو 
 صلة بالموضوع.

USE تكامالت 

 تكبُسل

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-04-27 
يمكن استخدامها لألنظمة البيولوجية، معالجة النفايات 

 المشعة، الخ.

RT توضيب 
RT كبسوالت 

RT معالجة النُفايات المشعّة 

RT مواد توضيب 

 تكتونيك

ع من الجيولوجيا يتعامل مع الهندسة العريضة للجزء فر
العلوي من القشرة األرضية، والتي هي، التجميع المحلي 

للمظاهر البنيوية أو التشوهات ، دراسة العالقة المتبادلة فيما 
 بينها، مصادرها، وتطورها التاريخي.

NT1 تكتونيك الصفائح 

RT ل  تحوُّ
RT صخور 

RT نشأة الصخور 

RT تربةنهوض ال 

 تكتونيك الصفائح

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-04 
تكتونيك عالمي مبني على أساس نموذج أرضي موصوف 

( من صفائح ثخينة ، مسطحة، وكبيرة 25 - 10بعدد قليل )
)قوالب مشكلة من مناطق من وشاح وقشرة أرضية قاريَة 
ومحيطية معاً( كل منها يطفو على طبقة سفلية لزجة بعض 

الشئ في الوشاح وتتحرك باستقاللية أكثر أو أقل من 
 األخريات. 

BT1 تكتونيك 

RT توسع قعر البحر 

RT غوندوانا 
RT قشرة األرض 

RT مغنطيسية قديمة 

RT مناطق االنغراز 

 تكتيتات

UF أستراليت 

UF أوبسيديانيتات 

UF بيليوتونيت 
UF مولدافيتس 

RT فلزات 

RT نيازك 

 تكتيل

2000-04-12 

RT تكتّل 
RT  ّرص 

RT طاقة التكتيل 

RT قولبة 

 تكتّل

1985-12-10 

UF تكدّس 

RT أوساط المرسب 
RT التصاق 

RT اندماج 

RT تبلّور 
RT تحبب 

RT تحبيب 

RT ترسيب 
RT تكتيل 

RT تلبيد 

RT حجم الجسيمات 
RT  ّرص 

RT قولبة 

 تكثف )بخار(

USE تكثف البخار 

 تكثف )مركبات عضوية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-04-28 

USE تحلّق بنزع الهدروجين 

 تكثف البخار

UF )تكثف )بخار 

NT1 تكاثف قطرة فقطرة 

NT1 تكثف غشائي 
RT تبريد 

RT تحت اإلشباع 

RT تسييل 
RT تكثيفات 

RT حجرات التكثف 

RT ضباب 
RT مكثفات البخار 

RT نقطة الندى 

RT نقل الحرارة 
RT نوى تكثف 

 تكثف الغلوونات

INIS: 1989-04-20; ETDE: 1989-05-11 
RT حاالت خالء 

RT غلوونات 

RT مؤثرات كمومية 

 تكثف الكواركات

INIS: 1989-04-20; ETDE: 1989-05-11 

RT حاالت خالء 

RT كواركات 
RT مؤثرات كمومية 

 تكثف غشائي

BT1 تكثف البخار 



 تكثيف البيونات 247 تكسير هدروليكي

 

 

RT مكثفات البخار 

 تكثيف البيونات

INIS: 1978-08-14; ETDE: 1977-06-21 
UF تكثيفة باي 

RT بيونات 

RT أينشتاين-تكثيفة بوز 
RT وويةمادة ن 

 تكثيف الوقود

الزيادة في كثافة الوقود النووي ينتج عن التاثيرات االشعاعية 
 و/او الحرارية.

RT أمان المفاعل 

RT عناصر وقود 

RT كثافة 
RT مفاعيل اإلشعاع الفيزيائية 

RT وقود نووي 

 تكثيفات

NT1 تكثيفات غازية 

RT تكثف البخار 

 تكثيفات غازية

INIS: 1992-08-13; ETDE: 1980-05-23 
BT1 تكثيفات 

*BT1 سوائل الغاز الطبيعي 

RT آبار تكثيفات غازية 

 تكثيفات نباتية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

سوائل منشأة الغاز الطبيعي، غالباً بنتانات وأثقل ، تفصل 
وتستخلص كسوائل في فواصل دخول الغاز أو أجهزة غسل 

 الغاز في منشآت معالجة الغاز الطبيعي.

*BT1 سوائل الغاز الطبيعي 

RT غازات نفط ُمسالة 

 تكثيفة باي

INIS: 1978-08-14; ETDE: 2002-04-26 

USE تكثيف البيونات 

 أينشتاين-بوز تكثيفة

RT تكثيف البيونات 

RT ميوعة فائقة 

 تكديس الحزمة

RT حزمة-تفاعالت حزمة 
RT ديناميك الحزمة 

 تكّدس

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1978-04-27 
USE تكتّل 

 تكربن

*BT1 تفكك 

NT1 تكربن كهربائي 

NT1 تكويك 

RT أفران الكوك 

RT  عمليةconsol لمعالجة الفحم المسحوق 
RT عملية كوك نظيف تجمع بين التكربن والهدرجة 

RT عملية كولكون في التكربن الهدروجيني 

RT غرفتة 
RT نزع الكربون 

 تكربن كهربائي

2000-04-12 

*BT1 تكربن 
RT تيارات كهربائية 

 تكرير

2000-02-01 
UF   عمليةaurabon 

BT1 معالجة 

NT1 تنقية كهربائية 

NT1 تنقية موضعية 

NT1  عملية غولفgulf-hds في الهدرجة الحفزية 

RT إعادة تشكيل تحفيزية 
RT تخصيب 

RT تصعّد 

RT تنقية 
RT علم تعدين االستخالص 

RT عمليات الفصل 

RT عملية تطايرية الفلوريد 
RT عملية تطايرية الكلوريد 

RT معالجة الركاز 

RT منتجات نفطية 
RT نزع الشمع 

 تكرير الحبيبات

UF )تنقية )حبيبات 

RT حجم الحبيبات 
RT معالجات حرارية 

RT نمو الحبيبات 

 تكساس

1997-06-19 
*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

RT حوض بالو دورو 

RT حوض برمي 
RT حوض دالهارت 

RT خليج سان انطونيو 

RT خليج غالفستون 
RT خليج ماتا غوردا 

RT غولف كوست في الواليات المتحدة 

RT وفالدمكمن أ 
RT منشأة بانتكس 

RT نهر برازوس 

RT نهر ريو غرانده 

 تكستوليت

*BT1 متماثرات عضوية 

 تكسيات إنتثارية

BT1 ُكسوات 
RT تكسية إنتثارية 

 تكسيات بالتدويم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

 تكسيات غمسية

BT1 ُكسوات 

RT تكسية بالغمس 

 تكسيات مرذذة

BT1 ُكسوات 
RT كسوة بالترذيذ 

 تكسيات مضادة لالنعكاس

1976-10-07 

BT1 ُكسوات 
RT تجهيزات ضوئية 

RT ُكسوات عاكسة 

RT ماّصات شمسية 
RT منظومات ضوئية 

عة بالبخار  تكسيات موضَّ

BT1 ُكسوات 
RT تبخّر خالئي 

RT تصفيح بالبخار 

RT تكسية خالئية 
RT توضع بالتبخير الفيزيائي 

RT توضع بخار كيميائي 

RT رشرشة 

 تكسية إنتثارية

 العملية       

UF أْلمنة حرارية 

UF تكسية تغلغلية 
UF )سلكنة )التكسية باالنتشار 

UF كرومة 

*BT1 تكسية سطحية 
RT تكسيات إنتثارية 

 تكسية بالتدويم

INIS: 1999-08-19; ETDE: 1979-12-10 
*BT1 تكسية سطحية 

 تكسية بالغمس

*BT1 تكسية سطحية 

NT1 تطعيم حار 
RT تكسيات غمسية 

 تكسية تغلغلية

USE تكسية إنتثارية 

 تكسية خالئية

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1976-05-13 
ألجل العملية؛ ألجل اإلنتاج استعمل تكسيات موضعة       

 بالبخار.

*BT1 تكسية سطحية 
RT تبخّر خالئي 

RT عة بالبخار  تكسيات موضَّ

RT توضع بالتبخير الفيزيائي 
RT رشرشة 

 ية سطحيةتكس

UF عمليات إكساء 

UF )كسوة )سطح 
BT1 توضع 

NT1 تغليف 

NT1 تكسية إنتثارية 
NT1 تكسية بالتدويم 

NT1 تكسية بالغمس 

NT2 تطعيم حار 
NT1 تكسية خالئية 

NT1 توضع بالتبخير الفيزيائي 

NT1 توضع بواسطة حزمة طاقية 
NT1 توضع كهربائي 

NT2 طالء كهربائي 
NT1 طباعة الستانسيل 

NT1 طالءات كيميائية 

NT2 إكساء كهركيميائي 
NT3 أنَودَة 

NT2 توضع بخار كيميائي 

NT1 طلي 
NT2 تصفيح بالبخار 

NT2 طالء كهربائي 

NT1 كسوة بالترذيذ 
NT2 رش بالقوس البالزمي 

NT2 رش باللهب 

RT إكمال سطحي 
RT بطانات 

RT حماية من التآكل 

RT ظهارة قاسية 
RT عمليات تبطين 

RT كتيم ضد الماء 

RT ُكسوات 

 تكسية سطحية، قاس

INIS: 2000-07-24; ETDE: 1978-07-05 

USE ظهارة قاسية 

 تكسير

1998-01-28 
*BT1 تحلل حراري 

NT1 تشقق تحفيزي 
NT1 تشقق حراري 

NT1 تكسير هدروجيني 

RT كيمياء نفطية 

 تكسير بطريقة رايز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-10-13 

USE تسييل الفحم 

 تكسير حراري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-07-09 
تشكيل أو تفكك الكسر أو الصدع نتيجة للتغيرات في       

 درجات الحرارة المفاجئ.

BT1 تجزئة 
RT إجهادات حرارية 

RT كسور حرارية 

 تكسير هدروجيني

2000-05-08 

*BT1 تكسير 

RT تشقق تحفيزي 
RT تشقق حراري 

 تكسير هدروليكي

1975-12-09 

كسر لطبقات الصخور العميقة بواسطة الضغط       
 الهيدروليكي، تكرارا ألجل وضع النفايات المشعة.

BT1 تجزئة 

RT تجزئة الموائع 
RT تحفيز البئر 

RT حقن المائع 
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RT طرح النفايات 

RT كسور 
RT كسور هدروليكية 

 تكلفة

UF تكالبف زائدة 

SF قِيَم 
NT1 تجاوزات التكلفة 

NT1 تكلفة إضافية 

NT1 لة  تكلفة محوَّ
NT1 كلفة التشغيل 

NT1 كلفة دورة الحياة 

RT إدارة المواد النووية 
RT أسعار 

RT استثمار 

RT استرداد التكلفة 
RT تحليل فائدة التكلفة 

RT تضخم 

RT تقدير التكلفة 

RT تمويل 

RT دورة وقود 

RT رأسمال 
RT رسوم مالية 

RT طريقة الكفاءة الحالية 

RT علم االقتصاد 
RT فترة التسديد 

RT مقتنيات 

RT ميزانيات 
RT نفقات 

RT نفقات الطاقة 

 تكلفة إضافية

2004-09-03 

كلفة االنتاج أو التشغيل غير المتضمنة في الميزانية لكن 
 يتحملها المجتمع عامة، مثاًل التأثيرات الصحية لتلوث البيئة.

UF إضافات 

SF تكاليف اجتماعية 

BT1 تكلفة 
RT تحليل فائدة التكلفة 

RT كلفة دورة الحياة 

لة  تكلفة محوَّ

INIS: 1985-07-18; ETDE: 1980-06-06 
UF تكاليف رأس مال 

BT1 تكلفة 

RT تحليل اقتصادي 
RT رأسمال 

RT كلفة التشغيل 

 تكليس

INIS: 1992-03-18; ETDE: 1984-02-10 
و مشتقات تأكسده إلى التربة أو فضاًل عن حجر الكلس أ      

 .PHالماء كوسيلة لتعديل درجة 

RT أتربة 

RT أس هدروجيني 

RT إعادة تأهيل األرض 
RT أكاسيد الكالسيوم 

RT ث  تلوُّ

RT كربونات الكالسيوم 
RT كيمياء التربة 

RT ماء 

RT ث  مراقبة التلوُّ

 تكميل أفقي

INIS: 2000-05-04; ETDE: 1979-04-12 

UF تركيز أفقي 

UF تنويع أفقي 
RT تنافس 

RT صناعة 

RT صناعة نفطية 

 تكميم التدفق

1975-10-09 

RT تدفق مغنطيسي 

RT موصلية فائقة 

 تكميم ثاني

BT1 استكمام 

RT مؤثرات اإلحداث 
RT مؤثرات اإلفناء 

RT ميكانيك كمومي 

RT نظرية الحقول الكمومية 

 تكنيسات

من خالل تنسيق مركبات محددة يجب أن تفهرس        
 واصفة تشكيل المركبات الكاتيونية وواصفة األيون أعاله.

BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات التكنيسيوم 
RT أكاسيد التكنيسيوم 

 تكنيسيوم

UF ماسوريوم 

*BT1 عناصر انتقالية 
*BT1 معادن حرارية 

 100تكنيسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التكنيسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 101تكنيسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التكنيسيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 102تكنيسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التكنيسيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 103تكنيسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التكنيسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 104تكنيسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التكنيسيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 105تكنيسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التكنيسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 106تكنيسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التكنيسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 107تكنيسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التكنيسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 108تكنيسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التكنيسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 109تكنيسيوم 

1976-07-06 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التكنيسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 110تكنيسيوم 

1976-07-06 

*BT1 ناقص المشعة  -ظائر اضمحالل بيتا ن 
*BT1 نظائر التكنيسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 111تكنيسيوم 

INIS: 1988-11-16; ETDE: 1988-12-02 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التكنيسيوم 

*BT1 لي ثانيةنظائر عمرها مي 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 112تكنيسيوم 

INIS: 1990-12-05; ETDE: 1991-01-15 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التكنيسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 113تكنيسيوم 

1998-10-21 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التكنيسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 114تكنيسيوم 

2008-01-16 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التكنيسيوم 
*BT1 ةنظائر عمرها ميلي ثاني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 115تكنيسيوم 

2008-01-16 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التكنيسيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 116تكنيسيوم 

2008-01-16 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التكنيسيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 117تكنيسيوم 

2008-01-16 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التكنيسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 118تكنيسيوم 

2008-01-16 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التكنيسيوم 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 85تكنيسيوم 

2008-01-16 

*BT1 نظائر التكنيسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 عة ذات األسر اإللكترونينظائر مش 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 
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 86تكنيسيوم 

2008-01-16 
*BT1 نظائر التكنيسيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 87تكنيسيوم 

2008-01-16 

*BT1 نظائر التكنيسيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 88تكنيسيوم 

1996-05-14 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التكنيسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 89تكنيسيوم 

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1981-03-16 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التكنيسيوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 90تكنيسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التكنيسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 91تكنيسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التكنيسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 92تكنيسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التكنيسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 فردية -دية نوى فر 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 93تكنيسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التكنيسيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 94تكنيسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التكنيسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 95تكنيسيوم 

*BT1 زائد المشعة -ل بيتا نظائر اضمحال 

*BT1 نظائر التكنيسيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 96تكنيسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر التكنيسيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 97تكنيسيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر التكنيسيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 98تكنيسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التكنيسيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 99تكنيسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر التكنيسيوم 

*BT1 اكبنظائر انتقال متم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 تكّهف

INIS: 1992-09-01; ETDE: 1979-06-06 

RT تعدين تحت أرضي 

RT حركة الطبقات 
RT مراقبة الطبقات 

 تكوليت

1996-06-26 

*BT1 حّمريات 
*BT1 فلزات التوريوم 

*BT1 معادن اليورانيوم 

RT أتربة نادرة 

RT يورانيتات 

 تكويك

1991-10-03 

 التقطير المدمر للفحم لجعل فحم الكوك.
*BT1 تكربن 

RT أفران الكوك 

RT بقايا صلبة بالكربنة 
RT عملية استخالص بالمعوجة 

RT عملية كوك نظيف تجمع بين التكربن والهدرجة 

RT فحم 
RT كوك 

RT منشآت التكويك 
RT نصف تكويك 

 تكوين شكلي

INIS: 1996-04-30; ETDE: 1996-05-03 

RT أعضاء 
RT تكّون فردي 

RT شكل 

RT مورفولوجيا 

 تكوين مستعمرات طحالية

BT1 تشكل المستعمرة 

RT تشّكل الدم 

RT َخْيمرات 
RT ِسجامات إشعاعية 

RT طحال 

RT وحدات تشُكل المستعمرة 

ن األعراس  تكوُّ

NT1 تكّون البيضة 
NT1 ن النطاف  تكوُّ

RT أعراس 

RT انقسام خلوي 
RT ف  انقسام منّصِ

RT خاليا جرثومية 

RT مناسل 

 تكّون البيضة

BT1 ن األعراس  تكوُّ

RT بويضات 

RT تكاثر 
RT مبايض 

RT مولّدات البيضة 

 تكّون الدم

USE تشّكل الدم 

 تكّون الدم

USE تشّكل الدم 

ن الصفيحات  تكوُّ

BT1 تشّكل الدم 
RT ُصفيحات دموية 

ن الكريات البيض  تكوُّ

UF ن اللمفاويات  تكوُّ
BT1 تشّكل الدم 

RT أمراض الجهاز المناعي 

RT كريات بيضاء 

 تكّون الكريات الحمر

BT1 تشّكل الدم 

RT إريثروبويتين 

RT منظومة تكّون الدم 

ن اللمفاويات  تكوُّ

USE ن الكريات البيض  تكوُّ

ن اللويحات  تكوُّ

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1978-07-06 
RT خاليا نسيلية 

RT فيروسات 

RT مقايسة حيوية 
RT ملتهمات جراثيم 

ن النطاف  تكوُّ

BT1 ن األعراس  تكوُّ

RT بِْزرات النطاف 
RT تكاثر 

RT حيوانات منوية 

RT ُخصى 

RT خاليا جذعية 

 تكّون فردي

1996-04-30 

UF تنامي جنيني 
RT أجنة 

RT أجنة مكتملة 

RT ل شكلي  تحوُّ
RT تكوين شكلي 

RT تمايز خلوي 

RT عوامل اإلنماء 
RT لواقح 

RT موت خلوي مبرمج 

RT نمط جيني 
RT نمط ظاهري 

RT نمو حيواني 

 تكييف

NT1 تكييف التواتر 

RT تغيرات 

RT دورية 

 تكييف اإلشارة

INIS: 1986-04-03; ETDE: 1984-07-20 

 معالجة شكل أو نمط إشارة لجعلها متوافقة مع جهاز معطى.

RT إشارات 
RT محّوالت إلى رقمي 

RT مشّكالت نبضات 



 تكييف التواتر 250 تلوث الهواء

 

 

RT مكيفات اإلشارة 

RT نقل البيانات 

 تكييف التواتر

INIS: 1985-10-23; ETDE: 1981-09-08 

BT1 تكييف 

RT انتقاء التواتر 
RT قياس التواتر 

RT مراقبة التواتر 

RT مزج التواترات 

 تكييف الهواء

UF تبريد الفضاء 

NT1 تكييف بهواء جيو حراري 

NT1 تكييف شمسي 
RT آالت التبريد 

RT أيام درجات الحرارة 

RT تبريد 
RT  ّتبريد مشع 

RT تحكم بدرجة الحرارة 

RT تسخين 
RT تنظيف الهواء 

RT تهوية 

RT حزمة تقانة البناء 
RT ِحْمل التبريد 

RT ِحْمل التسخين 
RT شروط العمل 

RT ضبط الرطوبة 

RT عزل حراري 
RT ع غيار للسياراتقط 

RT مراوح سقفية 

RT مضخات تسخين هواء المصدر 
RT مضخات حرارة منابع أرضية 

RT مضخات حرارية ذات منبع مائي 

RT مكيّفات 
RT منظومات تنقية الهواء 

RT منظومات تهوية 

RT منظومة طاقة ذات دورة سنوية 
RT هندسة بيئية 

RT هواء 

 تكييف بهواء جيو حراري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 
BT1 تكييف الهواء 

RT تبريد جيوحراري 

 تكييف شمسي

2000-04-12 
BT1 تكييف الهواء 

RT  ّتبريد مشع 

RT مكيفات شمسية 
RT منظومات إعادة التوليد الشمسية 

 تكيّف بيولوجي

INIS: 1990-12-05; ETDE: 1975-10-28 
UF أقلمة 

RT إيكولوجيا 

RT بروتينات الصدمة الحرارية 
RT بيئة 

RT تأثيرات المتفرج 

RT تغيريّة بيولوجية 
RT تفاوت 

RT حساسية 

RT سلوك 
RT شفاء بيولوجي 

 تالسيمية

*BT1 أنواع فقر الدم 

 تالمسات )كهربائية(

USE تماسات كهربائية 

 تلبيد

UF تلبيد في الطور السائل 

BT1 تصنيع 
RT أفران 

RT تعدين المساحيق 

RT تكتّل 
RT مسامية 

RT مواد ملبدة 

 تلبيد في الطور السائل

USE تلبيد 

 تلبيس

USE تعليب 

 تلحيم

UF تلحيم طري 

*BT1 تلحيم 
RT لحام بالصفر 

RT وصالت ملحومة 

 تلحيم

 عمليات ماصة للحرارة لوصل المادة.      

UF )انصهار )لحام 

UF لحام الجويط 
UF لحام درزي 

UF لحام نقطي 

*BT1 ارتباط 

NT1 تلحيم 

NT1 لحام باالحتكاك 

NT1 لحام باالنتثار 
NT1 لحام بالتفجير 

NT1 لحام بالحدادة 

NT1 لحام بالحزمة اإللكترونية 
NT1 لحام بالصفر 

NT1 لحام بالغاز 

NT1 لحام بالقوة المغنطيسية 
NT1 لحام بالقوس 

NT2 لحام بالقوس البالزمي 

NT2 ع  لحام بالقوس المعدني المدرَّ
NT2 القوس المغمورةلحام ب 

NT2 لحام بقوس التنغستين الغازي 

NT3 لحام بالقوس المعدني الغازي 
NT1 لحام بالليزر 

NT1 لحام تحت الخالء 

NT1 لحام تحريضي 
NT1 لحام خبث كهربائي 

NT1 لحام فوق صوتي 

NT1 لحام كهربائي 
NT2 لحام وميضي 

RT آالت التلحيم 

RT تدفق تعديني 
RT صهر 

RT عملية ترميت 

RT قابلية اللحام 
RT قضبان التلحيم 

RT لحام ذاتي 

RT معادن مالئة 
RT منطقة متأثرة بالحرارة 

RT وصالت ملحومة 

 تلحيم طري

USE تلحيم 

 تلدين

BT1 معالجات حرارية 

RT إعادة التبلور 
RT استرخاء إجهادي 

 تلسكوب نترينو بايكال

2016-12-12 

متر  1100كم من الشاطئ على عمق  3.5يقع على مسافة 
 في الجزء الجنوبي من بحيرة بايكال في سيبيريا ، روسيا.

UF تجربة نترينو بايكال 

*BT1 مكاشيف النتريتوهات 

 تلسكوبات

NT1 مقاريب راديوية 

NT1 مقاييس اإلشعاع الشمسي 
RT مرايا 

RT مكاشيف اآلبار 

RT منظومات ضوئية 

 تلطيف )إجهاد(

USE استرخاء إجهادي 

 تلف إشعاعي )بيولوجي(

USE أذيّات إشعاعية 

 تلف عنصر وقود

1997-04-29 
BT1 أعطال 

RT أجهزة مراقبة عناصر تالفة 

RT أمان المفاعل 
RT تشغيل المفاعل 

RT حوادث المفاعالت 

RT كشف حركة الوقود 
RT كشف عناصر تالفة 

RT مخاطر إشعاعية 

 تلفزيون

RT أشرطة فيديو 
RT  إشعاعx 

RT أنابيب كاميرا 

RT اتصاالت 
RT كاميرات تلفزيون 

RT معدات راديو 

RT معدات للمعاينة من بُعد 
RT وقاية من اإلشعاع 

 تلقيح

RT فيروسات 
RT لَقاحات 

RT مصول مناعية 

RT مناعة 

 تلميع

BT1 إكمال سطحي 

NT1 صقل كهربائي 

NT1 صقل كيميائي 
NT1 صقل ميكانيكي 

RT تنظيف سطحي 

RT ميتالوغرافيا 

 تلوث إشعاعي

2000-04-12 

USE إزالة تلوث 

 تلوث أعظمي مقبول

UF تلوث أعظمي مقبول 

*BT1 ضوابط التلّوث 

*BT1 معايير األمان 
RT ث  تلوُّ

 تلوث أعظمي مقبول

USE تلوث أعظمي مقبول 

 تلوث المياه

 للتلوث غير الشعاعي فقط، للتلوث الشعاعي إستعمل تلوث.
UF )تلُّوث حراري )مائي 

BT1 ث  تلوُّ

RT استخدام المياه 
RT تأثيرات بيئية 

RT تشريعات الماء النظيف 
RT ض بيئي  تعرُّ

RT تغذية حقيقية 

RT تلويث 
RT جودة الماء 

RT حبّات 

RT رقابة تلّوث المياه 
RT سحابات 

RT صرف منجمي بالحمض 

RT عوامات 
RT غازات ُمذابة 

RT ماء مستهلك 

RT مصادر تلوث ثابتة 
RT مكافحة تلوث المياه 

RT ث نقطي  منبع ملّوِ

RT منع تلّوث المياه 
RT نقل بعيد المدى 

 تلوث الهواء

 للتلوث غير الشعاعي فقط، للتلوث الشعاعي إستعمل تلوث.

UF )تلُّوث حراري )هوائي 
BT1 ث  تلوُّ

NT1 ث الهواء بداخل المنزل  تلوُّ

RT إعادة تعليق الجسيمات 
RT اجتراف 

RT انحسار تلوث الهواء 

RT انقالبات درجة الحرارة 
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RT تشريعات الهواء النظيف 

RT ض بيئي  تعرُّ
RT جودة الهواء 

RT حبّات 

RT حبّات معلَّقة ُكلِّية 
RT حالالت هوائية 

RT رماد متطاير 

RT سحابات 
RT سناج 

RT ضباب دخاني 

RT ضبط تلوث الهواء 
RT غازات الدفيئة 

RT غاسالت الغازات 

RT كيمياء الغالف الجوي 
RT مراقبة تلوث الهواء 

RT مصادر تلوث ثابتة 

RT كة  مصادر تلوث متحّرِ
RT مطر حامضي 

RT ث نقطي  منبع ملّوِ

RT منظومات االنفالت 
RT نفايات حاللية هوائية 

RT نقل بعيد المدى 

RT نوى أيتكن 

 تلوث ضوضائي

INIS: 1992-05-05; ETDE: 1977-03-04 

 بغيض او المستوى الضار للضوضاء.

BT1 ث  تلوُّ
RT ائيضبط التلوث الضوض 

RT ضجيج 

RT مقاييس جرعة ضجيجية 
RT مكافحة التلوث الضوضائي 

 تلوث عابر للحدود

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-29 
USE تلّوث عبر الحدود 

 تلوريدات

1997-06-19 

BT1 شلكوجنيدات 
BT1 مركبات التلّوريوم 

NT1 تلوريدات األنتيموان 

NT1 تلوريدات االوروبيوم 
NT1 تلوريدات التاليوم 

NT1 تلوريدات الجرمانيوم 

NT1 تلوريدات الزركونيوم 
NT1 تلوريدات السيليسيوم 

NT1 تلوريدات القصدير 

NT1 تلّورات الفاناديوم 
NT1 تلّوريدات 

NT1 تلّوريدات  السيزيوم 

NT1 تلّوريدات اإلربيوم 
NT1 تلّوريدات األلمنيوم 

NT1 تلّوريدات األمريسيوم 

NT1 ت اإلنديومتلّوريدا 
NT1 تلّوريدات اإليتربيوم 

NT1 تلّوريدات اإليتريوم 

NT1 تلّوريدات اإليريديوم 
NT1 تلّوريدات البريليوم 

NT1 تلّوريدات البزموت 

NT1 تلّوريدات البالتين 
NT1 تلّوريدات البالّديوم 

NT1 تلّوريدات البلوتونيوم 

NT1 تلّوريدات البوتاسيوم 
NT1 تلّوريدات التربيوم 

NT1 تلّوريدات التكنيسيوم 
NT1 تلّوريدات التنتاليوم 

NT1 تلّوريدات التنغستين 

NT1 تلّوريدات التوريوم 
NT1 تلّوريدات التوليوم 

NT1 تلّوريدات التيتانيوم 

NT1 تلّوريدات الحديد 
NT1 تلّوريدات الديسبروسيوم 

NT1 تلّوريدات الذهب 

NT1 تلّوريدات الرصاص 
NT1 تلّوريدات الروبيديوم 

NT1 تلّوريدات الروتينيوم 

NT1 تلّوريدات الروديوم 
NT1 تلّوريدات الرينيوم 

NT1 تلّوريدات الزئبق 

NT1 تلّوريدات الزرنيخ 

NT1 تلّوريدات الزنك 
NT1 تلّوريدات الساماريوم 

NT1 تلّوريدات السلينيوم 

NT1 تلّوريدات السيريوم 
NT1 تلّوريدات الصوديوم 

NT1 تلّوريدات الغادولينيوم 

NT1 تلّوريدات الغاليوم 
NT1 تلّوريدات الفضة 

NT1 تلّوريدات الكاليفورنيوم 

NT1 تلّوريدات الكدميوم 
NT1 تلّوريدات الكروم 

NT1 تلّوريدات الكوبالت 

NT1 تلّوريدات الكوريوم 
NT1 تلّوريدات الالنتانوم 

NT1 تلّوريدات الليتيوم 

NT1 تلّوريدات المغنيزيوم 
NT1 تلّوريدات الموليبدنوم 

NT1 تلّوريدات النبتونيوم 

NT1 تلّوريدات النحاس 
NT1 تلّوريدات النيكل 

NT1 تلّوريدات النيوبيوم 

NT1 تلّوريدات النيوديميوم 
NT1 تلّوريدات الهافنيوم 

NT1 تلّوريدات الهولميوم 

NT1 تلّوريدات اليورانيوم 
NT1 تلّوريدات بركيليوم 

NT1 نلّوريدات المنغنيز 

RT أوكسيتيللوريدات 
RT سبائك التلّوريوم 

RT سبائك بين معدنية 

 تلوريدات األنتيموان

1979-02-21 
*BT1 تلوريدات 

BT1 مركبات األنتيموان 

 تلوريدات االوروبيوم

INIS: 1976-05-05; ETDE: 1975-09-11 

*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات االوروبيوم 

 تلوريدات التاليوم

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1975-11-28 

*BT1 تلوريدات 

BT1 مركبات التاليوم 

 تلوريدات الجرمانيوم

1977-10-17 

*BT1 تلوريدات 

BT1 مركبات الجرمانيوم 

 تلوريدات الزركونيوم

INIS: 1976-11-08; ETDE: 1976-12-16 

*BT1 تلوريدات 
*BT1 مركبات الزركونيوم 

 تلوريدات السيليسيوم

2013-05-15 

*BT1 تلوريدات 
BT1 مركبات السيليسيوم 

 تلوريدات القصدير

*BT1 تلوريدات 

BT1 مركبات القصدير 

 105تلوريوم 

2007-04-19 

*BT1 نظائر التلّوريوم 
*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 139تلوريوم 

2007-04-19 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التلّوريوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 140تلوريوم 

2007-04-19 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التلّوريوم 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 141تلوريوم 

2007-04-19 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التلّوريوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 142تلوريوم 

2007-04-19 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التلّوريوم 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 حيتلويت سط

 للتلوث الشعاعي فقط، أنظر أيضاً تلوث.

UF تلويث 

UF )ث )سطحي  تلوُّ
BT1 ث  تلوُّ

RT إزالة تلوث 

RT رقابات تلويث سطحي 
RT نشاط إشعاعي 

 تلويث

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-08-11 

USE تلويت سطحي 

 تلويث

INIS: 1996-05-14; ETDE: 1975-11-28 

ترسب المواد غير المرغوب فيها على المعدات، مثال،        
 المبادالت الحرارية، عادة تكون في البيئة المائية.

NT1 اتّساخ بيولوجي 

RT ارتطام 
RT تآكل 

RT تلوث المياه 

RT ث  تلوُّ
RT توضع 

RT توضعات 

RT مرّشحات 
RT مضادات لتجمع األوساخ 

RT مناخل 

 تلوين

RT قصر 

ث  تلوُّ

قط من أجل التلوث غير االشعاعي. من أجل التلوث تستعمل ف
 االشعاعي استعمل تلوث.

NT1 تلوث المياه 

NT1 تلوث الهواء 

NT2 ث الهواء بداخل المنزل  تلوُّ
NT1 تلوث ضوضائي 

NT1 ث أرضي  تلوُّ

NT1 تلُّوث حراري 
NT1 تلّوث عبر الحدود 

RT اندالقات مواد خطرة 

RT انسكاب الغاز 
RT بيئة 

RT تجارة اإلصدارات 

RT تجهيزات مراقبة التلوث 
RT تدهور بيئي 

RT تكليس 

RT تنظيمات التلوث 
RT ِحْمل الجسم 

RT ضريبة اإلصدارات 

RT علم الجمال 
RT المائي -كثافة سوائل الطور غير 

RT مبيدات اآلفات 

RT مصادر تلوث ثابتة 
RT كة  مصادر تلوث متحّرِ

RT مظاهر عالمية 

RT معادن ثقيلة 
RT ث  مكافحة التلوُّ

RT ثات  ملّوِ
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RT ث نقطي  منبع ملّوِ

RT  ميثاق لندن حول منع التلوث البحري بواسطة
 الفضالت والمواد األخرى

RT نفايات 

RT نقل بعيد المدى 

ث  تلوُّ

 للتلوث االشعاعي فقط، انظر ايضاً التلوث.

NT1 تلويت سطحي 

NT1 ث هوائي شعاعي بداخل المنزل  تلوُّ
NT1 تلّوث عبر الحدود 

RT أدوات التبعثر االشعاعي 

RT إطالق نواتج االنشطار 
RT  آلية االستشارات و المراقبة متعددة األطراف

 oecdحول طمر النفايات المشعة في البحر 

RT بيئة 
RT تدهور بيئي 

RT تركيز ايكولوجي إشعاعي 

RT تلوث أعظمي مقبول 

RT تلويث 

RT ِحْمل الجسم 

RT َسْقط 
RT شوائب 

RT ضوابط التلّوث 

RT غرف نظيفة 
RT فعل إصالحي 

RT مجال النشاط االشعاعي 

RT ث السوائل  مرقابات تلوُّ
RT َمْسح طبي 

RT مظاهر عالمية 

RT ثات  ملّوِ
RT  ميثاق لندن حول منع التلوث البحري بواسطة

 الفضالت والمواد األخرى

RT نشاط إشعاعي 
RT نُفايات مشعّة 

RT نقل النشاط اإلشعاعي 

ث )داخلي(  تلوُّ

USE حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

ث )سطحي(  تلوُّ

2000-04-12 

USE تلويت سطحي 

ث أرضي  تلوُّ

 للتلوث غير الشعاعي فقط، للتلوث الشعاعي إستعمل تلوث.

BT1 ث  تلوُّ

RT استخدام األرض 
RT تأثيرات بيئية 

RT ض بيئي  تعرُّ

RT صرف منجمي بالحمض 
RT ث األرضيمر  اقبة التلوُّ

RT ث األرضي  مكافحة التلوُّ

ث الهواء بداخل المنزل  تلوُّ

INIS: 1994-02-28; ETDE: 1978-09-13 

للتلوث غير الشعاعي فقط، للمواد المشعة مثل الرادون 
 إستخدم تلوث هوائي شعاعي بداخل المنزل.

*BT1 تلوث الهواء 

RT داخل المنزل 

ث حراري  تلوُّ

2000-04-12 
USE تلُّوث حراري 

 تلّوث داخلي

USE حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

ث هوائي شعاعي بداخل المنزل  تلوُّ

1994-02-28 

ث  للتلوث االشعاعي فقط، للمواد غير المشعة استخدم تلوُّ
 الهواء بداخل المنزل.

BT1 ث  تلوُّ

RT داخل المنزل 

 تليين انفعالي

1977-07-05 
تليين معدني يعرض أثناء التشوه. يمكن أن يحدث في درجات 

 حرارة عالية أو منخفضة ، وهذا يتوقف على المعدن.

UF تليين بالتشكيل 
RT انفعاالت 

 تليين بالتشكيل

1977-07-05 
USE تليين انفعالي 

 تليُّف

BT1 تغيَّرات مرضية 

RT أرومات ليفية 
RT نسيج ضام 

 تلُّوث حراري

 رة بيئية من جَراء طرح حرارة نفايات.إرتفاع درجة حرا

UF ث حراري  تلوُّ
UF )تلُّوث حراري )مائي 

UF )تلُّوث حراري )هوائي 
BT1 ث  تلوُّ

RT تأثيرات بيئية 

RT حرارة النفايات 
RT دفيقات حرارية 

RT سحابات 

 تلُّوث حراري )مائي(

USE تلوث المياه 
USE تلُّوث حراري 

 تلُّوث حراري )هوائي(

USE تلوث الهواء 

USE تلُّوث حراري 

 تلّوث عبر الحدود

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1978-03-08 

 للتلوث االشعاعي فقط، انظر ايضاً تلوث عبر الحدود.
BT1 ث  تلوُّ

RT اتفاقيات ثنائية 

RT تلّوث عبر الحدود 
RT ضوابط التلّوث 

RT نقل بيئي 

RT هجرة نكليدات مشعة 

 تلّوث عبر الحدود

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1980-03-29 

تستعمل فقط من أجل التلوث غير االشعاعي . من أجل 
 التلوث االشعاعي استعمل تلوث عبر الحدود.

UF تلوث عابر للحدود 

BT1 ث  تلوُّ

RT اتفاقيات ثنائية 
RT تلّوث عبر الحدود 

RT تنظيمات التلوث 

RT قوانين التلوث 
RT نقل بعيد المدى 

 تلّورات

ت محددة يجب أن تفهرس من خالل تنسيق مركبا       
 واصفة تشكيل المركبات الكاتيونية وواصفة األيون أعاله.

BT1 مركبات أوكسجينية 

BT1 مركبات التلّوريوم 
RT أكاسيد التلّوريوم 

 تلّورات الفاناديوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1991-07-30 

*BT1 تلوريدات 
*BT1 مركبات الفاناديوم 

 تلّوريدات

*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات البراسيوديميوم 

 تلّوريدات  السيزيوم

INIS: 1983-02-03; ETDE: 1979-05-03 

*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات السيزيوم 

 تلّوريدات اإلربيوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1977-11-28 

*BT1 تلوريدات 
*BT1 مركبات اإلربيوم 

 تلّوريدات األلمنيوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1975-09-11 

*BT1 تلوريدات 
BT1 مركبات األلمنيوم 

 تلّوريدات األمريسيوم

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1976-01-23 
*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات األمريسيوم 

 تلّوريدات اإلنديوم

*BT1 تلوريدات 
BT1 مركبات اإلنديوم 

 تلّوريدات اإليتربيوم

INIS: 1987-09-22; ETDE: 1976-01-07 

*BT1 تلوريدات 
*BT1 مركبات اإليتربيوم 

 تلّوريدات اإليتريوم

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1975-11-28 
*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات اإليتريوم 

 تلّوريدات اإليريديوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-06-07 
*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات اإليريديوم 

 تلّوريدات البريليوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1977-05-07 
*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات البريليوم 

 تلّوريدات البزموت

*BT1 تلوريدات 

BT1 مركبات البزموت 

 تلّوريدات البالتين

INIS: 1985-12-11; ETDE: 1976-06-07 
*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات البالتين 

 تلّوريدات البالّديوم

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1976-06-07 
*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات البالّديوم 

 تلّوريدات البلوتونيوم

INIS: 1976-02-24; ETDE: 1976-04-19 

*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات البلوتونيوم 

 تلّوريدات البوتاسيوم

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1978-01-23 

*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات البوتاسيوم 

 تلّوريدات التربيوم

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1977-10-20 

*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات التربيوم 

 تلّوريدات التكنيسيوم

2000-04-12 

*BT1 تلوريدات 
*BT1 مركبات التكنيسيوم 

 تلّوريدات التنتاليوم

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1975-11-11 

*BT1 تلوريدات 
*BT1 مركبات التنتاليوم 

 تلّوريدات التنغستين

2000-04-12 

*BT1 يداتتلور 
*BT1 مركبات التنغستين 

 تلّوريدات التوريوم

INIS: 1976-02-24; ETDE: 1976-04-19 
*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات التوريوم 

 تلّوريدات التوليوم

*BT1 تلوريدات 
*BT1 مركبات التوليوم 
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 تلّوريدات التيتانيوم

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1978-09-11 
*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات التيتانيوم 

 تلّوريدات الحديد

INIS: 1984-07-23; ETDE: 1978-09-11 
*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات الحديد 

 تلّوريدات الديسبروسيوم

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1977-10-20 
*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات الديسبروسيوم 

 تلّوريدات الذهب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-28 

*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات الذهب 

 تلّوريدات الرصاص

*BT1 تلوريدات 

BT1 مركبات الرصاص 

 تلّوريدات الروبيديوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-03 
*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات الروبيديوم 

 تلّوريدات الروتينيوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1977-03-04 

*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات الروتينيوم 

 تلّوريدات الروديوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1976-07-07 

*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات الروديوم 

 تلّوريدات الرينيوم

2000-04-12 

*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات الرينيوم 

 تلّوريدات الزئبق

*BT1 تلوريدات 

BT1 مركبات الزئبق 

 تلّوريدات الزرنيخ

INIS: 1977-03-01; ETDE: 1975-08-19 

*BT1 تلوريدات 

BT1 مركبات الزرنيخ 

 تلّوريدات الزنك

1976-02-11 

*BT1 تلوريدات 

BT1 مركبات الزنك 

 تلّوريدات الساماريوم

INIS: 1977-10-17; ETDE: 1976-08-24 

*BT1 تلوريدات 
*BT1 مركبات الساماريوم 

 تلّوريدات السلينيوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1982-05-12 

*BT1 تلوريدات 
BT1 مركبات السلينيوم 

 تلّوريدات السيريوم

INIS: 1985-03-15; ETDE: 1980-06-23 

*BT1 تلوريدات 
*BT1 مركبات السيريوم 

 تلّوريدات الصوديوم

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1976-11-01 
*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات الصوديوم 

 تلّوريدات الغادولينيوم

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1977-04-13 
*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات الغادولينيوم 

 تلّوريدات الغاليوم

1977-09-06 
*BT1 تلوريدات 

BT1 مركبات الغاليوم 

 تلّوريدات الفضة

INIS: 1978-09-28; ETDE: 1976-02-19 
*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات الفضة 

 تلّوريدات الكاليفورنيوم

INIS: 1996-07-18; ETDE: 1978-10-23 
*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات الكاليفورنيوم 

 تلّوريدات الكدميوم

*BT1 تلوريدات 

BT1 مركبات الكدميوم 

 تلّوريدات الكروم

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-06-14 
*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات الكروم 

 تلّوريدات الكوبالت

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1978-06-14 
*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات الكوبالت 

 تلّوريدات الكوريوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-01 

*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات الكوريوم 

 تلّوريدات الالنتانوم

*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات الالنتانوم 

 تلّوريدات الليتيوم

INIS: 1977-06-14; ETDE: 1976-11-29 
*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات الليتيوم 

 ريدات المغنيزيومتلّو

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1975-09-11 

*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات المغنيزيوم 

 تلّوريدات الموليبدنوم

*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات الموليبدنوم 

 تلّوريدات النبتونيوم

1976-02-24 
*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات النبتونيوم 

 تلّوريدات النحاس

1978-02-23 

*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات النحاس 

 تلّوريدات النيكل

INIS: 1984-07-23; ETDE: 1980-02-11 

*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات النيكل 

 تلّوريدات النيوبيوم

INIS: 1979-05-28; ETDE: 1975-11-11 

*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات النيوبيوم 

 تلّوريدات النيوديميوم

1976-03-17 

*BT1 تلوريدات 
*BT1 مركبات النيوديميوم 

 تلّوريدات الهافنيوم

INIS: 1985-09-06; ETDE: 1978-09-11 

*BT1 تلوريدات 
*BT1 مركبات الهافنيوم 

 تلّوريدات الهولميوم

INIS: 1988-02-02; ETDE: 1978-05-03 
*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات الهولميوم 

 تلّوريدات اليورانيوم

1976-02-05 
*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات اليورانيوم 

 تلّوريدات بركيليوم

INIS: 1996-07-16; ETDE: 1978-10-23 
*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات البركيليوم 

 تلّوريوم

*BT1 أنصاف المعادن 

 106تلّوريوم 

*BT1 نظائر التلّوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  جيةزو -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 107تلّوريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التلّوريوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 108تلّوريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التلّوريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 109تلّوريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التلّوريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 110تلّوريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التلّوريوم 

*BT1 سر اإللكترونينظائر مشعة ذات األ 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 111تلّوريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التلّوريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 112تلّوريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التلّوريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 113تلّوريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التلّوريوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
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*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 114تلّوريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التلّوريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 115تلّوريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التلّوريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 116تلّوريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التلّوريوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 117تلّوريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التلّوريوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 118تلّوريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التلّوريوم 
*BT1 ت األسر اإللكترونينظائر مشعة ذا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 119تلّوريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التلّوريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 120تلّوريوم 

*BT1 نظائر التلّوريوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 121تلّوريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر التلّوريوم 

*BT1 ائر انتقال متماكبنظ 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 122تلّوريوم 

*BT1 نظائر التلّوريوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 123تلّوريوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر التلّوريوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 124تلّوريوم 

*BT1 نظائر التلّوريوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 125تلّوريوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر التلّوريوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1  متوسطةنوى كتلها 

 126تلّوريوم 

*BT1 نظائر التلّوريوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 127تلّوريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التلّوريوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 128تلّوريوم 

*BT1 نظائر التلّوريوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 129تلّوريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التلّوريوم 
*BT1 ل متماكبنظائر انتقا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 130تلّوريوم 

*BT1 نظائر التلّوريوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 131تلّوريوم 

*BT1  عةناقص المش  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التلّوريوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 132تلّوريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التلّوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

RT مولدات نظائر مشعة 

 133تلّوريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التلّوريوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 134تلّوريوم 

*BT1 ناقص المشعة  -اضمحالل بيتا  نظائر 

*BT1 نظائر التلّوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 135تلّوريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التلّوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 ى كتلها متوسطةنو 

 136تلّوريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التلّوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 137تلّوريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التلّوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 138تلّوريوم 

1976-03-17 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التلّوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 تلّون كهربائي

INIS: 1999-03-02; ETDE: 1984-06-29 

تغيير متقلب للون  في حث المادة الناجم عن ضخ        
 أيونات تحت تيار تطبيقي.

BT1 مفاعيل كهرضوئية 

RT كيمياء كهربائية 
RT لون 

 تمائم أنزيمات

NT1 ثنائي نوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين 
NT1 ثنائي نوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين ُمْرَجع 

NT1 فسفات ثنائي نوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين 

NT1 يوبيكوينون 
RT أنزيمات 

RT إيزوألوكساذينات 

RT استقالب 
RT اصطناع حيوي 

RT بيريدوكسال 

RT تحفيز 
RT  زمرة فيتامينb 

RT سيتوكرومات 

RT صميمات البروتين الشحمي 

RT عملية اختزال وأكسدة 

RT كيمياء حيوية 

 تماثر إشعاعي

USE بلمرة 
USE تأثيرات إشعاع كيميائية 

 WARDتماثل 

RT إلكترديناميك كمومي 
RT صمود المعيار 

 تماثلي طبيعي

INIS: 1993-09-17; ETDE: 1993-11-08 

UF مماثل طبيعي جيولوجي 
RT بِنى جيولوجية 

RT تشكيالت جيولوجية 

RT مكامن اليوارنيوم 
RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 

RT مناجم اليورانيوم 

RT هجرة نكليدات مشعة 

 تماسات كهربائية

UF )تالمسات )كهربائية 

UF تماسات نقطية 

SF وصالت 
*BT1 تجهيزات كهربائية 

RT مبدالت 



 تماسات نقطية ii 255تميم أنزيم 

 

 

 تماسات نقطية

USE تماسات كهربائية 

 تماسك الرمال

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-05-18 

UF )تصلب )الرمال 

RT آبار الغاز الطبيعي 
RT آبار النفط 

RT  البئرإكمال 

 تماسيح

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-04 
*BT1 زواحف 

 تماكب

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-09-14 
عملية لتحويل الهيدروكربون أو مركب عضوي آخر إلى 

 أيزومر.

UF توتومرية 

BT1 تفاعالت كيميائية 

RT إيزوميرازات 

 تمايز خلوي

RT تشّكل الدم 
RT تضخيم الجينة 

RT تكّون فردي 

RT عوامل اإلنماء 
RT موت خلوي مبرمج 

RT )هندسة جينية )وراثية 

 تمثيل خوري

1996-07-18 

SEE تبعثر 

SEE تمثيل ماندلستام 
SEE عالقات التبديد 

 تمثيل دايسون

RT تمدد بوزوني 

RT نظرية الحقول الكمومية 

 تمثيل شرودنغر

INIS: 1976-03-17; ETDE: 2002-06-13 

USE نغرصورة شرود 

 تمثيل فوك

RT فضاء رياضياتي 

RT نظرية الحقول الكمومية 

 كالن -تمثيل ليهمان 

RT نظرية الحقول الكمومية 

 تمثيل ماندلستام

1996-07-18 

SF تمثيل خوري 

RT عالقات التبديد 

RT  قناةs 

RT  قناةt 

RT  قناةu 

 تمثيل هاْيزنّبِّْرغ

USE صورة هاْيزنّبِْرغ 

 تمثيالت )غير أحادية(

USE تمثيالت الواحدية 

 تمثيالت )غير قابلة لالختزال(

USE تمثيالت غير قابلة لالختزال 

 تمثيالت غير قابلة لالختزال

UF )تمثيالت )غير قابلة لالختزال 

RT تمثيالت الواحدية 
RT زمر التناظر 

RT نظرية الزمر 

 تمثيالت الواحدية

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-04-16 

USE تمثيالت الواحدية 

 تمثيالت الواحدية

UF )تمثيالت )غير أحادية 
UF تمثيالت الواحدية 

RT تمثيالت غير قابلة لالختزال 

RT زمر التناظر 
RT نظرية الزمر 

RT واحدي 

 تمدد البالزما

BT1 تمدّد 
RT انسياق البالزما 

RT بالزما 

RT عدم استقرار البالزما 
RT كثافة البالزما 

 تمدد بوزوني

INIS: 1986-01-21; ETDE: 1984-11-08 

UF بَوزنة 
RT تقريب األطوار العشوائية 

RT تمثيل دايسون 

RT فرميوني -تناظر بوزوني 
RT طريقة المولِّد اإلحداثي 

RT  دانكوف -طريقة تام 

RT مؤثرات كمومية 
RT ميكانيك كمومي 

RT نشر السلسلة 

RT  بوغوليوبوف -فوك  -نظرية هارتري 
RT نموذج البوزونات المتآثرة 

RT نموذج جماعي 

 تمدد حراري

BT1 تمدّد 

RT إطالة 

RT تحليل حراري 
RT تقلص 

RT توّرم 

RT ثابت غروينايزن 
RT خواص ترمودينامية 

RT فواصل التمدد 

RT قياس التمدد 
RT مرونة حرارية 

 تمددية

INIS: 1999-05-14; ETDE: 1982-11-08 

الزيادة في الحجم أثناء تطبيق الضغوط التفاضلية على مادة 
 غير مدمجة.

BT1 خواص ميكانيكية 

RT إجهادات 
RT انضغاطية 

RT تشّوه 

RT حجم 
RT ميكانيك الصخور 

 تمديد

RT تمديد نظيري 
RT محاليل 

 تمديد االستحراق

2003-10-21 

BT1 استحراق 

 تمديد نظيري

*BT1 تقنيات االقتفاء 

RT ويكيومتريةتحت الست 

RT تحليل كيميائي كمي 
RT تمديد 

 تمّدد

NT1 تمدد البالزما 
NT1 تمدد حراري 

RT إطالة 

RT تقلص 
RT توّرم 

RT ريح شمسية 

RT زيادة 
RT مفعول هابل 

RT نماذج كوسمولوجية 

 تمرين

UF جهد فيزيائي 
UF سباحة 

RT إجهاد بيولوجي 

RT إعياء بيولوجي 
RT عضالت 

 تمزق البالزما

1983-09-06 

RT أجهزة التوكامكاك 

RT اهتزازات بشكل أسنان المنشار 

RT حصر بالزمي 
RT زمن الَحْصر 

RT ضياعات الجسيمات 

RT عدم استقرار السيالن 
RT عدم استقرار جهري في البالزما 

RT مسائل الخطية 

 تمزق قلب المفاعل

UF حوادث التمزق اإلفتراضي لقلب المفاعل 
*BT1 تحوادث المفاعال 

*BT1 حوادث خطيرة 

RT قلوب المفاعالت 

 تمزيق التزويد

INIS: 1991-12-17; ETDE: 1979-10-23 

RT إمدادات الطاقة 

RT أمن طاقي 
RT حظر 

RT عجز 

RT عرض وطلب 

 تمّزقات

BT1 أعطال 

RT خواص االنكسار 
RT كسور 

 تمسُّخ )بروتيني(

USE تمسُّخ بروتيني 

 تمسُّخ بروتيني

UF )تمسُّخ )بروتيني 
RT أس هدروجيني 

RT بروتينات 

RT بنية البروتين 
RT بنية جزيئية 

RT معالجات حرارية 

 تمعدن

RT تبلّور 

RT صخور بلوتونية صخور جوفية 

RT علم الفلزات 

 تمنطق

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-05-06 

USE استخدام األرض 

 تموجات الحقل المغنطيسي

INIS: 1981-07-06; ETDE: 1978-04-06 
BT1 تشكيالت الحقل المغنطيسي 

RT بالزما 

RT حقول مغنطيسية 

 تمويل

UF قروض 

UF مساعدة مالية 
UF ِمنح 

SF إنفاقات 

SF بطاقات إئتمان 
SF حسابات إئتمانية 

SF حسابات مصرفية 

SF رسائل الرصيد 
RT استثمار 

RT استرداد التكلفة 

RT اقتصاد 
RT البنك الدولي 

RT انخفاض القيمة 

RT اهتالك مالي 
RT تكلفة 

RT حوافز مالية 

RT رأسمال 
RT علم االقتصاد 

RT مؤسسات إعارة 

RT معدل الفائدة 
RT ميزانيات 

RT نفقات 

 iتميم أنزيم 

USE ثنائي نوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين 

 iiتميم أنزيم 

USE فسفات ثنائي نوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين 



 تميه 256 155تنتاليوم 

 

 

 تميه

USE إماهة 

 تمييع

1975-12-09 

RT أسّرة مميَّعة 

RT احتراق سرير مميَّع 
RT معلّقات 

RT مفاعالت ذات سرير مميَّع 

 تمييع )في الموقع(

2000-04-12 
*BT1 تسييل 

*BT1 )معالجة )في الموقع 

 تناحي

RT تشكيلة 

RT توجيه 

RT توّزع 

RT ال تجانس 

 تناضح

UF تناضح عكسي 

BT1 انتثار 
RT أغشية 

RT  ّتأفّق 

RT محاليل متساوية الضغط 
RT محاليل مفرطة التوتر 

RT نظرية دونان 

RT نفوذية 
RT نقل غشائي 

RT نقل كتلي 

RT وزن جزيئي 

 تناضح عكسي

USE تناضح 

 تناظر

NT1 تناظر التقاطع 
NT1 فرميوني -تناظر بوزوني 

NT1 تناظر فائق 

NT1 تناظر محوري 
NT1 تناظر واحدي 

NT1 تناظر يدواني 

RT تشكيلة 
RT توجيه 

RT توّزع 

RT زمر التناظر 
RT كسر التناظر 

RT ال تناظر 

RT مبادىء الصمود 

 تناظر التقاطع

BT1 تناظر 

RT سعات التبعثر 

 فيرميون ديناميكي -تناظر بوزون 

1984-12-04 

USE فرميوني -تناظر بوزوني 

 فرميوني -تناظر بوزوني

1984-12-04 
تناظر منظومة تحتوي على عدد مصون من البوزونات 
بالتساوي مع الفيرميونات حيث البوزونات والفيرميونات 

 تسهم بتناظر مشترك.
UF  فيرميون ديناميكي -تناظر بوزون 

UF تناظر سبينور 

UF  بوزون -تناظر فيرميون 
BT1 تناظر 

RT بوزونات 

RT تمدد بوزوني 

RT زمر ديناميكية 

RT فيرميونات 

RT نموذج البوزونات المتآثرة 

 تناظر سبينور

1984-12-04 

USE فرميوني -تناظر بوزوني 

 تناظر فائق

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-05-01 

BT1 تناظر 

RT ثقالة فائقة 

RT سبينورات 
RT مجموعات لي المتدّرجة 

RT نظريات الحقل الموحد 

RT نظرية-m 
RT نظرية األوتار الفائقة 

RT قول الكموميةنظرية الح 

RT نظرية الزمر 
RT نماذج األوتار الفائقة 

 بوزون -تناظر فيرميون 

1984-12-04 

USE فرميوني -تناظر بوزوني 

 تناظر محوري

BT1 تناظر 

RT  ّحقل ِكر 

RT ال تغيّر دوراني 

 تناظر واحدي

BT1 تناظر 

RT  زمرsu 
RT  زمرu 

RT واحدي 

 تناظر يدواني

BT1 تناظر 
RT يدوانية 

 تنافس

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1976-07-07 

UF مشاركات السوق 
RT بائعو التجزئة 

RT بائعون 

RT تجارة 
RT تحركات سكانية 

RT تخفيضات األسعار 

RT تعاقب إيكولوجي 
RT تقسيم شاقولي 

RT تكامل عمودي 
RT تكميل أفقي 

RT سلوك 

RT علم االقتصاد 
RT قوانين مقاِومة للتروستات 

RT كارتالت 

RT مسوقون 

 تنامي )النجوم(

USE تنامي نجمي 

 تنامي )منظومة الكواكب(

USE تنامي المنظومة الكوكبية 

 تنامي المنظومة الكوكبية

UF )تنامي )منظومة الكواكب 

RT تطور المجّرة 

RT تطور المنظومة الشمسية 
RT تنامي نجمي 

RT نماذج كوسمولوجية 

 تنامي جنيني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-12-15 
USE تكّون فردي 

 تنامي نجمي

UF )تنامي )النجوم 

*BT1 تطور نجمي 
RT أقراص التنامي 

RT تنامي المنظومة الكوكبية 

RT حبيبات بين نجمية 
RT غبار كوني 

RT فضاء بين نجمي 

RT نجوم 
RT نجوم أولية 

RT نجوم متحولة ثائرة 

RT نماذج كوسمولوجية 

 تنانير ذات حجرات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-17 

USE أفران ذات حجرات 

 تنانير شمسية

2000-04-12 
BT1 أفران 

*BT1 تجهيزات شمسية 

RT تجفيف 
RT حرارة العملية الشمسية 

 تناول عبر الفم

UF اعطاء دواء بالمعدة 

BT1 مدخول 
RT إدارة النكليدات اإلشعاعية 

RT ابتالع 

RT امتصاص معوي 

 تناول عبر المستقيم

INIS: 1975-10-29; ETDE: 1976-08-24 

BT1 مدخول 
RT امتصاص معوي 

RT قَْبط 

 تناول متواصل

USE تناول مزمن 

 تناول مزمن

UF إدخال مديد 

UF إعطاء مزمن 

UF تناول متواصل 
BT1 مدخول 

RT تشعيع مزمن 

 تنبؤ

USE تنبؤ 

 تنبؤ

UF تنبؤ 

NT1 سلسلة إسقاطية 
NT1 طريقة ديلفي 

RT إدارة 

RT اقتصاد 
RT تحليل المتسلسالت الزمنية 

RT تحليل تراجعي 

RT تخطيط 
RT تقدير إحتمالي 

RT تقدير التكلفة 

RT تقدير ُمَحتَّم 
RT تقييم 

RT سوق 

RT سياسة اقتصادية 
RT طقس 

RT مواعيد 

 تنبيه

1999-04-16 
UF تنشيط النمو 

NT1 تحفيز البئر 
NT2 محاكاة متفجرة 

RT تنشيط استقالبي 

RT منبهات 
RT مولِّدات األنقسام الخيطي 

RT هرمونات 

 تنتاالت

يجب فهرسة المركبات المحددة من خالل تنسيق واصف 
 لشكل مركبات )كاتيون(  ووصف األنيون أعاله.

BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات التنتاليوم 
RT أكاسيد التنتاليوم 

 تنتاليت

*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد التنتاليوم 

RT حديدأكاسيد ال 

RT أكاسيد المنغنيز 

 تنتاليوم

*BT1 عناصر انتقالية 

*BT1 معادن حرارية 

 155تنتاليوم 

2008-01-16 
*BT1 نظائر التنتاليوم 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 



 156تنتاليوم  257 185تنتاليوم 

 

 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 156تنتاليوم 

INIS: 1989-07-19; ETDE: 1989-08-01 

*BT1 ائر التنتاليومنظ 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 157تنتاليوم 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 

*BT1 نظائر التنتاليوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 158تنتاليوم 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 

*BT1 نظائر التنتاليوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 األسر اإللكتروني نظائر مشعة ذات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 159تنتاليوم 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 

*BT1 نظائر التنتاليوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 ألفا نظائر مشعة من اضمحالل 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 160تنتاليوم 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 

*BT1 نظائر التنتاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 161تنتاليوم 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 

*BT1 نظائر التنتاليوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 162تنتاليوم 

INIS: 1985-10-23; ETDE: 1985-11-13 

*BT1 نظائر التنتاليوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 163تنتاليوم 

INIS: 1980-12-01; ETDE: 1980-08-25 

*BT1 نظائر التنتاليوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 164تنتاليوم 

INIS: 1982-08-27; ETDE: 1982-09-10 

*BT1 نظائر التنتاليوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 165تنتاليوم 

INIS: 1982-08-27; ETDE: 1982-09-10 

*BT1 زائد المشعة -ل بيتا نظائر اضمحال 

*BT1 نظائر التنتاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 166تنتاليوم 

1975-08-22 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التنتاليوم 
*BT1 ت األسر اإللكترونينظائر مشعة ذا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 167تنتاليوم 

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-04-19 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التنتاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 168تنتاليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التنتاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 169يوم تنتال

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1975-08-19 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التنتاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 170تنتاليوم 

*BT1  المشعة زائد -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التنتاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 171تنتاليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التنتاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 172تنتاليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التنتاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 173يوم تنتال

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التنتاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 174تنتاليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التنتاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 175تنتاليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التنتاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 176تنتاليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التنتاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 177تنتاليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التنتاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 178تنتاليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التنتاليوم 

*BT1 األسر اإللكتروني نظائر مشعة ذات 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 179تنتاليوم 

*BT1 نظائر التنتاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 180تنتاليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التنتاليوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 181تنتاليوم 

*BT1 نظائر التنتاليوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 182تنتاليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر التنتاليوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 183تنتاليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التنتاليوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 184تنتاليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التنتاليوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 185تنتاليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التنتاليوم 
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*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 186تنتاليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التنتاليوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 187تنتاليوم 

2008-01-16 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التنتاليوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 188تنتاليوم 

2008-01-16 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التنتاليوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 189تنتاليوم 

2008-01-16 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التنتاليوم 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  رديةف -نوى زوجية 

 190تنتاليوم 

2008-01-16 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التنتاليوم 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 تنحية )أكاسيد الكربون(

2004-01-14 

USE فصل الكربون 

 تنسور تقّوس ريمان

USE فضاء ريمان 

 تنسور ريتشي

BT1 تنسورات 

RT فضاء ريمان 

 تنسور كهرنافذي

INIS: 1981-08-31; ETDE: 1981-09-22 

BT1 تنسورات 

RT خواص كهرنافذية 
RT مواد كهرنافذة 

 تنسورات

NT1 تنسور ريتشي 

NT1 تنسور كهرنافذي 
NT1 متجهات 

NT2 متجهات متماثلة 

NT1  االندفاع -موتّرالطاقة 
RT رياضيات 

RT سلّميات 

RT قوى تنسورية 
RT متريات 

 اتتنسيق البيان

1985-12-10 
*BT1 بيانات 

*BT1 معالجة البيانات 

RT إدارة قاعدة البيانات 
RT بيانات حادث فوكوشيما 

RT بيانات مصنفة 

RT توثيق 
RT جمع البيانات 

RT مجموعات المعطيات النووية 

RT مراكز المعلومات 
RT مكتبات 

RT منظومات معلومات 

 تنسيق البيانات )مقدَّر(

INIS: 1978-10-20; ETDE: 2002-06-13 
USE بيانات ُمقَيَّمة 

 تنسيق بين محطات توليد الكهرباء

INIS: 1999-07-07; ETDE: 1982-02-23 

تنسيق بين المرافق الكهربائية من خالل االتفاقيات الرسمية 
 للمشاركة في التخطيط  والتشغيل لمنشآ ت توليد ونقل الطاقة. 

RT توليد االستطاعة 

RT مرافق كهربائية 
RT منظومات طاقة مترابطة 

RT نقل الطاقة الكهربائية 

 تنسُّخ الدنا

1998-02-16 

BT1 نسخ الحمض النووي 

RT أَْعطاب الدنا 
RT انتساخ 

RT بوليميرازات الدنا 

RT دنا 
RT دورة خلوية 

RT عدم توافق الدنا 

RT قسيمات انتهائية 
RT كلَونة الدنا 

 تَنشأ االوعية الدموية

2009-01-28 

 نمو أوعية دموية جديدة
RT أورام 

RT أوعية دموية 

RT تسرّطن 
RT عوامل اإلنماء 

 تنشئة

NT1 تربية على نطاق واسع 

RT تغذية 

RT حشرات 

RT حيوانات أليفة 

RT قوت 
RT نمو حيواني 

 تنشيط )إشعاعي(

USE تنشيط إشعاعي 

 تنشيط )كيميائي(

USE تنشيط كيميائي 

 تنشيط إشعاعي

 للمقاطع العرضية للتنشيط انظر أيضا مقاطع عرضية كلية.

UF )تنشيط )إشعاعي 
RT تحليل بالتنشيط 

RT مصادر نترونية 

RT معالجة باألسر النتروني 
RT وسم 

 تنشيط استقالبي

INIS: 1992-04-09; ETDE: 1980-01-15 
BT1 استقالب 

RT تنبيه 

RT تنشيط كيميائي 
RT مسارات بيولوجية 

RT نشاط اإلنزيم 

 تنشيط النمو

USE تنبيه 
USE نمو 

 تنشيط بالبرد

RT بذور 

RT تابعية لدرجة الحرارة 
RT تبرعم 

RT حبوب 

RT فصول 

RT محاصيل 

 تنشيط كيميائي

1999-05-04 
UF )تنشيط )كيميائي 

RT إثارة 

RT إزالة التنشيط 
RT إعادة تنشيط األنزيم 

RT تنشيط استقالبي 

RT طاقة التنشيط 

 تنضيد

BT1 طرق تنمية البلّورات 
NT1 تنضيد بالحزم الجزيئية 

NT1 تنضيد في الطور السائل 

NT1 تنضيد في طور البخار 
RT تبلّور 

RT تنمية البلّورات 

 تنضيد بالحزم الجزيئية

INIS: 1994-06-27; ETDE: 1982-10-05 
مستحث التنضيد التي تسببها الحزم الجزيئية إلنتاج األفالم 

 الرقيقة.

UF تنضيد بحزمة الجزيئات 
*BT1 تنضيد 

RT تنمية البلّورات 

 تنضيد بحزمة الجزيئات

INIS: 1994-06-27; ETDE: 1982-10-20 

USE تنضيد بالحزم الجزيئية 

 تنضيد في الطور السائل

INIS: 1999-07-30; ETDE: 1982-10-20 
النمو التنضيدي الناتج عن ترسب من ذوبان مفرط التشبع في 

 كيزة.اتصال مع الر

*BT1 تنضيد 
RT تنمية البلّورات 

 تنضيد في طور البخار

INIS: 1992-08-12; ETDE: 1982-10-20 

النمو التنضيدي الناتج عن االنحالل الحراري أو التفاعل 
 الكيميائي بين مكونات طور البخار على سطح الركيزة.

*BT1 تنضيد 

RT تنمية البلّورات 
RT توضع بخار كيميائي 

 تنظيف

BT1 الجات سطحيةمع 
NT1 غسل نواتج التآكل 

 تنظيف

NT1 إزالة تلوث 

NT1 تنظيف الهواء 
NT1 تنظيف سطحي 

NT1 َغسل 

RT تحضير الفحم 
RT تنقية 

RT صقل كهربائي 

RT غساالت الصحون 
RT غسل 

RT فصل لمواد الثقيلة 

RT ملّونات 
RT منظفات 

RT منظومات تنظيف المبّرد 

RT نزع الترميد 
RT نزع الكربون 

 تنظيف الهواء

UF تنقية الهواء 
BT1 تنظيف 

RT تجهيزات مراقبة التلوث 

RT تكييف الهواء 
RT تهوية 

RT حزمة تقانة البناء 

RT غاسالت الغازات 
RT مرسبات كهراكدية 

RT مرشحات الهواء 

RT منظومات تنقية الهواء 

 تنظيف بالغاز الساخن

INIS: 1993-01-27; ETDE: 1978-04-27 

BT1 تنقية 

RT ترشيح 
RT تغويز الفحم 

RT غاز الوقود 

RT مرسبات كهراكدية 
RT مرّشحات 

RT مكتاّلت صوتية 

RT منشآت توليد الكهرباء ذات الدورة المشتركة 
RT نزع الكبريت 
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 تنظيف سطحي

BT1 إكمال سطحي 
BT1 تنظيف 

RT إزالة القشور المترسبة 

RT إزالة تلوث 
RT تلميع 

RT دقدقة بالكريات 

RT كاشطات 

 تنظيم

RT تخطيط 

RT مواعيد 

RT نماذج تنظيمية 

 تنظيم جيني

INIS: 1995-06-09; ETDE: 1985-11-19 

سلسلة معقدة من األحداث البيوكيميائية التي تخدم السيطرة 
 على التعبير عن الجين أو عائلة الجينات.

UF طات الجينات  منّشِ

NT1 تحريض األنزيم 
RT إكسونات 

RT إنترونات 

RT أوبيرونات جينية 
RT اصطناع حيوي 

RT انتساخ 

RT تضفير 
RT تقانة النسق المكروي 

RT جينات 

RT روامز 
RT صبغيات 

RT صبغيات بشرية 

RT عوامل انتساخ 
RT كاظمات جينية 

RT )هندسة جينية )وراثية 

 تنظيم حراري

INIS: 1999-04-07; ETDE: 1977-07-23 
ور الموازنة بين كسب اآللية التي تحاول بها الثدييات والطي

الحرارة وفقدانها من أجل الحفاظ على درجة حرارة ثابتة 
للجسم عند تعرضها للتغيرات في درجة حرارة البيئة 

 المحيطة. 

RT استقالب 

RT درجة حرارة الجسم 
RT فيزيولوجيا 

 تنظيمات

SF حوافز قانونية 
BT1 قوانين 

NT1 أنظمة الضّمان 

NT1 تنظيمات التسعير 
NT1 تنظيمات التلوث 

NT1 تنظيمات النقل 

NT1 ضوابط التلّوث 

NT2 تلوث أعظمي مقبول 

NT1 قواعد التحزيم 

NT1 قواعد الترخيص 
NT1 قواعد دولية 

NT2  آلية االستشارات و المراقبة متعددة األطراف

 oecdحول طمر النفايات المشعة في البحر 
NT1 كودات بناء 

RT إجراءات إدارية 

RT أدلة تنظيمية 
RT إذعان 

RT إصالحات 

RT أوامر تنفيذية 
RT اتفاقات 

RT اتفاقية سالمة الحياة في البحر 

RT انتهاكات 
RT تأجير األرض 

RT ترخيص 

RT تشريع 
RT تعرية أفقية 

RT تعزيز 

RT تقسيم شاقولي 
RT تنفيذ 

RT توصيات 

RT حسم االعتمادات المستخدمة أثناء البناء 
RT حكومة محلية 

RT حكومة وطنية 

RT حكومة والية 

RT حماية المستهلك 

RT سياسات حكومية 
RT سياسة عامة 

RT قرار سياسات المنفعة العامة في الواليات المتحدة 

RT قرارات استرجاع الموارد 
RT ال انتظام 

RT متطلبات التقارير 

RT مظاهر قانونية 
RT معايير األمان 

RT نص تشريعي 

RT )هيئة المواصفات العالمية )إيزو 
RT هيئة تنظيم الطاقة اإلتحادية في الواليات المتحدة 

RT وقاية من اإلشعاع 

 تنظيمات التسعير

INIS: 1992-02-23; ETDE: 1979-11-23 
*BT1 تنظيمات 

RT أسعار 

RT سياسة اقتصادية 

RT قرار سياسة الغاز الطبيعي في الواليات المتحدة 

RT ال انتظام 

 تنظيمات التلوث

لوث غير االشعاعي . انظر أيضاً  تنظيمات من أجل الت
 ضوابط التلوث. 

*BT1 تنظيمات 
RT إجراء اختبار فدرالي 

RT تشريعات الماء النظيف 

RT تشريعات الهواء النظيف 
RT تعزيز 

RT ث  تلوُّ

RT تلّوث عبر الحدود 
RT ضوابط التلّوث 

RT قوانين التلوث 

RT ث  مراقبة التلوُّ
RT ث  مكافحة التلوُّ

RT وكاالت مراقبة التلوث 

 تنظيمات النقل

*BT1 تنظيمات 
RT زيارات سفن نووية 

RT قوانين بحرية 

RT نقل 

 تنغسات السترونسيوم

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1976-11-17 

*BT1 تنغستات 

*BT1 مركبات السترونسيوم 

 تنغستات

1997-06-19 

BT1 مركبات أوكسجينية 
*BT1 مركبات التنغستين 

NT1 لسترونسيومتنغسات ا 

NT1 تنغستات  السيزيوم 
NT1 تنغستات اإلربيوم 

NT1 تنغستات األلمنيوم 

NT1 تنغستات اإلنديوم 
NT1 تنغستات اإليتربيوم 

NT1 تنغستات اإليتريوم 

NT1 تنغستات الباريوم 
NT1 تنغستات البراسيوديميوم 

NT1 تنغستات البزموت 

NT1 تنغستات البوتاسيوم 
NT1 تنغستات التاليوم 

NT1 تنغستات التنتاليوم 

NT1 تنغستات التوريوم 
NT1 تنغستات التيتانيوم 

NT1 تنغستات الحديد 

NT1 تنغستات الديسبروسيوم 

NT1 تنغستات الرصاص 

NT1 تنغستات الروبيديوم 

NT1 تنغستات الزركونيوم 
NT1 تنغستات الزنك 

NT1 تنغستات الساماريوم 

NT1 تنغستات السكانديوم 
NT1 تنغستات السيريوم 

NT1 تنغستات الصوديوم 

NT1 تنغستات الغادولينيوم 
NT1 تنغستات الفاناديوم 

NT1 تنغستات الفضة 

NT1 تنغستات القصدير 

NT1 تنغستات الكالسيوم 
NT1 تنغستات الكدميوم 

NT1 تنغستات الكوبالت 

NT1 تنغستات الالنتانوم 
NT1 تنغستات اللوتيسيوم 

NT1 تنغستات الليتيوم 

NT1 تنغستات المنغنيز 
NT1 تنغستات النحاس 

NT1 تنغستات النيكل 

NT1 تنغستات النيوديميوم 
NT1 تنغستات الهافنيوم 

NT1 تنغستات اليورانيل 

NT1 تنغستات اليورانيوم 
NT1 تنغستاتات األمونيوم 

 تنغستات  السيزيوم

1978-05-19 

*BT1 تنغستات 

*BT1 مركبات السيزيوم 

 تنغستات اإلربيوم

1988-02-02 

*BT1 تنغستات 
*BT1 مركبات اإلربيوم 

 تنغستات األلمنيوم

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 
*BT1 تنغستات 

BT1 مركبات األلمنيوم 

 تنغستات اإلنديوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-17 
*BT1 تنغستات 

BT1 مركبات اإلنديوم 

 تنغستات اإليتربيوم

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1979-03-28 
*BT1 تنغستات 

*BT1 مركبات اإليتربيوم 

 تنغستات اإليتريوم

INIS: 1980-02-26; ETDE: 1980-03-29 

*BT1 تنغستات 

*BT1 مركبات اإليتريوم 

 تنغستات الباريوم

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1976-03-11 

*BT1 تنغستات 

*BT1 مركبات الباريوم 

 تنغستات البراسيوديميوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1977-06-02 

*BT1 تنغستات 

*BT1 مركبات البراسيوديميوم 

 تنغستات البزموت

INIS: 1981-11-27; ETDE: 1977-07-23 

*BT1 تنغستات 
BT1 مركبات البزموت 

 تنغستات البوتاسيوم

INIS: 1978-05-19; ETDE: 1976-01-23 

*BT1 تنغستات 
*BT1 مركبات البوتاسيوم 

 التاليومتنغستات 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-17 

*BT1 تنغستات 
BT1 مركبات التاليوم 

 تنغستات التنتاليوم

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1976-04-19 
*BT1 تنغستات 

*BT1 مركبات التنتاليوم 

 تنغستات التوريوم

1997-01-28 
*BT1 تنغستات 

*BT1 مركبات التوريوم 

 تنغستات التيتانيوم

2000-04-12 
*BT1 تنغستات 



 تنغستات الحديد 260 166تنغستين 

 

 

*BT1 مركبات التيتانيوم 

 تنغستات الحديد

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1977-06-02 
*BT1 تنغستات 

*BT1 مركبات الحديد 

 تنغستات الديسبروسيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-02 
*BT1 تنغستات 

*BT1 مركبات الديسبروسيوم 

 تنغستات الرصاص

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1979-05-25 

*BT1 تنغستات 

BT1 مركبات الرصاص 

 تنغستات الروبيديوم

1978-05-19 

*BT1 تنغستات 

*BT1 مركبات الروبيديوم 

 تنغستات الزركونيوم

1978-09-28 

*BT1 تنغستات 

*BT1 مركبات الزركونيوم 

 تنغستات الزنك

INIS: 1981-11-25; ETDE: 1982-01-07 

*BT1 تنغستات 
BT1 مركبات الزنك 

 تنغستات الساماريوم

INIS: 1980-02-26; ETDE: 1976-11-01 

*BT1 تنغستات 
*BT1 مركبات الساماريوم 

 تنغستات السكانديوم

INIS: 1982-06-09; ETDE: 1982-07-08 

*BT1 تنغستات 
*BT1 مركبات السكانديوم 

 تنغستات السيريوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1977-06-02 
*BT1 تنغستات 

*BT1 مركبات السيريوم 

 تنغستات الصوديوم

1976-10-07 
*BT1 تنغستات 

*BT1 مركبات الصوديوم 

 تنغستات الغادولينيوم

1988-02-02 
*BT1 تنغستات 

*BT1 مركبات الغادولينيوم 

 تنغستات الفاناديوم

1996-07-15 
*BT1 تنغستات 

*BT1 مركبات الفاناديوم 

 تنغستات الفضة

INIS: 1978-05-19; ETDE: 1978-07-05 

*BT1 تنغستات 

*BT1 مركبات الفضة 

 تنغستات القصدير

2000-04-12 

*BT1 تنغستات 

BT1 مركبات القصدير 

 تنغستات الكالسيوم

*BT1 تنغستات 

*BT1 فسفورات العضوية 
*BT1 مركبات الكالسيوم 

 تنغستات الكدميوم

*BT1 تنغستات 

*BT1 فسفورات العضوية 
BT1 لكدميوممركبات ا 

 تنغستات الكوبالت

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1978-07-05 

*BT1 تنغستات 

*BT1 مركبات الكوبالت 

 تنغستات الالنتانوم

1983-06-01 
*BT1 تنغستات 

*BT1 مركبات الالنتانوم 

 تنغستات اللوتيسيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1990-05-16 
*BT1 تنغستات 

*BT1 مركبات اللوتيسيوم 

 تنغستات الليتيوم

INIS: 1978-05-19; ETDE: 1977-06-02 

*BT1 تنغستات 

*BT1 مركبات الليتيوم 

 تنغستات المنغنيز

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 

*BT1 تنغستات 

*BT1 مركبات المنغنيز 

 تنغستات النحاس

*BT1 تنغستات 

*BT1 مركبات النحاس 

 تنغستات النيكل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-06-07 
*BT1 تنغستات 

*BT1 مركبات النيكل 

 تنغستات النيوديميوم

INIS: 1980-02-26; ETDE: 1977-06-02 

*BT1 تنغستات 

*BT1 مركبات النيوديميوم 

 تنغستات الهافنيوم

INIS: 1996-07-18; ETDE: 1978-03-03 

*BT1 تنغستات 

*BT1 مركبات الهافنيوم 

 تنغستات اليورانيل

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1988-12-02 

*BT1 تنغستات 
*BT1 مركبات اليورانيل 

 تنغستات اليورانيوم

1997-01-28 

*BT1 تنغستات 
*BT1 مركبات اليورانيوم 

 تنغستاتات األمونيوم

INIS: 1978-07-17; ETDE: 1977-06-02 

*BT1 تنغستات 
BT1 مركبات األمونيوم 

 157تنغستن 

2009-08-28 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التنغستين 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 تنغستو الفسفات

1988-02-02 
BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات التنغستين 

BT1 مركبات الفسفور 
RT حمض تنغستو الفسفوريك 

 تنغستين

UF م )تنغستين(وولفرا 

*BT1 عناصر انتقالية 
*BT1 معادن حرارية 

NT1  ألفا -تنغستين 

 ألفا -تنغستين 

INIS: 1985-10-23; ETDE: 1985-11-19 

*BT1 تنغستين 

 176تنغستين  

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر التنغستين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 158تنغستين 

INIS: 1986-05-08; ETDE: 1986-07-03 
*BT1 نظائر التنغستين 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 159تنغستين 

INIS: 1986-05-08; ETDE: 1986-07-03 

*BT1 نظائر التنغستين 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 160تنغستين 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 
*BT1 نظائر التنغستين 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 161تنغستين 

INIS: 1986-05-08; ETDE: 1988-12-05 

*BT1 نظائر التنغستين 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 الل ألفانظائر مشعة من اضمح 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 162تنغستين 

*BT1 نظائر التنغستين 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 163تنغستين 

*BT1 غستيننظائر التن 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 164تنغستين 

*BT1 نظائر التنغستين 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 165تنغستين 

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1975-10-01 

*BT1 نظائر التنغستين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  ديةفر -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 166تنغستين 

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1975-10-01 

*BT1 نظائر التنغستين 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 



 167تنغستين  261 تنقيب نووي

 

 

 167تنغستين 

INIS: 1985-11-18; ETDE: 1985-12-13 
*BT1 نظائر التنغستين 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 168تنغستين 

INIS: 1984-02-23; ETDE: 1984-03-06 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التنغستين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 169تنغستين 

INIS: 1985-10-22; ETDE: 1979-09-26 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التنغستين 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 170تنغستين 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التنغستين 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 171تنغستين 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التنغستين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 172تنغستين 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التنغستين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 173تنغستين 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التنغستين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 174تنغستين 

*BT1 نظائر التنغستين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 175تنغستين 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التنغستين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 177تنغستين 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التنغستين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 فردية -وجية نوى ز 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 178تنغستين 

*BT1 نظائر التنغستين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 179تنغستين 

*BT1 نظائر التنغستين 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 ألسر اإللكترونينظائر مشعة ذات ا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 180تنغستين 

*BT1 نظائر التنغستين 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 181تنغستين 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر التنغستين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 182تنغستين 

*BT1 نظائر التنغستين 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 183تنغستين 

*BT1 نظائر التنغستين 

*BT1  انتقال متماكبنظائر 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 184تنغستين 

*BT1 نظائر التنغستين 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 185تنغستين 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر التنغستين 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 186تنغستين 

*BT1 نظائر التنغستين 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 187تنغستين 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التنغستين 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 188تنغستين 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التنغستين 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 189تنغستين 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التنغستين 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 190تنغستين 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التنغستين 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 191تنغستين 

2007-04-23 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التنغستين 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 192تنغستين 

*BT1 نظائر التنغستين 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 تنفيذ

INIS: 1985-03-19; ETDE: 1976-10-13 

RT إجراءات إدارية 
RT اتفاقات 

RT تخطيط 

RT تشريع 
RT تعزيز 

RT تنظيمات 

RT توصيات 
RT دراسات الجدوى 

RT سياسات حكومية 

 تنّفس

USE تنفُّس 

 تنفُّس

UF تنفّس 

RT أجهزة تنفس اصطناعية 
RT أمراض جهاز التنفُّس 

RT اختزالي مؤكسد 

RT استقالب 
RT جهاز التنفُّس 

RT حجاب 

RT دم 
RT دورة ِكْربِس 

RT رئات 

RT شعريّات 
RT شهيق 

RT عوز األكسجين 

RT فيزيولوجيا 
RT كربوكسي هيموغلبين 

RT ميتهيموغلوبين 

RT نَفَس 

RT هواء 

RT هيموغلوبين 

 تنقيب في البحر

1992-01-08 
BT1 ثقب 

BT1 عمليات في البحر 

RT )رازرات بحرية )أنابيب نفطية قائمة 
RT منصات بحرية 

RT  منظوماتmwd 

RT مواقع بحرية 

 تنقيب من الجو

BT1 توقع 

RT استشعار من بعد 
RT استكشاف 

RT سواتل سيسات 

RT مراقبة من الجو 
RT مسح من الجو 

RT مسوح القياس اإلشعاعي 

RT ُمسوح مغنطيسية 

 تنقيب نووي

BT1 َحفر 

RT انفجارات تحت أرضية 

RT انفجارات تحت الماء 
RT رات تحدث فوهاتانفجا 

RT انفجارات سطحية 
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RT انفجارات نووية 

RT مشروع بلوشير 

 تنقيبات بطرق كهربائية

مسح أو رسم خريطة لجزء من باطن األرض باستعمال 
 إحدى الطرق الكهربائية.

*BT1 مسوح جيوفيزيائية 
NT1 تنقيبات كهرمغنطيسية 

NT2 قياسات مغنطيسية أرضية 

NT1 مسوح المقاومية 
NT1 مسوح تلّورية 

NT1 مسوحات كمون ذاتي 

RT استكشاف 
RT استكشاف جيوحراري 

RT ض  تسجيل استقطابي محرَّ

RT تسجيل المقاومية 
RT تسجيل كهربائي 

 تنقيبات كهرمغنطيسية

1981-02-27 

مجموعة فرعية من طرق االستكشاف الكهربائي تعتمد على 
يارات قياس المجاالت المغناطيسية المتناوبة المرتبطة بالت

 بشكل مصطنع أو طبيعي في المناطق تحت السطحية.

*BT1 تنقيبات بطرق كهربائية 
NT1 قياسات مغنطيسية أرضية 

RT استكشاف جيوحراري 

 تنقية

NT1 تنظيف بالغاز الساخن 

RT إزالة تلوث 

RT تبلّور 
RT تخصيب 

RT تكرير 

RT تنظيف 
RT شوائب 

RT عمليات الفصل 

RT غسل 
RT منظومات تنظيف المبّرد 

RT نزع الترميد 

 تنقية )حبيبات(

USE تكرير الحبيبات 

 تنقية الهواء

USE تنظيف الهواء 

 تنقية بالزما الدم

UF تصفية البالزما 
BT1 تصفية 

RT إدارة النكليدات اإلشعاعية 

RT بالزما الدم 
RT تابعية للزمن 

RT تقنيات تشخيصية 

RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

RT غدة درقية 

RT يود مرتبط بالبروتين 

 تنقية كهربائية

*BT1 تحلّل كهربائي 
*BT1 تكرير 

RT علم المعادن الكهربائي 

 تنقية موضعية

*BT1 تكرير 

BT1 عمليات الفصل 

RT إعادة المعالجة 
RT تبلّور 

RT تعدين 

 تنمية البلّورات

1996-04-15 
UF )إنماء )بلورة 

RT انفالق 

RT بلّورات 
RT تبلّور 

RT تنضيد 

RT تنضيد بالحزم الجزيئية 
RT تنضيد في الطور السائل 

RT تنضيد في طور البخار 

RT  ّتنو 
RT صهر نطاقي 

RT طرق تنمية البلّورات 

RT  طريقةefg 

RT طريقة التنمية الذاتية 
RT طريقة الشريط إلى الشريط 

RT طريقة الَصّب الشعرية 

RT طريقة المباِدالت الحرارية 
RT طريقة بريدغمان 

RT طريقة تشوكرالسكي 

RT طريقة ستوكبارغر 
RT طريقة ستيبانوف المعكوسة 

RT طريقة فرنوي 

RT نمو الحبيبات 

 تنمية مستدامة

2000-09-26 

BT1 تطوير الموارد 

RT إدارة الموارد 
RT استغالل الموارد 

RT تطور اقتصادي 

RT تطوير مصادر الطاقة 

RT حماية بيئية 

RT سياسة الطاقة 

RT سياسة بيئية 
RT نضوب الموارد 

 تنميش

1999-07-08 
BT1 إكمال سطحي 

RT تقنيع 

RT علم صناعة الخزفيات 
RT مسارات الجسيمات 

RT مكاشيف المسار الكهرنافذية 

RT ميتالوغرافيا 

 تنميل هدروجيني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-06-20 

USE كربلة 

 تنوع

INIS: 2000-01-13; ETDE: 1980-03-29 
RT استثمار 

RT اقتصاد 

RT تأثيرات تقانية 

 تنوع حيوي

INIS: 1992-01-09; ETDE: 2002-06-13 

USE تنّوع األنواع الحيّة 

 تنويع أفقي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-04-12 

USE تكميل أفقي 

 تنوّ 

RT تبلّور 
RT تنمية البلّورات 

RT غليان منّوى 

 تنّوع األنواع الحيّة

INIS: 1991-12-11; ETDE: 1978-01-23 

UF تنوع حيوي 

RT إيكولوجيا 
RT إيكولوجيا الخط القاعدي 

RT انقراض بيولوجي 

RT تعاقب إيكولوجي 
RT توازن إيكولوجي 

RT حيوانات 

RT سكان 
RT منظومات بيئية 

RT نباتات 

 تَنّوب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-12-11 
USE جار التنّوبأش 

 تهجين

UF زيجوتات متغايرة 

UF زيجوتات متماثلة 
UF َمْزج 

UF هجناء 

NT1 تهجين الدنا 
NT2 كلَونة الدنا 

RT بنية إلكترونية 

RT دوال موجية 

RT علم الوراثة 

RT )هندسة جينية )وراثية 

 تهجين )في الموقع(

1996-05-03 

*BT1 تهجين الحمض النووي 

RT تهجين الدنا 
RT جينات 

RT دنا 

RT رسم الخريطة الجينية 
RT رنا 

RT صبغيات 

 تهجين الحمض النووي

INIS: 1996-05-03; ETDE: 1995-01-04 
*BT1 )هندسة جينية )وراثية 

NT1 )تهجين )في الموقع 

NT1 تهجين الدنا 
NT2 كلَونة الدنا 

 تهجين الدنا

INIS: 2000-01-11; ETDE: 1988-10-27 
BT1 تهجين 

*BT1  النوويتهجين الحمض 

NT1 كلَونة الدنا 
RT )تهجين )في الموقع 

RT دنا مأشوب 

RT رسم الخريطة الجينية 
RT رنا مرسال 

RT قليالت النوكليوتيد 

RT هجنومات 

 تهلّم

RT هالم -عملية محلول 

RT غروانيات 

 تهوية

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1976-09-14 
RT أجهزة إزالة الغازات المنحلة 

RT غازات 
RT فقاعات 

RT َمْزج 

RT هواء 

 تهوية

UF تهوية طبيعية 

UF مجاري تهوية 

NT1 تهوية انزياحية 
RT إحكام السد ضد الهواء 

RT تكييف الهواء 

RT تنظيف الهواء 
RT جريان الهواء 

RT حزمة تقانة البناء 

RT حالالت هوائية 

RT حواجز تهوية 

RT مخلية الدخان 

RT مداخن المصانع 
RT مراوح سقفية 

RT مرّشحات 

RT منظومات االنفالت 
RT منظومات تنقية الهواء 

RT منظومات تهوية 

RT نفايات غازية 
RT هواء 

 تهوية انزياحية

2004-05-28 
BT1 تهوية 

RT َحْمل حراري طبيعي 

RT منظومات تهوية 

 تهوية طبيعية

2004-05-28 

USE تهوية 

USE َحْمل حراري طبيعي 

 تهيئة )حبوب(

2000-04-12 

USE توّجه الحبيبات 

 تواؤم

RT انزالق 
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RT بنية بلّورية 

RT بنية مكروية 

 توابل

2000-04-12 

USE غذاء 

 توابل

1996-04-26 
UF زنجبيل 

RT غذاء 

RT فليفلة 
RT فليفلة 

RT نكهة 

 تواتر )دوراني(

USE تواتر الدوران 

 تواتر )ذاتي(

USE تواتر ذاتي 

 تواتر )سيكلوتروني(

USE تواتر سيكلوتروني 

 تواتر )النغمور(

USE تواتر النغمور 

 vhfتواتر 

USE  مجالmhz 

 تواتر الدوران

UF )تواتر )دوراني 

RT تواتر سيكلوتروني 

 تواتر الطفرات

UF نتاج الزيغ 
RT طفرات 

 تواتر بالزمي

USE تواتر النغمور 

 تواتر حرج

1982-10-29 

التواتر الذي هو أدنى من األشعة الصادرة من أي زاوية من 
 الهوائي على األرض وتنعكس عائدة

RT إشعاع أمواج راديوية 

RT غالف أيوني 

 تواتر ذاتي

UF )تواتر )ذاتي 
RT قيم ذاتية 

RT مفعول الكتلة الهدرودينامية 

 تواتر سيكلوتروني

UF )تواتر )سيكلوتروني 

RT إشعاع سيكلوتروني 

RT اتر الدورانتو 
RT توافقيات سيكلوترونية 

RT عدم استقرار سيكلوتروني 

 تواتر عال جدا  

USE  مجالmhz 

 تواتر فوق عالي )المجال العالي(

1993-11-10 

USE  جيغا هرتز 1000إلى  100مجال من 

 تواتر فوق عالي )المجال المنخفض(

1993-11-10 

USE  جيغا هرتز 10إلى  01مجال من 

 تواتر النغمور

UF )تواتر )النغمور 
UF تواتر بالزمي 

RT بالزما 

 )المجال العالي( uhfتواترات 

USE  جيغا هرتز 1000إلى  100مجال من 

 )المجال المنخفض( uhfتواترات 

USE  جيغا هرتز 10إلى  01مجال من 

 تواريخ

*BT1 ثِمار 

 توازن

NT1 توازن حراري 
NT1 توازن حراري موضعي 

NT1 توازن مغنطيسي هدروديناميكي 

RT استقرار 
RT تجزئة 

RT تحركات سكانية 

RT تفاعالت كيميائية 
RT حركيات التفاعل 

RT دراسات الدالة الديناميكية 

RT شروط الحالة الوطيدة 
RT فعالية ترمودينامية 

 توازن إيكولوجي

2008-02-07 

 ليس للتوازن االيكولوجي
USE تقدير دورة الحياة 

 ولوجيتوازن إيك

2008-02-07 
حالة من التوازن الحركي في مجموعة من الكائنات الحية و 
التي يبقى فيها تنوع النظام البيئي و النوع و الجينات مستقر 

 نسبياً 
RT إيكولوجيا 

RT تحركات سكانية 

RT تعاقب إيكولوجي 
RT تغيُّرية جينية 

RT تنّوع األنواع الحيّة 

RT منظومات بيئية 

 توازن االستطاعة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-02-03 

USE عالقات دولية 

 توازن الرعب النووي

INIS: 1994-09-29; ETDE: 1984-05-08 
االسراف ببناء مناوئات نووية لكل من الرؤوس الحربية و 

قدرة التسليم، مع وجود تحفظ بسبب احتمال الثأر من المناوئ 
 لردع من يكون معتديا.

RT لحة نوويةأس 

RT أمن وطني 
RT انتشار 

 توازن المادة

SF  إخراج -إدخال 

RT فروقات بين الشاحن والمستلم 
RT فقد 

RT مادة غير محسوبة لـ 

RT محاسبة 
RT مخزونات 

RT مواد 

 توازن ترموديناميكي موضعي

USE توازن حراري موضعي 

 توازن حراري

BT1 توازن 

RT خواص ترمودينامية 

 توازن حراري موضعي

UF توازن ترموديناميكي موضعي 

BT1 توازن 

RT ترموديناميك 

 توازن مغنطيسي هدروديناميكي

INIS: 1984-05-28; ETDE: 1984-06-14 

BT1 توازن 

RT عدم استقرار البالزما 
RT هدروديناميك مغنطيسي 

 توافق

 السلوك المتبادل لمختلط من مادتين أو أكثر معًا.
RT ارتباط 

RT خالئط 

RT قابلية التبادل 
RT وصالت 

 توافق )مناعي(

USE مناعة 

 توافقيات

 تهيج اهتزازات التواتر الذاتي في نظام التذبذب.
BT1 اهتزازات 

NT1 توافقيات سيكلوترونية 

RT أمواج بالزمية 
RT أنماط االهتزاز 

RT اهتزازات الشبيكة 

RT اهتزازات ميكانيكية 
RT تجاوب 

RT مسائل الخطية 

 توافقيات سيكلوترونية

*BT1 توافقيات 
RT تواتر سيكلوتروني 

RT نمط برنشتاين 

 توافقيات كروية

UF  طريقةcn 
BT1  ّدوال 

RT رياضيات 

RT طريقة إيفون 
RT معادلة البالس 

 توالد

 لتوالد الوقود فقط. انظر أيضاً  توالد الحيوان و توالد النبات.
BT1 تحويل الوقود النووي 

RT استرداد التريتيوم 

RT بطانات ولودة 
RT تحويل 

RT حبيبات ولودة 

RT مستولدات المسّرع 
RT نسبة التوالد 

 توالد يكري

USE تكاثر 

 توبركولين )ُسلين(

BT1 مستضدات 

 توبونيوم

INIS: 1986-05-23; ETDE: 1985-12-11 

 حالة مرتبطة بكواركات الذروة وعكس الذروة
BT1 كواركونيوم 

*BT1 تميزونا 

RT جسيمات ذروة 
RT حالة مرتبطة 

RT  كواركاتt 

RT نموذج النكهة 

 توتة

*BT1 أعضاء 

BT1 جهاز لمفي 

RT أمراض الجهاز المناعي 
RT استئصال التوتة 

RT خاليا صعَرية 

RT خاليا صعّرية 
RT خاليا لمفاوية 

RT صدر 

RT كلسيتونين 
RT َمنُِصف 

 توتر )سطحي(

USE توتر سطحي 

 توتر بين السطوح

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-25 

SEE توتر سطحي 

 توتر سطحي

القوة التي تعمل على سطح السائل ، وتميل إلى تقليل مساحة 
 السطح ؛ يساوي الطاقة الحرة لكل وحدة سطح.

UF )توتر )سطحي 

SF توتر بين السطوح 
BT1 خواص سطحية 

RT طاقة سطحية 

RT عمائل خافضة للتوتر السطحي 

 توتومرية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-04 

USE تماكب 

 توثيق

RT استرداد المعلومات 

RT تنسيق البيانات 

RT حفظ المعرفة 
RT قرار السرية 
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RT متطلبات التقارير 

RT منظومات معلومات 

 توثيق البرامج الحاسوبية

INIS: 1987-09-22; ETDE: 1987-10-23 

لفهرسة   Vتستعمل فقط  بالترابط مع المؤشر الحرفي  
الوثائق الفعلية التي تمكن من تثبيت وإستعمال رمز 

 الحاسوب.

RT أدلة اإلستخدام 

RT برمجة 
RT كودات حاسوبية 

RT لغات البرمجة 

 توجه السبين

العمليات و شروط في الفيزياء الكمومية فقط . انظر أيضا " 
 إستقطاب "

BT1 توجيه 

RT أهداف مستقطبة 
RT استرخاء سبين الميون 

RT تجربة شتيرن وغيرالخ 

RT تراصف نووي 
RT حزم مستقطبة 

RT خواص الجسيمات 

RT سبين 
RT مغنطيسية نووية 

RT  عدم تناظر -نسبة استقطاب 

 توجيه

UF تحّكم بالوضع 

SF سمت 

NT1 توجه السبين 
NT1 توّجه الحبيبات 

RT آليات الميل 

RT تشكيلة 
RT تناحي 

RT تناظر 

RT زاوية الورود 
RT ال تجانس 

RT ال تناظر 

 توجيه )إلكتروني(

USE توجيه إلكتروني 

 توجيه إلكتروني

UF )توجيه )إلكتروني 

BT1 منظومات التحكم 
RT تجهيزات إلكترونية 

RT توجيه عطالي 

RT صواريخ 
RT مركبات فضائية 

RT وسائل مالحة بحرية 

 توجيه االستطاعة

INIS: 1992-08-11; ETDE: 2002-04-26 

USE نقل االستطاعة بالليزر 

 توجيه بالليزر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-09-05 

وسيلة لتوجيه شعاع جسيم مشحون. يقوم شعاع الليزر 
بتفصيل قناة من خالل غاز ، وتعمل البالزما الناتجة على 

 التركيز بقوة وتوجيه الحزمة. 

USE إشعاع ليزري 
USE نقل الحزمة 

 توجيه عطالي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-11 
RT توجيه إلكتروني 

RT وسائل مالحة بحرية 

 توجيهات )منجم(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-05-21 
USE أدلة اآلبار 

 توّجه الحبيبات

UF اتجاه مفضل 

UF )تهيئة )حبوب 
BT1 بنية مكروية 

BT1 توجيه 

RT نسيج 

 توحيد كبير

INIS: 1983-12-01; ETDE: 2002-06-13 

USE دة الكبرى  النظرية الموحَّ

 توربانيت

2000-04-12 
*BT1 )فحم الطحالب )فحم البوغهيد 

RT فلزات 

 توربرنيت

*BT1 فلزات الفسفات 
*BT1 معادن اليورانيوم 

RT فسفات النحاس 

RT فسفات اليورانيوم 

 ATFتورساترون 

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1983-07-07 

UF  تورساترونatf-1 
UF منشأة تورساترون الحلقية المتطورة 

*BT1 مفاعالت اندماج تورساترون 

 atf-1تورساترون 

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-07 

USE  تورساترونatf 

 CHSتورساترون 

1991-02-11 

 اليابان. -المعهد الوطني لعلوم االندماج، ناغويا 
UF ة متراصةتورساترون ذو منظومة لولبي 

*BT1 مفاعالت اندماج تورساترون 

 VINTتورساترون 

INIS: 1977-01-26; ETDE: 1977-04-13 

*BT1 مفاعالت اندماج تورساترون 

 تورساترون ذو منظومة لولبية متراصة

1991-02-11 
USE  تورساترونchs 

 تورمالين

*BT1 معادن السيليكيت 

RT سليكات البور 
RT سيليكات األلمنيوم 

RT يف المسار الكهرنافذيةمكاش 

 توروتراست

*BT1 أكاسيد التوريوم 
*BT1 غروانيات إشعاعية 

BT1 وسائط التباين 

 توروغّميت

1997-01-28 

USE فلزات التوريوم 

USE معادن السيليكيت 

 تورون

USE  220رادون 

 توريانيت

*BT1 فلزات التوريوم 

*BT1 معادن اليورانيوم 
*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد التوريوم 
RT أكاسيد اليورانيوم 

RT رمال سود 

 توريت

*BT1 فلزات التوريوم 
*BT1 معادن السيليكيت 

NT1 جينينجيت 

RT رمال سود 
RT سليكات التوريوم 

 تورين

UF حمض أمينو إيتان السلفونيك 

*BT1 أمينات 
*BT1 حموض السلفونيك 

 تورين

*BT1 حموض السلفونيك 
BT1 كواشف 

BT1 مركبات الزرنيخ 

*BT1 مركبات ديازو 
*BT1 نفتوالت 

 توريوال

UF داء المكّورات الخفيّة 

*BT1 خمائر 

 توريوم

*BT1 أكتينيدات 
NT1  ألفا -توريوم 

NT1  بتا -توريوم 

RT نشاط إشعاعي طبيعي 

 cتوريوم //

USE  208تاليوم 

 cتوريوم /

USE  212بولونيوم 

 ألفا -توريوم 

*BT1 توريوم 

 بتا -توريوم 

*BT1 توريوم 

 208توريوم 

2008-01-25 

*BT1 نظائر التوريوم 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 209توريوم 

2008-01-25 

*BT1 نظائر التوريوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 210توريوم 

2008-01-25 

*BT1 نظائر التوريوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 211توريوم 

2008-01-25 

*BT1 نظائر التوريوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 ى األكتينيداتنو 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 212توريوم 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 
*BT1 نظائر التوريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 213توريوم 

*BT1 نظائر التوريوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 214توريوم 

*BT1 نظائر التوريوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 215توريوم 

*BT1  التوريومنظائر 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 216توريوم 

*BT1 نظائر التوريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 



 217توريوم  265 توزع درجة الحرارة

 

 

 217توريوم 

*BT1 نظائر التوريوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 218توريوم 

*BT1 نظائر التوريوم 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 219توريوم 

*BT1 نظائر التوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 220توريوم 

*BT1 نظائر التوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 221توريوم 

*BT1 نظائر التوريوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 222توريوم 

*BT1 نظائر التوريوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 223توريوم 

*BT1 نظائر التوريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 224توريوم 

*BT1 نظائر التوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 225توريوم 

*BT1 نظائر التوريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  األكتينيداتنوى 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 226توريوم 

*BT1 نظائر التوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 227توريوم 

*BT1 نظائر التوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 228توريوم 

UF ثوريوم مشع 

*BT1 نظائر التوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 229توريوم 

*BT1 نظائر التوريوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 230توريوم 

*BT1 نظائر التوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  24نظائر مشعة من اضمحالل نيون 

*BT1 لقائينظائر مشعة من االنشطار الت 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 231توريوم 

UF  يورانيومx2 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التوريوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 232توريوم 

*BT1 نظائر التوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

RT دورة التوريوم 

 233توريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 234توريوم 

UF  يورانيومx1 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر التوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 235توريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 236توريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1 زوجية -جية نوى زو 

 237توريوم 

1994-04-11 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 238توريوم 

INIS: 1980-12-01; ETDE: 1981-01-09 

*BT1 نظائر التوريوم 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 aتوريوم 

USE  216بولونيوم 

 bتوريوم 

USE  212رصاص 

 cتوريوم 

USE  212بزموت 

 dتوريوم 

USE  208رصاص 

 xتوريوم 

USE  224راديوم 

 توّرق طبولوجي

RT سطوح 
RT طبولوجيا تفاضلية 

RT عات ملساء  متنّوِ

 توّرم

BT1 تشّوه 

RT بثرات 

RT تمدد حراري 
RT تمدّد 

 توزع االستطاعة

INIS: 1999-10-12; ETDE: 1975-07-29 

التوزيع المكاني لمستوى الطاقة عبر قلب المفاعل أو عنصر 
الوقود. والينبغي الخلط بينها وبين حركة الطاقة من نقطة الى 
 نقطة اخرى والتي من أجلها أنظر "نقل الطاقة الكهربائية".

RT قلوب المفاعالت 
RT كثافة االستطاعة 

 زع الجرعات في األعماقتو

UF جرعات العمق 

*BT1 توزعات جرعة مكانية 

RT أشباح 

RT استكمال 

RT مدى 
RT معالجة إشعاعية 

RT منحنيات تساوي الجرعات 

 توزع الدخل

INIS: 1999-12-07; ETDE: 1978-02-14 

RT دخل 

RT علم االقتصاد 
RT مجموعات الدخل العالي 

 توزع الكتل

INIS: 1984-08-24; ETDE: 1984-10-24 

*BT1 توزع مكاني 
RT تشكيلة 

RT شكل 

RT كتلة 

RT كثافة 

RT ال تجانس 

 توزع النسيج

1985-12-11 

BT1 توّزع 

RT أنسجة حيوانية 
RT توّضع بيولوجي 

RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

 توزع جرعات اإلشعاع

UF توّزعات الجرعة 
NT1 توزعات الجرعة الزمني 

NT1 توزعات جرعة مكانية 

NT2 توزع الجرعات في األعماق 
RT تشعيع 

RT جرعات إشعاعية 

RT عالقات االستجابة بالجرعة 
RT منحنيات تساوي الجرعات 

 توزع درجة الحرارة

1982-12-01 

 التنسيق مع وصف لدرجات الحرارة المناسبة.
RT تابعية لدرجة الحرارة 

RT تدرجات درجة الحرارة 

RT توزع مكاني 
RT درجة الحرارة العادية 

RT متساويات درجة الحرارة 



 توزع زاوي 266 توصيات

 

 

RT هدروليك حراري 

 توزع زاوي

1999-02-23 
SF إلتباس مينامي 

SF روز -نظرية بيدنهارن 

SF  ستَروتِنسكي -نظرية هالبِْرن 
BT1 توّزع 

RT إصدار 

RT الشروط الحدية لمارشاك 
RT تابعية فضائية 

RT تبعثر الزاوية الصغيرة 

RT تبعثر راجع 
RT تعالق زاوي 

RT توزع مكاني 

RT زاوية الورود 
RT  بيدنهارن -شكلية بالت 

RT صيغة كاستانيولي 

RT طاقة عرضية 

RT قانون المبرت 

RT مبرهنة يانغ 

RT مسألة ميلن 
RT مقاطع عرضية تفاضلية 

RT  باوند -نظرية أبراغام 

RT  ونتر -نظرية آلدر 

 توزع زمن االقامة

2005-05-20 

USE داالت التوزع 
USE زمن النصف للبقاء 

 توزع سرعات ماكسويل

USE إحصاء بولتزمان 

 توزع غوص

USE دالة غوص 

 توزع في العمق

INIS: 1976-09-06; ETDE: 2002-06-13 

USE توزع مكاني 
USE عمق 

 توزع فيغنر

RT ترموديناميك 

 توزع قطري

INIS: 1989-04-20; ETDE: 2002-04-26 
USE توزع مكاني 

 توزع النداو

USE تأرجحات النداو 

 توزع ماكسويل

USE إحصاء بولتزمان 

 بولتزمان -توزع ماكسويل 

USE إحصاء بولتزمان 

 توزع مكاني

تستخدم لتوزع أية خاصية أو كمية في الفضاء مثال كثافة أو 
 سرعة جسيم 

UF توزع في العمق 

UF توزع قطري 
BT1 توّزع 

NT1 توزع الكتل 

RT  بالزميةبروفيالت قطرية 
RT تابعية فضائية 

RT توزع درجة الحرارة 

RT توزع زاوي 
RT توّزع الشحنة 

 توزع واط

USE طيف انشطار واط 

 لي -توزع يانغ 

USE  يانغ -نظرية لي 

 توزعات الجرعة الزمني

BT1 توزع جرعات اإلشعاع 

RT إجراءات التشعيع 
RT تأثيرات اإلشعاع التراكمي 

RT تابعية للزمن 

RT تشعيع مجّزأ 
RT تشعيع مزمن 

RT تشعيع نبضي 

RT جرعات ُكلِّيَّة 
RT مجاالت معدل الجرعة اإلشعاعية 

RT معدَّالت الجرعة 

 توزعات النوكليدات اإلشعاعية

USE حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

 توزعات جرعة مكانية

UF )جزء ممتص )تشعيع داخلي 

UF )طاقة فعالة )تشعيع داخلي 

UF ع  عامل التوزُّ
BT1 توزع جرعات اإلشعاع 

NT1 توزع الجرعات في األعماق 

RT إجراءات التشعيع 
RT استكمال 

RT تشعيع جسمي جزئي 

RT تشعيع غير منتظم 
RT تشعيع موضعي 

RT جرعات ُكلِّيَّة 

RT قياس جرعة مكروي 
RT منحنيات تساوي الجرعات 

 توزعات حالة الشحنة

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 
USE حاالت الشحنة 

 توزيع الطاقة

USE أطياف الطاقة 

 توماس -توزيع بورتر 

RT عرض السويات 
RT نوى مرّكبة 

 توزيع شامل

USE تفاعالت شاملة 
USE توّزع 

 توّزع

1996-03-04 

 ألجل توزيع الطاقة استعمل أطياف الطاقة.
UF تفرطح 

UF توزيع شامل 

UF ال تناظر 
NT1 توزع النسيج 

NT1 توزع زاوي 

NT1 توزع مكاني 
NT2 توزع الكتل 

NT1 عات تحت خلوية  توزُّ

RT إحصاء بولتزمان 
RT تناحي 

RT تناظر 

RT حصص 
RT دالة غوص 

RT علم حركة الجسيمات 

RT عمليات غوصية 
RT ال تجانس 

RT ال تناظر 

 توّزع الشحنة

INIS: 1982-11-29; ETDE: 1975-08-19 

 ليست ألجل " حاالت الشحنة "

RT إنتاج متعدد 
RT أنصاف أقطار نووية 

RT توزع مكاني 

RT حزم أيونية 
RT شحنات كهربائية 

RT شحنة فضائية 

RT كهرباء راكدة 

 توّزعات الجرعة

USE توزع جرعات اإلشعاع 

عات تحت خلوية  توزُّ

INIS: 1987-04-28; ETDE: 1985-12-13 

BT1 توّزع 
RT أغشية خلويّة 

RT جسيمات حالَّة 

RT  ريبيةجسيمات 
RT رات  متقدِّ

RT نات خلوية  مكّوِ

RT نبذ فائق السرعة 

RT نوى خلويّة 

 توسط

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-03-17 
SEE تحكيم 

SEE تفاوض 

SEE مستوطنات متنازع عليها 

 توسع )الخط(

INIS: 1978-09-28; ETDE: 2002-06-13 

USE توسع الخط 

 توسع الخط

UF )توسع )الخط 

UF توسع الطيوف 

NT1 توسع دوبلري 
RT تضيّقالخط 

RT طيوف 

RT عرض الخط 

RT مفعول ستارك 

RT منحني العمق الضوئي 

RT منحني طيفي للنمو 

 توسع الطيوف

USE توسع الخط 

 توسع دوبلري

BT1 توسع الخط 

RT معامل دوبلر 
RT مفعول دوبلر 

 توسع قعر البحر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-04 
شرة المحيطات تزداد بسحب حمل فرضية مفادها أن ق

الماغما بمحاذاة الحواف المحيطية الوسطى أو منظومة 
الصدع العالمية ، وتبتعد عن المواد الجديدة بمعدل يتراوح 
بين واحد و عشرة سنتيمترات كل سنة . هذه الحركة تزود 

 منبع الطاقة في فرضية تكتونيك الصفائح. 

UF مركز انتشار المحيط 
RT بحار 

RT كتونيك الصفائحت 

RT قشرة األرض 

 توسع نتاج المشغَّل

INIS: 1988-11-16; ETDE: 1988-12-05 

BT1 نشر السلسلة 

RT صمود المعيار 
RT مؤثرات كمومية 

 توسيع األوعية

INIS: 1990-12-07; ETDE: 2002-05-24 

USE توسُّع وعائي 

 توسُّع وعائي

INIS: 1990-12-07; ETDE: 1977-10-20 

UF توسيع األوعية 
RT أوعية دموية 

RT تضيّق وعائي 

RT دوران الدم 
RT شعريّات 

RT عوامل قلبية وعائية 

RT محاكيات الودي 
RT عات وعائية  موّسِ

 توصيات

UF أدلّة الوقاية من اإلشعاع 

UF إرشادات 
RT أدلة اإلستخدام 

RT أدلة تنظيمية 

RT إذعان 
RT اتفاقات 

RT بحراتفاقية سالمة الحياة في ال 

RT الهيئة الدولية للتقانة الكهربائية 
RT الهيئة الدولية للحماية من اإلشعاع 

RT الوكالة الدولية للطاقة الذّرية 

RT برامج البحوث 
RT ترخيص 

RT تفتيش 

RT تنظيمات 
RT تنفيذ 

RT شخص مرجعي 

RT لجنة المواصفات االوربية 
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RT مظاهر قانونية 

RT معايير األمان 
RT )هيئة المواصفات العالمية )إيزو 

RT وحدات الهيئة الدولية لإلشعاع 

RT وقاية من اإلشعاع 

 توصيل

USE تثبيت 

 توصيل )حراري(

INIS: 1978-09-28; ETDE: 2002-06-13 

USE توصيل حراري 

 توصيل حراري

 نقل الحرارة عن طريق التوصيل.

UF )توصيل )حراري 
*BT1 نقل الحرارة 

RT جسور حرارية 

RT عزل حراري 

RT موصلية حرارية 

 توصيالت

USE وصالت 

 توضع

لتركيب مادة على سطح. لترسب العناصر والنكليدات في 
 أنسجة الكائنات الحية استعمل احتباس.

UF توضع جاف 

NT1 تكسية سطحية 
NT2 تغليف 

NT2 تكسية إنتثارية 

NT2 تكسية بالتدويم 
NT2 تكسية بالغمس 

NT3 تطعيم حار 

NT2 تكسية خالئية 
NT2 توضع بالتبخير الفيزيائي 

NT2 توضع بواسطة حزمة طاقية 

NT2 توضع كهربائي 
NT3 طالء كهربائي 

NT2 طباعة الستانسيل 
NT2 طالءات كيميائية 

NT3 إكساء كهركيميائي 

NT4 أنَودَة 
NT3 توضع بخار كيميائي 

NT2 طلي 

NT3 تصفيح بالبخار 
NT3 طالء كهربائي 

NT2 كسوة بالترذيذ 

NT3 رش بالقوس البالزمي 
NT3 رش باللهب 

RT أغشية رقيقة 

RT احتباس 
RT امتزاز 

RT ترسيب 

RT تَقُشر 
RT تقنيع 

RT تلويث 

RT توضعات 
RT رشرشة 

 توضع  أغشية بواسطة حزمة طاقية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-11 

USE أغشية رقيقة 
USE توضع بواسطة حزمة طاقية 

 EDNAتوضع 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-07-07 
*BT1 مكامن رمال نفطية 

RT رمال نفطية 

RT كاليفورنيا 

 توضع الطاقة

INIS: 1982-11-29; ETDE: 1991-07-05 

SEE امتصاص الطاقة 

SEE فقد الطاقة 

 توضع بالتبخير الفيزيائي

INIS: 1992-02-24; ETDE: 1989-10-11 

UF ثنائي كلوريد متعدد الفنيل 

*BT1 تكسية سطحية 
RT تبخّر خالئي 

RT تصفيح بالبخار 

RT عة بالبخار  تكسيات موضَّ

RT تكسية خالئية 
RT رشرشة كاتودية 

 توضع بخار كيميائي

*BT1 طالءات كيميائية 

RT تصفيح بالبخار 
RT عة بالبخار  تكسيات موضَّ

RT تنضيد في طور البخار 

 توضع بواسطة حزمة طاقية

INIS: 1999-02-15; ETDE: 1980-02-11 
UF أغشية موضعة بواسطة حزم الطاقة 

UF توضع  أغشية بواسطة حزمة طاقية 

UF توّضع بواسطة حزم الطاقة 
*BT1 تكسية سطحية 

 توضع جاف

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-01-15 

USE توضع 

 توضع كهربائي

UF تشكيل كهربائي 

*BT1 تحلّل كهربائي 
*BT1 تكسية سطحية 

NT1 طالء كهربائي 

RT علم المعادن الكهربائي 

 توضعات

RT تلويث 

RT توضع 

RT ُكسوات 
RT مضادات لتجمع األوساخ 

 توضعات التوريوم

INIS: 1986-05-26; ETDE: 1986-11-18 
BT1 رواسب جيولوجية 

RT أركزة الثوريوم 

 توضيب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-06-06 
USE إيواء 

 توضيب

INIS: 1986-04-04; ETDE: 1979-04-12 

 التغليف مع مادة عازلة المتصاص الصدمات.
RT تجهيزات إلكترونية 

RT تجهيزات كهربائية 

RT تكبُسل 
RT صدمة مؤثرة 

RT مواد توضيب 

RT مواد كهرنافذة 

 تََوضُّع

USE توّضع بيولوجي 

 توّضع بواسطة حزم الطاقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-13 
USE توضع بواسطة حزمة طاقية 

 توّضع بيولوجي

تركيز مادة معينة أو تأثير معين في موقع محدد لنظام 
 بيولوجي.

UF ع  تََوضُّ

RT احتباس 

RT بقع حارة بيولوجية 
RT تأثيرات إشعاعية 

RT تراكم بيولوجي 

RT تركيز ايكولوجي إشعاعي 
RT تقنيات إظهار الزيوغ الصبغية 

RT توزع النسيج 
RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

RT قاصدات العظم 

RT مستحضرات صيدالنية شعاعية 
RT نظائر مشعة 

 توظيف

INIS: 1996-05-14; ETDE: 1977-08-09 

UF بطالة 
SF عمل 

RT أيام العمل 

RT برنامج األداء اإليجابي في الواليات المتحدة 
RT طاقة بشرية 

RT عمل 

RT مهن 

 توغو

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1980-08-12 

BT1 أفريقيا 

BT1 بلدان نامية 

 توفالو

1991-07-02 

*BT1 )مكرونسيا )جزر 

RT المحيط الهادي 

 توفت

2000-04-12 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

 توفيت التوليل أمينات

USE تولويدينات 

 توفيرات العاكس

 مقياس االنخفاض في الحجم الحرج للمفاعل نتيجة العاكس.

RT تحكم بواسطة التشكيل 

RT حجم حرج 
RT َحَرجيَة 

RT عاكسات نترونية 

RT كتلة حرجة 

 توقع

NT1 تنقيب من الجو 

RT استكشاف 
RT مسوح جيوفيزيائية 

RT مسوح جيوكيميائية 

RT مسوح جيولوجية 

 de varennesتوكاماك  

1983-09-06 

USE توكاماك فارين 

 ADITYAتوكاماك 

1991-02-11 
*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 ASDEXتوكاماك 

INIS: 1977-03-01; ETDE: 1977-04-12 
*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 chaufage alfvenتوكاماك 

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1984-05-08 

USE  توكاماكtca 

 )البرازيل( chauffage alfenتوكاماك 

2004-07-09 

USE  توكاماكtcabr 

 COMPASS-Dتوكاماك 

INIS: 1999-03-24; ETDE: 1999-08-30 
مركز كولهام للعلوم ، أبينغدون ، أوكسفورد شاير ، المملكة 

 المتحدة.
*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 CT-6Bتوكاماك 

INIS: 1989-12-07; ETDE: 1990-01-03 

 ديمية العلوم، بكين، الصين. أكا
*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 DITEتوكاماك 

INIS: 1981-07-06; ETDE: 1981-08-04 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 diveتوكاماك 

INIS: 1981-09-17; ETDE: 1981-08-04 

USE  توكاماكjft-2a 

 etfتوكاماك 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-17 

USE  توكاماكetf 

 ETFتوكاماك 

INIS: 1981-07-06; ETDE: 1981-08-04 
UF  توكاماكetf 

UF توكاماك منشأة االختبار الهندسي 

UF )منشأة اختبارات هندسية )توكاماك 
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*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 fontenay-aux-rosesتوكاماك 

USE  توكاماكtfr 

 FTتوكاماك 

INIS: 1983-10-14; ETDE: 1983-11-09 

UF  توكاماكftu 

UF توكاماك فراسكاتي 
*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 ftuتوكاماك 

INIS: 1999-07-26; ETDE: 2002-06-13 
USE  توكاماكft 

 HL-1توكاماك 

INIS: 1989-12-08; ETDE: 1990-01-03 

 المعهد الجنوبي الغربي للفيزياء، ليشان، سيشوان، الصين.
*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 HL-1Mتوكاماك 

1998-09-24 

 معهد الجنوبي الغربي للفيزياء، ليشان، سيشوان، الصين.ال
*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 HL-2توكاماك 

1997-03-07 

 المعهد الجنوبي الغربي للفيزياء، ليشان، سيشوان، الصين.
*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 HL-2Aتوكاماك 

2003-01-17 
 المعهد الجنوبي الغربي للفيزياء، ليشان، سيشوان، الصين.

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 HT-2توكاماك 

INIS: 1999-07-26; ETDE: 1999-09-03 
 توكاماك هيتاشي، إيباراكي، اليابان.

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 HT-6Bتوكاماك 

INIS: 1989-12-08; ETDE: 1990-01-03 
 أكاديمية العلوم، هيفي، أنهوي، الصين.

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 HT-6Mتوكاماك 

INIS: 1989-12-08; ETDE: 1990-01-03 

 أكاديمية العلوم، هيفي، انهوي، الصين.

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 HT-7توكاماك 

INIS: 1998-01-28; ETDE: 1998-02-24 

 أكاديمية العلوم، هيفي، أنهوي، الصين.

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 HT-7Uتوكاماك 

2003-05-20 

 أكاديمية العلوم، هيفي، أنهوي، الصين.

UF توكاماك شرقي 
UF توكاماك فائق الناقلية تجريبي متقدم 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 ISXتوكاماك 

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1978-04-27 

UF توكاماك تجريبي لدراسة الشوائب 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 ITERتوكاماك 

INIS: 1989-04-20; ETDE: 1989-05-11 

 المفاعل الدولي التجريبي النووي الحراري.

*BT1 أجهزة التوكامكاك 
*BT1 مفاعالت من نمط توكاماك 

 JFT-2توكاماك 

 أجهزة توكاماك بمقاطع عرضية دائرية وبدون حارفات.
*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 JFT-2Aتوكاماك 

INIS: 1976-07-30; ETDE: 1976-11-01 

نقاط الدمع ومع أجهزة توكاماك بمقاطع عرضية تشبه 
 حارفات تناظرية محورية.

UF  توكاماكdive 

UF   سوار اندماجjaeri 2a 
*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 JFT-2Mتوكاماك 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1986-01-16 
 ومع حارفات. Dاجهزة توكاماك بمقاطع عرضية بشكل 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 JT-60توكاماك 

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1979-04-11 
UF  مفاعلjt-60 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

RT  توكاماكjt-60u 

 jt-60-suتوكاماك 

INIS: 1999-07-26; ETDE: 2002-02-28 

USE  توكاماكjt-60u 

 JT-60Uتوكاماك 

INIS: 1991-03-22; ETDE: 1991-04-09 

UF  توكاماكjt-60-su 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

RT  توكاماكjt-60 

 JXFRتوكاماك 

INIS: 1981-11-25; ETDE: 1982-01-07 

UF  مفاعلjxfr 
UF  مفاعل اندماج تجريبيjaeri 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 KT-2توكاماك 

INIS: 1997-10-13; ETDE: 2001-06-11 

المعهد الكوري لبحوث الطاقة الذرية، دايجون، جمهورية 
 كوريا.

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 LT-3توكاماك 

UF توكاماك كانبيّرا 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 MASTتوكاماك 

INIS: 1999-07-26; ETDE: 1999-09-03 

توكاماك كروي من رتبة ميغا امبير، كولهام، المملكة 
 المتحدة. 

*BT1 أجهزة سفيروماك 

 MT-1توكاماك 

INIS: 1989-11-24; ETDE: 1989-12-08 
 يا.أكاديمية العلوم الهنغارية، بودابست، هنغار

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 MTXتوكاماك 

1993-08-09 
تجربة توكاماك أمواج مكروية ، مخبر لورانس ليفرمور، 

 الواليات المتحدة األمريكية.

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 NETتوكاماك 

1986-02-28 

UF السوار األوربي القادم 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 PETULAتوكاماك 

INIS: 1975-11-11; ETDE: 1975-12-16 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 PHAEDRUS-Tتوكاماك 

INIS: 1995-06-30; ETDE: 1995-07-03 

جامعة ويسكونسن، ماديسون، ويسكونسن، الواليات المتحدة 
 األمريكية.
*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 RTPتوكاماك 

1993-08-03 

 مشروع توكاماك، ريجنهويزن، هولندا.
*BT1 اكأجهزة التوكامك 

 SINPتوكاماك 

1994-06-29 
 معهد ساها للفيزياء النووية، كلكتا، الهند.

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 STتوكاماك 

UF   نموذج توكاماكst 
*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 STOR-Mتوكاماك 

INIS: 1999-07-26; ETDE: 1999-09-03 
 سوار ساسكاتشوان المعدل.

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 SURMACتوكاماك 

INIS: 1982-11-30; ETDE: 1983-02-09 
UF  مفاعالتsurmac 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 T-10توكاماك 

INIS: 1983-10-14; ETDE: 1983-11-09 
*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 T-14توكاماك 

1993-08-09 
UF  توكاماكtsp 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 T-15توكاماك 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1984-07-10 
*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 T-7توكاماك 

INIS: 1983-10-14; ETDE: 1983-11-09 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 TBRتوكاماك 

1983-03-16 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 TCAتوكاماك 

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1984-05-08 

 توكاماك تجريبي في مركز أبحاث فيزياء البالزما، لوزان.

UF  توكاماكchaufage alfven 
UF توكاماك لوزان 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 TCABRتوكاماك 

2004-07-09 
، معهد الفيزياء، جامعة سان Chauffage Alfvenتوكاماك 

 باولو، البرازيل.

UF  توكاماكchauffage alfen )البرازيل( 
*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 TCVتوكاماك 

INIS: 1993-10-01; ETDE: 1993-11-08 
 لوزان، سويسرا.

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 TEXTORتوكاماك 

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1977-11-10 
 للبحث التقاني الموجه. torusتجربة 

UF  تجربةtorus للبحث التقاني 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 TFRتوكاماك 

UF  توكاماكfontenay-aux-roses 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 TFTRتوكاماك 

1985-07-22 

UF  أجهزةtftr 

UF مفاعل توكاماك اختبار االندماج 
UF  مفاعالتtftr 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 TIBER-Xتوكاماك 

INIS: 1987-09-23; ETDE: 1987-04-08 
م، ثبات حالة توكاماك مع توليد تيار -3مدمج ، نصف قطر 

ECH/1H .و تحكم بالمظهر الجانبي 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 
RT إشعال نووي حراري 

 TJ-1توكاماك 

INIS: 1996-03-04; ETDE: 1991-09-13 
 مركز أبحاث الطاقة والبيئة والتقانة، مدريد، اسبانيا. 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

RT  مفاعلtj-iu torsatron 

 TNT-Aتوكاماك 

INIS: 1985-03-19; ETDE: 1985-04-09 

UF توكاماك طوكيو الالدائري 

*BT1 لتوكامكاكأجهزة ا 



 TOKOLOSHEتوكاماك  269 وليد الطفراتت

 

 

 TOKOLOSHEتوكاماك 

INIS: 1991-03-22; ETDE: 1991-04-09 
 بيليندابا، بريتوريا، جنوب أفريقيا.

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 TORE SUPRAتوكاماك 

INIS: 1983-06-02; ETDE: 1983-07-07 
UF سوار سوبرا 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 TORTUSتوكاماك 

INIS: 1991-03-22; ETDE: 1991-04-09 
 جامعة سيدني، سيدني، أستراليا

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 TORUS-IIتوكاماك 

INIS: 1977-02-08; ETDE: 1977-04-13 

جهاز سيتم بناؤه ضمن اتحاد المجموعة األوربية للطاقة 
 هيئة الطاقة الذرية الفرنسية. -الذرية 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 TOSCAتوكاماك 

INIS: 1987-06-29; ETDE: 1987-07-09 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 TRIAM-1توكاماك 

1983-03-15 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 tspتوكاماك 

1993-08-09 

USE  توكاماكt-14 

 VERSATORتوكاماك 

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1985-08-08 
تجربة حصر توكاماك في معهد ماساشوستس للتقانة 

سخين بتواترات راديوية و استعملت مبدئيا لدراسات حول الت
 توليد التيار باستعمال أمواج هجينة أخفض.

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 wegaتوكاماك 

INIS: 1977-06-13; ETDE: 2002-05-24 

USE  مفاعل اندماجwega 

 WT-3توكاماك 

INIS: 1989-12-07; ETDE: 1990-01-03 

 جامعة كيوتو، كيوتو، اليابان.
*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 وكاماك إنتورت

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1979-12-10 

 مفاعل توكاماك الدولي.
UF مفاعل توكاماك الدولي 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 توكاماك إيستوك

2000-05-11 
 المعهد العالي التقاني، لشبونة، البرتغال.

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 توكاماك االشتعال المتراص

INIS: 1987-04-28; ETDE: 1986-11-20 

 .TFTRتوكاماك محتمل كخطوة الحقة بعد 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 
*BT1 مفاعالت من نمط توكاماك 

RT إشعال نووي حراري 

 توكاماك التيار المستمر

INIS: 1991-08-12; ETDE: 1991-09-13 
*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 توكاماك النسبة الباعية الوثيقة

INIS: 1994-03-15; ETDE: 1994-02-25 
USE توكاماكstart 

 توكاماك تجريبي لدراسة الشوائب

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 

USE  توكاماكisx 

 توكاماك تكساس التجريبي

INIS: 1978-07-17; ETDE: 1978-03-08 

USE أجهزة النصوص 

 توكاماك تينيسي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-05-08 
USE  مفاعالتtentok 

 اماك جامعة ويسكونسنتوك

2000-04-12 

USE  أجهزةuwmak 

 توكاماك جامعة ويسكونسن

ETDE: 2002-05-24 

USE  أجهزةuwmak 

 توكاماك دانتي

INIS: 1984-08-24; ETDE: 1984-10-24 

 تجربة توكاماك الدانمركية.

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 توكاماك ذو بيتا عالية في كولومبيا

INIS: 1991-08-12; ETDE: 1991-09-13 

UF  توكاماك كولومبياhbt-ep 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 توكاماك ستارفاير

INIS: 1981-07-06; ETDE: 1980-03-29 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 توكاماك شرقي

2006-07-25 

USE  توكاماكht-7u 

 توكاماك طوكيو الالدائري

INIS: 1985-03-19; ETDE: 1985-04-09 
USE  توكاماكtnt-a 

 توكاماك فائق الناقلية تجريبي متقدم

2006-07-25 

USE  توكاماكht-7u 

 توكاماك فارين

1983-09-06 

UF   توكاماكde varennes 
*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 توكاماك فراسكاتي

INIS: 1983-10-14; ETDE: 1983-11-09 

USE  توكاماكft 

 توكاماك كاستور

INIS: 1987-05-26; ETDE: 1987-06-09 

 معهد فيزياء البالزما، أكاديمية العلوم التشيكية، براغ.

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 توكاماك كانبيّرا

ETDE: 1976-05-19 

USE  توكاماكlt-3 

 sinoتوكاماك كروي متحد 

2006-07-25 

USE  توكاماك كروي متحدsino 

 SINOتوكاماك كروي متحد 

2006-07-25 
جامعة تسينغوا، ومعهد الفيزياء، قسم الفيزياء الهندسية، 

 أكاديمية العلوم الصينية، بكين، الصين.

UF  توكاماك كروي متحدsino 
*BT1 أجهزة سفيروماك 

 hbt-epتوكاماك كولومبيا 

INIS: 1999-07-26; ETDE: 2002-06-13 
USE توكاماك ذو بيتا عالية في كولومبيا 

 توكاماك لوزان

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1984-05-08 

USE  توكاماكtca 

 توكاماك منشأة االختبار الهندسي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-17 

USE  توكاماكetf 

 توكاماك نفاث

INIS: 1975-11-11; ETDE: 1979-04-11 

UF مفاعالت نفاثة 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 LT-4توكاماك

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1984-07-10 
*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 STARTتوكاماك

INIS: 1994-03-15; ETDE: 1994-02-25 

توكاماك نسبة الجانب الضيق الصغير في مختبرات كولهام، 
 كولهام، المملكة المتحدة.

UF توكاماك النسبة الباعية الوثيقة 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 توكاماكات محفوظة التدفق

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-07 

USE أجهزة التوكامكاك 

 توكاماكات هيبتوك

INIS: 1991-08-12; ETDE: 1991-09-13 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 توكوفيروالت

USE  فيتامينe 

 تولويدينات

UF التولويدين-أورتو 

UF توفيت التوليل أمينات 

*BT1 أمينات 
RT أزرق التولويدين 

RT تولوين 

 تولوين

UF متيل البنزن 

*BT1 عطور مؤلكلة 

RT تولويدينات 
RT  ثالثي نتروتولوينtnt 

 توليد أيتونات أكسيد الفلورين

2000-04-04 

UF متيل رباعي هدروفوران 
*BT1 رباعي هدروالفوران 

 توليد االستطاعة

UF إنتاج الطاقة الكهربائية 

NT1 توليد كهرباء في الموقع 
NT1 توليد مشترك 

NT1 توليد مكروي 
RT استطاعة 

RT تخزين متبعثر وتوليد 

RT تنسيق بين محطات توليد الكهرباء 
RT سعة 

RT ضبط الفيضان 

RT طاقة كهربائية 
RT عامل االستطاعة 

RT عوامل الملء 

RT كهرباء نووية 

RT محطات توليد كهرباء وقودها النفايات الصلبة 

RT محطات طاقة ثنائية الغرض 

RT محطات طاقة ذات عنفات غازية 
RT ة كهربائية فرعيةمحطات طاق 

RT منشآت الطاقة الكهربائية 

RT منظومات الطاقة الكهربائية 
RT منظومات طاقة مترابطة 

 توليد البخار

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1975-10-01 

NT1 توليد مشترك 
RT بخار 

RT محطات توليد كهرباء وقودها النفايات الصلبة 

RT مولّدات البخار 

 توليد التوافقية الثالثة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-01-14 

USE توليد توافقي 

 توليد الطفرات

RT تحكُّم جيني 

RT ي المطفِّرات  تقّصِ

RT دوكسوروبسين 
RT طفرات 

RT طوافر 

RT الت الدنا  ُمَوّصِ
RT مولِّدات الطفرة 

RT نمط جيني 



 توليد العُرى 270 156توليوم 

 

 

 توليد العُرى

INIS: 1982-10-29; ETDE: 1979-12-10 
إجراءات تحضير شبكة إحداثيات للحسابات المعقدة، مثال، 

 حسابات النقل النتروني.

RT إحداثيات 
RT حسابات حاسوبية 

RT رياضيات 

RT طريقة التوسع العقدي 
RT طريقة العناصر الحدية 

RT طريقة العناصر المحدودة 

RT طريقة الفروق المحدودة 

 توليد المدروج الثاني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-01-14 

USE توليد توافقي 

 توليد الهدروجين

INIS: 1990-12-15; ETDE: 1983-04-28 

USE توليد الهدروجين البيني 

 توليد الهدروجين البيني

INIS: 1990-12-15; ETDE: 1991-08-15 
توليد الهيدروجين في البنية التشابكية للمواد التركيبية من 

 جراء التشعيع النتروني.

UF وليد الهدروجينت 
UF معدل إنتاج الهدروجين 

SF نسبة انتاج الغاز 

*BT1 مفاعيل اإلشعاع الفيزيائية 
RT دفق نتروني مسبب لألذى 

RT هشاشة هدروجينية 

 توليد الهليوم

INIS: 1990-12-15; ETDE: 1983-04-28 
USE توليد الهليوم البيني 

 توليد الهليوم البيني

INIS: 1990-12-15; ETDE: 1991-08-14 
توليد الهليوم في البنية التشابكية للمواد التركيبية من جراء 

 التشعيع النتروني.

UF توليد الهليوم 
UF معدالت إنتاج الهليوم 

SF نسبة انتاج الغاز 

*BT1 مفاعيل اإلشعاع الفيزيائية 
RT دفق نتروني مسبب لألذى 

RT هشاشة بوجود الهليوم 

 توليد توافقي

INIS: 2000-05-16; ETDE: 1986-01-14 
UF توليد التوافقية الثالثة 

UF توليد المدروج الثاني 

BT1 مزج التواترات 
RT إشعاع كهرمغنطيسي 

RT أمواج صوتية 

RT بصريات الخطية 

RT مسائل الخطية 

 توليد تيار تجاوب سيكلوترون الكترون

INIS: 1999-07-26; ETDE: 1999-09-03 
USE الكترون توليد تيار تجاوب سيكلوترون 

 توليد تيار تجاوب سيكلوترون الكترون

INIS: 1999-07-26; ETDE: 1999-09-03 

UF توليد تيار تجاوب سيكلوترون الكترون 
BT1 توليد تيار التحريضي 

RT تسخين بتجاوب اإللكترونات السيكلوتروني 

 توليد تيار التحريضي

INIS: 1987-06-29; ETDE: 1987-07-09 
 تقانة الالتحريض.توليد تيار بالزمي ب

NT1 توليد تيار تجاوب سيكلوترون الكترون 

NT1 حفظ التيار بالتجاوب الهجين المنخفض 

RT بالزما 

RT تسخين بتوليد التيار 

RT تيار بوتستراب 
RT تيارات كهربائية 

 توليد كهرباء في الموقع

INIS: 1986-04-03; ETDE: 1980-10-07 
إنتاج الطاقة في موقع اإلستعمال بداًل من شراء الطاقة من 

 مرافق.

BT1 توليد االستطاعة 
RT تخزين متبعثر وتوليد 

RT طاقة كهربائية 

RT منشآت الطاقة الكهربائية 
RT مواقع المفاعالت 

 توليد مشترك

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1977-01-28 

USE توليد مشترك 

 توليد مشترك

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1980-10-27 

UF توليد مشترك 

UF توليد مشترك للبخار والكهرباء 
UF توليد مشترك للحرارة والكهرباء 

UF منظومات استخدام طاقة ثنائية 

UF منظومات االستخدام المزدوج للطاقة 
BT1 توليد االستطاعة 

BT1 توليد البخار 

RT استعمال الحرارة الضائعة 
RT  النفاياتاستعمال ناتج 

RT  بث حراري لبرنامجices 

RT تدفئة مناطقية 
RT حرارة النفايات 

RT محطات توليد كهرباء وقودها النفايات الصلبة 

RT محطات طاقة ثنائية الغرض 
RT مراجل استعادة الحرارة الضائعة 

RT منظومات الطاقة 
RT منظومات الطاقة الملية 

 توليد مشترك للبخار والكهرباء

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1977-05-07 

USE توليد مشترك 

 توليد مشترك للحرارة والكهرباء

INIS: 1982-12-03; ETDE: 2002-06-13 

USE توليد مشترك 

 توليد مكروي

2006-05-15 
 كيلو واط تقريباً. 50توليد الكهرباء أو الحرارة أقل من 

BT1 توليد االستطاعة 
RT انتاج الحرارة 

RT هرباء ذات خاليا وقودمحطات توليد ك 

RT منشآت الطاقة الكهربائية ذات االرتفاع المنخفض 
RT منشآت توليد الكهرباء الشمسية الحرارية 

RT منشآت توليد الكهرباء الفوتوفلطية 

RT منشآت طاقة كهرمائية ذات مقياس صغير 

 توليف

1975-08-22 

NT1 اصطفاء النمط 

NT1 انتقاء التواتر 
RT تجاوب 

RT تزامن 

RT مجاوبات تجويفية 

RT مراقبة التواتر 

RT منظومات تواتر راديوي 

 توليوم

*BT1 أتربة نادرة 

 144توليوم 

2005-11-22 

*BT1 نظائر التوليوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 145توليوم 

INIS: 2003-01-03; ETDE: 2002-12-26 

*BT1 نظائر التوليوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 146توليوم 

INIS: 2003-01-03; ETDE: 2002-12-26 

*BT1 نظائر التوليوم 
*BT1 رها ميلي ثانيةنظائر عم 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 147توليوم 

1982-06-09 
*BT1 نظائر التوليوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 148توليوم 

1982-06-09 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التوليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 149توليوم 

INIS: 1985-04-22; ETDE: 1985-05-07 

*BT1 نظائر التوليوم 

*BT1 ى األتربة النادرةنو 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 150توليوم 

1981-09-17 

*BT1 نظائر التوليوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 151توليوم 

INIS: 1982-08-27; ETDE: 1976-11-17 

*BT1 نظائر التوليوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 152توليوم 

INIS: 1980-12-01; ETDE: 1980-09-05 

*BT1 نظائر التوليوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 153توليوم 

*BT1 نظائر التوليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 154توليوم 

INIS: 1977-02-08; ETDE: 1977-04-13 
*BT1 نظائر التوليوم 

*BT1 ة ذات األسر اإللكترونينظائر مشع 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 155توليوم 

1976-01-28 

*BT1 نظائر التوليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 156توليوم 

1976-03-02 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التوليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 ئر مشعة من اضمحالل ألفانظا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 



 157توليوم  271 تيار التسرب

 

 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 157توليوم 

1977-01-25 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التوليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 158توليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التوليوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 159توليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر التوليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 160توليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 ئر التوليومنظا 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 161توليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر التوليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 162توليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التوليوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 163توليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التوليوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 ةنوى األتربة النادر 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 164توليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التوليوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 165توليوم 

*BT1 زائد المشعة -محالل بيتا نظائر اض 

*BT1 نظائر التوليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 166توليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التوليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 167توليوم 

*BT1 نظائر التوليوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 168م توليو

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التوليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 169توليوم 

*BT1 نظائر التوليوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 170توليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التوليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 171توليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التوليوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 172توليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التوليوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 173توليوم 

*BT1 ناقص المشعة  -ر اضمحالل بيتا نظائ 
*BT1 نظائر التوليوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 174توليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التوليوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 175توليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التوليوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 176توليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التوليوم 
*BT1  دقائقنظائر مشعة عمرها 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 177توليوم 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1984-07-10 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التوليوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 178توليوم 

2008-01-25 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التوليوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 179توليوم 

2008-01-25 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التوليوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 تونس

BT1 أفريقيا 

BT1 البالد العربية 

BT1 بلدان نامية 

 توهج الهواء

UF )نايت غلو )وهج الليل 

UF وهج النهار 

RT ُسُحب مضيئة ليال 
RT شفق قطبي 

RT غالف الجو األرضي 

RT نايت سكاي 

 توهج الحق

RT انفراغات كهربائية 

RT فسفرة 

 توهين

في الفيزياء الكالسيكية فقط . لتخفيض شدة األمواج 
والجسيمات تحت الجزيئية عند مرورها خالل المادة 

باستعمال الفيزياء الكالسيكية استعمل الواصفة أعاله ، وعند 
استعمال الفيزياء الكمومية استعمل  إمتصاص. لتوهين 
 المقاطع العرضية انظر أيضا مقاطع عرضية كلية. 

RT إنفاذ 
RT تجاوب سبيني إلكتروني صوتي 

RT تجاوب نووي مغنطيسي صوتي 

RT تخامد 
RT عتامة 

RT فقد الطاقة 

 توهين طبيعي

2005-07-06 
تخفيض كمية التلوث غير االشعاعي أوالتلوث االشعاعي 

الناتج عن عمليات فيزيائية، كيميائية و / أو عمليات 
 بيولوجية.

RT إزالة تلوث 

RT إعادة تأهيل األرض 

RT إندالقات كيميائية 
RT اندالقات مواد خطرة 

RT انسكابات النفط 

RT فعل إصالحي 
RT ث األرضي  مراقبة التلوُّ

RT مكافحة تلوث المياه 

 تياديازوالت

المركبات التي تحتوي على حلقة غير متجانسة من خمسة 
أعضاء تحتوي على كبريت واحد واثنين من ذرات 

 النيتروجين.
*BT1 آزوالت 

*BT1 ات كبريت عضويةمركب 

 تيار )تسرب(

USE تيار التسرب 

 تيار )متناوب(

USE تيار متناوب 

 تيار )مستمر(

USE تيار مستمر 

 تيار التسرب

UF )تيار )تسرب 
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*BT1 تيارات كهربائية 

NT1 تيار الظالم 

 تيار الخليج

INIS: 1992-02-18; ETDE: 1977-06-21 

UF تيار فلوريدا 

*BT1 تيارات مائية 
RT المحيط األطلنطي 

RT منعطف وسط األطلنطي 

 تيار الظالم

2017-03-28 
*BT1 تيار التسرب 

RT أجهزة الشحنة المقترنة 

RT أنابيب ضوئية 
RT ترانزستورات ضوئية 

RT ديودات ضوئية 

RT مكاشيف ضوئية 

 تيار بوتستراب

INIS: 1989-04-20; ETDE: 1989-05-11 

*BT1 تيارات كهربائية 
RT بالزما 

RT وليد تيار التحريضيت 

RT نظرية النقل الكالسيكية المحدثة 

 تيار تدفق نفاث

2013-12-13 

RT دوران الغالف الجوي 

RT ريح 

 تيار حرج

*BT1 تيارات كهربائية 

RT موصلية فائقة 

 تيار عتبة

INIS: 1999-03-08; ETDE: 1981-10-24 

 الحد األدنى الحالي الالزم لبدء االستجابة المطلوبة.

*BT1 تيارات كهربائية 
RT دات التيار  محدِّ

 تيار فارادي

*BT1 تيارات كهربائية 

 تيار فلوريدا

INIS: 1992-02-18; ETDE: 1977-06-21 
USE تيار الخليج 

 تيار فوكو

2000-04-12 
 تيار محرض داخل الموصالت بتغيرات التدفق المغنطيسي. 

USE تدفق مغنطيسي 

USE تيارات كهربائية 

 تيار متناوب

UF )تيار )متناوب 

*BT1 تيارات كهربائية 

RT عدم االستقرار الوسيطي 
RT منّوبات 

ض بحزمة إلكترونية  تيار محرَّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 

USE مجهرية إلكترونية ماسحة 

ض بحزمة إلكترونية  تيار محرَّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 

USE مجهرية إلكترونية ماسحة 

 تيار مستمر

UF )تيار )مستمر 

*BT1 تيارات كهربائية 

RT مولدات ذات قطبية متجانسة 

 تيار معاكس

RT استخالص بالمذيب 

RT كروماتوغرافيا 

RT منظومات  متعاكسة الجريان 

 تيار مفرط

1986-04-03 

*BT1 تيارات كهربائية 
RT اندفاعات 

RT عابرات 

 تيارات

NT1 تيارات الحزمة 
NT2 باألمبير تيارات الحزم 

NT2 تيارات ُحُزم بيكوأمبيرية 

NT2 تيارات حزمة بالكيلو أمبير 
NT2 تيارات حزمة نانوأمبيرية 

NT2 حزم شداتها في المكرو أمبير 

NT2 حزم شداتها من رتبة الميغا أمبير 
NT2 حزم شداتها ميلي أمبير 

NT1 تيارات جبرية 

NT2 تيارات الشعاع المحوري 
NT2 تيارات متجهة 

NT2 تيارات مشحونة 

NT3 تيارات ضعيفة الشحنة 
NT2 تيارات معتدلة 

NT3 تيارات معتدلة ضعيفة 

NT2 تيارات من الصنف الثاني 
NT1 تيارات كهربائية 

NT2 أقواس كهربائية 

NT2 تيار التسرب 
NT3 تيار الظالم 

NT2 تيار بوتستراب 

NT2 تيار حرج 
NT2 تيار عتبة 

NT2 تيار فارادي 

NT2 تيار متناوب 
NT2 تيار مستمر 

NT2 تيار مفرط 

NT2 تيارات حلقية 
NT2 تيارات دوامية 

NT2 تيارات ضوئية 

NT2 نفثات كهربائية 
NT1 تيارات مائية 

NT2 تيار الخليج 

NT2 دوامات 

RT دوران الغالف الجوي 

RT قياس فلطي 

 تيارات )جبرية(

2000-04-12 

USE تيارات جبرية 

 تيارات )حزمية(

2000-04-12 
USE تيارات الحزمة 

 تيارات )متعادلة(

2000-04-12 

USE تيارات معتدلة 

 تيارات )مياه(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-18 

USE تيارات مائية 

 تيارات الحزم باألمبير

 أمبير.  1000 - 1من 

*BT1 تيارات الحزمة 

 تيارات الحزمة

UF )تيارات )حزمية 
BT1 تيارات 

NT1 تيارات الحزم باألمبير 

NT1 تيارات ُحُزم بيكوأمبيرية 
NT1 تيارات حزمة بالكيلو أمبير 

NT1 تيارات حزمة نانوأمبيرية 

NT1 حزم شداتها في المكرو أمبير 
NT1 حزم شداتها من رتبة الميغا أمبير 

NT1 حزم شداتها ميلي أمبير 
RT أجهزة مراقبة الحزمة 

RT كؤوس فارادي 

RT كثافة التيار 
RT مراقبة الحزمة 

 تيارات الشعاع المحوري

*BT1 تيارات جبرية 

RT تيارات متجهة 
RT  نظريةv-a 

RT  نظرية االنحفاظ الجزئي للتيارات المحورية

pcac 

 تيارات المحيط

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 
USE تيارات مائية 

 تيارات بالزمية

ETDE: 2002-04-26 

USE تيارات كهربائية 

 تيارات جبرية

UF )تيارات )جبرية 

BT1 تيارات 

NT1 تيارات الشعاع المحوري 
NT1 تيارات متجهة 

NT1 تيارات مشحونة 
NT2 تيارات ضعيفة الشحنة 

NT1 تيارات معتدلة 

NT2 تيارات معتدلة ضعيفة 
NT1 تيارات من الصنف الثاني 

RT تفرقات التيارت 

RT جبر التيارات 
RT مؤثرات التبديل في جبر التيارات 

 تيارات ُحُزم بيكوأمبيرية

 أمبير. 9-أس  10إلى  12-أس  10من 

*BT1 تيارات الحزمة 

 تيارات حزمة بالكيلو أمبير

 أمبير. 6أس  10إلى  1000من 

*BT1 تيارات الحزمة 

 تيارات حزمة نانوأمبيرية

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1975-10-28 

 أمبير. 6-أس  10إلى  9-أس 10من 

*BT1 ةتيارات الحزم 

 تيارات حلقية

*BT1 تيارات كهربائية 

RT نفثات كهربائية 

 تيارات دوامية

 حصرًا للتيار الكهربائي.
*BT1 تيارات كهربائية 

RT اختبار بتيارات إدّي 

 تيارات صاعدة

INIS: 1993-02-18; ETDE: 1977-11-09 

 العملية التي ترتفع بها المياه من عمق أعمق إلى عمق أقل.

RT تيارات مائية 
RT دوران محيطاتي 

RT غور المياه 

 تيارات ضعيفة الشحنة

INIS: 1976-08-17; ETDE: 1976-11-01 
*BT1 تيارات مشحونة 

RT تيارات معتدلة ضعيفة 

 تيارات ضوئية

INIS: 1985-03-19; ETDE: 1981-12-14 
*BT1 تيارات كهربائية 

RT خاليا فوتوفلطية 

RT خاليا كهرضوئية 
RT خاليا كهركيميائية ضوئية 

RT كاتودات ضوئية 

RT مجهرية ضوئية ماسحة 
RT مفعول كهرضوئي 

RT موصلية ضوئية 

 تيارات كهربائية

UF تيار فوكو 

UF تيارات بالزمية 

UF )تيارات)كهربائية 
BT1 تيارات 

NT1 أقواس كهربائية 

NT1 تيار التسرب 
NT2 تيار الظالم 

NT1 تيار بوتستراب 

NT1 تيار حرج 
NT1 تيار عتبة 

NT1 تيار فارادي 

NT1 تيار متناوب 
NT1 تيار مستمر 

NT1 تيار مفرط 
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NT1 تيارات حلقية 

NT1 تيارات دوامية 
NT1 تيارات ضوئية 

NT1 نفثات كهربائية 

RT أجهزة تضيّق الحقل المعكوس 
RT إنِِوماض 

RT اندفاعات 

RT تكربن كهربائي 
RT توليد تيار التحريضي 

RT حدّ كروسكال 

RT كثافة التيار 
RT كهرباء 

RT دات التيار  محدِّ

RT مخططات كهربائية القلب 
RT مفعول القشرة 

RT منظومات اإلثارة 

 تيارات مائية

INIS: 1981-11-26; ETDE: 1977-04-12 

 شبكة لنقل المياه على طول مسار محدد.

UF )تيارات )مياه 

UF تيارات المحيط 
BT1 تيارات 

NT1 تيار الخليج 

NT1 اتدوام 
RT أمواج المياه 

RT أنهار 

RT أنهار 
RT بحار 

RT بحيرات 

RT  ّتأفّق 
RT تيارات صاعدة 

RT دوران محيطاتي 

RT طاقة حركية مائية 
RT غور المياه 

RT مد 

RT مياه سطحية 

 تيارات مائية

USE أنهار 

 تيارات متجهة

*BT1 تيارات جبرية 
RT انحفاظ التيارات المتجهة 

RT تيارات الشعاع المحوري 

RT  نظريةv-a 
RT  نظرية االنحفاظ الجزئي للتيار المتجهيpcvc 

 تيارات متجهة جزئية االنحفاظ

1993-11-09 

USE  نظرية االنحفاظ الجزئي للتيار المتجهيpcvc 

 تيارات محورية جزئية االنحفاظ

1993-11-09 

USE  نظرية االنحفاظ الجزئي للتيارات المحورية
pcac 

 ارات مشحونةتي

INIS: 1976-08-17; ETDE: 1976-06-07 

*BT1 تيارات جبرية 
NT1 تيارات ضعيفة الشحنة 

RT تآثرات التيارات المشحونة 

RT تآثرات ضعيفة 
RT تآثرات كهرمغنطيسية 

RT تيارات معتدلة 

 تيارات معتدلة

UF )تيارات )متعادلة 

*BT1 تيارات جبرية 

NT1 تيارات معتدلة ضعيفة 
RT تآثرات ضعيفة 

RT تآثرات كهرمغنطيسية 

RT تفاعالت التيار المعتدل 
RT تيارات مشحونة 

 تيارات معتدلة ضعيفة

1995-08-10 

*BT1 تيارات معتدلة 
RT تآثرات ضعيفة 

RT تيارات ضعيفة الشحنة 

RT نظرية فيل الموحدة 

 تيارات من الصنف الثاني

 g-تصنيف التيارات حسب خواصها تحت تحويالت التكافؤ
*BT1 تيارات جبرية 

RT تآثرات ضعيفة 

 تيارات)كهربائية(

2000-04-12 
USE تيارات كهربائية 

 تيازوالت

المركبات التي تحتوي على حلقة غير متجانسة من خمسة 
 أعضاء تحتوي على كبريت واحد وذرة نيتروجين واحدة.

UF تيازوليدينات 

*BT1 آزوالت 
*BT1 مركبات كبريت عضوية 

NT1 بنزوتيازوالت 

NT1 تيامين 
NT1 سّكرين 

 تيازوليدينات

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 

USE تيازوالت 

 تيامين

UF  فيتامينb-1 

*BT1 أمينات 

*BT1 بيريميدينات 
*BT1 تيازوالت 

*BT1  زمرة فيتامينb 

*BT1 مركبات أكسجينية 

 تيبايين

1996-07-08 

*BT1 مورفين 

 تيبت

2000-04-12 

*BT1 الصين 

 تية األذن

USE أعضاء سمعية 
USE جهاز دهليزي 

 تيتانات

1997-06-17 
BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات التيتانيوم 

NT1 تيتانات السترونسيوم 
NT1 تيتانات الكدميوم 

NT1 تيتانات الليتيوم 

NT1 تيتانات زيركونات الرصاص 
NT1 تيتانيوم زركونين النثانيوم رصاص 

RT أكاسيد التيتانيوم 

 تيتانات السترونسيوم

INIS: 1990-05-17; ETDE: 1976-09-28 
*BT1 تيتانات 

*BT1 مركبات السترونسيوم 

 تيتانات الكدميوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-11-14 
*BT1 تيتانات 

BT1 مركبات الكدميوم 

 تيتانات الليتيوم

2003-06-04 

*BT1 تيتانات 

*BT1 مركبات الليتيوم 

 تيتانات زركونات الرصاص

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-01-21 

USE تيتانات زيركونات الرصاص 

 تيتانات زيركونات الرصاص

INIS: 1986-09-26; ETDE: 1982-12-23 
 تيتانات زيركونات الرصاص

UF تيتانات زركونات الرصاص 

*BT1 تيتانات 
*BT1 زركونات 

BT1 مركبات الرصاص 

RT خزف 

 تيتانيت

UF سفين 
*BT1 معادن السيليكيت 

RT سليكات التيتانيوم 

 تيتانيتات

2013-06-03 
يجب فهرسة المركبات المحددة من خالل تنسيق واصف 

 لشكل مركبات )كاتيون(  ووصف األنيون أعاله.

*BT1 مركبات التيتانيوم 

 تيتانيوم

*BT1 عناصر انتقالية 

NT1  ألفا -تيتانيوم 
NT1  بتا -تيتانيوم 

RT عملية كرول 

 ألفا -تيتانيوم 

*BT1 تيتانيوم 

 بتا -تيتانيوم 

*BT1 تيتانيوم 

 38تيتانيوم 

2008-01-28 

*BT1 نظائر التيتانيوم 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 39تيتانيوم 

1988-11-16 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التيتانيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 40تيتانيوم 

INIS: 1990-05-16; ETDE: 1990-06-01 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التيتانيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 41تيتانيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التيتانيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 42تيتانيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التيتانيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 43تيتانيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التيتانيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 44تيتانيوم 

*BT1 نظائر التيتانيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 45تيتانيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التيتانيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 فردية -ة نوى زوجي 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 



 46تيتانيوم  274 تينيسين

 

 

 46تيتانيوم 

*BT1 نظائر التيتانيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 47تيتانيوم 

*BT1 نظائر التيتانيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 48تيتانيوم 

*BT1 نظائر التيتانيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 49تيتانيوم 

*BT1 نظائر التيتانيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

RT 49تفاعالت التيتانيوم 

 50تيتانيوم 

*BT1 نظائر التيتانيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 
RT 50تفاعالت التيتانيوم 

 51تيتانيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التيتانيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 52تيتانيوم 

*BT1  المشعةناقص   -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التيتانيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 53تيتانيوم 

INIS: 1976-11-08; ETDE: 1976-09-15 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التيتانيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 54تيتانيوم 

1980-11-07 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التيتانيوم 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 55تيتانيوم 

INIS: 1991-02-11; ETDE: 1981-01-30 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التيتانيوم 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 56تيتانيوم 

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1981-01-30 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التيتانيوم 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 57تيتانيوم 

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1986-09-05 
*BT1 نظائر التيتانيوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 58تيتانيوم 

2005-03-11 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التيتانيوم 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 59تيتانيوم 

2005-03-11 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التيتانيوم 
*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 60تيتانيوم 

2005-03-11 
*BT1  اقص المشعةن  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التيتانيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 61تيتانيوم 

2008-01-28 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التيتانيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 62تيتانيوم 

2008-01-28 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التيتانيوم 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 63تيتانيوم 

2008-01-28 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التيتانيوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 تيتانيوم زركونين النثانيوم رصاص

INIS: 1984-04-25; ETDE: 1983-07-07 

 تيتانيوم زركونين النثانيوم رصاص
*BT1 تيتانات 

*BT1 زركونات 

BT1 مركبات الرصاص 

*BT1 مركبات الالنتانوم 

 تيراميسين

USE أوكسيتتراسيكلين 

 تيرامين

*BT1 أمينات 

*BT1 فنوالت 

*BT1 محاكيات الودي 

 تيروزين

*BT1 حموض أكسجينية 

*BT1 حموض أمينية 

RT تيروزين المتيل 
RT ثنائي يود التيروزين 

RT فنيل االنين 

RT ميالنين 

 تيروزين المتيل

INIS: 1981-08-06; ETDE: 1981-09-22 

UF متيل تيروزين 
*BT1 حموض أكسجينية 

*BT1 حموض أمينية 

*BT1 عطريات 
RT تيروزين 

RT حضرات صيدالنية شعاعيةمست 

RT ميالنين 

 تيروزيناز

*BT1 آزات الهدروكسيل 

 تيرون

*BT1 حموض السلفونيك 

BT1 كواشف 

*BT1 متعدد الفنوالت 
*BT1 مركبات الصوديوم 

 تيفاترون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-09-15 

USE تيفاترون فيرميالب 

 تيفاترون )فرميالب(

INIS: 1984-02-22; ETDE: 2002-06-13 

USE تيفاترون فيرميالب 

ربوخوف  تيفاترون سِّ

INIS: 1985-11-16; ETDE: 1985-12-13 

التخزين المعقد على أساس سنكروترون  - TeV-3تسارع 
 ِسربوخوف.

BT1 حلقات تخزين 

*BT1 سينكروترونات 

RT سينكروترون ِسربوخوف 

 تيفاترون فيرميالب

INIS: 1984-02-22; ETDE: 1984-03-06 

سنكروترون البروتون في مختبر مسرع فيرمي   TeVاق نط
 الوطني .

UF تيفاترون 

UF )تيفاترون )فرميالب 
*BT1 سينكروترونات 

RT مسّرع فيرميالب 

 تيفوس

*BT1 أمراض َرَخديّة 
RT )ريكتْسيّات )أحياء دقيقة أوليات النواة 

 تيفّية )تيفوئيد(

*BT1 أمراض جرثومية 

RT سلمونيال 

 تيكونال

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1975-12-16 

USE سبائك الحديد القاعدية 

 تيالفيا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 

فطريات قابلة للحرارة قادرة على تفكيك السليلوز إلى 
 غلوكوز.
USE فطريات حقيقية 

 تيمول

UF حمض التيميك 

UF )كامفور تيم )تيمول 

UF كريزول اإليزوبروبيل 

UF  سيمن -بارا  -هدروكسي 

*BT1 فنوالت 
RT سْيمين 

 تيميدين

*BT1 بيريميدينات 
*BT1 نوكليوزيدات 

RT تيمين 

 تيمين

1996-07-08 
UF 5-متيل اليوراسيل 

UF 5-متيل يوراسيل 

*BT1 يوراسيالت 
RT تيميدين 

RT حمض التيميديليك 

 تين

*BT1 ثِمار 

 تينيسين

2017-04-11 

استعمل لهذا  117العنصر   2017قبل آذار / مارس 
 العنصر.

UF  117بعد األستاتين، العنصر 

UF  (117يونينسبتيوم )العنصر 
*BT1 عناصر ما بعد األكتنيد 



 تينيّسي 275 ثدييّات

 

 

 تينيّسي

1997-06-19 
*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

NT1 أوك ريدج 

NT1 تشاتانوغا 
RT احتياطي أوك ريدج 

RT تشكيل تشاتانوغا 

RT  محطة بخارkingston 
RT مخبر أوك ريدج الوطني 

RT مراكز استرداد الوقود النووي وإعادة التدوير 

RT مصنع نشر الغازات في أوك ريدج 
RT  منشأةy-12 

RT منطقة وادي تينسي 

RT نهر الميسيسيبي 
RT نهر تانيّسي 

RT نهر كلينش 

RT نهر كمبرالند 
RT نهر ليتل تانّسي 

ند  تيهور تاوْنسِّ

USE انفراغ تاوْنِسند 

 تيوإتيرات

1995-11-22 

USE مركبات كبريت عضوية 

 تيوبرومين

UF 7،3-ثنائي متيل الكسانتين 
*BT1 كزانتينات 

*BT1 مدرات البول 

*BT1 عات وعائية  موّسِ

 تيوبنتال

1996-10-23 

USE باربيتوراتات 

USE مركبات كبريت عضوية 

 تيوسيانات

1995-01-11 

UF تيوسيانيدات 
UF )روداناتات )التيوسيانات 

UF )رودانيدات )التيوسيانات 

UF سلفوسيازيدات 
*BT1 عقاقير مضادة للدرق 

*BT1 مركبات كبريت عضوية 

*BT1 مشتقات حمض الكربونيك 
NT1 تيوسياناتات األمونيوم 

RT إيزوثيو سيانات 

RT حمض تيوالسيانيك 

 تيوسياناتات األمونيوم

INIS: 1991-09-18; ETDE: 1982-09-10 

*BT1 تيوسيانات 

BT1 مركبات األمونيوم 

 تيوسيانيدات

USE تيوسيانات 

 تيوغليكول أمينو نفتاليد

USE تيوناليد 

 تيوفن

*BT1 مركبات حلقية المتجانسة 

*BT1 مركبات كبريت عضوية 

RT ثالثي فلورو أستون التيونيل 
RT كبريت متعدد النوى الالمتجانس الحلقات 

 تيوفنات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-11-23 

USE كبريت متعدد النوى الالمتجانس الحلقات 

 تيوفنوالت

*BT1 مركبات كبريت عضوية 

 تيوفوسجن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-13 
USE مركبات كبريت عضوية 

USE مركبات كلور عضوية 

 تيوفيلّين

UF 3،1-ثنائي متيل الكسانين 
*BT1 كزانتينات 

*BT1 مدرات البول 

*BT1 عات وعائية  موّسِ

 تيوكبريتات

RT سلفانات 

 تيوكبفّرون )أمينات(

2000-04-12 

USE أمينات 

 تيوكرباميدات

USE ثيويوريات 

 تيوالت )المركبتانات(

UF كحوالت تيو 

UF مركبات سلفدريل 
UF مركبتانات 

*BT1 مركبات كبريت عضوية 

NT1 2- مركابتو بروبيونيل غليسين 
NT1 أمينوايتان تيول 

NT1 بنسألمين 

NT1 تيوناليد 
NT1 )ثنائي التيوالت )ثنائي الميركبروالت 

NT2 ثنائي الميدكبرول 

NT2 يونيتيول 
NT1 ثيويوراسيل 

NT1 سيستئين 

NT1 ماالتيون 
NT1 مركبتو إتيل غوانيدين 

NT1 مركبتو بورين 

 تيونات

ETDE: 1976-11-17 
*BT1 مركبات كبريت عضوية 

 تيوناليد

UF تاليدتيوغليكول أمينو نف 
*BT1 أميدات 

*BT1 )تيوالت )المركبتانات 

BT1 كواشف 
RT حمض الغليكوليك 

 تيونفتينات

UF بنزوتيوفينات 

*BT1 مركبات حلقية المتجانسة 
*BT1 مركبات كبريت عضوية 

RT كبريت متعدد النوى الالمتجانس الحلقات 

 تيونول ثالثي فلوروأستون

USE ثالثي فلورو أستون التيونيل 

 تيونين

*BT1 أمينات 

*BT1 مركبات آزوت عضوية 
*BT1 مركبات حلقية المتجانسة 

*BT1 مركبات كبريت عضوية 

RT فنوتيازين 

 تيويامونيت

*BT1 معادن اليورانيوم 

*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد الفاناديوم 
RT أكاسيد الكالسيوم 

RT أكاسيد اليورانيوم 

 ثابت البنية الدقيقة لسومرفيلد

USE ثابت سومرفيلد 

 ثابت الكهرنافذية

INIS: 1977-06-13; ETDE: 2002-06-13 

USE سماحية 

 ثابت ريدبِّْرغ

USE ثوابت أساسية 

 ثابت سومرفيلد

UF ثابت البنية الدقيقة لسومرفيلد 

BT1 أرقام بدون واحدات 
RT بنية دقيقة 

 ثابت شمسي

1979-01-18 
تدفق الطاقة الشمسية من خارج الغالف الجوي األرضي في 

 المسافة األرضية الوسطية من الشمس. 

RT إشعاع شمسي 

 ثابت غروينايزن

RT انضغاطية 
RT تمدد حراري 

RT حرارة نوعية 

 ثابت كوسمولوجي

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1984-05-08 
ن ثابت تعددي لمصطلح تناسبي للمترية في معادلة أينشتاي
 بخصوص منحنى الفراغ لتنسور القوة الدافعة للطاقة.

RT زمكان 
RT معادالت الحقل ألينشتاين 

RT نظرية النسبية العامة 

 ثالث يود التيرونين

UF  هرمونt3 

*BT1 هرمونات درقية 

RT ثيرونين 
RT ديودوتيروكسين 

 ثالثي الدوتوريوم

INIS: 1976-02-05; ETDE: 1979-05-31 

*BT1 ثالثيات 
*BT1 مركبات الدوتوريوم 

RT اندماج محفّز بالميون 

 ثالثي الليتيوم

1976-02-05 
*BT1 ثالثيات 

*BT1 هدريدات الليتيوم 

 ثالثي الهدروجين

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-02-19 

UF هدريد التريتيوم 

*BT1 ثالثيات 

 ثالثي الهليوم

1977-09-06 

*BT1 ثالثيات 

*BT1 مركبات الهليوم 

 البروبيلين -ثالثي بوليمر االتيلين 

INIS: 1992-09-25; ETDE: 1980-05-06 

USE  البروبلين -متماثرات دينية االتيلين 

 ثايرستورات

BT1 أجهزة شبه موصلة 

RT دارات التبديل 

RT مقّومات تيار 

 ثَْبوت المراجع

BT1 أنواع الوثائق 

 ثخانة

2000-04-10 

 الفهرس فقط إذا كان ضروريا.

BT1 بعادأ 

RT تدريع 

RT ثخن النصف 
RT طول اإلشعاع 

RT  ّقد 

RT مسافة 

 ثخن النصف

سماكة المادة التي تقلل من شدة حزمة اإلشعاع التي تمر 
 عبرها إلى نصف قيمتها األولية.

BT1 خواص فيزيائية 

RT امتصاص 

RT تدريع 
RT ثخانة 

RT طول اإلشعاع 

RT نوعية اإلشعاع 
RT وقاية من اإلشعاع 

 ثدييّات

1996-11-13 

UF أرنب أوروبي 
UF )بيكات )مفردها: بيكة 

UF ِخرفان البحر 

*BT1 فقاريّات 
NT1 أرانب 

NT1 ثعالب 

NT1 جرابيّات 
NT1 َحمير الحمل 



 ثَْرب 276 اتيل هكسيل الفسفات -2ثالثي 

 

 

NT1 حوتيات 

NT1 خفافيش 
NT1 خنزير 

NT2 خنزير منمنم 

NT1 خيول 
NT1 دببة 

NT1 ذئاب 

NT1 رئيسات 
NT2 َرُجل 

NT3 أطفال 

NT4 أطفال 
NT3 رجال 

NT3 كبار السن 

NT3 نسوة 
NT2 قرود 

NT3 ربّاح 

NT3 ماكاكس 
NT2 قرود 

NT1 َزبابات 

NT1 زعنفيات األقدام 
NT1 قطط 

NT1 قوارض 

NT2 جرذان 
NT2 خنازير الماء 

NT2 سناجيب 

NT2 فئران الحقل 
NT2 فِثران 

NT3 فئران منقولة الجينات 

NT2 كالب البراري 
NT2 همسترات 

NT2 )يرابيع )جمع يربوع 

NT1 قيّوط 
NT1 كالب 

NT2 بيجل 

NT1 كالب الماء 

NT1 مجترات 

NT2 أيِّل 

NT2 جاموس 
NT2 ِجمال 

NT2 غنم 

NT2 المات 
NT2 ماشية 

NT3 أبقار 

NT3 عجول 
NT2 ماعز 

 ثَْرب

USE مساريق 

 ثرومبوبالستين

*BT1 عوامل تخثّر الدم 

 ثرومبين

 3.4.21.5رقم الرمز 

*BT1 بروتينازات السيرين 
*BT1 عوامل تخثّر الدم 

RT ُخثار 

 ثعالب

INIS: 1993-02-18; ETDE: 1985-03-12 

USE ثعالب 

 ثعالب

INIS: 1993-02-18; ETDE: 1985-03-12 
UF ثعالب 

UF ثعلب 

*BT1 ثدييّات 
RT حيوانات بّرية 

RT ذئاب 

RT قيّوط 

RT كالب 

 ثعلب

INIS: 1993-02-18; ETDE: 1985-03-12 

USE ثعالب 

 ثُْفل قصب السكر

INIS: 1999-07-07; ETDE: 1976-01-23 

*BT1 نفايات زراعية 
RT سليلوز 

 ثقافة )األمان(

2003-01-17 
USE ثقافة األمان 

 ثقافة األمان

2003-01-17 

تلك مجموعة من المواقف والخصائص التي تثبت أن قضايا 
 السالمة تحظى باهتمام كبير.

UF )ثقافة )األمان 

UF ثقافة األمان النووي 
BT1 مواقف 

RT تشغيل المفاعل 

RT تعليم 
RT سلوك 

RT صيانة المفاعل 

RT ضمان الجودة 
RT عوامل بشرية 

RT مشغلو المفاعل 

RT نواحٍ أخالقية 
RT هندسة األمان 

 ثقافة األمان النووي

2003-01-17 
USE ثقافة األمان 

 ثقافة ُدْفعية

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1978-06-14 

RT أوساط استنباتية 
RT تخّمر 

RT مستنبت متواصل 

RT مستنبت نصف دُفُعي 
RT هضم ال هوائي 

RT هضم هوائي 

 ثقالة فائقة

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1977-11-10 
 بوزون مع التثاقل. -نظرية تربط التناظر الفائق فيرميون 

*BT1 نظريات الحقل الموحد 

RT إنقاص عدد األبعاد الزمكانية 
RT تثاقل 

RT تناظر فائق 
RT ثقالة كمومية 

RT صمود المعيار 

RT غرافيتونات 
RT مجموعات لي المتدّرجة 

RT نظرية-m 

RT نظرية الحقول الكمومية 
RT  كالين -نظرية كالوزا 

 ثقالة كمومية

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 

*BT1 نظرية الحقول الكمومية 
NT1 ثقالة كمومية حلقية 

RT تثاقل 

RT تضخم كوسمولوجي 
RT ثقالة فائقة 

RT حقول تثاقلية 

RT غرافيتونات 
RT مبدأ هولوغرافي 

RT نظريات الحقل الموحد 

RT نظرية النسبية العامة 

 ثقالة كمومية حلقية

2014-02-26 

*BT1 ثقالة كمومية 

RT شبكات سبينية 
RT نظرية النسبية العامة 

 ثقالة معدومة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-12-21 
USE انعدام الوزن 

 ثقالة نوعية

USE كثافة 

 ثقب

1991-08-14 
NT1 تنقيب في البحر 

NT1 حفر اآلبار 

NT1 حفر الصخور 
NT1 حفر دوراني 

NT1 حفر موّجه 

RT آبار 

RT إزالة المقطوعات 
RT مثاقب عنفية 

RT مثقاب 

RT  منظوماتmwd 
RT موائع الحفر 

 ثقب )مواد(

USE ثقب المواد 

 ثقب المواد

UF )ثقب )مواد 
BT1 تصنيع بالمكنات 

NT1 ثقب بالليزر 

NT1 حفر الصخور 
RT خارقات تحت أرضية 

RT مثقاب 

RT مواد 

 ثقب بالليزر

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-08-24 

*BT1 ثقب المواد 
RT إشعاع ليزري 

 APIثقل نوعي حسب المعهد األميركي للبترول 

INIS: 1993-09-01; ETDE: 1976-03-11 

للتعبير  APIمقياس معتمد من قبل المعهد األميركي للبترول 
 عن الثقل النوعي الخاص للنفط.

*BT1 كثافة 

 ثقوب

فقدان االلكترونات من عصائب الكترونية ممتلئة من نواح 
مختلفة، انظر أيضا  ثقوب سوداء، تجاويف ، فتحات، ُحفر 

 اآلبار، فراغات.

UF ثقوب إلكترونية 
RT أسر 

RT يماتأشباه جس 

RT  ثقب -اقتران إلكترون 
RT حامالت الشحنة 

RT عيوب نقطية 
RT  ثقب -قطيرات إلكترون 

RT مصائد 

 ثقوب إلكترونية

ETDE: 1975-09-11 
USE ثقوب 

 ثقوب البطاقة

2000-04-12 

SEE معالجة البيانات 

 ثقوب الحفر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-05-31 

USE حفر اآلبار 

 ثقوب بيضاء

INIS: 1977-10-17; ETDE: 1976-06-07 

ثقب اسود معكوس الزمن ، منبع امتدادي مع شدة نمو وطاقة 
 فوتون.
RT ثقوب سوداء 

RT كوسمولوجيا 

RT منشأ 
RT نجوم 

 ثقوب سوداء

RT أقراص التنامي 

RT انهيار تثاقلي 
RT ثقوب بيضاء 

RT  ّحقل ِكر 

RT كوسمولوجيا 
RT مبدأ هولوغرافي 

RT نجوم 

RT فارتزشيلدنصف قطر ش 

 اتيل هكسيل فسفات -2-ثالثي 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-12-01 

USE إسترات حمض الفسفوريك 

 اتيل هكسيل الفسفات -2ثالثي 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-12-01 

USE إسترات حمض الفسفوريك 
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 ثالثي أتيلين رباعي األمين

UF ثالثي إتيلين رباعي األمين 
*BT1 أمينات 

 ي إتيلين رباعي األمينثالث

USE ثالثي أتيلين رباعي األمين 

 أكسيل -N-ثالثي أستون أمين 

UF  ثالثي أسيتون أميد( تان- n- )أوكسيل 
UF  ببريدون  4-رباعي متيل-n - أوكسيل 

*BT1 بيبريدينات 

*BT1 كيتونات 
*BT1 ُمحسَّات إشعاعية 

*BT1 مركبات أكسجين عضوية 

 ثالثي أكسيد الكبريت

1992-05-22 

*BT1 أكاسيد الكبريت 

 ثالثي أكسيد اليورانيوم

*BT1 أكاسيد اليورانيوم 

 ثالثي أوكتيل األمين

ETDE: 2005-02-01 

USE ثالثي أوكتيالمين 

 ثالثي أوكتيالمين

ETDE: 2005-02-01 

UF ثالثي أوكتيل األمين 

*BT1 أمينات 
BT1 وسطاء مخلبية 

 ثالثي اتيلين أمين

USE وسطاء تألكل 

 ثالثي البالزماترون

 ثالثي الغليسريدات

1996-10-22 

UF دهن الزبدة 
UF )زيت تيغليوم )زيت كروتون 

UF زيت حب الملوك 

*BT1 إسترات 
*BT1 شحميات 

NT1 تريولين 

NT1 زيت الذرة 
NT1 زيت الزيتون 

NT1 زيت الفول السوداني 

NT1 زيت بذرة الكتّان 
NT1 زيت فول الصويا 

RT غليسرول 

RT نفوط 

 ثالثي الفنيلين

*BT1 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 ثالثي النترونات

*BT1 متعددة النترينوهات 

 ثالثي النونيالمين

2000-04-12 

USE أمينات 

USE وسطاء مخلبية 

 ثالثي بوتيل الفسفات

UF فسفات ثالثي البوتيل 

*BT1 فسفات البوتيل 

 ثالثي بوتيل فسفين أكسيد

ETDE: 2005-02-01 
USE أكسيد ثالثي بوتيل الفسفين 

 ثالثي دسيل األمين

USE  تروميتامين -دسيالمين 

 ثالثي دودسيالمين

UF ثالثي لوريل األمين 

*BT1 أمينات 

BT1 وسطاء مخلبية 

 ثالثي فتالت متعددة االتيلين

2000-04-12 

 ثالثي فسفات األدنوزين

USE أدنوزين ثالثي الفسفات 

 ثالثي فسفات اليوريدين

ETDE: 1975-10-01 
USE ثالثي فسفات اليوريدين 

 ثالثي فسفات اليوريدين

ETDE: 1975-09-11 

UF ثالثي فسفات اليوريدين 
*BT1 نوكليوتيدات 

 ثالثي فسفاتاز األدنوزين

USE أدنوزين ثالثي الفسفاتاز 

 ثالثي فلورو أستون التيونيل

UF تيونول ثالثي فلوروأستون 

*BT1 كيتونات 

*BT1 متجانسةمركبات حلقية ال 
*BT1 مركبات فلور عضوية 

*BT1 مركبات كبريت عضوية 

RT تيوفن 

 ثالثي فينيل الفوسفين

2014-03-28 

*BT1 فسفينات 

*BT1 مركبات فسفور عضوية 

 ثالثي كريزيل الفسفات

UF فسفاتات ثالثي الكريزيل 

*BT1 إسترات حمض الفسفوريك 

 ثالثي كلور حمض الخل

2014-03-28 

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

*BT1 هدروكربونات أليفاتية مكلورة 

 ثالثي كلوروأسيتالدهيد

USE كلورال 

 ثالثي كلوروالمتان

1982-02-09 

USE كلوروفورم 

 ثالثي كيتو الهيدريندانات

1996-10-23 

USE كيتونات 

 ثالثي لوريل األمين

1985-07-19 

USE ثالثي دودسيالمين 

 sym -ثالثي ميتل البنزن 

ETDE: 2002-06-13 
USE مزيتيلين 

 ثالثي نترو التولوين

USE  ثالثي نتروتولوينtnt 

 ثالثي نترو الفنول

USE حمض البكريك 

 ثالثي نترو الفينول

 2، 4، 6-نترو الفينول

USE حمض البكريك 

 TNTثالثي نتروتولوين 

UF ثالثي نترو التولوين 

*BT1 متفجرات كيميائية 
*BT1 مركبات النترو 

RT تولوين 

 (tnaثالثي نوتيل األمين )

2000-04-12 
USE أمينات 

USE وسطاء مخلبية 

 ثالثي هدروكسي العطريات

USE متعدد الفنوالت 

 ثالثي هدروكسي الغلوتاريك

1996-10-23 

USE حموض أكسجينية 

 ثالثيات

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1991-03-07 

*BT1 مركبات التريتيوم 

NT1 ثالثي الدوتوريوم 

NT1 ثالثي الليتيوم 

NT1 ثالثي الهدروجين 
NT1 ثالثي الهليوم 

 ثالثيات

BT1 َعدودات 

 ثلج

BT1 هطوالت جوية 
RT الغالف الجليدي 

RT جليد 

RT جليد نصف ذائب 
RT جليديات 

RT عواصف 

RT كوارث طبيعية 
RT مطر 

RT مناطق القطب الجنوبي 

RT مناطق القطب الشمالي 

 ثِّمار

 األجزاء الصالحة لألكل فقط من النباتات.

BT1 غذاء 
NT1 أفوكادو 

NT1 أناناس 

NT1 بابايا 
NT1 برتقال 

NT1 بندورة 

NT1 تفاح 
NT1 تواريخ 

NT1 تين 

NT1 جريب فروت 
NT1 جوز الهند 

NT1 جوزات 

NT2 كستنة 
NT1 خوخ 

NT1 دُّراق 

NT1 زيتون 
NT1 عنب 

NT1 عنبيات 

NT2 أشجار توت العليق 
NT2 عنبيات 

NT2 فريز 

NT1 كرز 
NT1 كمثرى 

NT1 ليمون 

NT1 مشمش 
NT1 َمْنغا 

NT1 موز 

RT أشجار الفاكهة 
RT محاصيل 

RT نباتات 

 ثمانيات األقطاب

BT1 متعددات األقطاب 

 ثمانيات باريونية

*BT1 عدودات الجسيمات 

RT نموذج الثمانية 

 ثمانيات ميزونية

*BT1 عدودات الجسيمات 

 ل حمض الفسفوريكاتيل هكسي 2-ثنائي 

USE  حمضhdehp  حمض مضاعف )إتيل

هكسيل(الفسفور، حمض ثنائي )اتيل هكسيل( 
 الفسفور

 بروبيل( ايتر-2ثنائي )

USE إيتر اإليزوبروبيل 

 ثنائي أستال متيل ألدهيد النمل

USE متالل 

 ثنائي أكسيد البلوتونيوم

*BT1 أكاسيد البلوتونيوم 

 ثنائي أكسيد الكبريت

1991-12-11 

*BT1 أكاسيد الكبريت 

 ثنائي أكسيد الكربون

*BT1 أكاسيد  الكربون 
RT اتفاقية باريس 
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RT تثبيت ثنائي أكسيد الكربون 

RT حيادية الكربون 
RT طرح الكربون 

RT  غاز ردم أرضي 

RT غازات الدفيئة 
RT غالف جوي خامل 

RT فسفواينول البيروفات 

RT فصل الكربون 

 ثنائي أكسيد النتروجين

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1976-01-07 

 NO2الصيغة 

*BT1 أكاسيد النتروجين 

 ثنائي أكسيد اليورانيوم

*BT1 أكاسيد اليورانيوم 

 ثنائي أكسيم الفوريل

1996-10-23 

USE أكسيمات 

USE فورانات 

 ثنائي أميل سلفوكسيد

USE سلفوكسيد ثنائي األميل، سلفوكسيد ثنائي البنيل 

 ثنائي أمينو ثنائي الفنيل

USE بنزيدين 

 ثنائي أمينو حلقي هكسان رباعي حمض الخل

1995-02-16 
USE حمض ثنائي أمينو حلقي هكسان رباعي الخل 

 ثنائي أوكسي االتيلين إيتر

USE ديوكسان 

 ثنائي أوكسي كورتي كوسترون الخالت

1996-10-23 
UF أسيتات كورتيكوستيرو منقوص األكسجين 

UF خالت ديسوكسي التريكوسترون 

*BT1 ستيروئيدات قشرية 
NT1 ألدوسترون 

 ثنائي اتيل األيتر

USE إيتراالتيل 

 ثنائي اتيل الكبريتيد )كبريتيد المتيل(

1992-01-07 

USE كبريتيد ثنائي المتيل 

 ثنائي اتيل ثنائي تيو الكربامات

UF ثنائي اتيل ثنائي تيوالكربامات 
*BT1 كربامات 

*BT1 ت كبريت عضويةمركبا 

BT1 وسطاء مخلبية 

 ثنائي اتيل ثنائي تيوالكربامات

USE ثنائي اتيل ثنائي تيو الكربامات 

 ثنائي البنتيل سلفوكسيد

USE سلفوكسيد ثنائي األميل، سلفوكسيد ثنائي البنيل 

 ثنائي البنزيل

UF 2 ،1-ثنائي فنيل االيتان 

UF ( 2،1-ثنائي فنيل االيتان) 

*BT1 عطريات 

 ثنائي البيريدين

UF )فولوجن المتيل )ثنائي اليتريدينات 

*BT1 بيريدينات 

 ثنائي التيوالت )ثنائي الميركبروالت(

UF 1،2-ايثانيديثيول 

UF ثنائي مركبتو االتيان 

*BT1 )تيوالت )المركبتانات 

BT1 كواشف 

NT1 ثنائي الميدكبرول 

NT1 يونيتيول 

 ثنائي الثيزون

UF ثنائي فنيل تيوالكاربازون 

*BT1 كربازونات 

BT1 كواشف 
*BT1 مركبات كبريت عضوية 

BT1 وسطاء مخلبية 

 ثنائي الفسفات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-09-22 
USE فسفاتات 

 ثنائي الفنيل متعدد الكلورة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-12 

 ثنائي الفنيل متعدد الكلورة
USE ثنائي الفنيل متعدد الكلورة 

 ثنائي الفنيل متعدد الكلورة

INIS: 1992-09-16; ETDE: 1992-10-07 

UF ثنائي الفنيل متعدد الكلورة 
UF ثنائي الفنيل متعدد الكلورة 

*BT1 هدروكربونات عطرية مكلورة 
RT ية  مواد ُسّمِ

 ثنائي الفنيل متعدد الكلورة

ETDE: 2002-04-26 

USE  متعدد الكلورةثنائي الفنيل 

 ثنائي الفينيل

UF داوثَْرم 

*BT1 عطريات 

RT بنزيدين 

 ثنائي الكبريتات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-09-22 

USE كبريتات حمضية 

 ثنائي الكبريتيدات

*BT1 مركبات كبريت عضوية 

NT1 حمض تيوكتيك 

NT1 سيستين 

 ثنائي الكربونات

INIS: 1985-11-18; ETDE: 1977-07-23 

USE كربونات حمضية 

 ثنائي الكرومات

INIS: 1983-10-14; ETDE: 1983-11-09 
يجب فهرسة المركبات المحددة من خالل تنسيق واصف 

 لشكل مركبات )كاتيون(  ووصف األنيون أعاله.

BT1 مركبات أوكسجينية 
*BT1 مركبات الكروم 

RT أكاسيد الكروم 

 ثنائي المعدن

RT مبدالت 

 ثنائي الميدكبرول

ETDE: 2005-02-01 

UF ثنائي الميركبرول 
UF ثنائي مركبتو البورنانول 

UF مضاد غاز سام بريطاني 

*BT1 )ثنائي التيوالت )ثنائي الميركبروالت 

*BT1 مواد وقائية من اإلشعاع 

BT1 وسطاء مخلبية 

RT يونيتيول 

 ثنائي الميركبرول

ETDE: 2005-02-01 

USE ثنائي الميدكبرول 

 الفسفاناتثنائي ايزو أميل متيل 

USE  متيل فسفونات ثنائي ايزو األميل، متيل فسفونات

 ثنائي ايزو الفنيل

 ثنائي ايزوبنتيل متيل الفسفانات

USE  متيل فسفونات ثنائي ايزو األميل، متيل فسفونات
 ثنائي ايزو الفنيل

 ثنائي بريدامول

INIS: 1992-08-06; ETDE: 1992-09-10 
*BT1 بيبريدينات 

*BT1 عات و  عائيةموّسِ

 ثنائي بنزو البيروالت

USE كربازوالت 

 ثنائي بوتيل األتير

USE بوتيل االيتر 

 ثنائي بوتيل الفسفات

USE فسفات ثنائي البوتيل 

 ثنائي بوران

USE بورانات 

 ثنائي فسفات األدنوزين

USE أدنوزين ثنائي الفسفات 

 ثنائي فسفو ثنائي هدروبيريدن النيكليوتيد

INIS: 1995-02-16; ETDE: 1976-05-17 

USE ثنائي نوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين ُمْرَجع 

 (2،1-ثنائي فنيل االيتان )

ETDE: 2002-06-13 

USE ثنائي البنزيل 

 ثنائي فنيل البنزن

INIS: 1982-06-09; ETDE: 1979-07-18 

*BT1 عطريات 

 ثنائي فنيل الكاربينول

USE بنزهدرول 

 ثنائي فنيل الكربازونات

1996-10-23 

USE كربازونات 

 ثنائي فنيل الكربازيدات

USE ثنائي فنيل الكربازيدان 

 ثنائي فنيل الكربازيدان

UF ثنائي فنيل الكربازيدات 

*BT1 مركبات آزوت عضوية 
*BT1 مشتقات حمض الكربونيك 

 ثنائي فنيل الميتانول

USE بنزهدرول 

 ثنائي فنيل بكريل الهيدرازيل

USE ثنائي فنيل بكريل هيدرازيل 

 ثنائي فنيل بكريل هيدرازيل

UF ثنائي فنيل بكريل الهيدرازيل 

BT1 جذور 
*BT1 مركبات النترو 

RT هدرازين 

 ثنائي فنيل تيوالكاربازون

USE ثنائي الثيزون 

 ثنائي فيروكسامين

USE ديفيروكسامين 

 ثنائي فينيل ثنائي األمين

USE بنزيدين 

 ثنائي كلور الميتان

1982-02-09 

USE كلوريد المتلين 

 ثنائي كلورفنيل ثالثي كلور االيتان

UF ثنائي كلورو ثنائي فنيل ثالثي كلورو االتيان 

*BT1 عطريات 

*BT1 مبيدات حشرية 
*BT1 مركبات كلور عضوية 

RT إيتان 

 ثنائي كلورو ثنائي اتيل األمين

USE خردل النتروجين 

 ثنائي كلورو ثنائي فنيل ثالثي كلورو االتيان

USE ثنائي كلورفنيل ثالثي كلور االيتان 

 ثنائي كلوريد متعدد الفنيل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1989-10-11 
USE توضع بالتبخير الفيزيائي 

 ثنائي كيتون اتيرالمتيل

USE أستيل األستون 

 ثنائي متوكسي الميتان

2002-06-07 
USE متالل 

 ئي متيل إتيرثنا

INIS: 1976-07-30; ETDE: 2002-06-13 
USE إيتر المتيل 
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 (2، 2-ثنائي متيل البروبان )

ETDE: 2002-06-13 
USE 2،2-ثنائي متيل البروبان 

 ثنائي متيل السلفوكسيد

UF سلفوكسيد ثنائي المتيل 

*BT1 سلفوكسيدات 

 ثنائي متيل الفنوالت

2000-04-12 

USE كزيلنوالت 

 بنز أنتراسينثنائي متيل 

INIS: 1980-05-14; ETDE: 1979-07-18 

UF ثنائي متيل بنزأنتراسين 

*BT1 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 
RT أورام 

RT مسرطنات 

 ثنائي متيل بنزأنتراسين

INIS: 1980-05-14; ETDE: 1979-07-18 
USE ثنائي متيل بنز أنتراسين 

 ثنائي متيل كليوكسيم

*BT1 أكسيمات 

BT1 كواشف 

 ثنائي متيل كيتون

USE أِستون 

 ثنائي مركبتو االتيان

USE )ثنائي التيوالت )ثنائي الميركبروالت 

 ثنائي مركبتو البورنانول

USE ثنائي الميدكبرول 

 ثنائي مضاد بيريل ميثان

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1984-05-10 
USE بيرازولينات 

 ثنائي نترو الفنول

USE ثنائي نتروالفنول 

 ئي نتروالفنولثنا

UF ثنائي نترو الفنول 
*BT1 فنوالت 

*BT1 مركبات النترو 

RT نتروالفينول 

 ثنائي نوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين

 ثنائي نوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين.

UF  تميم أنزيمi 
UF ثنائي نوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين 

BT1 تمائم أنزيمات 

*BT1 نوكليوتيدات 
RT بيريدينات 

RT نيكوتين أميد 

 ثنائي نوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين

1995-02-16 
USE ثنائي نوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين 

 ثنائي نوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين ُمْرَجع

UF ثنائي فسفو ثنائي هدروبيريدن النيكليوتيد 

UF مختزل ثنائي النوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين 
BT1 تمائم أنزيمات 

*BT1 نوكليوتيدات 

RT نيكوتين أميد 

 ثنائي نيتروزوالرزورسينول

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 

USE مركبات النتروزو 

 ثنائي هدروكسي فنيل أالالتين

UF 4،3-ثنائي هيدروكسي فنيل اإلالنين 

*BT1 حموض أكسجينية 

*BT1 حموض أمينية 
*BT1 مات عصبية  منّظِ

RT دوبامين 

RT فنيل االنين 

ثنائي اتيل كارباميل متلين  -n ، n-ائي هكسيل ثن

 فسفونات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-06-23 

USE ديهكيل-n-n أتيل كربميل متيلين فسفات 

 ثنائي يود التيروزين

*BT1 حموض أكسجينية 

*BT1 حموض أمينية 

*BT1 مركبات يود عضوية 
RT تيروزين 

 ثنائيات السكريد

1996-06-28 
UF مليبوز 

*BT1 قليالت السكريد 

NT1 ُسكروز 
NT1 سلّوبيوز 

NT1 الكتوز 

NT1 مالتوز 

 ثنائيات القطب

BT1 متعددات األقطاب 

NT1 ثنائيات قطب كهربائية 

NT1 ثنائيات قطب مغنطيسية 
RT عزوم ثنائيات القطب 

RT فقد االسترخاء 

RT مرّكبات قطبية 

 ثنائيات المركز

USE صبغيات ثنائية المركز 

 ثنائيات قطب كهربائية

*BT1 ثنائيات القطب 
RT حقول كهربائية 

 ثنائيات قطب مغنطيسية

*BT1 ثنائيات القطب 

RT حقول مغنطيسية 

 ثنائيات كتلية

1992-05-07 

RT مطيافية كتلية 

 ثنوية

 التعالق فيما بين أقطاب التجاوب و سعات التبعثر.

RT سعات التبعثر 

RT نموذج التجاوب الثنائي 

 ثوابت أساسية

UF ثابت ريدبِْرغ 

UF شحنات تثاقلية 

RT جسيمات أولية 
RT ذرات 

RT كوسمولوجيا 

RT نوى 

RT وحدات طبيعية 

 ثوابت االقتران

RT اقتران 

 ثوابت التوزع

ETDE: 2002-06-13 

USE داالت التوزع 

 ثوابت الزمرة

BT1 مقاطع عرضية 
RT أطياف الطاقة 

RT مدى الطاقة 

RT لزمرنظرية متعددة ا 

 ثوابت فيرمي

USE تآثرات فيرمي 

 ثوريوم مشع

USE  228توريوم 

 ثوم

1992-09-09 

*BT1 خضروات 

RT أبصال 
RT ثوم 

RT كبح البرعم 

 ثوم

1992-09-09 
*BT1 ليليوبسيدا 

RT أبصال 

RT ثوم 

 ثيراترونات

*BT1 أنابيب انفراغ الغاز 

RT أنابيب تقويم إلكترونية 

RT دارات التبديل 

 ثيروكسين

UF  هرمونt4 

*BT1 حموض أمينية 
*BT1 مركبات يود عضوية 

*BT1 هرمونات درقية 

RT إيترات 
RT ثيرونين 

RT غلوبيولين درقي 

 ثيرونين

UF ديسيودوثيروكسين 
*BT1 حموض أكسجينية 

*BT1 حموض أمينية 

*BT1 هرمونات ببتيدية 
RT إيترات 

RT ثالث يود التيرونين 

RT ثيروكسين 
RT ديودوتيروكسين 

RT هرمونات درقية 

 ثيوبروما

1977-04-07 
USE أشجار الكاكاو 

 ثيونين معدني

INIS: 1984-12-04; ETDE: 1980-11-25 
بروتينات  منخفضة الوزن الجزيئي ملزمة بالمعادن تتحكم 

 في إزالة السموم من المعادن الثقيلة.

*BT1 بروتينات معدنية 
RT معادن 

 ثيويوراسيل

*BT1 )تيوالت )المركبتانات 

*BT1 عقاقير مضادة للدرق 
*BT1 مضادات الُمْستَْقلَب 

*BT1 يوراسيالت 

 ثيويوريا

*BT1 ثيويوريات 
*BT1 عقاقير مضادة للدرق 

 ثيويوريات

UF تيوكرباميدات 

*BT1 مركبات كبريت عضوية 

*BT1 مشتقات حمض الكربونيك 

NT1 أمينو اثيل-إيزوثيوريا بيتا 
NT1 ثيويوريا 

RT أميدات 

 جائزة إنريكو فيرمي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-27 
USE جوائز 

 جائزة إيرنست أورالندو لورانس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-27 

USE جوائز 

 جاتروفا

2009-12-08 

*BT1 َجْنبات، شجيرات 
*BT1 صف المغنوليّات 

 جالمائيت

2000-04-12 

*BT1 معادن اليورانيوم 

 جامايكا

BT1 أمريكا الالتينية 

BT1 بلدان نامية 

*BT1 جبال األنتيل الكبرى 
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 جامعات

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1983-07-20 
USE منشآت تعليمية 

 جامعات أوك ريدج المتعاونة

1999-06-18 

USE أوراو 

 جامعة كاليفورنيا/ لوس أنجلس

1993-11-10 

USE جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس 

 جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس

2000-05-22 

UF جامعة كاليفورنيا/ لوس أنجلس 

RT كاليفورنيا 
RT وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

 جاموس

*BT1 مجترات 

RT حيوانات أليفة 

 جاوا )جزيرة(

2002-11-13 

USE إندونيسيا 

 جبال

1996-06-26 

UF جبال كاريزو 

NT1 أبنين 
NT1 )آنديز )جبال 

NT1 أورال 

NT1 جبال األباالش 
NT2 جبال أديرونداك 

NT1 جبال األلب 

NT1 جبال الجمز 
NT1 جبال سان برناردينو 

NT1 جبال كاسكاد 

NT2 ماونت بيكر 
NT2 ماونت سانت هيلينز 

NT2 ماونت هود 

NT1 جبل يوّكا 
NT1 روكي ماونتنس 

NT1 سييرا نيفادا كولورادو 

NT1 نجد كولورادو 
NT1 )هيمااليا )جبال 

NT1 ويتووتر ستراند 

RT أراٍض مكسرة 
RT أودية ضيقة 

RT قلنسوات جليدية 

RT نشوء الجبال 
RT وديان 

 جبال أديرونداك

INIS: 1992-06-30; ETDE: 1983-10-11 
*BT1 جبال األباالش 

RT نيويورك 

 جبال األباالش

UF أباالشيا 
BT1 جبال 

NT1 جبال أديرونداك 

RT حدة األمريكيةالواليات المت 
RT كندا 

 جبال األلب

BT1 جبال 

RT ألبانيا 
RT إيطاليا 

RT النمسا 

RT جمهورية ألمانيا االتحادية 

RT سلوفينيا 

RT سويسرا 

RT فرنسا 
RT كرواتيا 

 جبال األنتيل الكبرى

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1980-02-11 
*BT1 ُجُزر  الهند الغربية 

NT1 بورتو ريكو 

NT1 جامايكا 
NT1 كوبا 

NT1 هيسبانيوال 

NT2 جمهورية الدومينيكان 
NT2 هايتي 

 جبال األورال

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-17 

USE أورال 

 جبال الجمز

2000-04-12 

BT1 جبال 

RT نيومكسيكو 

 جبال جليدية

INIS: 1992-07-21; ETDE: 1979-08-07 

BT1 جليد 
RT الغالف الجليدي 

RT قلنسوات جليدية 

 جبال سان برناردينو

2000-04-12 
BT1 جبال 

RT كاليفورنيا 

 جبال كاريزو

1996-06-26 
USE جبال 

 جبال كاسكاد

INIS: 1997-06-17; ETDE: 1982-09-10 
BT1 جبال 

NT1 ماونت بيكر 

NT1 ماونت سانت هيلينز 
NT1 ماونت هود 

RT أوريغون 

RT سييرا نيفادا كولورادو 
RT كاليفورنيا 

RT واشنطن 

 جبر

BT1 رياضيات 
RT زمر كمومية 

RT مجموعات لي المتدّرجة 

 جبر التيارات

RT انحفاظ التيارات المتجهة 
RT تفرقات التيارت 

RT تيارات جبرية 

RT جبر الحقول 
RT زاوية كابيبو 

RT زمر التناظر 

RT عالقات التبديل 
RT مؤثرات التبديل في جبر التيارات 

RT مبادالت 

RT مبرهنة الطاقة المنخفضة 

RT  نظريةv-a 

RT  نظرية االنحفاظ الجزئي للتيار المتجهيpcvc 
RT  نظرية االنحفاظ الجزئي للتيارات المحورية

pcac 

RT نظرية الحقول الكمومية 

 جبر الحقول

RT جبر التيارات 

RT شبيه اإلحصاء 

RT نظرية الحقول الكمومية 

 جبر كليفورد

RT سبينورات 

RT لزمرنظرية ا 

 جبر لي الفائق

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 

USE مجموعات لي المتدّرجة 

 جبسيت

INIS: 1999-03-02; ETDE: 1976-01-23 
   OH( Al(معدن أحادي اللون أبيض أو ملون:

*BT1 مواد أكسيدية 

RT هدروكسيدات األلمنيوم 

 جبل طارق

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-10-24 

SEE المملكة المتحدة 

 جبل يوّكا

INIS: 1985-01-17; ETDE: 1984-06-29 
BT1 جبال 

RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 

RT موقع اختبار نيفادا 
RT نيفادا 

 ُجْبن

*BT1 منتجات الحليب 

RT مصل الجبن 

 ُجبيالت أولية

USE خاليا نباتية 

 جدار أول

INIS: 1975-08-20; ETDE: 1975-10-01 
BT1 ووي حراريجدران مفاعل ن 

RT تحميل الجدران 

RT سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 

 جدار بلوخ

1976-02-05 

طبقة انتقالية بسماكة محدودة لبضع مئات من الثوابت الشبكية 
 ، بين مجاالت مغنطيسية مغنطيسية متجاورة.

BT1 بنية نطاقية 

 جدار خلوي

UF )ُجدُر )الخلية 
BT1 نات خلوية  مكّوِ

RT أغشية خلويّة 

RT خاليا نباتية 

 جداول

2000-04-12 

SEE بيانات 

 ُجدد قاطعة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-12-08 
أجسام عمودية مصًفحة من الصخر تمأل الشقوق في الصخور 

المضيفة. استخدم الواصفة الالحقة ) أو " تشكيالت 
 جيولوجية " إذا كان ذلك مناسبا أكثر (

USE بِنى جيولوجية 

 ُجُدر )الخلية(

INIS: 1992-05-26; ETDE: 2002-05-24 
USE جدار خلوي 

 جدران

INIS: 1992-05-26; ETDE: 1975-11-11 

UF غالف البناء 
NT1 جدران تخزين الطاقة الشمسية 

NT1 جدران خرزية 

NT1 )جدران طبلية )حواجز طبلية 
NT1 جدران مائية 

RT أبنية 

RT لوحات 

 جدران )مفاعل نووي حراري(

INIS: 1992-05-26; ETDE: 2002-05-24 

USE جدران مفاعل نووي حراري 

 جدران تخزين الطاقة الشمسية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-10-20 

BT1 جدران 

*BT1 منظومات تدفئة شمسية سلبية 
RT أبنية 

RT تخزين حراري حساس 

 جدران خرزية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-27 
BT1 جدران 

*BT1 منظومات تبريد شمسية سلبية 

*BT1 منظومات تدفئة شمسية سلبية 
RT عزل حراري 

RT نوافذ 

 جدران طبلية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-27 
USE )جدران طبلية )حواجز طبلية 

 جدران طبلية )حواجز طبلية(

INIS: 1992-08-25; ETDE: 1979-02-27 
UF جدران طبلية 
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BT1 جدران 

*BT1 منظومات تبريد شمسية سلبية 
*BT1 منظومات تدفئة شمسية سلبية 

RT أبنية 

 جدران مائية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-04 
BT1 جدران 

*BT1 منظومات تدفئة شمسية سلبية 

RT تخزين حراري حساس 

 جدران مفاعل نووي حراري

UF )جدران )مفاعل نووي حراري 

NT1 جدار أول 

RT فاليب 
RT مفاعالت نووية حرارية 

 جدولة المهام

INIS: 1992-04-02; ETDE: 1985-01-28 

*BT1 معالجة البيانات 

RT كودات التنفيذ 

RT معالجات صفيفية 
RT معالجة متوازية 

 ُجذام

*BT1 أمراض جرثومية 

RT ميكوباكتيريم 

 جذور

RT أتربة 

RT امتصاص جذري 

RT نباتات 

 جذور

1996-07-08 

UF جذور حّرة 
NT1 ثنائي فنيل بكريل هيدرازيل 

NT1 جذور أسيلية 

NT2 جذور األستيل 
NT2 )جذور الفورميل )نمليل 

NT1 جذور ألكوكسي 

NT2 جذور األتوكسي 
NT2 جذور البوتوكسي 

NT2 جذور المتوكسي 

NT1 جذور اآلزوتي 
NT1 جذور األكسيدات 

NT1 جذور األلكيل 

NT2 جذور األكتيل 
NT2 جذور األليل 

NT2 جذور اإليزوبروبيل 

NT2 جذور اإليزوبوتيل 
NT2 جذور االتيل 

NT2 جذور البروبارجيل 

NT2 جذور البروبيل 

NT2 جذور البنتيل 

NT2 جذور البوتيل 

NT2 جذور الدوديسيل 
NT2 جذور الفينيل 

NT2 جذور المتيل 

NT2 جذور الهبتيل 
NT2 جذور الهكسيل 

NT1 جذور البكريل 

NT1 جذور البنزويل 
NT1 ر البيريديلجذو 

NT1 جذور التيل 

NT1 جذور السلفدريل 
NT1 جذور العطريل 

NT2 جذور البنزيل 

NT2 جذور التوليل 
NT2 جذور الزئبق 

NT2 جذور الفنتيل 

NT2 جذور الفنيل 
NT2 جذور النفتييل 

NT1 جذور الفنوكسي 

NT1 جذور الفنيلين 
NT1 جذور الفينيل 

NT1 جذور الكربونيل 

NT1 جذور المتلين 
NT1 جذور الهدروكسيل 

NT1 جذور الهدرونيوم 
NT1 جذور فوق أكسي مائية 

NT1 جذور فوق األكسيد 

NT1 كربنات 
NT1 كربينات 

RT تسفية 

RT متوسطات تفاعل 

 جذور أسيلية

1996-07-16 

UF جذور البوتيريل 

BT1 جذور 
NT1 جذور األستيل 

NT1 )جذور الفورميل )نمليل 

 جذور ألكوكسي

BT1 جذور 
NT1 ألتوكسيجذور ا 

NT1 جذور البوتوكسي 

NT1 جذور المتوكسي 

 جذور األتوكسي

*BT1 جذور ألكوكسي 

 جذور اآلزوتي

INIS: 1981-08-06; ETDE: 1981-09-22 
BT1 جذور 

 جذور األستيل

*BT1 جذور أسيلية 

 جذور األكتيل

*BT1 جذور األلكيل 

 جذور األكسيدات

BT1 جذور 

 جذور األلكيل

1996-07-18 
UF جذور النونيل 

BT1 جذور 

NT1 جذور األكتيل 
NT1 جذور األليل 

NT1 جذور اإليزوبروبيل 

NT1 جذور اإليزوبوتيل 
NT1 جذور االتيل 

NT1 جذور البروبارجيل 

NT1 جذور البروبيل 
NT1 جذور البنتيل 

NT1 جذور البوتيل 

NT1 جذور الدوديسيل 
NT1 جذور الفينيل 

NT1 جذور المتيل 

NT1 جذور الهبتيل 
NT1 جذور الهكسيل 

RT ألكلة 

 جذور األليل

*BT1 جذور األلكيل 

 جذور األميل

USE جذور البنتيل 

 جذور األنزيل

1996-07-16 
USE جذور العطريل 

 جذور اإليزوبروبيل

*BT1 جذور األلكيل 

 جذور اإليزوبوتيل

*BT1 جذور األلكيل 

 جذور االتيل

*BT1 جذور األلكيل 

 جذور البروبارجيل

*BT1 لكيلجذور األ 

 جذور البروبيل

*BT1 جذور األلكيل 

 جذور البكريل

BT1 جذور 

 جذور البنتيل

UF جذور األميل 

*BT1 جذور األلكيل 

 جذور البنزويل

BT1 جذور 

 جذور البنزيل

*BT1 جذور العطريل 

 جذور البوتوكسي

*BT1 جذور ألكوكسي 

 جذور البوتيريل

1996-07-16 

USE جذور أسيلية 

 جذور البوتيل

*BT1 جذور األلكيل 

 جذور البيريديل

BT1 جذور 

 جذور التوليل

*BT1 جذور العطريل 

 جذور التيل

BT1 جذور 

 جذور الدوديسيل

UF جذور اللوريك 

*BT1 جذور األلكيل 

 جذور الزئبق

*BT1 جذور العطريل 

 جذور السلفدريل

BT1 جذور 

 جذور العطريل

1996-07-16 

UF جذور األنزيل 

BT1 جذور 
NT1 جذور البنزيل 

NT1 جذور التوليل 

NT1 جذور الزئبق 
NT1 جذور الفنتيل 

NT1 جذور الفنيل 

NT1 جذور النفتييل 
RT أركلة 

 جذور الفنتيل

*BT1 جذور العطريل 

 جذور الفنوكسي

BT1 جذور 

 جذور الفنيل

*BT1 جذور العطريل 

 جذور الفنيلين

BT1 جذور 

 جذور الفورميل )نمليل(

*BT1 جذور أسيلية 

RT ألدهيد النمل 

 جذور الفينيل

BT1 جذور 

 جذور الفينيل

*BT1 جذور األلكيل 

 جذور الكربونيل

BT1 جذور 

RT كربونيالت 

 جذور اللوريك

USE جذور الدوديسيل 

 جذور المتلين

UF جذور المتيليدين 

BT1 جذور 

 جذور المتوكسي

*BT1 جذور ألكوكسي 

 جذور المتيل

*BT1 جذور األلكيل 
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 جذور المتيليدين

USE جذور المتلين 

 جذور النفتييل

*BT1 جذور العطريل 

 جذور النونيل

1996-07-18 

USE جذور األلكيل 

 جذور الهبتيل

*BT1 جذور األلكيل 

 جذور الهدروكسيل

BT1 جذور 
RT مركبات أوكسجينية 

RT هدروكسيدات 

 جذور الهدرونيوم

BT1 جذور 

RT ماء 

 جذور الهكسيل

*BT1 جذور األلكيل 

 جذور حّرة

USE جذور 

 جذور فوق أكسي مائية

UF جذور فوق الهدروكسيل 

UF هولميوم 
BT1 جذور 

 جذور فوق األكسيد

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1977-08-24 
BT1 جذور 

 جذور فوق الهدروكسيل

2000-04-12 

USE جذور فوق أكسي مائية 

 جرابيّات

UF أوبوسوم 

UF بوتوروس 

UF )كناغر )جمع كنغر 
UF يرابيع 

*BT1 ثدييّات 

 جراثيم )أحياء دقيقة(

USE متعّضات دقيقة 

 جراحة

UF جراحة إشعاعية 

UF قَْطع الُمْبهم 
UF قَْطع الودِّي 

BT1 طب 

NT1 استئصال التوتة 
NT1 استئصال الحنجرة 

NT1 استئصال الغدة الدرقية 

NT1 استئصال الكلوة 
NT1 استئصال المعدة 

NT1 استئصال النخامى 

NT1 جراحة الّرأْب 
NT1 خصاء 

NT1 قَْطع الطحال 

NT1 قطع الكبد 
NT1 قَْطُع الكظر 

RT تبنيج 

RT معالجة 
RT مواد جراحية 

 جراحة إشعاعية

USE جراحة 

USE معالجة إشعاعية 

 جراحة الّرأْب

*BT1 جراحة 

RT غرائس 

 جراد

*BT1 ُجْندُب 

 جرافات الفحم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-05-03 
*BT1 جرافات الفحم الحجري 

 جرافات الفحم الحجري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-06-06 

UF جرافات الفحم الحجري 
UF جرافات الفحم الحجري 

UF )محاريث )فحم حجري 

*BT1 جرافات الفحم الحجري 

 جرافات الفحم الحجري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-02 

*BT1 آالت تقطيع 
*BT1 عمال الشحن 

NT1 آالت التوجيه 

NT1 جرافات الفحم 
NT1 جرافات الفحم الحجري 

NT1 حوامل مقصية 

RT تعدين الفحم الحجري 

 جرافات الفحم الحجري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-06-06 

USE جرافات الفحم الحجري 

 جرافات الفحم الحجري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-06-06 
USE جرافات الفحم الحجري 

 جرانيول

1996-10-23 
USE تربينات 

USE كحول 

 جرذان

*BT1 قوارض 

 جرع االشعاع المكافئة

2012-05-30 

*BT1 جرعات إشعاعية 

RT تأثيرات شعاعية بيولوجية 
RT مجال الجرعة المكافئة 

RT معالجة إشعاعية 

 جرع االشعاع الممتص

2012-05-30 

SF جرعات ممتصة 

*BT1 جرعات إشعاعية 
RT مجال الجرعة الممتصة 

 جرعات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-04-19 

NT1 جرعات إشعاعية 
NT2 جرع االشعاع المكافئة 

NT2 جرع االشعاع الممتص 

NT2 جرعات ُكلِّيَّة 
NT2  ً  جرعة ذات مغزى جسميّا

NT2  ً  جرعة ذات مغزى جينيّا

NT2 جرعة شعاعية مميتة 
NT2 جرعة عتبية 

NT1 جرعات مميتة 

NT2 جرعة شعاعية مميتة 

 جرعات )إشعاعية(

ETDE: 2002-06-13 

USE جرعات إشعاعية 

 جرعات )مميتة(

INIS: 1986-03-04; ETDE: 2002-06-13 

USE جرعات مميتة 

 جرعات إشعاعية

UF )تعّرض )جرعات إشعاعية 
UF )ض إشعاعي )جرعات  تعرُّ

UF )جرعات )إشعاعية 

UF عبء اإلشعاع 
BT1 جرعات 

NT1 جرع االشعاع المكافئة 

NT1 جرع االشعاع الممتص 
NT1 جرعات ُكلِّيَّة 

NT1  ً  جرعة ذات مغزى جسميّا

NT1  ً  جرعة ذات مغزى جينيّا
NT1 جرعة شعاعية مميتة 

NT1 جرعة عتبية 

RT إشعاعات 
RT أعضاء حرجة 

RT استكمال 

RT التزامات الجرعة 
RT امتصاص الطاقة 

RT تأثيرات إشعاعية 

RT تخفيض الجرعة إلى أدنى حد ممكن 
RT تشعيع 

RT ض أعظمي مسموح به  تَعَرُّ

RT تعّرض مهني 
RT توزع جرعات اإلشعاع 

RT جرعة أعظمية مسموح بها 

RT حدود الجرعة 
RT حوادث إشعاعية 

RT شروط المصدر 

RT عالقات االستجابة بالجرعة 
RT فعل إصالحي 

RT فيزياء حيوية 

RT قياس الجرعة 
RT ِكرما 

RT مجاالت الجرعة االشعاعية 

RT مجموعة الناس الحرجة المعرضة لإلشعاع 
RT مراقبة العاملين 

RT َمْسح طبي 

RT مشعرات بيولوجية 
RT معدَّالت الجرعة 

RT مقاييس الجرعة 

RT مكافئات الجرعة 
RT وحدات جرعة إشعاعية 

 جرعات العمق

USE توزع الجرعات في األعماق 

 جرعات فوق مميتة

USE تشعيع فوق مميت 

 جرعات ُكلِّّيَّة

*BT1 جرعات إشعاعية 

RT ض أعظمي مسموح به  تَعَرُّ
RT توزعات الجرعة الزمني 

RT توزعات جرعة مكانية 

RT ض التراكمي  قرينة التعرُّ

 جرعات ممتصة

SEE جرع االشعاع الممتص 

 جرعات مميتة

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1976-04-19 
UF )جرعات )مميتة 

BT1 جرعات 

NT1 جرعة شعاعية مميتة 
RT ية  ُسّمِ

RT مواد خطرة 

 جرعة أعظمية مسموح بها

UF جرعة أعظمية مسموح بها 
*BT1 معايير األمان 

RT ض أعظمي مسموح به  تَعَرُّ

RT جرعات إشعاعية 
RT حدود الجرعة 

 جرعة أعظمية مسموح بها

USE جرعة أعظمية مسموح بها 

 جرعة ذات مغزى جسميّا  

INIS: 1976-01-28; ETDE: 1990-11-26 

*BT1 جرعات إشعاعية 

RT مخاطر إشعاعية 

 جرعة ذات مغزى جينيّا  

USE  ً  جرعة ذات مغزى جينيّا

 جرعة ذات مغزى جينيّا  

UF  ً  جرعة ذات مغزى جينيّا

*BT1 جرعات إشعاعية 
RT تأثيرات إشعاعية جينية 

RT سكان 

RT عالقات االستجابة بالجرعة 
RT مخاطر إشعاعية 

 جرعة شعاعية مميتة

UF لنصفجرعة قاتلة ل 



 جرعة عتبية 283 85جرمانيوم 

 

 

*BT1 جرعات إشعاعية 

*BT1 جرعات مميتة 
RT تشعيع تحت مميت 

RT تشعيع فوق مميت 

RT تشعيع مميت 

 جرعة عتبية

*BT1 جرعات إشعاعية 

 جرعة قاتلة للنصف

USE جرعة شعاعية مميتة 

 جرف

INIS: 1991-10-11; ETDE: 1978-04-05 

RT َحفر 

RT وحل الجرف 

 جرمانات

BT1 مركبات أوكسجينية 

BT1 مركبات الجرمانيوم 

NT1 جرمانات البزموت 
RT أكاسيد الجرمانيوم 

 جرمانات البزموت

INIS: 1983-12-01; ETDE: 1983-07-07 

*BT1 جرمانات 
BT1 مركبات البزموت 

RT فسفورات العضوية 

 جرمانيدات

INIS: 1989-07-19; ETDE: 1989-08-01 

BT1 مركبات الجرمانيوم 

 جرمانيوم

*BT1 معادن 
NT1 نيومجرما 

 جرمانيوم

2015-06-22 

*BT1 جرمانيوم 
RT منظومات  ثنائي البعد 

 58جرمانيوم 

2007-01-30 
*BT1 نظائر الجرمانيوم 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 59جرمانيوم 

2007-01-30 

*BT1 نظائر الجرمانيوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

  60جرمانيوم 

2007-01-30 

*BT1 نظائر الجرمانيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 61جرمانيوم 

INIS: 1978-01-13; ETDE: 1977-08-24 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الجرمانيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 62جرمانيوم 

INIS: 2003-01-03; ETDE: 2002-12-26 

*BT1 نظائر الجرمانيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 63جرمانيوم 

2007-01-30 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الجرمانيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 64جرمانيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الجرمانيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 65جرمانيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الجرمانيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 فردية - نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 66جرمانيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الجرمانيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 67جرمانيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الجرمانيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 68جرمانيوم 

*BT1 نظائر الجرمانيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 ا أيامنظائر مشعة عمره 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 
RT مولدات نظائر مشعة 

 69جرمانيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الجرمانيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 70جرمانيوم 

*BT1 نظائر الجرمانيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 71جرمانيوم 

*BT1 نظائر الجرمانيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 فردية -زوجية  نوى 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 72جرمانيوم 

*BT1 نظائر الجرمانيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 73جرمانيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر الجرمانيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 74جرمانيوم 

*BT1 نظائر الجرمانيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 
RT  74تفاعالت جرمانيوم 

RT  74حزم جرمانيوم 

 75جرمانيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الجرمانيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 76جرمانيوم 

*BT1 نظائر الجرمانيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

RT  76حزم جرمانيوم 

 77جرمانيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الجرمانيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 78جرمانيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الجرمانيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 79جرمانيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الجرمانيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 80جرمانيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الجرمانيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 81جرمانيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الجرمانيوم 

*BT1 عمرها ثواني نظائر مشعة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 82جرمانيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الجرمانيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 83جرمانيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الجرمانيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 84جرمانيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الجرمانيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 85جرمانيوم 

1991-05-02 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
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*BT1 نظائر الجرمانيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 86جرمانيوم 

2007-01-30 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الجرمانيوم 

*BT1 نيةنظائر عمرها عدة نانوثا 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 87جرمانيوم 

2007-01-30 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الجرمانيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 88جرمانيوم 

2007-01-30 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الجرمانيوم 
*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 89جرمانيوم 

2007-01-30 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الجرمانيوم 
*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1  فردية -زوجية نوى 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 جروح

*BT1 أذيّات 

RT التئام 
RT جلد 

RT نخر 

 جرونتين

USE سبرمين 

 جريان )الدم(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-08 

USE جريان الدم 

 جريان )مائع(

USE جريان الموائع 

 جريان األجسام الصلبة

INIS: 2000-05-19; ETDE: 1985-04-09 

BT1 جريان الموائع 
RT مداولة المواد 

RT هندسة الموائع 

 جريان اإلشعاع

UF )انسياب )إشعاع 
RT إشعاعات 

 جريان الدم

UF )جريان )الدم 

RT أعضاء 
RT أوعية دموية 

RT دوران الدم 

RT ات مَّ ِِ  ِص

 جريان الغاز

UF )مخّمدات )جريان الغاز 

UF منظومات مراقبة أولية 

BT1 جريان الموائع 

NT1 الهواء جريان 

NT1 جريان كنودسن 
NT1 جريان منزلق 

RT إلكتروديناميك الغازات 

RT تحريك هوائي 
RT تسرب الهواء 

RT جريان ثنائي الطور 

RT جريان قابل لالنضغاط 
RT جريان متعدد األطوار 

RT ديناميك الغازات المغنطيسي 

RT ستائر هوائية 

 جريان الماء

INIS: 1992-02-23; ETDE: 1978-07-05 

*BT1 نقل بيئي 

RT أحواض الترقيد 
RT اعتراض 

RT صرف 

RT عواصف 
RT فيضانات 

RT مستجمع األمطار 

RT مياه األمطار 
RT )هطل )مطري 

RT هطوالت جوية 

 جريان الموائع

UF )جريان )مائع 
SF معدَّالت االنزياح 

NT1 جريان األجسام الصلبة 

NT1 جريان الغاز 
NT2 جريان الهواء 

NT2 جريان كنودسن 

NT2 جريان منزلق 
NT1 جريان انتقالي 

NT1 جريان تحت صوتي 
NT1 جريان ثنائي الطور 

NT1 جريان حرج 

NT1 جريان دّوامي 
NT1 جريان سائل 

NT1 جريان شعري 

NT1 جريان صفيحي 
NT1 جريان عبر صوتي 

NT1 جريان غشائي 

NT1 جريان غير مستقر 
NT1 جريان فرط صوتي 

NT1 جريان فوق صوتي 

NT1 جريان قابل لالنضغاط 
NT1 جريان كامن 

NT1 جريان الضغوط 

NT2 جريان مثالي 
NT1 جريان لزج 

NT2 جريان كّويت 

NT1 جريان متعدد األطوار 
NT1 جريان مضطرب 

NT1 جريان وطيد 

NT2 جريان مثالي 
NT1 عدد ستوكس 

RT إظهارالجريان للعيان 

RT اضطراب 
RT اندفاعات 

RT  بنية -تآثرات مائع 

RT  ّتأفّق 

RT تسخين تحريكي هوائي 

RT حارفات 

RT ركود 
RT سدّ الجريان 

RT صرف 

RT طبقات حدودية 
RT طريقة أوِسن 

RT عدد فراود 

RT عدد هارتمان 
RT عدم استقرار ثنائية المجرى 

RT علم الجريان 

RT عملية التكّهف 
RT قانون برنولي 

RT قانون دارسي 

RT  ّقص 
RT  تايلور -ال استقرارية رايلي 

RT ال استقرارية هلمهولتز 

RT لزوجة 
RT معادالت االستمرار 

RT معامل االحتكاك 

RT معدل الجريان 
RT منظومات تبريد المفاعل 

RT موائع 
RT ميكانيك الموائع 

RT ميوعة فائقة 

RT ناثرات 
RT نفاثات 

RT نقل الحرارة 

RT نقل كتلي 
RT نماذج الجريان 

RT هبوط الضغط 

RT هدروديناميك 
RT هدروديناميك مغنطيسي 

RT هدروليك حراري 

RT هندسة الموائع 

 جريان الهواء

INIS: 1991-09-18; ETDE: 1981-01-09 

*BT1 جريان الغاز 

RT تسرب الهواء 
RT تهوية 

RT دوران الغالف الجوي 

RT منظومات تهوية 
RT هواء 

 جريان انتقالي

BT1 جريان الموائع 

 جريان بوازوليو

USE جريان صفيحي 

 جريان تحت صوتي

BT1 جريان الموائع 

RT تحريك هوائي 
RT جريان قابل لالنضغاط 

 جريان تدويمي

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1976-11-01 

USE جريان دّوامي 

 جريان ثنائي الطور

BT1 جريان الموائع 

RT جريان الغاز 
RT جريان سائل 

RT جريان مضطرب 

RT عدد ريتشاردسون 
RT غليان 

RT نقل الحرارة 

 جريان حرارة حرج

USE بدء غليان فقاعي 

 جريان حراري

ETDE: 1994-08-18 

USE تدفق حراري 

 جريان حرج

BT1 جريان الموائع 

RT جريان صفيحي 

RT جريان مضطرب 
RT سرعة حرجة 

 جريان خال من االحتكاك

1986-03-04 

USE جريان مثالي 

 جريان دون الحرج

USE جريان صفيحي 

 جريان دّوامي

UF جريان تدويمي 
BT1 جريان الموائع 

RT ميوعة فائقة 

 جريان سائل

BT1 جريان الموائع 
RT جريان ثنائي الطور 

RT جريان متعدد األطوار 

RT سوائل 
RT موصلية حرارية 

RT موصلية مائية 

RT هدروديناميك 

 جريان شعري

BT1 جريان الموائع 

RT فتائل أنابيب حرارة 

RT مواسير حرارة 

 جريان صفيحي

UF جريان بوازوليو 

UF جريان دون الحرج 
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BT1 جريان الموائع 

RT جريان حرج 
RT جريان لزج 

RT جريان مثالي 

RT جريان مضطرب 
RT لهب صفيحية 

 جريان عبر صوتي

BT1 جريان الموائع 

RT أمواج الصدم 
RT تحريك هوائي 

RT جريان فوق صوتي 

RT جريان قابل لالنضغاط 

 جريان غشائي

1975-08-20 

BT1 جريان الموائع 

RT ميوعة فائقة 
RT  11هليوم 

 جريان غير مستقر

BT1 جريان الموائع 

 جريان فرط صوتي

BT1 جريان الموائع 

 جريان فوق حرج

USE جريان مضطرب 

 جريان فوق صوتي

BT1 جريان الموائع 

RT أمواج الصدم 

RT أنفاق هوائية 
RT تحريك هوائي 

RT جريان عبر صوتي 

RT جريان قابل لالنضغاط 

 جريان قابل لالنضغاط

BT1 جريان الموائع 

RT تحريك هوائي 

RT جريان الغاز 
RT جريان تحت صوتي 

RT جريان عبر صوتي 

RT جريان فوق صوتي 

 جريان كامل

INIS: 1992-03-21; ETDE: 1992-05-22 

SEE جريان الضغوط 

SEE جريان وطيد 

 جريان كامن

BT1 جريان الموائع 

 جريان كنودسن

UF انصباب كنودسن 

UF عدد كنودسن 

*BT1 جريان الغاز 

RT ضغط البخار 

 جريان كّويت

*BT1 جريان لزج 

 جريان الضغوط

SF جريان كامل 
BT1 جريان الموائع 

NT1 جريان مثالي 

RT ستوكس -معادالت نافييه 

 جريان اللزوجي

INIS: 1986-03-04; ETDE: 2002-04-16 

USE جريان مثالي 

 جريان لزج

BT1 جريان الموائع 
NT1 جريان كّويت 

RT جريان صفيحي 

RT جريان مضطرب 
RT عدد براندتل 

RT عدد رينولدز 

RT قانون ستوكس 
RT لزوجة 

RT ستوكس -معادالت نافييه 

 جريان متعدد األطوار

INIS: 1981-08-06; ETDE: 1976-03-11 
BT1 جريان الموائع 

RT جريان الغاز 

RT جريان سائل 

 جريان مثالي

1986-03-04 

USE جريان مثالي 

 جريان مثالي

1986-03-04 
UF جريان خال من االحتكاك 

UF جريان اللزوجي 
UF جريان مثالي 

*BT1 جريان الضغوط 

*BT1 جريان وطيد 
RT جريان صفيحي 

 جريان مضطرب

UF جريان فوق حرج 

BT1 جريان الموائع 
RT اضطراب 

RT جريان ثنائي الطور 

RT جريان حرج 
RT جريان صفيحي 

RT جريان لزج 

RT عدد ريتشاردسون 
RT عدد رينولدز 

RT محاكات الدوامة الكبيرة 

 جريان منزلق

*BT1 جريان الغاز 

 جريان وطيد

SF جريان كامل 

BT1 جريان الموائع 
NT1 جريان مثالي 

RT شروط الحالة الوطيدة 

 ُجَرْيب الشعرة

1975-09-16 
*BT1 جلد 

BT1 خاليا حيوانية 

RT شعر 
RT ظهارة 

 جريب فروت

*BT1 ثِمار 

RT حمضيات 

 جريمة

INIS: 1993-02-18; ETDE: 1983-05-21 

NT1 خداع 

NT1 سرقة 

RT تحّري عن الجريمة 

RT علم الجريمة 

 جزء النترونات المتأخرة

RT نترونات متأخرة 

 جزء عدم االرتداد

2000-04-12 

RT مفعول موسباور 

 جزء ممتص )تشعيع داخلي(

USE تشعيع داخلي 

USE توزعات جرعة مكانية 

 جزئيات متعددة الذرات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1994-08-18 

USE جزيئات 

 ُجُزر

1995-11-22 
NT1 إندونيسيا 

NT1 أوكيناوا 

NT1 إيسلندا 
NT1 البحرين 

NT1 الفليبين 

NT1 برمودا 
NT1 تاسمانيا 

NT1 تايوان 

NT1   األزورُجُزر 

NT1 ُجُزر  الهند الغربية 
NT2 أنتيل الصغرى 

NT3 أنتغوا و باربيودا 

NT3 األنتيل الهولندية 
NT3 بربادوس 

NT3 ترينيداد و توباغو 

NT3 ُجُزر  فيرجين 
NT3 سانت كيتس و نيفيس 

NT3 غرونادا 

NT3 مارتينيك 
NT2 جبال األنتيل الكبرى 

NT3 بورتو ريكو 

NT3 جامايكا 
NT3 كوبا 

NT3 هيسبانيوال 

NT4 جمهورية الدومينيكان 
NT4 هايتي 

NT2 ُجُزر  باهاما 

NT2 سانت فانسان والغرونادين 
NT2 سانت لوسيا 

NT1 ُجُزر  فيرو 

NT1 ُجُزر  كناري 
NT1 ُجُزر  كوريل 

NT1 ُجُزر  كيب فردي 

NT1 ُجُزر  نيوهبريد 
NT1 ُجُزر ألوسيان 

NT2 منطقة جزيرة أمشيتكا 

NT1  جزيرةreunion 
NT1 جزيرة برينس ادوارد 

NT1 ساموا األمريكية 

NT1 سري النكا 
NT1 سنغافورة 

NT1 غرينلندا 

NT1 فيجي 

NT1 قبرص 

NT1 مالديف 

NT1 مالطا 
NT1 مدغشقر 

NT2 جمهورية ماالغاش 

NT1 )مكرونسيا )جزر 
NT2 توفالو 

NT2 ُجُزر  مارشال 

NT3 إنيويتوك 
NT3 جزيرة بيكيني 

NT2 كيريباتي 

NT2 )نورو )في ميكرونسيا 
NT1 منطقة تراست لجزر الباسيفيك 

NT2 ُجُزر  ماريانا 
NT3 غويام 

NT1 موريشيوس 

NT1 نوفايا  زمليا 

NT1 نيوزيلند 

NT1 نيوغينيا 

NT2 بابوا نيوغينيا 
NT1 نيوفاوندلند 

NT1 هاوائي 

RT أوقيانوسيا 
RT بحار 

RT منظومات بيئية أرضية 

 َجَزر

*BT1 خضروات 
*BT1 صف المغنوليّات 

 ُجُزر  األزور

2000-04-12 

*BT1 البرتغال 
BT1 ُجُزر 

 ُجُزر  الباسيفيك

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1978-12-11 
USE أوقيانوسيا 

 ُجُزر  الهند الغربية

BT1 ُجُزر 

NT1 أنتيل الصغرى 
NT2 أنتغوا و باربيودا 

NT2 األنتيل الهولندية 

NT2 بربادوس 
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NT2 ترينيداد و توباغو 

NT2 ُجُزر  فيرجين 
NT2 سانت كيتس و نيفيس 

NT2 غرونادا 

NT2 مارتينيك 
NT1 جبال األنتيل الكبرى 

NT2 بورتو ريكو 

NT2 جامايكا 
NT2 كوبا 

NT2 هيسبانيوال 

NT3 جمهورية الدومينيكان 
NT3 هايتي 

NT1 ُجُزر  باهاما 

NT1 سانت فانسان والغرونادين 
NT1 سانت لوسيا 

RT أمريكا الالتينية 

RT بحر الكاريبي 

 ُجُزر  بالو

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-05-21 

USE منطقة تراست لجزر الباسيفيك 

 ُجُزر  باهاما

BT1 بلدان نامية 
*BT1 ُجُزر  الهند الغربية 

RT المحيط األطلنطي 

 ُجُزر  فارو

USE ُجُزر  فيرو 

 ُجُزر  فيرجين

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1979-07-24 

*BT1 الصغرى أنتيل 
*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

 ُجُزر  فيرو

UF ُجُزر  فارو 

BT1 ُجُزر 
RT المحيط األطلنطي 

RT دنمارك 

 ُجُزر  كناري

2000-04-12 

*BT1 إسبانيا 

BT1 ُجُزر 

 ُجُزر  كوريل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-06-14 

*BT1 االتحاد الروسي 

BT1 ُجُزر 
RT المحيط الهادي 

 ُجُزر  كيب فردي

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1979-12-10 

BT1 ُجُزر 

RT المحيط األطلنطي 

 ُجُزر  مارشال

*BT1 )مكرونسيا )جزر 
NT1 إنيويتوك 

NT1 جزيرة بيكيني 

RT المحيط الهادي 
RT انفجارات نووية 

 ُجُزر  ماريانا

INIS: 1992-06-09; ETDE: 1979-12-17 

*BT1 يفيكمنطقة تراست لجزر الباس 
NT1 غويام 

 ُجُزر  نيوهبريد

1992-06-04 
BT1 ُجُزر 

RT المحيط الهادي 

 ُجُزر ألوسيان

BT1 ُجُزر 
NT1 منطقة جزيرة أمشيتكا 

RT أالسكا 

RT المحيط الهادي 
RT انفجارات نووية 

RT بحر بهرنغ 

 جزر حرارية

2009-01-29 
مناطق حارة بشكل مميز عن محيطها، غالباً بسبب التطور 

 الحضري أو تصريف حرارة النفايات

BT1 منابع حرارية 
RT تدفئة مناطقية 

RT حرارة النفايات 

RT مناطق المدينة 

 ُجُزر مغنطيسية

INIS: 1981-07-06; ETDE: 1978-04-27 

BT1 تشكيالت الحقل المغنطيسي 

RT بالزما 
RT حقول مغنطيسية 

 جزرات الحفر

UF )قُوارات )الحفر 
RT تسجيل بئري 

RT موائع التقوير 

 جزيئات

UF جزئيات متعددة الذرات 
UF نموذج المدارات الجزيئية 

NT1 جزيئات ميزونية 

NT2 جزيئات ميونية 
NT1 دندريميرات 

RT بنية جزيئية 

RT بيولوجيا ُجَزْيئية 
RT حزم جزيئية 

RT عزل في ركازة 

RT قوى فان درفالس 
RT كمون كيهارا 

RT  تيلِّر -مفعول يان 

RT منظومات خافضة للتوتر السطحي 
RT وزن جزيئي 

 جزيئات ميزونية

BT1 جزيئات 

NT1 جزيئات ميونية 
RT ذرات ميزونية 

RT ميزونات 

 جزيئات ميونية

*BT1 جزيئات ميزونية 

RT أيونات ميونية 

RT اندماج محفّز بالميون 
RT ذرات ميونية 

RT ميونات زائد 

RT ميونات ناقص 

 جزيئات نووية

RT تآثرات 

RT نوى 

 REUNIONجزيرة 

2004-05-28 

BT1 ُجُزر 

*BT1 فرنسا 
RT المحيط الهندي 

 براون cfجزيرة العنفة العيارية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-07-29 

SEE  مفاعالت من النوعbwr 
SEE منظومات بخار 

SEE مولدات عنفية 

 جزيرة برينس ادوارد

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1980-07-23 
BT1 ُجُزر 

*BT1 كندا 

RT المحيط األطلنطي 

 جزيرة بيكيني

*BT1 ُجُزر  مارشال 

RT  مشروعredwing 
RT مشروع كاستل 

 جساءة االنقطاع الجيومغنطيسي

USE صالبة عتبية 

 جسم

UF نواحي الجسم 
NT1 أطراف 

NT2 أذرع 

NT3 أيدي 
NT4 أصابع 

NT2 أرجل 

NT3 أقدام 
NT1 أعضاء 

NT2 أعضاء التناسل األنثوية 

NT3 رحم 
NT3 مبايض 

NT2 أعضاء الحس 

NT3 أعضاء سمعية 
NT3 براعم ذوقية 

NT3 جهاز دهليزي 

NT3 عيون 
NT4 شبكية العين 

NT4 عدسة بلّورية 

NT4 قرنية 
NT4 قنوات دمعية 

NT4 مشيمية 

NT4 ملتحمة 
NT2 أعضاء تناسل ذكرية 

NT3 بروستات 

NT3 ُخصى 
NT2 أعضاء حرجة 

NT2 أعضاء مرويّة 

NT2 أمعاء 
NT3 أمعاء دقيقة 

NT3 أمعاء غليظة 

NT4 مستقيم 
NT2 أوعية دموية 

NT3 أوردة 

NT4 جهاز بابي 
NT3 شرايين 

NT4 أبهر 

NT4 إكليليّات 

NT4 شرايين سباتية 

NT4 ية  شرايين مّخِ

NT3 شعريّات 
NT2 بلعوم 

NT2 توتة 

NT2 جلد 
NT3 أظافر 

NT3 بََشرة 

NT3 ُجَرْيب الشعرة 
NT3 شعر 

NT2 حجاب 

NT2 دماغ 
NT3 بصالت شمية 

NT3 ُحَصْين 
NT3 مخ 

NT4 ية  قشرة مّخِ

NT3 مخيخ 

NT3 مهاد 

NT3 وطاء 

NT2 رئات 
NT2 طحال 

NT2 ُغدَد 

NT3 بروستات 
NT3 غدة صنوبرية 

NT3 غدد ثَْدييّة 

NT3 غدد صم 
NT4 بنكرياس 

NT4 غدة درقية 

NT4 غدة نخامية 
NT4 غدد درقية 

NT4 غدد كظرية 

NT3 غدد لُعابية 
NT3 كبد 

NT2 قلب 

NT3 تامور 
NT3 عضلة القلب 

NT2 ُكلى 

NT3 أُنيبيبات 
NT3 ُكبَْيبات 

NT2 لسان 

NT2 َمْري 
NT2 مسلَك بولي 

NT3 حالبان 

NT3 مثانة 
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NT2 معدة 

NT2 نقي العظم 
NT2 هيكل عظمي 

NT3 ُجْمُجمة 

NT4   فك 
NT3 ظنبوب 

NT3 فخذ 

NT3 فقرات 
NT3 مفاصل عظمية 

NT3 هيكل خارجي 

NT1 أنسجة حيوانية 
NT2 أنسجة ُمرّواة 

NT2 بطانة 

NT2 جهاز بطاني شبكي 
NT2 ظهارة 

NT3 بََشرة 

NT2 نسيج ضام 
NT3 أربطة 

NT3 أنسجة عظمية 

NT4 عظم تربيقي 
NT4 قرون الوعل 

NT3 أوتار 

NT3 غضروف 
NT3 ِلفافَة 

NT3 نسيج شحمي 

NT2 نسيج عصبي 
NT2 نقي العظم 

NT1 بطن 

NT1 حوض 
NT1 رأس 

NT2 وجه 

NT3 أنف 
NT3 عيون 

NT4 شبكية العين 

NT4 عدسة بلّورية 

NT4 قرنية 

NT4 قنوات دمعية 

NT4 مشيمية 
NT4 ملتحمة 

NT1 رقبة 

NT1 صدر 
NT2 َمنُِصف 

NT1 منظومة تكّون الدم 

NT2 نقي العظم 
RT احتباس 

RT تركيب الجسم 

RT تشريح 
RT تشعيع كامل الجسم 

RT جيوب 
RT عدّ لكامل الجسم 

 جسوء

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 

USE مرونة 

 جسور

1991-09-25 

BT1 بُنى ميكانيكية 

RT ُطرق 

 جسور )كهربائية(

USE جسور كهربائية 

 جسور حرارية

2005-07-05 
RT توصيل حراري 

RT عزل حراري 

RT فقدان حراري 
RT كسب حراري 

RT مواد بناء 

 جسور طبيعية في نيشنال مونيومنت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-09-08 
BT1 أرٍض عامة 

RT إمدادات بطاقة فوتوفولطية 

RT يوتا 

 جسور كهربائية

UF )جسور )كهربائية 

*BT1 تجهيزات كهربائية 
RT وسائل قياس كهربائية 

 جسيمات

UF جسيمات السقط 
UF  مشعةجسيمات كبيرة 

UF )شظايا )جسيمات 

NT1 جسيمات أولية 
NT1 جسيمات دقيقة 

NT1 جسيمات نانوية 

NT1 حبيبات بين نجمية 
NT1 حبّات 

NT2 حبّات معلَّقة ُكلِّية 

NT2 سناج 
NT1 سناج 

NT1 قطيرات 

RT أغبرة 
RT تبديدات 

RT ترسيب 

RT تصويل 
RT حجم الجسيمات 

RT حالالت هوائية 

RT عدد ستوكس 
RT غروانيات 

RT فيروسات 

RT مبرهنة المماتنة 
RT مساحيق 

RT مسارات الجسيمات 

RT منظومات خافضة للتوتر السطحي 
RT مواد حبيبية 

RT نوى تكثف 

 جسيمات )وقود(

USE حبيبات الوقود 

 XIجسيمات 

*BT1  باريوناتxi 

NT1  جسيماتxi المعتدلة 
NT1  جسيماتxi ناقص 

NT1 جسيمات كساي المضادة 

 المعتدلة XIجسيمات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-07-27 
UF  جسيماتxi معتدلة 

*BT1  جسيماتxi 

 معتدلة xiجسيمات 

1987-12-21 

USE  جسيماتxi المعتدلة 

 ناقص xiجسيمات 

1987-12-21 
USE  جسيماتxi ناقص 

 ناقص XIجسيمات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-07-27 

UF  جسيماتxi ناقص 

*BT1  جسيماتxi 

 جسيمات أساسية

USE جسيمات أولية 

 جسيمات ألفا

UF تصوير شعاعي ذاتي بأشعة ألفا 

*BT1 إشعاعات مؤيِّنة 

BT1 جسيمات مشحونة 
NT1 جسيمات ألفا الشمسية 

NT1 جسيمات ألفا الكونية 

NT1 جسيمات ألفا المتأخرة 
RT أيونات الهليوم 

RT اضمحالل ألفا 

RT حزم جسيمات ألفا 
RT رماد الهليوم 

RT طيوف ألفا 

RT  موللر -قانون جايجر 
RT مصادر جسيمات الفا 

 جسيمات ألفا الشمسية

INIS: 1985-07-22; ETDE: 1975-08-19 

*BT1 جسيمات ألفا 
*BT1 جسيمات شمسية 

 جسيمات ألفا الكونية

1983-03-14 
*BT1 إشعاع كوني أولي 

*BT1 جسيمات ألفا 

 جسيمات ألفا المتأخرة

*BT1 جسيمات ألفا 
RT اضمحالل 

RT اضمحالل ألفا 

 جسيمات أولية

2014-08-20 
إلى  2500الجسيمات مع قطر دائرة التحريك الهوائي من 

 نانومتر. 10000

BT1 جسيمات 

 جسيمات أولية

UF جسيمات أساسية 

NT1 بوزونات متوسطة 
NT2 بوزونات متجهة متوسطة 

NT3  بوزوناتw زائد 

NT3  بوزوناتw ناقص 

NT3  بوزوناتz المعتدلة 

NT1 بوزونات هيغر 

NT1 جسيمات افتراضية 
NT1 جسيمات جمال 

NT2 باريونات جمال 

NT3  باريونات المبداb المعتدلة 
NT2  كواركاتb 

NT3  كواركات مضادةb 

NT2 ميزونات جمال 
NT3  ميزوناتb 

NT4  ميزوناتb المعتدلة 

NT5  ميزوناتb المضادة المعتدلة 
NT4  ميزوناتb ئدزا 

NT4  ميزوناتb ناقص 

NT3  ميزوناتb c 
NT3  ميزوناتb s 

NT3  ميزوناتb*-5325 

NT1 جسيمات دليلة 
NT1 جسيمات غريبة 

NT2 سبوريونات 

NT2  كواركاتs 
NT3  كواركات مضادةs 

NT2 ميزونات غريبة 

NT3 كاؤونات 
NT4 كاؤونات زائد 

NT4 كاؤونات كونية 

NT4 كاؤونات مضادة 
NT5 كاؤونات مضادة معتدلة 

NT4 كاؤونات معتدل 

NT5 كاؤونات مضادة معتدلة 
NT5 كاؤونات معتدلة طويلة العمر 

NT5 كاؤونات معتدلة قصيرة العمر 

NT4 كاؤونات ناقص 
NT3  ميزوناتb s 

NT3  ميزوناتd s-2536 

NT3  ميزوناتd*s-2110 
NT3  ميزوناتds 

NT3  ميزوناتk-1460 

NT3  ميزوناتk-1830 
NT3  ميزوناتk*-1410 

NT3  ميزوناتk*-1680 

NT3  ميزوناتk*-892 
NT3  ميزوناتk*0-1430 

NT3  ميزوناتk*2-1430 

NT3  ميزوناتk*3-1780 
NT3  ميزوناتk*4-2045 

NT3  ميزوناتk1-1270 
NT3  ميزوناتk1-1400 

NT3  ميزوناتk2-1770 

NT3  ميزوناتk2-1820 
NT2 هيبرونات 

NT3 * باريوناتz 

NT3  باريوناتxi 
NT4  باريوناتxi - 1530 

NT4  باريوناتxi - 1690 

NT4  باريوناتxi - 1820 
NT4  باريوناتxi - 1950 

NT4  باريوناتxi - 2030 

NT4  باريوناتxi - 2250 
NT4  باريوناتxi - 2500 

NT4  جسيماتxi 
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NT5  جسيماتxi المعتدلة 

NT5  جسيماتxi ناقص 
NT5 جسيمات كساي المضادة 

NT3 باريونات أوميغا 

NT4  2250 -باريونات أوميغا 
NT4 جسيمات أوميغا 

NT5 جسيمات أوميغا مضادة 

NT5 جسيمات أوميغا ناقص 
NT3 باريونات سيغما 

NT4  1385 -باريونات سيغما 

NT4  1660 -باريونات سيغما 
NT4  1670 -باريونات سيغما 

NT4  1750 -باريونات سيغما 

NT4  1770 -باريونات سيغما 
NT4  1775 -باريونات سيغما 

NT4  1915 -باريونات سيغما 

NT4  1941 -باريونات سيغما 
NT4  2030 -باريونات سيغما 

NT4  2455 -باريونات سيغما 

NT4 جسيمات سيغما 
NT5 جسيمات سيغما المضادة 

NT5 جسيمات سيغما المعتدلة 

NT5 جسيمات سيغما زائد 
NT5 ما ناقصجسيمات سيغ 

NT3 باريونات المبدا 

NT4  1405 -باريونات المبدا 
NT4  1520 -باريونات المبدا 

NT4  1600 -باريونات المبدا 

NT4  1670 -باريونات المبدا 
NT4  1690 -باريونات المبدا 

NT4  1800 -باريونات المبدا 

NT4  1810 -باريونات المبدا 
NT4  1820 -باريونات المبدا 

NT4  1830 -باريونات المبدا 

NT4  1890 -باريونات المبدا 

NT4  2100 -باريونات المبدا 

NT4  2110باريونات المبدا 

NT4 جسيمات المبدا 
NT5 جسيمات المبدا المضادة 

NT3  2130 -باريونات المبدا-n 

NT3 هيبرونات مضادة 
NT4 جسيمات أوميغا مضادة 

NT4 جسيمات سيغما المضادة 

NT4 جسيمات كساي المضادة 
NT4 جسيمات المبدا المضادة 

NT1 جسيمات فتنة 

NT2 باريونات مفتونة 
NT3  باريوناتxi c المعتدلة 

NT3  باريوناتxi c زائد 
NT3  باريونات أوميغاc المعتدلة 

NT3  باريونات سيغماc-2455 

NT3  باريونات المبداc-2625 

NT3  باريونات المبداc زائد 

NT2  كواركاتc 

NT3  كواركات مضادةc 
NT2 ميزونات مفتونة 

NT3  ميزوناتb c 

NT3  ميزوناتd 
NT4  ميزوناتd زائد 

NT4  ميزوناتd معتدلة 

NT5  ميزوناتd المضادة المعتدلة 
NT4  ميزوناتd ناقص 

NT3  ميزوناتd s-2536 

NT3  ميزوناتd*-2010 
NT3  ميزوناتd*2-2460 

NT3  ميزوناتd*s-2110 

NT3  ميزوناتd1-2420 
NT3  ميزوناتds 

NT1 جسيمات مضادة 

NT2 باريونات مضادة 
NT3 نكليونات مضادة 

NT4 بروتونات مضادة 

NT4 نترونات مضادة 
NT3 هيبرونات مضادة 

NT4 جسيمات أوميغا مضادة 

NT4 جسيمات سيغما المضادة 
NT4 جسيمات كساي المضادة 

NT4 جسيمات المبدا المضادة 

NT2 دةكاؤونات مضا 

NT3 كاؤونات مضادة معتدلة 

NT2 كواركات مضادة 
NT3  كواركات مضادةb 

NT3  كواركات مضادةc 

NT3  كواركات مضادةd 
NT3  كواركات مضادةs 

NT3  كواركات مضادةt 

NT3  كواركات مضادةu 
NT2 لبتونات مضادة 

NT3 بوزيترونات 

NT4 بوزيترونات كونية 
NT3 ميونات زائد 

NT3 نترينوهات مضادة 

NT4 نترينوهات مضادة إلكترونية 
NT4 نترينوهات مضادة ميونية 

NT2 ميزونات مضادة 

NT3 ميزونات مضادة شبه سلمية 
NT4  ميزوناتb المضادة المعتدلة 

NT4  ميزوناتd المضادة المعتدلة 

NT1 جسيمات معدومة الكتلة 
NT2 غرافيتونات 

NT2 فوتونات 

NT3 فوتونات كونية 
NT2 نترينوهات 

NT3 جيونترينوهات 

NT3 نترونات تاو 
NT3 نترينوهات إلكترونية 

NT4 نترينوهات مضادة إلكترونية 

NT3 نترينوهات شمسية 
NT3 نترينوهات عقيمة 

NT3 نترينوهات كونية 

NT3 نترينوهات مضادة 
NT4 نترينوهات مضادة إلكترونية 

NT4 نترينوهات مضادة ميونية 

NT3 نترينوهات ميونية 

NT4 ضادة ميونيةنترينوهات م 

NT1 جسيمات مفترضة 

NT2 إنفالتونات 
NT2  .الجسيمات الضخمة ضعيفة التفاعل 

NT2 بريونات 

NT2 بلكتونات 
NT2 بوزونات غولدستون 

NT3 أكسيونات 

NT3 ماجورونات 
NT2 تاكيونات 

NT2 جسيمات ذروة 

NT3  كواركاتt 
NT4  كواركات مضادةt 

NT2 جسيمات فائقة التناظر 
NT3 ديالتينوس 

NT3 غرافيتينوس 

NT3 غلوونات 

NT3 فوتينوهات 

NT3  محطة الطاقة النوويةzino   

NT3 مدمنوا الخمر 
NT3 نيوترالينوهات 

NT3 هيغزينوس 

NT2 ديالتونس 
NT2 ديونات 

NT2 سبوريونات 

NT2 غرافيتونات 
NT2 كواركات لبتونية 

NT2 ميونات معتدلة ثقيلة 

NT2 نترينوهات عقيمة 
NT2 يسيةوحيدات قطب مغنط 

NT1 لبتونات 

NT2 إلكترونات 
NT3 إلكترونات الذيل 

NT3 إلكترونات خارجة 

NT3 إلكترونات شمسية 
NT3 إلكترونات فورية 

NT3 إلكترونات كونية 

NT3 إلكترونات مأسورة 
NT3 إلكترونات مذّوبة 

NT3 إلكترونات منفلتة 

NT2 لبتونات ثقيلة 
NT3 جسيمات تاو 

NT3 ميونات معتدلة ثقيلة 

NT3 نترونات تاو 

NT2 لبتونات مضادة 

NT3 بوزيترونات 
NT4 بوزيترونات كونية 

NT3 ميونات زائد 

NT3 نترينوهات مضادة 
NT4 نترينوهات مضادة إلكترونية 

NT4 نترينوهات مضادة ميونية 

NT2 ميونات 
NT3 ميونات زائد 

NT3 ميونات كونية 

NT3 ميونات ناقص 
NT2 نترينوهات 

NT3 جيونترينوهات 

NT3 نترونات تاو 
NT3 نترينوهات إلكترونية 

NT4 نترينوهات مضادة إلكترونية 

NT3 نترينوهات شمسية 
NT3 نترينوهات عقيمة 

NT3 نترينوهات كونية 

NT3 نترينوهات مضادة 
NT4 نترينوهات مضادة إلكترونية 

NT4 نترينوهات مضادة ميونية 

NT3 نترينوهات ميونية 
NT4 نترينوهات مضادة ميونية 

NT1  َدروناته 

NT2 باريونات 
NT3  باريوناتn* 

NT4  باريوناتn 

NT5  باريوناتn-1440 
NT5  باريوناتn-1520 

NT5  باريوناتn-1535 

NT5  باريوناتn-1650 
NT5  باريوناتn-1675 

NT5  باريوناتn-1680 

NT5  باريوناتn-1700 

NT5  باريوناتn-1710 

NT5  باريوناتn-1720 

NT5  باريوناتn-1960 
NT5  باريوناتn-1990 

NT5  باريوناتn-2000 

NT5  باريوناتn-2080 
NT5  باريوناتn-2100 

NT5  باريوناتn-2190 

NT5  باريوناتn-2250 
NT5  باريوناتn-3000 

NT4 باريونات دلتا 

NT5  باريوناتdelta-1950 
NT5  1232 -باريونات دلتا 

NT5  1600 -باريونات دلتا 
NT5  1620 -باريونات دلتا 

NT5  1700 -باريونات دلتا 

NT5  1900 -باريونات دلتا 

NT5  1905 -باريونات دلتا 

NT5  1910 -باريونات دلتا 

NT5  1920 -باريونات دلتا 
NT5  1930 -باريونات دلتا 

NT5  2000 -باريونات دلتا 

NT5  2150 -باريونات دلتا 
NT5  2200 -باريونات دلتا 

NT5  2400 -باريونات دلتا 

NT5 2420 -نات دلتا باريو 
NT5  3000 -باريونات دلتا 

NT3 باريونات ثنائية 

NT4  باريونات ثنائيةnn-2170 
NT4  باريونات ثنائيةnn-2250 

NT4  2130 -باريونات المبدا-n 

NT4 بروتونات ثنائية 
NT4 نترونات ثنائية 

NT3 باريونات جمال 

NT4  باريونات المبداb المعتدلة 
NT3 باريونات مضادة 

NT4 نكليونات مضادة 

NT5 بروتونات مضادة 
NT5 نترونات مضادة 

NT4 هيبرونات مضادة 

NT5 جسيمات أوميغا مضادة 
NT5 جسيمات سيغما المضادة 

NT5 جسيمات كساي المضادة 

NT5 جسيمات المبدا المضادة 
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NT3 باريونات مفتونة 

NT4  باريوناتxi c المعتدلة 
NT4  باريوناتxi c زائد 

NT4 ميغا باريونات أوc المعتدلة 

NT4  باريونات سيغماc-2455 
NT4  باريونات المبداc-2625 

NT4  باريونات المبداc زائد 

NT3 نكليونات 
NT4 بروتونات 

NT5 بروتونات ثنائية 

NT5 بروتونات شمسية 
NT5 بروتونات ضوئية 

NT5 بروتونات فورية 

NT5 بروتونات كونية 
NT5 بروتونات مأسورة 

NT5 بروتونات متأخرة 

NT5 بروتونات مضادة 
NT4 نترونات 

NT5 متعددة النترينوهات 

NT6 ثالثي النترونات 
NT6 نترونات ثنائية 

NT6 نترونات رباعية 

NT5 نترونات االنشطار 
NT6 نترونات فورية 

NT6 نترونات متأخرة 

NT5 نترونات التجاوب 
NT5 نترونات المفاعل 

NT5 نترونات باردة 

NT6 نترونات فوق باردة 
NT5 نترونات بطيئة 

NT5 نترونات حرارية 

NT5 نترونات سريعة 
NT5 نترونات شمسية 

NT5 نترونات فوتونية 

NT5 نترونات فوق حرارية 

NT5 نترونات كونية 

NT5 بيتا -نترونات متأخرة 

NT5 نترونات متوسطة 
NT5 نترونات مضادة 

NT4 نكليونات ضوئية 

NT5 بروتونات ضوئية 
NT5 نترونات فوتونية 

NT4 نكليونات مضادة 

NT5 بروتونات مضادة 
NT5 نترونات مضادة 

NT3 هيبرونات 

NT4 * باريوناتz 
NT4  باريوناتxi 

NT5  باريوناتxi - 1530 
NT5  باريوناتxi - 1690 

NT5  باريوناتxi - 1820 

NT5  باريوناتxi - 1950 

NT5  باريوناتxi - 2030 

NT5  باريوناتxi - 2250 

NT5  باريوناتxi - 2500 
NT5  جسيماتxi 

NT6  جسيماتxi المعتدلة 

NT6  جسيماتxi ناقص 
NT6 جسيمات كساي المضادة 

NT4 باريونات أوميغا 

NT5  2250 -باريونات أوميغا 
NT5 جسيمات أوميغا 

NT6 جسيمات أوميغا مضادة 

NT6 جسيمات أوميغا ناقص 
NT4 باريونات سيغما 

NT5  1385 -باريونات سيغما 

NT5  1660 -باريونات سيغما 
NT5  1670 -باريونات سيغما 

NT5  1750 -باريونات سيغما 

NT5  1770 -باريونات سيغما 
NT5  1775 -باريونات سيغما 

NT5  1915 -باريونات سيغما 

NT5  1941 -باريونات سيغما 
NT5  2030 -باريونات سيغما 

NT5  2455 -باريونات سيغما 

NT5 جسيمات سيغما 
NT6 جسيمات سيغما المضادة 

NT6 جسيمات سيغما المعتدلة 

NT6 جسيمات سيغما زائد 

NT6 جسيمات سيغما ناقص 

NT4 باريونات المبدا 
NT5  1405 -باريونات المبدا 

NT5  1520 -باريونات المبدا 

NT5  1600 -باريونات المبدا 
NT5  1670 -باريونات المبدا 

NT5  1690 -باريونات المبدا 

NT5  1800 -باريونات المبدا 
NT5  1810 -باريونات المبدا 

NT5  1820 -باريونات المبدا 

NT5  1830 -باريونات المبدا 
NT5  1890 -باريونات المبدا 

NT5  2100 -باريونات المبدا 

NT5  2110باريونات المبدا 
NT5 جسيمات المبدا 

NT6 جسيمات المبدا المضادة 

NT4  2130 -باريونات المبدا-n 
NT4 هيبرونات مضادة 

NT5 جسيمات أوميغا مضادة 

NT5 جسيمات سيغما المضادة 
NT5 جسيمات كساي المضادة 

NT5 جسيمات المبدا المضادة 

NT2 جسيمات التجاوب 
NT3 تجاوبات غريبة 

NT2 ميزونات 

NT3 باريونيوم 
NT3 بوتومونيوم 

NT4  10023 -ميزونات إبسيلون 

NT4  10355 -ميزونات إبسيلون 
NT4  10580 -ميزونات إبسيلون 

NT4  10860 -ميزونات إبسيلون 

NT4  11020 -ميزونات إبسيلون 
NT4  9460 -ميزونات إبسيلون 

NT4  10235ميزونات خي - b0 

NT4  10255ميزونات خي - b1 

NT4  10270ميزونات خي - b2 

NT4  9860ميزونات خي - b0 

NT4  9890ميزونات خي - b1 
NT4  9915ميزونات خي - b2 

NT3 تشارمونيوم 

NT4  ميزوناتeta c-2980 
NT4  ميزوناتeta c-3590 

NT4  ميزوناتj psi-3097 

NT4  ميزوناتpsi-3685 
NT4  ميزوناتpsi-3770 

NT4  ميزوناتpsi-4040 

NT4  ميزوناتpsi-4160 
NT4  ميزوناتpsi-4415 

NT4  3415 - 0ميزونات خي 
NT4  3510 - 1ميزونات خي 

NT4  3555 - 2ميزونات خي 

NT3 توبونيوم 

NT3 سترينجونيوم 

NT4  ميزوناتf2 prime - 1525 

NT3  ميزوناتphi 
NT4  ميزوناتphi-1020 

NT4  ميزوناتphi-1680 

NT4  ميزوناتphi3-1850 
NT3  ميزوناتx - 1700 

NT3  ميزوناتx - 1935 

NT3 ات ميزونx - 2220 
NT3  ميزوناتx- 3075 

NT3 ميزونات الشعاع المحوري 

NT4   ميزوناتb1 - 1235 
NT4  ميزوناتa1-1260 

NT4  ميزوناتd s-2536 

NT4  ميزوناتd1-2420 
NT4  ميزوناتf1 - 1285 

NT4  ميزوناتf1 - 1420 

NT4  ميزوناتf1 - 1510 
NT4  ميزوناتh1-1170 

NT4  ميزوناتk1-1270 

NT4  ميزوناتk1-1400 
NT4  3510 - 1ميزونات خي 

NT4  9890ميزونات خي - b1 

NT3 ميزونات تنسورية 
NT4  ميزوناتa2-1320 

NT4  ميزوناتa4-2040 

NT4  ميزوناتa6-2450 

NT4  ميزوناتd*2-2460 

NT4  ميزوناتf2 - 1270 
NT4  ميزوناتf2 - 1430 

NT4  ميزوناتf2 - 1720 

NT4  ميزوناتf2 - 1810 
NT4  ميزوناتf2 - 2010 

NT4  ميزوناتf2 - 2300 

NT4  ميزوناتf2 - 2340 
NT4  ميزوناتf2 prime - 1525 

NT4  ميزوناتf4 - 2050 

NT4  ميزوناتf4 - 2300 
NT4  ميزوناتf6 - 2510 

NT4  ميزوناتk*2-1430 

NT4  ميزوناتk*3-1780 
NT4  ميزوناتk*4-2045 

NT4  ميزوناتk2-1770 

NT4  ميزوناتk2-1820 
NT4  ميزوناتphi3-1850 

NT4  ميزوناتpi2-1670 

NT4  ميزوناتpi2-2100 
NT4  ميزوناتrho-1690 

NT4  ميزوناتrho-2250 

NT4  ميزوناتrho-2350 
NT4  1670 -ميزونات أوميغا 

NT4  3555 - 2ميزونات خي 

NT4  9915ميزونات خي - b2 
NT3 ميزونات جمال 

NT4  ميزوناتb 

NT5  ميزوناتb المعتدلة 
NT6  ميزوناتb المضادة المعتدلة 

NT5  ميزوناتb زائد 

NT5  ميزوناتb ناقص 
NT4  ميزوناتb c 

NT4  ميزوناتb s 

NT4  ميزوناتb*-5325 

NT3 ميزونات سلّمية 

NT4  ميزوناتa0-980 

NT4  ميزوناتf0 - 1240 
NT4  ميزوناتf0 - 1300 

NT4  ميزوناتf0 - 1590 

NT4  ميزوناتf0 - 1730 
NT4  ميزوناتf0 - 980 

NT4  ميزوناتk*0-1430 

NT4  3415 - 0ميزونات خي 
NT3 ميزونات شبه سلمية 

NT4 بيونات 

NT5 بيونات زائدة 
NT5 بيونات كونية 

NT5 بيونات معتدلة 
NT5 بيونات ناقص 

NT4 كاؤونات 

NT5 كاؤونات زائد 

NT5 كاؤونات كونية 

NT5 كاؤونات مضادة 

NT6 كاؤونات مضادة معتدلة 
NT5 كاؤونات معتدل 

NT6 كاؤونات مضادة معتدلة 

NT6 كاؤونات معتدلة طويلة العمر 
NT6 كاؤونات معتدلة قصيرة العمر 

NT5 كاؤونات ناقص 

NT4  ميزوناتb 
NT5  ميزوناتb المعتدلة 

NT6  ميزوناتb المضادة المعتدلة 

NT5  ميزوناتb زائد 
NT5  ميزوناتb ناقص 

NT4  ميزوناتb c 

NT4  ميزوناتb s 
NT4  ميزوناتd 

NT5  ميزوناتd زائد 

NT5  ميزوناتd معتدلة 
NT6  ميزوناتd المضادة المعتدلة 

NT5  ميزوناتd ناقص 

NT4  ميزوناتds 
NT4  ميزوناتeta 

NT4  ميزوناتeta-1295 

NT4  ميزوناتeta-1440 
NT4  ميزوناتeta c-2980 

NT4  ميزوناتeta prime-958 

NT4  ميزوناتk-1460 
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NT4  ميزوناتk-1830 

NT4  ميزوناتpi-1300 
NT4  ميزوناتpi-1770 

NT4 ميزونات مضادة شبه سلمية 

NT5  ميزوناتb المضادة المعتدلة 
NT5  ميزوناتd المضادة المعتدلة 

NT3 ميزونات غريبة 

NT4 كاؤونات 
NT5 كاؤونات زائد 

NT5 كاؤونات كونية 

NT5 كاؤونات مضادة 
NT6 كاؤونات مضادة معتدلة 

NT5 كاؤونات معتدل 

NT6 كاؤونات مضادة معتدلة 
NT6 كاؤونات معتدلة طويلة العمر 

NT6 كاؤونات معتدلة قصيرة العمر 

NT5 كاؤونات ناقص 
NT4  ميزوناتb s 

NT4  ميزوناتd s-2536 

NT4  ميزوناتd*s-2110 
NT4  ميزوناتds 

NT4  ميزوناتk-1460 

NT4  ميزوناتk-1830 
NT4  ميزوناتk*-1410 

NT4  ميزوناتk*-1680 

NT4  ميزوناتk*-892 
NT4  ميزوناتk*0-1430 

NT4  ميزوناتk*2-1430 

NT4  ميزوناتk*3-1780 
NT4  ميزوناتk*4-2045 

NT4  ميزوناتk1-1270 

NT4  ميزوناتk1-1400 
NT4  ميزوناتk2-1770 

NT4  ميزوناتk2-1820 

NT3 ميزونات متجهة 

NT4  ميزوناتb*-5325 

NT4  ميزوناتd*-2010 

NT4  ميزوناتj psi-3097 
NT4  ميزوناتk*-1410 

NT4  ميزوناتk*-1680 

NT4  ميزوناتk*-892 
NT4  ميزوناتphi-1020 

NT4  ميزوناتphi-1680 

NT4  ميزوناتpsi-3685 
NT4  ميزوناتpsi-3770 

NT4  ميزوناتpsi-4040 

NT4  ميزوناتpsi-4160 
NT4  ميزوناتpsi-4415 

NT4  ميزوناتrho-1450 
NT4  ميزوناتrho-1700 

NT4  ميزوناتrho-2150 

NT4  ميزوناتrho-770 

NT4  10023 -ميزونات إبسيلون 

NT4  10355 -ميزونات إبسيلون 

NT4  10580 -ميزونات إبسيلون 
NT4  10860 -ميزونات إبسيلون 

NT4  11020 -ميزونات إبسيلون 

NT4  9460 -ميزونات إبسيلون 
NT4 1420 -زونات أوميغا مي 

NT4  1675 -ميزونات أوميغا 

NT4  782 -ميزونات أوميغا 
NT3 ميزونات مضادة 

NT4 ميزونات مضادة شبه سلمية 

NT5  ميزوناتb المضادة المعتدلة 
NT5  ميزوناتd المضادة المعتدلة 

NT3 ميزونات مفتونة 

NT4  ميزوناتb c 
NT4  ميزوناتd 

NT5  ميزوناتd زائد 

NT5  ميزوناتd معتدلة 
NT6  ميزوناتd المضادة المعتدلة 

NT5  ميزوناتd ناقص 

NT4  ميزوناتd s-2536 
NT4  ميزوناتd*-2010 

NT4  ميزوناتd*2-2460 

NT4  ميزوناتd*s-2110 
NT4  ميزوناتd1-2420 

NT4  ميزوناتds 

RT ثوابت أساسية 

RT نظرية مصدر شفينغر 

RT نظرية نقل الجسيمات المشحونة 

 جسيمات أوميغا

1995-07-17 

UF أوميغا ناقص 

*BT1 باريونات أوميغا 
NT1 جسيمات أوميغا مضادة 

NT1 جسيمات أوميغا ناقص 

 جسيمات أوميغا مضادة

*BT1 جسيمات أوميغا 
*BT1 هيبرونات مضادة 

 جسيمات أوميغا ناقص

1995-07-17 
*BT1 جسيمات أوميغا 

 جسيمات اختبار

RT جسيمات مشحونة 

 جسيمات افتراضية

BT1 جسيمات أولية 
RT تبعثر ال مرن عميق 

 جسيمات التجاوب

*BT1 َهدرونات 

NT1 تجاوبات غريبة 
RT تجاوب 

RT رسم بياني موشوري 
RT مخطط داليتز 

RT مفعول ِدك 

 جسيمات الذوق

INIS: 1978-08-14; ETDE: 1978-10-19 
SEE كواركات 

 جسيمات السقط

USE جسيمات 

USE َسْقط 

 جسيمات بومرانشوك

UF بومرونات 

BT1 أشباه جسيمات 
RT  أقطابregge 

RT قاعدة موريسون 

 جسيمات بيتا

*BT1 إشعاعات مؤيِّنة 
BT1 جسيمات مشحونة 

RT إلكترونات 

RT اضمحالل بيتا 
RT بوزيترونات 

RT كشف بيتا 

RT منابع بيتا 

 جسيمات تاو

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1978-02-14 

UF تاوونات 

UF لبتونات تاو 
*BT1 لبتونات ثقيلة 

RT  تاو -تطابق خواص اإللكترون والميون 

 جسيمات ثالثية

USE كواركات 

 جسيمات ثالثية

1975-08-11 

USE كواركات 

 جسيمات جمال

INIS: 1995-10-04; ETDE: 1979-04-11 

UF جسيمات قاع 

BT1 جسيمات أولية 
NT1 باريونات جمال 

NT2  باريونات المبداb عتدلةالم 

NT1  كواركاتb 
NT2  كواركات مضادةb 

NT1 ميزونات جمال 

NT2  ميزوناتb 
NT3  ميزوناتb المعتدلة 

NT4  ميزوناتb المضادة المعتدلة 

NT3  ميزوناتb زائد 
NT3  ميزوناتb ناقص 

NT2  ميزوناتb c 

NT2  ميزوناتb s 
NT2  ميزوناتb*-5325 

RT بوتومونيوم 

RT جسيمات ذروة 
RT نموذج الكواركات 

RT نموذج النكهة 

 جسيمات حالَّة

1999-04-20 
RT عات تحت خلوية  توزُّ

RT معقدات غولجي 

 جسيمات دقيقة

*BT1 جسيمات ريبية 
RT آزات أكسدة مختلطة الوظيفة 

RT رنا 

 جسيمات دقيقة

2014-08-20 

إلى  100الجسيمات مع قطر دائرة التحريك الهوائي من 
 نانومتر. 2500

BT1 ماتجسي 

 جسيمات دليلة

INIS: 1981-11-26; ETDE: 1976-09-28 

BT1 جسيمات أولية 
RT إنتاج الجسيمات 

RT نماذج الجسيمات 

 جسيمات ذروة

INIS: 1985-07-23; ETDE: 1985-08-09 
*BT1 جسيمات مفترضة 

NT1  كواركاتt 

NT2  كواركات مضادةt 
RT توبونيوم 

RT جسيمات جمال 

RT نموذج النكهة 

 جسيمات رشاقة

INIS: 1978-08-14; ETDE: 1978-10-19 

SEE كواركات 

 جسيمات ريبية

1999-04-20 

BT1 نات خلوية  مكّوِ

NT1 جسيمات دقيقة 
RT عات تحت خلوية  توزُّ

RT رنا 

RT رنا ريبوزومي 
RT روامز 

 جسيمات سيغما

*BT1 باريونات سيغما 

NT1 جسيمات سيغما المضادة 

NT1 جسيمات سيغما المعتدلة 

NT1 جسيمات سيغما زائد 
NT1 جسيمات سيغما ناقص 

 جسيمات سيغما المضادة

*BT1 جسيمات سيغما 

*BT1 هيبرونات مضادة 

 جسيمات سيغما المعتدلة

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-26 

UF سيغما معتدلة 

SF  1193 -تجاوبات سيغما 
*BT1 جسيمات سيغما 

 دجسيمات سيغما زائ

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-26 
UF سيغما زائد 

SF  1193 -تجاوبات سيغما 

*BT1 جسيمات سيغما 

 جسيمات سيغما ناقص

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-26 

UF سيغما ناقص 

SF  1193 -تجاوبات سيغما 
*BT1 جسيمات سيغما 
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 جسيمات شحمية

INIS: 1980-02-26; ETDE: 1979-07-18 
UF دة الصفيحات  حويصالت ليبيدية متعدِّ

RT شحميات 

RT عالج كيميائي 
RT نات خلوية  مكّوِ

RT ناقالت 

RT هيولى 

 جسيمات شمسية

1985-11-18 

UF جسيمات شمسية عالية الطاقة 

*BT1 إشعاع شمسي 
NT1 إلكترونات شمسية 

NT1 بروتونات شمسية 

NT1 جسيمات ألفا الشمسية 
NT1 نترونات شمسية 

NT1 نترينوهات شمسية 

RT امتصاص القلنسوة القطبية 
RT ُشواظ شمسي 

 جسيمات شمسية عالية الطاقة

1985-11-18 
USE جسيمات شمسية 

 جسيمات غريبة

1995-10-04 

BT1 جسيمات أولية 
NT1 سبوريونات 

NT1  كواركاتs 

NT2  كواركات مضادةs 
NT1 ميزونات غريبة 

NT2 كاؤونات 

NT3 كاؤونات زائد 
NT3 كاؤونات كونية 

NT3 كاؤونات مضادة 

NT4 كاؤونات مضادة معتدلة 
NT3 كاؤونات معتدل 

NT4 كاؤونات مضادة معتدلة 

NT4 كاؤونات معتدلة طويلة العمر 
NT4 كاؤونات معتدلة قصيرة العمر 

NT3 كاؤونات ناقص 

NT2  ميزوناتb s 
NT2  ميزوناتd s-2536 

NT2  ميزوناتd*s-2110 

NT2  ميزوناتds 
NT2  ميزوناتk-1460 

NT2  ميزوناتk-1830 

NT2  ميزوناتk*-1410 
NT2  ميزوناتk*-1680 

NT2  ميزوناتk*-892 
NT2  ميزوناتk*0-1430 

NT2  ميزوناتk*2-1430 

NT2  ميزوناتk*3-1780 
NT2  ميزوناتk*4-2045 

NT2  ميزوناتk1-1270 

NT2  ميزوناتk1-1400 
NT2  ميزوناتk2-1770 

NT2  ميزوناتk2-1820 

NT1 هيبرونات 
NT2 * باريوناتz 

NT2  باريوناتxi 

NT3  باريوناتxi - 1530 
NT3  باريوناتxi - 1690 

NT3  باريوناتxi - 1820 

NT3  باريوناتxi - 1950 
NT3  باريوناتxi - 2030 

NT3  باريوناتxi - 2250 

NT3  باريوناتxi - 2500 
NT3  جسيماتxi 

NT4  جسيماتxi المعتدلة 

NT4  جسيماتxi ناقص 
NT4 جسيمات كساي المضادة 

NT2 باريونات أوميغا 

NT3  2250 -باريونات أوميغا 
NT3 جسيمات أوميغا 

NT4 جسيمات أوميغا مضادة 

NT4 جسيمات أوميغا ناقص 
NT2 باريونات سيغما 

NT3  1385 -باريونات سيغما 

NT3  1660 -باريونات سيغما 

NT3  1670 -باريونات سيغما 
NT3 1750 -ونات سيغما باري 

NT3  1770 -باريونات سيغما 

NT3  1775 -باريونات سيغما 
NT3  1915 -باريونات سيغما 

NT3  1941 -باريونات سيغما 

NT3  2030 -باريونات سيغما 
NT3  2455 -باريونات سيغما 

NT3 جسيمات سيغما 

NT4 جسيمات سيغما المضادة 
NT4 جسيمات سيغما المعتدلة 

NT4 جسيمات سيغما زائد 

NT4 جسيمات سيغما ناقص 
NT2 باريونات المبدا 

NT3  1405 -باريونات المبدا 

NT3  1520 -باريونات المبدا 
NT3  1600 -باريونات المبدا 

NT3  1670 -باريونات المبدا 

NT3  1690 -باريونات المبدا 
NT3  1800 -باريونات المبدا 

NT3  1810 -باريونات المبدا 

NT3  1820 -باريونات المبدا 
NT3  1830 -باريونات المبدا 

NT3  1890 -باريونات المبدا 

NT3  2100 -باريونات المبدا 
NT3  2110باريونات المبدا 

NT3 جسيمات المبدا 

NT4 جسيمات المبدا المضادة 
NT2  2130 -باريونات المبدا-n 

NT2 هيبرونات مضادة 

NT3 جسيمات أوميغا مضادة 
NT3 جسيمات سيغما المضادة 

NT3 جسيمات كساي المضادة 

NT3 جسيمات المبدا المضادة 

RT سترينجونيوم 

RT غرابة 

 جسيمات فائقة التناظر

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-16 

USE جسيمات فائقة التناظر 

 جسيمات فائقة التناظر

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-03-16 
UF جسيمات فائقة التناظر 

*BT1 جسيمات مفترضة 

NT1 ديالتينوس 
NT1 غرافيتينوس 

NT1 غلوونات 

NT1 فوتينوهات 
NT1  محطة الطاقة النوويةzino   

NT1 مدمنوا الخمر 

NT1 نيوترالينوهات 

NT1 هيغزينوس 

 جسيمات فتنة

1995-09-08 

BT1 جسيمات أولية 
NT1 باريونات مفتونة 

NT2  باريوناتxi c المعتدلة 

NT2  باريوناتxi c زائد 
NT2  باريونات أوميغاc المعتدلة 

NT2  باريونات سيغماc-2455 

NT2  باريونات المبداc-2625 
NT2  باريونات المبداc زائد 

NT1  كواركاتc 
NT2  كواركات مضادةc 

NT1 ميزونات مفتونة 

NT2  ميزوناتb c 
NT2  ميزوناتd 

NT3  ميزوناتd زائد 

NT3  ميزوناتd معتدلة 
NT4  ميزوناتd المضادة المعتدلة 

NT3  ميزوناتd ناقص 

NT2  ميزوناتd s-2536 
NT2  ميزوناتd*-2010 

NT2  ميزوناتd*2-2460 

NT2  ميزوناتd*s-2110 
NT2  ميزوناتd1-2420 

NT2  ميزوناتds 

RT إيزوسبين 

RT تشارمونيوم 
RT  زمرsu-3 

RT شحنة مفرطة 

RT نموذج الكواركات 
RT نموذج لوني 

RT َهدرونات 

 جسيمات فيكوبيلية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-03-10 
BT1 نات خلوية  مكّوِ

RT أصبغة 

RT إصطناع ضوئي 
RT بروتينات الفيكوبيلي 

RT طحالب 

RT فيكوسيانين 

 جسيمات قاع

INIS: 1985-01-17; ETDE: 1985-02-22 

USE جسيمات جمال 

 جسيمات كاذبة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-11-29 

USE إنستانتونات 

 جسيمات كبيرة محمولة بالهواء

1991-08-14 
USE حبّات 

 جسيمات كبيرة مشعة

USE جسيمات 

USE حالالت مشعة 

 جسيمات كتلة ضعيفة التأثر

2013-11-07 

USE  .الجسيمات الضخمة ضعيفة التفاعل 

 جسيمات كساي المضادة

*BT1  جسيماتxi 

*BT1 هيبرونات مضادة 

 جسيمات كونية

USE إشعاع كوني 

 جسيمات المبدا

UF  1115 -تجاوبات المبدا 

UF المبدا معتدلة 
*BT1 باريونات المبدا 

NT1 جسيمات المبدا المضادة 

 جسيمات المبدا المضادة

*BT1 جسيمات المبدا 
*BT1 هيبرونات مضادة 

 جسيمات محمولة بالهواء

INIS: 1991-08-14; ETDE: 1981-09-08 

USE حبّات 

 جسيمات محمولة على الماء

INIS: 1991-08-14; ETDE: 1981-09-08 

USE حبّات 

 جسيمات مستنشقة

2013-11-27 

SEE حبّات 

SEE حالالت هوائية 

 جسيمات مشتبكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1991-08-21 

USE معقدات غولجي 

 جسيمات مشحونة

NT1 أيونات 
NT2 أبصال 

NT3 أنيونات متعددة المتجانسة 
NT3  ناقص 1أيونات الهدروجين 

NT2 أيونات 

NT2 أيونات  الكربون 
NT2 أيونات أينشتاينيوم 

NT2 أيونات األرغون 

NT2 أيونات األستاتين 
NT2 أيونات األكتينيوم 

NT2 أيونات األكسجين 

NT2 أيونات األلمنيوم 
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NT2 أيونات األمريسيوم 

NT2 أيونات األنتيموان 
NT2 أيونات اإلنديوم 

NT2 األوسميوم أيونات 

NT2 أيونات اإليتربيوم 
NT2 أيونات اإليتريوم 

NT2 أيونات اإليريديوم 

NT2 أيونات االوروبيوم 
NT2 أيونات الباريوم 

NT2 أيونات البراسيوديميوم 

NT2 أيونات البركيليوم 
NT2 أيونات البروتكتينيوم 

NT2 أيونات البروم 

NT2 أيونات البروميتيوم 
NT2 أيونات البريليوم 

NT2 أيونات البزموت 

NT2 أيونات البالتين 
NT2 أيونات البالّديوم 

NT2 أيونات البلوتونيوم 

NT2 أيونات البوتاسيوم 
NT2 أيونات البولونيوم 

NT2 أيونات التاليوم 

NT2 أيونات التربيوم 
NT2 أيونات التريتيوم 

NT2 أيونات التكنيسيوم 

NT2 أيونات التلّوريوم 
NT2 أيونات التنتاليوم 

NT2 أيونات التنغستين 

NT2 أيونات التوريوم 
NT2 أيونات التوليوم 

NT2 أيونات التيتانيوم 

NT2 أيونات الجرمانيوم 
NT2 أيونات الحديد 

NT2 أيونات الدوتريوم 

NT2 أيونات الديسبروسيوم 

NT2 أيونات الذهب 

NT2 أيونات الذيل 

NT2 أيونات الرادون 
NT2 أيونات الراديوم 

NT2 أيونات الرصاص 

NT2 أيونات الروبيديوم 
NT2 أيونات الروتينيوم 

NT2 أيونات الروديوم 

NT2 أيونات الرينيوم 
NT2 أيونات الزئبق 

NT2 أيونات الزركونيوم 

NT2 أيونات الزرنيخ 
NT2 أيونات الزنك 

NT2 أيونات الساماريوم 
NT2 أيونات السترونسيوم 

NT2 أيونات السكانديوم 

NT2 أيونات السلينيوم 

NT2 أيونات السيريوم 

NT2 أيونات السيزيوم 

NT2 أيونات السيليسيوم 
NT2 أيونات الصوديوم 

NT2 أيونات الغادولينيوم 

NT2 أيونات الغاليوم 
NT2 أيونات الفاناديوم 

NT2 أيونات الفرانسيوم 

NT2 أيونات الفرميوم 
NT2 أيونات الفسفور 

NT2 أيونات الفضة 

NT2 أيونات الفلور 
NT2 يرأيونات القصد 

NT2 أيونات الكالسيوم 

NT2 أيونات الكاليفورنيوم 
NT2 أيونات الكبريت 

NT2 أيونات الكدميوم 

NT2 أيونات الكربتون 
NT2 أيونات الكروم 

NT2 أيونات الكزينون 

NT2 أيونات الكلور 
NT2 أيونات الكوبالت 

NT2 أيونات الكوريوم 

NT2 أيونات الالنتانوم 
NT2 أيونات اللوتيسيوم 

NT2 أيونات الليتيوم 

NT2 أيونات المغنيزيوم 

NT2 أيونات المنغنيز 

NT2 أيونات الموليبدنوم 
NT2 أيونات النبتونيوم 

NT2 أيونات النتروجين 

NT2 أيونات النحاس 
NT2 أيونات النيكل 

NT2 أيونات النيوبيوم 

NT2 أيونات النيوديميوم 
NT2 أيونات النيون 

NT2 أيونات الهافنيوم 

NT2 هدروجينأيونات ال 
NT3  زائد 1أيونات الهدروجين 

NT3  ناقص 1أيونات الهدروجين 

NT3  زائد 2أيونات الهدروجين 
NT3  زائد 3أيونات الهدروجين 

NT2 أيونات الهليوم 

NT3 رماد الهليوم 
NT2 أيونات الهولميوم 

NT2 أيونات اليود 

NT2 أيونات اليورانيوم 
NT2 أيونات ثقيلة 

NT2 أيونات جزيئية 

NT3 يونات األكسونيوم )أيونات الهدرونيوم(أ 
NT3  زائد 2أيونات الهدروجين 

NT3  زائد 3أيونات الهدروجين 

NT2 أيونات خفيفة 
NT2 أيونات ذّرية 

NT2 أيونات متعددة الشحنات 

NT2 أيونات ميونية 
NT2 كاتيونات 

NT3  زائد 1أيونات الهدروجين 

NT3  زائد 2أيونات الهدروجين 
NT3  زائد 3أيونات الهدروجين 

NT2 نظائر البور 

NT1 تريتونات 

NT2 تريتونات مضادة 

NT1 جسيمات ألفا 

NT2 جسيمات ألفا الشمسية 
NT2 جسيمات ألفا الكونية 

NT2 جسيمات ألفا المتأخرة 

NT1 جسيمات بيتا 
NT1 ديترونات 

NT2 ديترونات مضادة 

RT أسلحة طاقة موجهة 
RT ةتفاعالت الجسيمات المشحون 

RT تقريب مركز التوجيه 

RT جسيمات اختبار 
RT جمع الشحنات 

RT حاالت الشحنة 
RT حالة شحنة البطارية 

RT حزم أيونية 

RT قوة لورنتز 

RT قوة محركة 

RT نظرية ستويرمر 

RT نظرية نقل الجسيمات المشحونة 
RT نقل الجسيمات المشحونة 

RT َهْطل الجسيمات المشحونة 

 جسيمات مضادة

BT1 جسيمات أولية 
*BT1 مادة مضادة 

NT1 باريونات مضادة 

NT2 نكليونات مضادة 
NT3 بروتونات مضادة 

NT3 نترونات مضادة 

NT2 هيبرونات مضادة 
NT3 جسيمات أوميغا مضادة 

NT3 جسيمات سيغما المضادة 

NT3 جسيمات كساي المضادة 

NT3 جسيمات المبدا المضادة 

NT1 كاؤونات مضادة 

NT2 ة معتدلةكاؤونات مضاد 
NT1 كواركات مضادة 

NT2  كواركات مضادةb 

NT2  كواركات مضادةc 
NT2  كواركات مضادةd 

NT2  كواركات مضادةs 

NT2  كواركات مضادةt 
NT2  كواركات مضادةu 

NT1 لبتونات مضادة 

NT2 بوزيترونات 
NT3 بوزيترونات كونية 

NT2 ميونات زائد 

NT2 نترينوهات مضادة 
NT3 نترينوهات مضادة إلكترونية 

NT3 نترينوهات مضادة ميونية 

NT1 ميزونات مضادة 
NT2 ميزونات مضادة شبه سلمية 

NT3  ميزوناتb المضادة المعتدلة 

NT3  ميزوناتd المضادة المعتدلة 
RT فيرميونات ماجورانا 

 جسيمات معتدلة

RT كتلة ناقصة 

RT مقاييس طيف الكتلة الناقصة 
RT نقل الجسيمات المعتدلة 

 جسيمات معدومة الكتلة

BT1 جسيمات أولية 

NT1 غرافيتونات 
NT1 فوتونات 

NT2 فوتونات كونية 

NT1 نترينوهات 
NT2 جيونترينوهات 

NT2 نترونات تاو 
NT2 نترينوهات إلكترونية 

NT3 نترينوهات مضادة إلكترونية 

NT2 نترينوهات شمسية 
NT2 نترينوهات عقيمة 

NT2 نترينوهات كونية 

NT2 نترينوهات مضادة 
NT3 نترينوهات مضادة إلكترونية 

NT3 نترينوهات مضادة ميونية 

NT2 نترينوهات ميونية 
NT3 نترينوهات مضادة ميونية 

RT نظرية الحقول الكمومية 

RT نظرية النسبية الخاصة 

 جسيمات مفترضة

1995-09-08 

BT1 جسيمات أولية 

NT1 إنفالتونات 
NT1 مات الضخمة ضعيفة التفاعل. الجسي 

NT1 بريونات 

NT1 بلكتونات 
NT1 بوزونات غولدستون 

NT2 أكسيونات 

NT2 ماجورونات 
NT1 تاكيونات 

NT1 جسيمات ذروة 

NT2  كواركاتt 
NT3  كواركات مضادةt 

NT1 جسيمات فائقة التناظر 

NT2 ديالتينوس 
NT2 غرافيتينوس 

NT2 غلوونات 

NT2 فوتينوهات 
NT2  محطة الطاقة النوويةzino   

NT2 مدمنوا الخمر 

NT2 نيوترالينوهات 
NT2 هيغزينوس 

NT1 ديالتونس 

NT1 ديونات 
NT1 سبوريونات 

NT1 غرافيتونات 
NT1 كواركات لبتونية 

NT1 ميونات معتدلة ثقيلة 

NT1 نترينوهات عقيمة 
NT1 وحيدات قطب مغنطيسية 

 جسيمات نانوية

2014-08-20 

 100إلى  1دائرة التحريك الهوائي من  الجسيمات مع قطر
 نانومتر. 

BT1 جسيمات 

RT موائع النانو 
RT مواد متناهية الصغر 
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 جسيمات نووية )نوكليوزومات(

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1980-04-14 
BT1 كروماتين 

RT دنا 

RT هستونات 

 جسيمات وقود مكسوة

BT1 حبيبات الوقود 

RT تأثير األميبا 

 جص

*BT1 معادن كبريتاتية 
RT أنهيدريت 

RT كبريتات الكالسيوم 

 جّص باريس

USE إسمنت جّصي 

 جعل التدفق النتروني منبسطا  

UF )تسوية )التدفق النتروني 

RT تدفق نتروني 

 جعل الحزمة معتدلة

UF )تعديل )الحزمة 

RT تأيّن 

RT تبادل الشحنة 
RT حزم جسيمات 

 جغرافيا

RT علم المحيطات 
RT كوكب األرض 

RT منظومات المعلومات الجغرافية 

RT ميزات الموقع 

 جغرافيا نباتية

*BT1 علم النبات 

RT تطور بيولوجي 

RT كيمياء جيوأحيائية 

 جفاف

INIS: 1992-07-23; ETDE: 1986-07-25 

RT إجهاد حراري 

RT أراضي جافة 
RT طقس 

RT مناخات 
RT هطوالت جوية 

 ُجفاف الجلد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-01-23 

 انظر أيضا خاليا ُجفاف الجلد.
USE أمراض الجلد 

USE أمراض ِخْلقية 

USE أمراض وراثية 

 ُجلَب

RT محامل 

 جلد

UF غدد ُزْهميّة 
UF غدد عرقية 

*BT1 أعضاء 

NT1 أظافر 
NT1 بََشرة 

NT1 ُجَرْيب الشعرة 

NT1 شعر 
RT أمراض الجلد 

RT أنسجة حيوانية 

RT امتصاص جلدي 
RT جروح 

RT جلد 

RT حراشف السمك 
RT ُحمامى 

RT ذَأب 

RT ريش 
RT ُصداف 

RT َعَرق 

RT قفازات 
RT مراهم 

RT ميالنين 

RT نَتْف 

 جلد

RT جلد 

 جلفطة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-11-09 
SEE أختام 

SEE تسرب الهواء 

SEE حماية من العوامل الجوية 

 جليد

NT1 جبال جليدية 

NT1 صقيع 

NT1 قلنسوات جليدية 
RT إزالة التجمد 

RT الغالف الجليدي 

RT بََرد 
RT ثلج 

RT جليد نصف ذائب 

RT جليديات 
RT ماء 

RT مناطق القطب الجنوبي 

RT مناطق القطب الشمالي 

 جليد نصف ذائب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-23 

RT ثلج 
RT جليد 

RT ماء 

RT وقود هدروجيني 

 جليديات

RT الغالف الجليدي 

RT ثلج 

RT جليد 
RT عصر البليستوسين 

RT غالف مائي 

RT قلنسوات جليدية 
RT ماء 

RT مناطق القطب الجنوبي 

RT مناطق القطب الشمالي 

 جماعات الضغط )لوبي(

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1980-12-08 

USE مجموعات ذات اهتمام مشترك 

 جماعات بشرية

UF بََشر 

UF ديموغرافيا 

UF ناس 
BT1 سكان 

NT1 سكان أصليون 

NT2 إسكيمو 
NT2 شعوب سامية 

NT2 هنود أميركيون 

NT1 سكان الريف 
NT1 سكان المدن 

NT1 مجموعات أقلية 

NT2 أمريكيون إسبان 
NT2 أمريكيون سود 

NT2 أمريكيون شرقيون 

NT2 أناس معّوقون 
NT2 شعوب سامية 

NT2 كبار السن 

NT2 مجموعات الدخل العالي 
NT2 مجموعات الدخل المنخفض 

NT2 هنود أميركيون 

NT1 ناجون من القنبلة الذرية 
RT أنتروبولوجيا 

RT الشاغلون 

RT تحركات سكانية 
RT تحليل إقليمي 

RT ترحيل السكان 

RT خدمات صحية 

RT دفاع مدني 

RT َرُجل 

RT صحة عامة 
RT علم األوبئة 

RT علم االجتماع 

RT ض التراكمي  قرينة التعرُّ
RT قطاع اإلقامة 

RT مجتمعات 
RT مجموع الموظفين 

RT مجموعات ذات اهتمام مشترك 

RT مجموعة الناس الحرجة المعرضة لإلشعاع 

RT مدن االزدهار السريع 
RT مرضى 

مال  جِّ

INIS: 1992-03-02; ETDE: 1992-02-05 

*BT1 مجترات 
RT حيوانات أليفة 

 ُجْمُجمة

*BT1 هيكل عظمي 

NT1   فك 
RT جيوب 

RT دماغ 

RT رأس 

 جمع البيانات

UF )حيازة )البيانات 

SF  برنامج تبادل المعطيات الصناعية الحكومية

(gidep) 

SF برنامج تبادل معطيات الصناعة الحكومية 

*BT1 معالجة البيانات 
RT بيانات مصنفة 

RT تنسيق البيانات 

RT متطلبات التقارير 
RT منظومات تسجيل 

 جمع الديون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-05-21 

RT إجراءات إدارية 
RT تدقيقات 

RT محاسبة 

RT معدل الفائدة 
RT مقتنيات 

 جمع الشحنات

RT جسيمات مشحونة 

RT نقل الشحنة 

 جمعية أمان المفاعالت

INIS: 1994-07-14; ETDE: 1977-10-19 

USE جمعية أمان المنشآت والمفاعالت 

 جمعية أمان المنشآت والمفاعالت

1994-07-14 

UF جمعية أمان المفاعالت 

UF  جمعية أمان المنشآت والمفاعالتgrs 
UF معهد أمان المفاعالت 

*BT1 منظمات ألمانيا اإلتحادية 

RT أمان المفاعل 
RT ترخيص المفاعل 

RT تفتيش 

RT معايير األمان 

 grsجمعية أمان المنشآت والمفاعالت 

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1977-10-19 

USE جمعية أمان المنشآت والمفاعالت 

 جمعية أمن الطاقة الوطني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-07-23 

USE شركة الوقود االصطناعي 

 جمعية مستخدمي المنشأة التجريبية الشمسية الحرارية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-13 
RT منشآت اختبار 

RT رجة منشأة اختبار المنظومة الشمسية متوسطة د

 الحرارة

 جملة مركز الكتل

USE جملة مركز الكتل 

 جملة مركز الكتل

UF جملة مركز الكتل 

RT إحداثيات 

RT الميكانيك 

RT اندفاع طوالني 
RT اندفاع عرضاني 

RT تبعثر 

RT تحويالت لورنتز 
RT منظومة مخبرية 

 جمهورية أفريقيا الوسطى

BT1 أفريقيا 
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BT1 بلدان نامية 

 جمهورية ألمانيا االتحادية

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1979-10-23 
UF ألمانيا 

UF )ألمانيا )الجمهورية االتحادية 

UF )ألمانيا )الجمهورية الديمقراطية 
UF ألمانيا الغربية 

UF جمهورية ألمانيا االتحادية 

UF جمهورية ألمانيا الديمقراطية 
*BT1 أوروبا الغربية 

BT1 بلدان متطورة 

RT جبال األلب 
RT حقل يوراش الجيوحراري 

RT مكمن إرزجبيرج 

RT )منجم ملح األّس )في ألمانيا 
RT منظمات ألمانيا اإلتحادية 

RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 

RT نهر الدانوب 

RT نهر الراين 

 جمهورية ألمانيا االتحادية

1984-07-20 

USE جمهورية ألمانيا االتحادية 

 مانيا الديمقراطيةجمهورية أل

1991-05-02 

USE جمهورية ألمانيا االتحادية 

 جمهورية أوكرانيا االشتراكية السوفيتية

1993-02-02 

USE أوكرانيا 

 جمهورية الدومينيكان

BT1 أمريكا الالتينية 
BT1 بلدان نامية 

*BT1 هيسبانيوال 

 جمهورية الصين الشعبية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-11-09 

USE الصين 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية

USE جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية

1997-08-20 

UF جمهورية الكونغو الديمقراطية 

UF جمهورية زائير 
UF جمهورية زائير 

BT1 أفريقيا 

BT1 بلدان نامية 
NT1 كينشاسا 

 جمهورية الكونغو الشعبية

BT1 أفريقيا 
BT1  ناميةبلدان 

NT1 برازفيل 

 جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 
USE اليمن 

 جمهورية اليمن العربية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-04-14 

USE اليمن 

 جمهورية بالروسيا االشتراكية السوفييتية

1993-02-01 

USE بالروسيا 

 جمهورية تانزانيا المتحدة

UF )تانزانيا )الجمهورية المتحدة 

BT1 أفريقيا 

BT1 بلدان نامية 

 جمهورية تشيكيا

INIS: 1993-01-14; ETDE: 1993-04-08 

SF تشيكوسلوفاكيا 

*BT1 أوروبا الشرقية 
BT1 بلدان نامية 

RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 

 جمهورية جورجيا

INIS: 1993-02-01; ETDE: 1993-04-08 
USE جمهورية جورجيا 

 جمهورية جورجيا

INIS: 1997-08-20; ETDE: 1993-04-08 

UF جمهورية جورجيا 
SF اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية 

SF اتحاد الجمهوريات السوفييتية االشتراكية 

SF االتحاد السوفييتي 
BT1 آسيا 

RT البحر األسود 

RT قوقاز 

 جمهورية زائير

1997-08-20 

USE ة الكونغو الديمقراطيةجمهوري 

 جمهورية زائير

USE جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 جمهورية سلوفاكيا

INIS: 1994-02-28; ETDE: 1993-05-06 

USE سلوفاكيا 

 جمهورية سيشل

2003-05-20 

UF )سيشل )جمهورية 
BT1 أفريقيا 

BT1 بلدان نامية 

 جمهورية كوريا

UF )كوريا )الجنوبية 
UF كوريا الجنوبية 

BT1 آسيا 

BT1 بلدان نامية 
RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 

 جمهورية ماالغاش

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1979-12-10 

*BT1 مدغشقر 

 جمهورية مصر العربية

UF الجمهورية العربية المتحدة 

UF الجمهورية العربية المتحدة 
UF جمهورية مصر العربية 

BT1 أفريقيا 

BT1 البالد العربية 
BT1 الشرق األوسط 

BT1 بلدان نامية 

RT أوابك 
RT البحر األحمر 

RT قنال السويس 

RT نهر النيل 

 جمهورية مصر العربية

USE جمهورية مصر العربية 

 جمهورية مقدونيا في يوغوسالفيا

INIS: 1997-06-05; ETDE: 1998-04-10 

UF الجمهورية اليوغسالفية السابقة لمقدونيا 
UF مقدونيا 

UF )يوغسالفيا )مقدونيا 

SF يوغسالفيا 
*BT1 أوروبا الشرقية 

BT1 بلدان نامية 

 جمهورية منغوليا الشعبية

INIS: 1995-01-24; ETDE: 1979-09-27 

UF منغوليا 

BT1 آسيا 
RT  ً  اقتصاديات مخططة مركزيا

 ُجميّز

INIS: 1992-01-13; ETDE: 1979-03-27 

*BT1 أشجار 
*BT1 صف المغنوليّات 

 شجيرات َجْنبات،

UF دغل األرنب 

UF كريزوثامنس نوزيوسس 
BT1 نباتات 

NT1 جاتروفا 

NT1 جوجوبا 

RT أنواع مفضلة 
RT مخروطيات 

 َجنَبَة

*BT1 أغشية مصليّة 

RT رئات 
RT صدر 

RT َمنُِصف 

 ُجْنُدب

*BT1 مستقيمات األجنحة 
NT1 جراد 

 جنس

RT أعضاء التناسل األنثوية 
RT أعضاء تناسل ذكرية 

RT إناث 

RT اعتماد على الجنس 

RT تزاوج 

RT تكاثر 

RT ذكور 
RT صبغيّات مغايرة 

RT فيْرمون 

RT كروماتين جنسي 
RT مناسل 

RT نسبة الجنس 

 جنوب أفريقيا

BT1 أفريقيا 
BT1 بلدان متطورة 

NT1 ترانسفال 

RT ناميبيا 

 جنوب غرب أفريقيا

1994-08-22 

USE ناميبيا 

 جنوب غرب أفريقيا

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-06-13 

USE ناميبيا 

 ANGARA-5جهاز 

INIS: 1984-08-24; ETDE: 1989-06-23 
*BT1  أجهزةicf 

 claspجهاز 

1996-07-18 

USE مفاعالت اندماجية 

 EXTRAP-T2جهاز 

INIS: 1999-07-26; ETDE: 1999-09-03 

*BT1 أجهزة تضيّق الحقل المعكوس 

 IMPجهاز 

*BT1 مرايا مغنطيسية 

 JIPPT-2جهاز 

INIS: 1982-08-27; ETDE: 1982-09-10 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 
*BT1 مفاعالت اندماجية 

 MSTجهاز 

1994-03-15 
*BT1 أجهزة تضيّق الحقل المعكوس 

RT تضيّق الحقل المعكوس 

 PF-3جهاز 

2016-07-28 
جهاز البالزما المحرقي، مركز البحوث الوطني معهد 

 كورشاتوف، موسكو، االتحاد الروسي.

*BT1 أجهزة المحرق البالزمي 

 pr-6جهاز 

1996-07-23 

USE مرايا مغنطيسية 

 pr-7جهاز 

2000-04-12 

USE مرايا مغنطيسية 

 SIRUSجهاز 

*BT1 مفاعالت اندماجية 



 smartorجهاز  295 جهاز قلبي وعائي

 

 

 smartorجهاز 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-12-22 
USE أجهزة التوكامكاك 

 SSPXجهاز 

INIS: 1999-07-26; ETDE: 1999-09-03 

*BT1 أجهزة سفيروماك 

 STP-3Mجهاز 

INIS: 1993-03-10; ETDE: 1993-04-16 

*BT1 أجهزة تضيق سوارلولبي 

 TPE-1RM15جهاز 

INIS: 1995-10-03; ETDE: 1990-01-03 

*BT1 أجهزة تضيّق الحقل المعكوس 

RT تضيّق الحقل المعكوس 

 TPE-2جهاز 

INIS: 1995-09-07; ETDE: 1990-01-03 

*BT1 أجهزة تضيق سوارلولبي 

 TPE-RXجهاز 

INIS: 1999-07-26; ETDE: 1999-09-03 
*BT1 أجهزة تضيّق الحقل المعكوس 

 TPXجهاز 

INIS: 1994-09-29; ETDE: 1994-08-18 
*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 TS-3جهاز 

INIS: 1999-07-26; ETDE: 1999-09-03 

*BT1 أجهزة سفيروماك 

 wegaجهاز 

INIS: 1977-06-13; ETDE: 2002-05-24 

USE  مفاعل اندماجwega 

 جهاز أرتميس

INIS: 1998-11-12; ETDE: 1998-12-18 

*BT1 أجهزة تضيّق الحقل المعكوس 

RT تضيّق الحقل المعكوس 

 جهاز ألفا

1996-07-16 

USE  أجهزةtlp 

 ألكاتور جهاز

UF  معهد ماساتشوستس للتقانةalcator 
*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 جهاز التنفُّس

NT1 أنف 
NT1 بلعوم 

NT1 َحْنَجرة 

NT1 رئات 
NT1 ُرغامي 

NT1 غالصم 

NT1 قّّصبات 
RT أجهزة تنفس اصطناعية 

RT أعضاء 

RT أمراض جهاز التنفُّس 
RT تصفية الرئة 

RT تنفُّس 

RT شهيق 
RT صدر 

RT َغْسل 

RT نَفَس 
RT هواء 

 جهاز الثريا

*BT1 مرايا مغنطيسية 

 2 -جهاز الثنائية 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 3 -جهاز الثنائية 

INIS: 1976-05-05; ETDE: 1979-04-12 

UF  3جهاز دوبلت 
*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 جهاز الخطوة التالية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-03-03 

USE  مفاعالتtns 

 PF-1`00المحرق البالزمي  جهاز

INIS: 1999-07-26; ETDE: 1999-09-03 
*BT1 أجهزة المحرق البالزمي 

 جهاز الهضم

NT1 بلعوم 

NT1 بنكرياس 
NT1 تجويف فموي 

NT2 أسنان 

NT2 لسان 
NT1 قناة معدية معوية 

NT2 أمعاء 

NT3 أمعاء دقيقة 
NT3 أمعاء غليظة 

NT4 مستقيم 

NT2 معدة 
NT1 كبد 

NT1 َمْري 

NT1 مسلك صفراوي 
RT أعضاء 

RT أمراض جهاز الهضم 

RT  ُِ  قََهُم
RT هضم 

 جهاز اندماج الحصر الداخلي المباشر

1999-09-15 
RT انبجار بواسطة الليزر مباشر 

RT حصر عطالي 

 جهاز بابي

*BT1 أوردة 
RT أمعاء 

RT امتصاص معوي 

RT كبد 

 جهاز بطاني شبكي

UF خاليا شبكية 

UF خاليا كوبفر 

*BT1 أنسجة حيوانية 
RT أمراض الجهاز المناعي 

RT بلعمة 
RT بَْلعَميّات 

RT جهاز لمفي 

RT طحال 
RT عقد لمفية 

RT كبد 

RT نسيج ضام 
RT نقي العظم 

 REXجهاز تجربة الحقل المعكوس 

1994-03-15 

*BT1 أجهزة تضيّق الحقل المعكوس 
RT تضيّق الحقل المعكوس 

 NSTXجهاز تجربة السوار الكروي الوطني 

INIS: 1999-07-26; ETDE: 1999-09-03 

*BT1 أجهزة سفيروماك 

 جهاز تضيق سواري طولي

USE  أجهزةtlp 

 جهاز دهليزي

UF تية األذن 
*BT1 أعضاء الحس 

RT أعضاء سمعية 

 3جهاز دوبلت 

1998-08-28 
USE  3 -جهاز الثنائية 

 جهاز عصبي

NT1 أعصاب 

NT2 عصب وركي 

NT2 مبهم 

NT1 جهاز عصبي مركزي 
NT2 دماغ 

NT3 بصالت شمية 

NT3 ُحَصْين 
NT3 مخ 

NT4 ية  قشرة مّخِ

NT3 مخيخ 
NT3 مهاد 

NT3 وطاء 

NT2 نخاع شوكي 
NT1 جهاز عصبي مستقل 

NT2 مبهم 

NT1 ُعقَد 
RT أعضاء 

RT أعضاء الحس 

RT ألم 
RT أمراض الجهاز العصبي 

RT خاليا عصبية 

RT شبكية العين 
RT َشلل األطفال 

RT منعكسات 

 جهاز عصبي مركزي

BT1 جهاز عصبي 
NT1 دماغ 

NT2 بصالت شمية 

NT2 ُحَصْين 

NT2 مخ 

NT3 ية  قشرة مّخِ

NT2 مخيخ 
NT2 مهاد 

NT2 وطاء 

NT1 نخاع شوكي 
RT ي شوكي  سائل مّخِ

RT سحايا 

RT ُسعار 
RT سلوك 

RT عوامل الجهاز العصبي المركزي 

RT  اإلشعاعمتالزمة 
RT دات الجهاز العصبي المركزي  مخّمِ

RT مستقبالت 

 جهاز عصبي مستقل

UF جهاز عصبي نظير ودِّي 

UF جهاز عصبي ودّي 

UF قَْطع الودِّي 
BT1 جهاز عصبي 

NT1 مبهم 

RT حاالّت الودَّي 
RT حاالّت نظير ودية 

RT ُعقَد 

RT عوامل الجهاز العصبي المستقل 
RT متالزمة اإلشعاع 

RT محاكيات الودي 

RT محاكيات نظير ودية 
RT وطاء 

 جهاز عصبي نظير وّدِّي

USE جهاز عصبي مستقل 

 جهاز عصبي وّدي

USE جهاز عصبي مستقل 

 سفيروماك M-جهاز غلوبص

INIS: 1999-07-26; ETDE: 1999-09-03 

*BT1 أجهزة سفيروماك 

 جهاز غولجي

USE معقدات غولجي 

 جهاز قلبي وعائي

NT1 أوعية دموية 

NT2 أوردة 
NT3 جهاز بابي 

NT2 شرايين 
NT3 أبهر 

NT3 إكليليّات 

NT3 شرايين سباتية 
NT3 ية  شرايين مّخِ

NT2 شعريّات 

NT1 قلب 
NT2 تامور 

NT2 عضلة القلب 

RT أعضاء 
RT أمراض قلبية وعائية 

RT جهاز لمفي 

RT دوران الدم 
RT ضغط الدم 

RT عوامل قلبية وعائية 



 جهاز لمفي 296 جيوكيمياء

 

 

 جهاز لمفي

UF تذييل 
UF كيس فبريسيوس 

UF لوزتان 

NT1 أوعية لمفية 
NT1 توتة 

NT1 عقد لمفية 

RT أعضاء 
RT أورام لمفية 

RT )ابيضاض الدم )لوكيميا 

RT جهاز بطاني شبكي 
RT جهاز قلبي وعائي 

RT خاليا لمفاوية 

RT رئات 
RT طحال 

RT قَْطع الطحال 

RT  َلمف 
RT متالزمة اإلشعاع 

 LHDجهاز لولبي كبير 

INIS: 1998-09-23; ETDE: 1998-07-16 

*BT1 أجهزة بالزمية مغلقة 
RT مفاعالت اندماج تورساترون 

RT هليوترون 

 جهاز وميض من الزجاج

BT1 مواد متفسفرة 

RT مقاييس جرعة تألقية 

RT مكاشيف وميضية صلبة 

 جهد فيزيائي

USE تمرين 

 جوائز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-27 

UF جائزة إنريكو فيرمي 

UF جائزة إيرنست أورالندو لورانس 

 جوائز مغنطيسية

BT1 محامل 

 جواذب

INIS: 1987-02-26; ETDE: 1990-11-14 

NT1 دورة حدية 

RT اضطراب 
RT عشوائية 

RT فضاء الطور 

ر  َجواذِّ

INIS: 1992-04-27; ETDE: 1981-06-17 
*BT1 حيوانات أولية 

NT1 أميبا 

NT1 ُمنَْخَربات 

 جوانات كتيمة للغاز

1997-06-19 

UF مانعات حلقية 
BT1 أختام 

RT تعرية جوية 

 جوت

*BT1 جوتة 
RT أقمشة 

RT ألياف 

 جوتة

*BT1 صف المغنوليّات 
NT1 جوت 

 جوجوبا

INIS: 1992-01-09; ETDE: 1980-11-25 
UF سيّموندسيا تشايننسس 

*BT1 َجْنبات، شجيرات 

*BT1 صف المغنوليّات 
RT أراضي جافة 

 جودة الطاقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-28 

BT1 تحليل الطاقة 
RT أنطروبية 

RT حساب الطاقة 

RT مردود الطاقة 

 جودة الماء

INIS: 1991-08-16; ETDE: 1975-10-28 
BT1 جودة بيئية 

RT تحسين إدارة المياه 

RT تشريعات الماء النظيف 
RT تلوث المياه 

RT مرض الفقاعة الغازية 

RT معالجة المياه 

 جودة الهواء

INIS: 1991-08-07; ETDE: 1976-01-07 

BT1 جودة بيئية 

RT تشريعات الهواء النظيف 
RT تلوث الهواء 

 جودة بيئية

INIS: 1991-08-07; ETDE: 1979-09-06 
NT1 جودة الماء 

NT1 جودة الهواء 

RT وعي بيئي 

 جورجيا )في والية أطلنطا(

1997-06-17 

*BT1 لمتحدة األمريكيةالواليات ا 

NT1 أطلنطا 
RT الشاطىء الشرقي في الواليات المتحدة 

RT تشكيل تشاتانوغا 

RT نهر ألتاماها 
RT نهر تشاتاهوشي 

RT نهر سافانا 

 جوز الهند

*BT1 ثِمار 
RT نخيل جوز الهند 

 جوزات

1982-01-13 
*BT1 ثِمار 

NT1 كستنة 

 جوهانّيت

1996-07-18 
USE معادن اليورانيوم 

USE معادن كبريتاتية 

 جّويات

USE تشويش جوي 

 43جيبرلين 

USE حمض الجيبرليك 

 جيبوتي

INIS: 1992-05-07; ETDE: 1981-01-30 
UF عفار وعيسى 

BT1 أفريقيا 

BT1 البالد العربية 

 جيروترونات

INIS: 1995-06-14; ETDE: 1978-04-06 

USE مضخمات أمواج مكروية 

 جيروسكوبات

RT دوران 

RT مبادرة 

RT وسائل القياس 

 جيروكونات

INIS: 1981-03-10; ETDE: 1979-05-25 

BT1 أنابيب إلكترونية 

RT كليسترونات 
RT منابع التغذية الكهربائية 

RT منظومات تواتر راديوي 

 جيفين

UF 5،1-ثنائي أمينو البنتان 
UF خماسي المتيل ثنائي أمين 

*BT1 أمينات 

 جينات

1996-05-03 

UF سيسترونات 

UF مواضع الجينات 
NT1 جينات مميتة 

NT1 جينات ورمية 

NT1 )رجائع )جمع رجيع 
RT إكسونات 

RT إنترونات 

RT أوبيرونات جينية 
RT انتساخ 

RT بالزميدات 

RT تأثيرات جينية 
RT تآُشب جيني 

RT ترانسبوزونات 

RT تنظيم جيني 
RT )تهجين )في الموقع 

RT رسم الخريطة الجينية 

RT روامز 
RT صبغيات 

RT صبغيات بشرية 

RT طفرات جينيّة 
RT عديدات تشكُّل بتقييد طول الشُّْدفة 

RT نمط جيني 

RT )هندسة جينية )وراثية 

 جينات مميتة

BT1 جينات 

RT طفرات مميتة 

 جينات ورمية

INIS: 1987-04-28; ETDE: 1985-11-19 

BT1 جينات 

RT  بروتينات- g 
RT تحّوالت مكّونة للورم 

RT تسرّطن 

RT مل اإلنماءعوا 
RT فيروسات مكّونة للورم 

 جينينجيت

2000-04-12 

*BT1 توريت 

 جيو نترينوهات

2016-12-12 

USE جيونترينوهات 

 جيوب

INIS: 1981-05-11; ETDE: 1979-01-30 

BT1 تجاويف 

RT جسم 
RT ُجْمُجمة 

RT وجه 

 جيوديزيات

RT فضاء رياضياتي 

 جيوفونات

INIS: 2000-01-21; ETDE: 1976-09-15 

USE مكاشيف سيسمية 

 جيوفيزياء

2000-01-24 

UF جيوفيزياء النترينو 

BT1 فيزياء 
RT السنة الجيوفيزيائية الدولية 

RT جيولوجيا 

RT جيومورفولوجيا 
RT جيونترينوهات 

RT حقل جيومغنطيسي 

RT قياس األعماق 
RT كوكب األرض 

RT مسوح جيوفيزيائية 

 جيوفيزياء النترينو

2016-12-13 
USE جيوفيزياء 

USE جيونترينوهات 

 جيوكيمياء

1999-05-04 
BT1 كيمياء 

NT1 كيمياء جيوأحيائية 

RT تفّحم 
RT جيولوجيا 

RT سعة تعديل الحمض 

RT قياس جيوحراري 
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RT مادة عضوية 

RT مسوح جيوكيميائية 
RT ميزات الموقع 

RT وجود طبيعي 

 جيولوجيا

1996-07-18 
NT1 جيولوجيا النفط 

NT1 جيولوجيا هندسية 

NT1 جيومورفولوجيا 
NT1 علم الصخور 

NT2 ليتولوجيا 

NT2 نشأة الصخور 
NT1 علم الطبقية 

NT1 علم وصف الصخور 

RT براكين 
RT بِنى جيولوجية 

RT تاريخ جيولوجي 

RT تحليل إقليمي 

RT ل  تحوُّ

RT جيوفيزياء 

RT جيوكيمياء 
RT شقوق جيولوجية 

RT صدوع جيولوجية 

RT طاقة جيوحرارية 
RT قشرة األرض 

RT كوكب األرض 

RT مسوح جيوفيزيائية 
RT مسوح جيوكيميائية 

RT ميزات الموقع 

RT ميكانيك الصخور 

 جيولوجيا النفط

INIS: 1992-05-04; ETDE: 1979-03-28 

BT1 جيولوجيا 
RT استكشاف 

RT مكامن الغاز الطبيعي 

RT مكامن نفطية 

 جيولوجيا هندسية

INIS: 1992-09-01; ETDE: 1977-03-08 

UF هندسة جيولوجية 

BT1 جيولوجيا 
RT  تربة -تأثرات بنية 

RT هندسة 

 جيومورفولوجيا

1997-06-19 
UF تضاريس األرض 

BT1 جيولوجيا 

RT تحليل إقليمي 
RT جيوفيزياء 

RT صدوع جيولوجية 

RT علم الطبقية 

RT قشرة األرض 

RT قعر البحر 
RT ميزات الموقع 

 جيونترينوهات

2016-12-12 

نترينوهات صادرة في اضمحالالت نظائر بيتا المشعة 
 طبيعيا.

UF جيو نترينوهات 

UF جيوفيزياء النترينو 
*BT1 نترينوهات 

RT جيوفيزياء 

 حاجب ديباي

USE طول ديباي 

 حاجة بيولوجية لألكسجين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-12 

USE حاجة كيمياحيوية لألكسجين 

 حاجة كيمياحيوية لألكسجين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-28 

USE حاجة كيمياحيوية لألكسجين 

 حاجة كيمياحيوية لألكسجين

INIS: 1992-01-15; ETDE: 1975-10-28 
UF حاجة بيولوجية لألكسجين 

UF حاجة كيمياحيوية لألكسجين 

RT أكسجين 

RT إمداد األكسجين الكيميائي 
RT غازات ُمذابة 

RT كيمياء حيوية 

RT منظومات بيئية مائية 
RT نفايات سائلة 

 حاجز الدماغ والدم

RT استتباب 

RT فيزيولوجيا 

 حاجز انشطاري

*BT1 طاقة كامنة 

*BT1 كمون نووي 

RT إثارة 
RT انشطار 

 حاجز غاموف

UF عامل غاموف 

RT اضمحالل ألفا 

RT كمون نووي 

 حاجز كولوني

USE حقل كولوني 

 حادث فْقد المبّرد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-07 

USE فقد المبّرد 

 حارفات

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1976-11-17 

*BT1 منظمات الجريان 

RT أنابيب تنظيم الجريان 
RT جريان الموائع 

RT ناثرات 

 حارفات إرغودية

1995-11-21 
BT1 مفّرعات 

RT عشوائية 

 حارفات الحقل السواري

INIS: 1981-07-06; ETDE: 1989-09-18 
BT1 مفّرعات 

RT حارفات رزمية 

 حارفات بولوئيدية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-26 

USE حارفات حقل بولوئيدي 

 حارفات حزمة نبضية

2000-04-12 
USE نبّاضات الحزمة 

 حارفات حقل بولوئيدي

INIS: 1981-07-06; ETDE: 1981-08-04 

UF حارفات بولوئيدية 
BT1 مفّرعات 

RT  أجهزةpbx 

RT  أجهزةpdx 

 حارفات رزمية

INIS: 1981-07-06; ETDE: 1979-09-26 

BT1 مفّرعات 
RT حارفات الحقل السواري 

 حارقات البخار

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-11 

USE حراقات الحقة 

 حارقات النفايات

2004-02-11 

BT1 محارق 

*BT1 منشآت معالجة النفايات 

 حارقات ذات جدار مائي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-13 

UF أفران جدار مائي 
BT1 محارق 

RT مولّدات البخار 

 حارقات نبضية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 
BT1 حجرات االحتراق 

RT احتراق نبضي 

RT تحّكم باالحتراق 
RT حجرات احتراق 

RT حّراقات 

 midasحاسوب 

1996-07-18 
USE حواسيب 

 حاصل نتروني

USE تدفق نتروني 

 حافرات ساق األُرز

*BT1 فراشات ليلية 

 حافالت كهربائية

2005-04-20 

USE باصات 
USE َمْركبات كهربائية َِ 

USE  ًمركبات التترك أثرا 

 حال لليفين

ETDE: 1981-06-13 
UF بالزمين 

*BT1 بروتينازات السيرين 

*BT1 عوامل حالة للِّيفين 
RT انحالل الليفين 

RT تخثّر الدم 

RT ُخثار 
RT عوامل تخثّر الدم 

RT مضادات التخثر 

 حاالت )طاقة(

USE مستويات الطاقة 

 Dحاالت 

BT1 مستويات الطاقة 

 Eحاالت 

BT1 مستويات الطاقة 

 Fحاالت 

BT1 مستويات الطاقة 

 Gحاالت 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-03-28 
BT1 مستويات الطاقة 

 Pحاالت 

BT1 مستويات الطاقة 

 Sحاالت 

BT1 مستويات الطاقة 

 حاالت أساسية

BT1 مستويات الطاقة 

 حاالت افتراضية

BT1 مستويات الطاقة 

 حاالت االهتزاز

UF )حاالت جماعية )اهتزازية 

UF عصابة االهتزاز 

*BT1 حاالت مثارة 
RT اهتزازات الشبيكة 

RT  ِريسْ  -كالين  -طريقة ريدبِْرغ 

RT طيوف تحت حمراء 
RT  اهتزاز -نموذج دوران 

 حاالت الشحنة

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1984-07-10 
UF توزعات حالة الشحنة 

RT أجهزة تعرية الحزمة 

RT أسر اإللكترون 

RT أيونات 

RT تأيّن 

RT جسيمات مشحونة 
RT شحنات كهربائية 

RT فقد إلكتروني 

 حاالت الطاقة السالبة

BT1 مستويات الطاقة 
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 حاالت الهالة

1995-07-03 
USE هاالت نووية 

 حاالت تجاوبية

USE مستويات الطاقة 

 حاالت تكافؤية

USE تكافؤ 

 حاالت تماثلية

USE مماثالت إيزوبارية 

 حاالت جماعية )اهتزازية(

INIS: 1993-11-04; ETDE: 2002-06-13 
USE حاالت االهتزاز 

 حاالت جماعية )دورانية(

INIS: 1984-06-25; ETDE: 2002-06-13 

USE حاالت دورانية 

 حاالت خالء

RT إستقطاب خالئي 

RT إنستانتونات 
RT تكثف الغلوونات 

RT تكثف الكواركات 

RT مؤثرات اإلحداث 
RT مؤثرات اإلفناء 

RT مؤثرات الحقل 

 حاالت دورانية

UF )حاالت جماعية )دورانية 
UF عصابة الدوران 

*BT1 حاالت مثارة 

RT انحناء عكسي 
RT  اهتزاز -نموذج دوران 

 حاالت ذات سبين عال

BT1 مستويات الطاقة 

RT انحناء عكسي 
RT سبين 

 حاالت ذاتية

UF حاالت مترابطة 
RT حاالت نقية 

RT كثافة الحاالت 

RT مستويات الطاقة 
RT ميكانيك كمومي 

 حاالت ريدبِّْرغ

1981-04-03 

*BT1 حاالت مثارة 
RT بنية إلكترونية 

RT تصحيح ريدبِْرغ 

 حاالت شبه مستقرة

*BT1 حاالت مثارة 

 حاالت عابرة مستبقة بدون إيقاف مفاجئ للمفاعل

1975-09-01 

*BT1 حوادث المفاعالت 
RT إيقاف طارىء 

RT حوادث أساسها التصميم 

RT عابرات 

 حاالت كمومية

2011-01-25 

شروط انظمة ميكانيكية كمومية موصوفة بمتحوالت 
 رياضية، اشعة حركة الحالة، و داالت الموجة

NT1 حاالت مختلطة 

NT1 حاالت نقية 

RT أعداد كمومية 
RT تشابك كمومي 

RT حواسيب كمومية 

RT دوال موجية 
RT كثافة الحاالت 

RT مؤثرات كمومية 

RT منظومات كمومية 
RT ميكانيك كمومي 

 رابطةحاالت مت

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 
USE حاالت ذاتية 

USE مؤثرات اإلفناء 

 حاالت مثارة

BT1 مستويات الطاقة 
NT1 حاالت االهتزاز 

NT1 حاالت دورانية 

NT1 حاالت ريدبِْرغ 
NT1 حاالت شبه مستقرة 

RT إثارة 

 حاالت مختلطة

2011-01-25 
حاالت كمومية يمكن وصفها فقط كمزيج من حاالت نقية 

 متعددة

BT1 حاالت كمومية 
RT مصفوفة الكثافة 

 حاالت مختلطة

1994-07-01 

RT موصلية فائقة 

 حاالت نقية

2011-01-25 

 حاالت كمومية ممثلة باتجاهات مفردة في فضاء هلبرت
BT1 حاالت كمومية 

RT حاالت ذاتية 

 حاالت يارست

BT1 مستويات الطاقة 
RT انحناء عكسي 

RT اندفاع زاوي 

RT بنية نووية 
RT عزم العطالة 

 حاالّت الودَّي

UF عوامل حاصرة ألدريناليات الفعل 
*BT1 عوامل الجهاز العصبي المستقل 

NT1 أرغوتامين 

NT1 ريزيربين 
RT جهاز عصبي مستقل 

RT حاالّت نظير ودية 

RT محاكيات الودي 
RT يةمحاكيات نظير ود 

RT مات عصبية  منّظِ

 حاالّت دموية

1999-03-01 
BT1 أضداد 

RT انحالل الدم 

RT مة  متّمِ

 حاالّت نظير ودية

*BT1 عوامل الجهاز العصبي المستقل 

NT1 أتروبين 

NT1 نيكوتين 

RT جهاز عصبي مستقل 

RT حاالّت الودَّي 
RT محاكيات الودي 

RT محاكيات نظير ودية 

RT مات عصبية  منّظِ

 حالبان

*BT1 مسلَك بولي 

 حالة التأكسد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-10-27 

USE تكافؤ 

 حالة الزجاج السبيني

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1977-08-24 

RT مغنطيسية 
RT مواد مغنطيسية حديدية 

 حالة الشحن )بطاريات(

INIS: 1993-02-04; ETDE: 2002-06-13 

USE حالة شحنة البطارية 

 دةحالة شبه مقي

INIS: 1988-11-16; ETDE: 1988-12-05 

RT اقتران 

RT حالة مرتبطة 
RT مستويات الطاقة 

 حالة شحنة البطارية

1993-02-04 
UF )حالة الشحن )بطاريات 

RT أيونات 

RT جسيمات مشحونة 
RT شحنات كهربائية 

RT مدخرات كهربائية 

 حالة فوق حرجة

INIS: 1992-01-30; ETDE: 1986-07-08 
RT تحويالت الطور 

RT درجة حرارة حرجة 

RT ضغط حرج 

 حالة كيميائية

INIS: 1987-08-27; ETDE: 2002-06-13 

USE حالة كيميائية 

 حالة كيميائية

UF حالة كيميائية 

RT أبصال 

RT ارتدادات 
RT تفاعالت كيميائية 

RT كاتيونات 

 حالة ال بلورية

RT تبلّور 
RT زجاج معدني 

 حالة متدّركة

INIS: 1985-06-10; ETDE: 1982-02-23 
RT بنية بلّورية 

RT فلزات 

RT مفاعيل اإلشعاع الفيزيائية 

 حالة متوسطة

2000-04-12 

RT موصلية فائقة 

 حالة مرتبطة

RT اقتران 
RT بيونيوم 

RT تشارمونيوم 

RT تقريب االندفاع 
RT توبونيوم 

RT حالة شبه مقيدة 

RT  ذراتpi-k 
RT  ميو -ذرات باي 

RT يومكاؤون 

RT )كرات غراء )غلوبول 
RT كواركونيوم 

RT مستويات الطاقة 

RT مفعول إيفيموف 

ياط  حامالت الّسِّ

INIS: 1993-07-15; ETDE: 1981-06-17 

*BT1 حيوانات أولية 
NT1 تريبانوسوما 

NT1 سوطيات دَّوارة 

NT1 يوغلينا 

 حامالت الشحنة

RT إلكترونات 

RT ثقوب 

RT حركية الحامالت 
RT شحنات كهربائية 

RT عمر الحامالت 

RT عيوب نقطية 
RT  ثقب -قطيرات إلكترون 

RT كثافة الحامالت 

RT مفعول ِدمبر 

 حامالت العّينات

INIS: 1976-03-25; ETDE: 1975-11-26 

USE حوامل العينة 

 حاويات

UF أوعية 

UF أوعية حاوية 

NT1 أسطوانات غاز 
NT1 أوعية الضغط 

NT1 أوعية المفاعالت 
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NT1 ديوارات 

NT1 صناديق 
NT2 حاويات الوقود المستهلك 

NT1 صهاريج 

NT2 صهاريج ذات سقف عائم 
NT2 مدّخرات هدروليكية 

NT1 قواديس 

NT1 كاالنِدر 
NT1 كبسوالت 

RT احتواء 

RT بطانات 
RT تحزيم 

RT تدريع 

RT تغطيات 
RT مصادر مشعة 

RT مفاعالت كيميائية 

RT مكونات المفاعل 
RT نقل 

 حاويات أكياس الترشيح

INIS: 1991-09-19; ETDE: 1978-03-03 

*BT1 تجهيزات مراقبة التلوث 
RT ضبط تلوث الهواء 

RT مرشحات قماشية 

 حاويات الوقود المستهلك

1994-07-14 

*BT1 صناديق 

RT عناصر الوقود المستهلك 

 حبال

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-10-30 

RT أسالك 

RT سالسل 
RT كبالت 

 حبحبة )شمسية(

USE تحبّب شمسي 

 حبر هندي

1996-07-18 

USE أحبار 

USE أصبغة 

 َحْبليَّات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-15 

USE فقاريّات 

 َحبَنْ 

BT1 أعراض 
BT1 تغيَّرات مرضية 

RT أورام 

RT خاليا ورمية َحبَنِيَّة 
RT صفاق 

RT ورم َحبَن إرليخ 

 حبوب

UF محاصيل الحبوب 

*BT1 نجيلّيات 

NT1 أَُرز 
NT1 دُْخن 

NT1 ذرة 

NT1 )سورغم )جنس الذرة البيضاء 
NT1 شعير 

NT1 شوفان 

NT1 شيلم 
NT1 قمح 

RT تطهير الحبوب 

RT تنشيط بالبرد 
RT حنطة سوداء 

RT طحين 

RT غذاء 
RT فطر التفحم 

RT محاصيل 

 حبيبات الماصّ 

2003-10-21 
BT1 كريات 

BT1 ماّصات النترينو 

 حبيبات المهدئ

INIS: 1975-09-01; ETDE: 1975-10-01 
BT1 كريات 

RT تحبيب 

RT مهدئات 

 حبيبات الوقود

UF )جسيمات )وقود 

UF )نوى )وقود 

UF نوى الوقود 
NT1 جسيمات وقود مكسوة 

RT وقود نووي 

RT وقود نووي متبعثر 

 حبيبات بين نجمية

BT1 جسيمات 

RT تنامي نجمي 
RT غازات كونية 

RT غبار كوني 

 حبيبات خشبية

2004-09-14 
USE كريات 

USE وقود الحطب 

 حبيبات محمولة على الماء

INIS: 1991-08-14; ETDE: 2002-05-24 
USE حبّات 

 حبيبات ولودة

ETDE: 1976-08-24 
BT1 كريات 

RT بطانات ولودة 

RT تحبيب 
RT توالد 

RT مفاعالت نووية حرارية 

RT مفاعالت ولودة 

 حبُّ البُنّ 

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 

BT1 بذور 

RT أشربة 
RT نباتات البن 

 حّب الكوكا

INIS: 1977-01-26; ETDE: 2002-06-13 

USE منتجات الكوكا 

 حبّات

INIS: 1991-08-14; ETDE: 1981-09-08 

UF جسيمات كبيرة محمولة بالهواء 
UF جسيمات محمولة بالهواء 

UF جسيمات محمولة على الماء 

UF حبيبات محمولة على الماء 

SF جسيمات مستنشقة 

BT1 جسيمات 

NT1 حبّات معلَّقة ُكلِّية 
NT1 سناج 

RT أغبرة 

RT انحسار تلوث الهواء 
RT تبديدات 

RT تلوث المياه 

RT تلوث الهواء 
RT حالالت هوائية 

RT رماد 

RT رماد متطاير 
RT مراقبة تلوث الهواء 

 حبّات معلّقة ُكلِّّية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-05-18 

USE حبّات معلَّقة ُكلِّية 

 حبّات معلَّقة ُكلِّّية

INIS: 1992-07-20; ETDE: 1981-05-18 

UF حبّات معلّقة ُكلِّية 
*BT1 حبّات 

RT تبديدات 

RT تلوث الهواء 
RT حالالت هوائية 

 حجاب

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1980-10-07 
*BT1 أعضاء 

BT1 عضالت 

RT بطن 
RT تنفُّس 

RT رئات 

RT صدر 

ْجب )الحقول المغنطيسية( ََ  َح

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1997-03-31 

USE تدريع مغنطيسي 

ْجب )نووي( ََ  َح

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1997-03-31 

USE حجب نووي 

 حجب نووي

UF )ْجب )نووي َِ  َح

RT حقل كولوني 

RT شحنة فعالة 

 َحْجر صحي

RT أمراض 
RT تابعية للزمن 

RT حضانة 

RT زمن كامن 
RT صحة عامة 

RT مخاطر صحية 

RT مكافحة اآلفات 

 َحَجر غريني

INIS: 1992-05-21; ETDE: 1984-07-20 

*BT1 صخور رسوبية 
RT أحجار رملية 

RT غضاريات صفحية 

 حجر كلسي

UF صخر الدولوميت 
UF صخور طباشيرية 

*BT1 صخور كربوناتية 

NT1 ترافرتان 
RT دولوميت 

RT كربونات الكالسيوم 

RT كربونات المغنيزيوم 
RT كلسيت 

 حجر مارلي

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1976-07-07 

UF مارليت غضار مقسى 
RT غضار 

RT كربونات الكالسيوم 

 حجرات

RT احتباس 

RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

RT دوال االستبقاء 
RT فضاء خارج الخاليا 

RT فيزياء حيوية 

 tpcحجرات 

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1979-02-23 
USE حجرات إسقاط زمني 

 حجرات إبرية

*BT1 عدادات تناسبية 

 حجرات إسقاط زمني

INIS: 1988-08-02; ETDE: 1979-02-23 

UF  حجراتtpc 

*BT1 حجرات االنسياق 
RT حجرات شرارة إسقاطية 

 حجرات أيونية مكسوة بالبور

*BT1 حجرات التأين 

*BT1 مكاشيف النترونات 

 حجرات احتراق

1997-06-19 

RT أفران 

RT احتراق نبضي 
RT حارقات نبضية 

RT حجرات االحتراق 



 حجرات احتراق السيكلوترون 300 حجم الجسيمات

 

 

RT محركات 

RT محركات إشعال بالشرارة 
RT منظومات حقن الوقود 

 حجرات احتراق السيكلوترون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-26 

BT1 حجرات االحتراق 

 حجرات االحتراق

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1976-11-01 

NT1 حارقات نبضية 

NT1 حجرات احتراق السيكلوترون 
NT1 حجرة احتراق ذات سرير مميَّع 

NT1 حّراقات تحفيزية 

RT تحّكم باالحتراق 
RT حجرات احتراق 

RT حّراقات 

RT منظومات إشعال 

 حجرات االنتثار

*BT1 حجرات السحاب 

RT حالالت هوائية 

 حجرات االنسياق

UF حجرات جْرف متعددة األسالك 

*BT1 حجرات تناسبية متعددة األسالك 

NT1 حجرات إسقاط زمني 
RT حجرات شرارة إسقاطية 

RT مكاشيف حركية األيونات 

RT مكشاف مصادم ستانفورد الخطي 
RT مكشاف مصادم فيرميالب 

 حجرات االنشطار

*BT1 حجرات التأين 

*BT1 مكاشيف النترونات 
RT مكاشيف عتبية 

 حجرات التأين

*BT1 مكاشيف إشعاع 
NT1 حجرات أيونية مكسوة بالبور 

NT1 حجرات االنشطار 

NT1 حجرات التأين االستقرائية 
NT1 حجرات التأين السائل 

NT1 غراي-حجرات تأين براغ 

NT1 حجرات تأين متعددة األسالك 
NT1 حجرات تأيين للمكثفات 

RT إطفاء انهياري 

RT حجرات تناسبية متعددة األسالك 
RT  داراتcampbelling 

RT عدادات دون جدران 

RT مفاعيل الجدران 
RT مكاشيف أسر اإللكترونات 

RT مكاشيف حركية األيونات 

 حجرات التأين االستقرائية

*BT1 حجرات التأين 
*BT1 مقاييس الجرعة 

 حجرات التأين السائل

*BT1 حجرات التأين 

 الجدار الهوائيحجرات التأين ذات 

USE غراي-حجرات تأين براغ 

 حجرات التعرض الجوي

INIS: 1978-09-28; ETDE: 1977-10-20 

USE حجرات التعّرض 

 حجرات التعّرض

INIS: 1978-09-28; ETDE: 1977-10-20 

UF حجرات التعرض الجوي 
UF ض البيئي  حجرات التعرُّ

UF ض لالستنشاق  حجرات التعرُّ

RT أجواء تحت السيطرة 

ض البيئي  حجرات التعرُّ

INIS: 1978-09-28; ETDE: 1977-10-20 

USE حجرات التعّرض 

ض لالستنشاق  حجرات التعرُّ

INIS: 1978-09-28; ETDE: 1977-10-20 
USE حجرات التعّرض 

 حجرات التكثف

RT إخماد الضغط 
RT أمان المفاعل 

RT تكثف البخار 

RT معدّات محتوى 
RT مكونات المفاعل 

RT منظومات تبريد المفاعل 

 حجرات التمدد

*BT1 حجرات السحاب 

 حجرات السحاب

*BT1 مكاشف مسارات الغاز 

NT1 حجرات االنتثار 
NT1 حجرات التمدد 

 حجرات الشرارة

*BT1 مكاشف مسارات الغاز 

NT1 حجرات الشرارة الواسعة الفجوة 

NT1 حجرات شرارة إسقاطية 

NT1 حجرات شرارة ذات ّسيال 

NT1 شرارة الغشائية حجرات 
NT2 حجرات الشرارة السلكية 

NT2 حجرات شرارة صوتية 

RT عدادات الشرارة 
RT محّوالت إلى رقمي 

 حجرات الشرارة السلكية

*BT1 حجرات شرارة الغشائية 

RT حجرات تناسبية متعددة األسالك 

 حجرات الشرارة الواسعة الفجوة

*BT1 حجرات الشرارة 

 حجرات الهدف

RT أهداف 
RT مسرعات 

 حجرات تألّق

RT عدادات وميضية 

RT مواد متفسفرة 

 غراي-حجرات تأين براغ

UF حجرات التأين ذات الجدار الهوائي 

UF حجرات تأيين مكافئة للنسيج 
UF حجرات تجويف التأين 

*BT1 حجرات التأين 

*BT1 مقاييس الجرعة 

 حجرات تأين متعددة األسالك

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-03-28 

USE حجرات تأين متعددة األسالك 

 حجرات تأين متعددة األسالك

UF حجرات تأين متعددة األسالك 

*BT1 حجرات التأين 

 حجرات تأيين للمكثفات

UF حجرات جيب 
*BT1 حجرات التأين 

*BT1 مقاييس الجرعة 

RT مقاييس كهربائية 

 حجرات تأيين مكافئة للنسيج

USE غراي-حجرات تأين براغ 

 حجرات تجويف التأين

USE غراي-حجرات تأين براغ 

 حجرات تشارباك

USE حجرات تناسبية متعددة األسالك 

 حجرات تناسبية متعددة األسالك

USE حجرات تناسبية متعددة األسالك 

 حجرات تناسبية متعددة األسالك

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-03-28 
USE حجرات تناسبية متعددة األسالك 

 تناسبية متعددة األسالكحجرات 

UF حجرات تشارباك 

UF حجرات تناسبية متعددة األسالك 
UF حجرات تناسبية متعددة األسالك 

*BT1 عدادات تناسبية 

NT1 حجرات االنسياق 

NT2 حجرات إسقاط زمني 
RT حجرات التأين 

RT حجرات الشرارة السلكية 

RT حجرات شرارة إسقاطية 

 حجرات جْرف متعددة األسالك

USE حجرات االنسياق 

 حجرات جيب

USE حجرات تأيين للمكثفات 

 حجرات شرارة إسقاطية

*BT1 حجرات الشرارة 

RT حجرات إسقاط زمني 

RT حجرات االنسياق 
RT حجرات تناسبية متعددة األسالك 

RT مكشاف مصادم فيرميالب 

 حجرات شرارة ذات ّسيال

*BT1 حجرات الشرارة 

 حجرات شرارة صوتية

UF حجرات شرارية صوتية 

*BT1 حجرات شرارة الغشائية 

 حجرات شرارة الغشائية

*BT1 حجرات الشرارة 
NT1 حجرات الشرارة السلكية 

NT1 حجرات شرارة صوتية 

 حجرات شرارية صوتية

USE حجرات شرارة صوتية 

 حجرات فقاعات فوق صوتية

*BT1 حجرات فقاعية 

ية  حجرات فقاعات قّرِّ

*BT1 حجرات فقاعية 

 ات فقاعيةحجر

*BT1 مكاشف مسارات الغاز 

NT1 حجرات فقاعات فوق صوتية 
NT1 ية  حجرات فقاعات قّرِ

NT1 حجرات فقاقيع بسوائل ثقيلة 

RT محّوالت إلى رقمي 

 حجرات فقاقيع بسوائل ثقيلة

*BT1 حجرات فقاعية 

 حجرات وميضية

USE عدادات وميضية 

 حجرة احتراق ذات سرير مميَّع

INIS: 1993-08-02; ETDE: 1976-11-01 

BT1 حجرات االحتراق 

RT أسّرة مميَّعة 
RT احتراق سرير مميَّع 

RT تجهيزات مراقبة التلوث 

RT فحم 
RT مراجل ذات سرير مميَّع 

 حجم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-12-14 

USE  ّقد 

 حجم

RT أبعاد 

RT تمددية 

RT  ّقد 

 حجم الجسيمات

BT1  ّقد 

RT أغبرة 

RT تبديدات 

RT صويلت 

RT تكتّل 
RT جسيمات 

RT حالالت هوائية 

RT علم صناعة الخزفيات 
RT غروانيات 

RT قطيرات 

RT كرات مكروية 
RT مساحيق 



 حجم الحبيبات keelson 301حدث 

 

 

RT مصنِّفات الجسيمات حسب حجمها 

 حجم الحبيبات

BT1 بنية مكروية 
BT1  ّقد 

RT تكرير الحبيبات 

RT مواد حبيبية 
RT نمو الحبيبات 

 حجم جزيئي وزني جزئي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-09-11 

RT خواص ترمودينامية 

 حجم حرج

BT1  ّقد 

RT توفيرات العاكس 
RT َحَرجيَة 

 حجم مولي ظاهري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-09-11 

RT خواص ترمودينامية 

 حجم نوعي

USE كثافة 

 حد السرعة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-07-23 

RT قوانين 

 حد المرونة

UF خضوع( قوة( 

BT1 خواص ميكانيكية 
RT خواص الشد 

 حد سنوي للمدخول

INIS: 1985-04-23; ETDE: 1984-09-21 

UF حدّ سنوي للمدخول 
*BT1 معايير األمان 

RT أعضاء حرجة 

RT مدخول 
RT نشاط إشعاعي 

RT وقاية من اإلشعاع 

 حدائق بيئية

INIS: 1992-03-30; ETDE: 1978-08-08 

USE احتياطيات طبيعية 

 حدادة

*BT1 تصنيع المواد 
RT تخصير 

RT تشغيل على الساخن 

RT تصنيع على البارد 
RT قوالب تشكيل 

RT كبس 

RT مكابس 

 agriniحدث 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-01-14 

USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات نووية 

 almendroحدث 

1994-10-13 

USE انفجارات تحت أرضية 
USE انفجارات نووية 

 annieحدث 

INIS: 1994-10-13; ETDE: 1981-07-06 

USE انفجارات جوية 
USE انفجارات نووية 

 argusحدث 

1994-10-13 

USE انفجارات جوية 
USE انفجارات نووية 

 baneberryحدث 

1994-10-13 
USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات نووية 

 banonحدث 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 
USE  مشروعanvil 

 benhamحدث 

1994-10-13 
USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات نووية 

 billetحدث 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 
USE  مشروعanvil 

 boltzmannحَدث 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-11-23 

USE انفجارات جوية 
USE مشروع بلومبوب 

 boxcarحدث 

1994-10-13 
USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات نووية 

 bravoحدث 

INIS: 1994-10-14; ETDE: 1984-05-23 
USE انفجارات سطحية 

USE انفجارت نووية حرارية 

 broncoحدث 

2000-04-12 
USE انفجارات نووية 

USE مشروع بلوشير 

 cabrioletحدث 

1994-10-14 

USE انفجارات تحدث فوهات 

USE انفجارات نووية 

 calabashحدث 

1994-10-14 

USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات نووية 

 cannikinحدث 

1994-10-14 

USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات نووية 

 carpetbagحدث 

1994-10-14 

USE انفجارات تحت أرضية 
USE انفجارات نووية 

 chariotحدث 

2000-04-12 

USE مشروع بلوشير 

 cheshireحدث 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 

USE  مشروعanvil 

 chibertaحدث 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 

USE  مشروعanvil 

 colbyحدث 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 
USE  مشروعanvil 

 cowboyحدث 

1997-01-28 

USE انفجارات كيميائية 
USE  مشروعvela 

 danny boyحدث 

1994-10-14 
USE انفجارات تحدث فوهات 

USE انفجارات نووية 

 dining carحدث 

INIS: 1994-10-14; ETDE: 1975-11-11 
USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات نووية 

 esromحدث 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 
USE  مشروعanvil 

 estuaryحدث 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 
USE  مشروعanvil 

 fontinaحدث 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 

USE  مشروعanvil 

 forbushَحَدث 

USE نقصان فوربوش 

 GASBUGGYحدث 

*BT1  تشغيلcrosstie 
BT1 مشروع بلوشير 

RT صخر الشيل النفطي 

RT غاز طبيعي 

 GNOMEحدث 

BT1  مشروعvela 

BT1 مشروع بلوشير 

 greeleyث حد

1994-10-14 
USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات نووية 

 halfbeakحدث 

INIS: 1994-10-14; ETDE: 1977-01-10 

USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات نووية 

 handcarحدث 

1994-10-14 

USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات نووية 

 handleyحدث 

1994-10-14 

USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات نووية 

 hardhatحدث 

1996-07-18 

USE مشروع بلوشير 

 harryحدث 

INIS: 1994-10-14; ETDE: 1981-07-06 

USE انفجارات جوية 

USE انفجارات نووية 

 hollyحدث 

INIS: 1994-10-14; ETDE: 1976-03-12 

USE انفجارات سطحية 

USE انفجارات نووية 

 hushed echoحدث 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-12-16 

USE مشروع بِدْروك 

 husky aceحدث 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-09-11 

USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات نووية 

 husky pupحدث 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 

USE  مشروعanvil 

 hutchحدث 

1994-10-14 

USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات نووية 

 jorumحدث 

1994-10-14 

USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات نووية 

 kasseriحدث 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 

USE  مشروعanvil 

 keelsonحدث 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 

USE  مشروعanvil 



 latirحدث  302 حدود زمنية

 

 

 latirحدث 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 
USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات نووية 

 leydenحدث 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 
USE  مشروعanvil 

 lollipopحدث 

1997-01-28 

USE  مشروعvela 

 LONG SHOTحدث 

BT1  مشروعvela 

 marshحدث 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 
USE  مشروعanvil 

 marvelحدث 

1994-10-14 

USE انفجارات تحت أرضية 
USE انفجارات نووية 

 middle gustحدث 

2000-04-12 
USE انفجارات سطحية 

USE انفجارات كيميائية 

 mighty epicَحَدث 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 
USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات نووية 

 mikeَحَدث 

INIS: 1996-01-24; ETDE: 1984-06-29 
USE رات سطحيةانفجا 

USE انفجارت نووية حرارية 

 milrowَحَدث 

1994-10-14 

USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات نووية 

 miniataَحَدث 

2000-04-12 

USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات نووية 

 moniqueَحَدث 

1994-10-14 

USE انفجارات محتواة 

USE انفجارات نووية 

 muensterَحَدث 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 

USE  مشروعanvil 

 orangeحدث 

INIS: 1994-10-14; ETDE: 1976-03-12 

USE انفجارات جوية 

USE انفجارات نووية 

 palanquinحدث 

2000-04-12 

USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات تحدث فوهات 

 pin stripeحدث 

2000-04-12 

USE انفجارات تحت أرضية 
USE جارات نوويةانف 

 pokhranحدث 

INIS: 1994-10-14; ETDE: 1976-01-26 

USE انفجارات محتواة 
USE انفجارات نووية 

 poolحدث 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 

USE  مشروعanvil 

 portmanteauحدث 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-12-16 
USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات نووية 

 redmudحدث 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 
USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات نووية 

 RIO BLANCOحدث 

*BT1 تشغيل قالّب 
BT1 مشروع بلوشير 

RT غاز طبيعي 

 romeoحدث 

INIS: 1994-10-14; ETDE: 1984-05-23 

USE انفجارات جوية 

USE انفجارات نووية 

 rulisonحدث 

1994-10-14 

USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات نووية 

 SALMONحدث 

BT1  مشروعvela 

 schoonerحدث 

1994-10-14 
USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات تحدث فوهات 

USE انفجارت نووية حرارية 

 scotchحدث 

INIS: 1994-10-14; ETDE: 1977-01-10 

USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات نووية 

 SEDANحدث 

*BT1 انفجارات تحدث فوهات 

BT1 مشروع بلوشير 

 shoalحدث 

1996-07-23 

USE  مشروعvela 

 sloopحدث 

1997-01-28 
USE مشروع بلوشير 

 smokyحدث 

INIS: 1994-10-14; ETDE: 1981-07-06 

USE انفجارات جوية 
USE انفجارات نووية 

 starfishحدث 

1994-10-14 
USE انفجارات جوية 

USE انفجارات نووية 

 STERLINGحدث 

BT1  مشروعvela 

 stilton-hushed echoحدث 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-09-11 

USE مشروع بِدْروك 

 straitحدث 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 

USE  مشروعanvil 

 swordfishحدث 

1994-10-14 
USE انفجارات تحت الماء 

USE انفجارات نووية 

 tewaحدث 

INIS: 1994-10-14; ETDE: 1984-05-23 
USE انفجارات جوية 

USE انفجارات نووية 

 TRINITYحدث 

*BT1 انفجارات جوية 

*BT1 انفجارات نووية 

 tyboحدث 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 
USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات نووية 

 wagon wheelحدث 

1994-10-14 
USE ت محتواةانفجارا 

USE انفجارات نووية 

 yankeeحدث 

INIS: 1994-10-14; ETDE: 1984-05-23 
USE انفجارات جوية 

USE انفجارات نووية 

 zuniحدث 

INIS: 1994-10-14; ETDE: 1984-05-23 

USE انفجارات سطحية 

USE انفجارات نووية 

 حدث دون خطأ

1994-10-14 

USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات نووية 

 inletحدث

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 

USE  مشروعanvil 

 teakحدث

1994-10-14 

USE انفجارات جوية 

USE انفجارات نووية 

 حدود )الحبيبات(

USE حدود الحبيبات 

 حدود )المسؤولية(

INIS: 1976-12-08; ETDE: 2002-03-28 

USE حدود المسؤولية 

 حدود اإلطالق

RT ح مكدّسإطرا 

RT مخاطر إشعاعية 
RT نُفايات مشعّة 

 حدود الجرعة

*BT1 معايير األمان 

RT التزامات الجرعة 
RT جرعات إشعاعية 

RT جرعة أعظمية مسموح بها 

RT  لجنة علمية لألمم المتحدة حول تأثيرات اإلشعاع
 الذّري

RT مكافئات الجرعة 

 حدود الحبيبات

UF )حدود )الحبيبات 
BT1 بنية مكروية 

RT تآكل بين ُحبيبي 
RT تثبيت االنخالعات 

RT نمو الحبيبات 

 حدود الصعق

INIS: 2000-06-27; ETDE: 1977-01-28 
RT متفجرات كيميائية 

 حدود المسؤولية

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1994-08-10 

UF )حدود )المسؤولية 
RT حدود زمنية 

RT مسؤوليات 

RT مسؤولية نووية 

 ماء -حدود رواسب 

INIS: 1985-04-22; ETDE: 1980-07-09 

BT1 سطوح التماس 
RT رواسب 

RT علم المياه العذبة 

RT قعر البحر 

 حدود زمنية

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1994-08-10 

RT حدود المسؤولية 

RT مسؤوليات 
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RT مسؤولية نووية 

 حدود سيغما

*BT1 مؤثرات التبديل في جبر التيارات 

 حدود شفينغر

RT دالة دلتا 

RT مؤثرات التبديل في جبر التيارات 

 حدوديّات

UF تقريب تشيبيشيف 
BT1  ّدوال 

NT1 كثيرات حدود الغير 
NT1 كثيرات حدود ليجندر 

NT1 كثيرات حدود هرميت 

RT دوال حدودية استقرائية 
RT رياضيات 

RT طريقة نيوتن 

 حديثو الوالدة

INIS: 1976-07-08; ETDE: 1976-03-11 
SF الوالدة حديثو 

BT1 حيوانات 

RT أطفال 
RT فئات عمرية 

RT ماسخات 

 حديثو الوالدة

2000-03-28 
SEE أطفال 

SEE حديثو الوالدة 

 حديد

1996-07-18 

UF  بتا -حديد 

*BT1 عناصر انتقالية 
NT1  ألفا -حديد 

NT1  دلتا -حديد 

NT1  غاما -حديد 
RT  بخار الماء -عملية حديد 

RT فيّرتين 

RT هيم 
RT هيموزيدرين 

RT هيموغلوبين 

 ألفا -حديد 

*BT1 حديد 
RT )حديديت )فّريت 

RT مرتنزيت 

 بتا -حديد 

1996-07-18 
USE حديد 

 دلتا -حديد 

*BT1 حديد 

 غاما -حديد 

*BT1 حديد 

RT أستنيت 

 45حديد 

INIS: 1997-02-07; ETDE: 1978-07-05 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 ها ميلي ثانيةنظائر عمر 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 نظائرالحديد 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 46حديد 

1993-01-13 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائرالحديد 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 47حديد 

*BT1 نظائرالحديد 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 48حديد 

*BT1 نظائرالحديد 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 49حديد 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 يةنظائر عمرها ميلي ثان 

*BT1 نظائرالحديد 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 51حديد 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائرالحديد 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 52حديد 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائرالحديد 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 52حديد 

*BT1 نظائرالحديد 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 53حديد 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائرالحديد 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 54حديد 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نظائرالحديد 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 55حديد 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائرالحديد 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 56حديد 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نظائرالحديد 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 
RT  56تفاعالت حديد 

 57حديد 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نظائرالحديد 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 58حديد 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نظائرالحديد 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 59حديد 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائرالحديد 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 60حديد 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائرالحديد 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 61حديد 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائرالحديد 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 62حديد 

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1975-10-01 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائرالحديد 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 63حديد 

1980-11-07 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائرالحديد 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 64حديد 

1980-11-07 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائرالحديد 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 65حديد 

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1986-09-05 
*BT1 نظائرالحديد 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 66حديد 

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1986-09-05 

*BT1 نظائرالحديد 
*BT1 زوجية -وى زوجية ن 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 67حديد 

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1986-09-05 
*BT1 نظائرالحديد 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 68حديد 

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1986-09-05 

*BT1 نظائرالحديد 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 69حديد 

2007-11-01 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائرالحديد 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 70حديد 

2007-11-01 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائرالحديد 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 71حديد 

2007-11-01 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائرالحديد 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 
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 72حديد 

2007-11-01 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائرالحديد 

*BT1  ةزوجي -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 حديد صب

*BT1 إضافات الكربون 

*BT1 سبائك الحديد القاعدية 
*BT1 سبائك السيليسيوم 

RT بيرليب 

RT كربيدات الحديد 

 حديدات

BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات الحديد 
RT أكاسيد الحديد 

 حديدي السيانيد

UF أزرق بروسيا 

*BT1 معقدات الحديد 

 حديديت )فّريت(

*BT1 إضافات الكربون 

*BT1 سبائك الحديد 

RT بيرليب 
RT  ألفا -حديد 

RT سبيكة الفوالذ-cr2moninb 

RT فوالذ 
RT فوالذ فّريتي 

RT محاليل صلبة 

RT مرتنزيت 
RT َمغنتيت 

 حديقة إيفرغليدز الوطنية

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1975-10-28 
SF )مناطق الترفيه )حدائق 

BT1 أرٍض عامة 

RT فلوريدا 
RT مستنقعات 

 حّد سنوي للمدخول

INIS: 1985-04-23; ETDE: 2002-06-06 

USE حد سنوي للمدخول 

 حّد كروسكال

RT تيارات كهربائية 

RT مفاعالت اندماجية 

 حرائق

RT أخطار الحرائق 

RT احتراق 

RT احتراق تلقائي 

RT التهابية 

RT تفجيرات 

RT حروق 
RT حوادث 

RT كوارث طبيعية 

RT مخاطر 
RT مطفئات الحريق 

RT مقاومة الحريق 

RT مكاشيف الدخان 
RT مكافحة الحريق 

RT منع الحريق 

RT هندسة األمان 

 حراثة

2013-11-27 

USE تقنيات الفالحة 

 حرارة

2000-05-17 

BT1 طاقة 

NT1 حرارة احتراق 
NT1 حرارة االمتصاص 

NT1 حرارة العمليات الصناعية 

NT2 حرارة العملية الشمسية 
NT2 حرارة عملية جيوحرارية 

NT1 حرارة النفايات 

RT استرداد الطاقة 
RT استرداد حراري 

RT تسخين 

RT ِحْمل التسخين 
RT سخانات 

RT سخانات هوائية 

RT نقل الحرارة 

 حرارة )عملية(

INIS: 1986-03-04; ETDE: 2002-06-13 

USE حرارة العمليات الصناعية 

 حرارة احتراق

UF حرارة االحتراق 
*BT1 حرارة 

*BT1 حرارة التفاعل 

BT1 خواص االحتراق 
RT قيمة حرارية 

 حرارة االبتالل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-11-08 

USE حرارة التبليل 

 حرارة االحتراق

USE حرارة احتراق 

 حرارة االضمحالل

INIS: 1976-07-30; ETDE: 2002-06-13 
SEE حرارة متبقية 

 حرارة االمتزاز

USE حرارة االمتزاز 

 حرارة االمتزاز

UF حرارة االمتزاز 

*BT1 أنتالبية 

RT امتزاز 

 حرارة االمتصاص

UF حرارة االمتصاص 

*BT1 أنتالبية 

*BT1 حرارة 
RT حرارة التبليل 

 حرارة االمتصاص

USE حرارة االمتصاص 

 حرارة االنتقال

USE حرارة التحول 

 حرارة االنتقال الكامنة

USE حرارة التحول 

 رة االنحاللحرا

UF حرارة االنحالل 
*BT1 أنتالبية 

RT حرارة المزج 

 حرارة االنحالل

USE حرارة االنحالل 

 حرارة االنصهار

UF حرارة االنصهار 

UF حرارة االنصهار الكامنة 
*BT1 حرارة التحول 

RT تخزين حرارة كامنة 

RT مواد متغيرة الطور 

 حرارة االنصهار

USE حرارة االنصهار 

 حرارة االنصهار الكامنة

USE حرارة االنصهار 

 حرارة التبخر

USE  ّحرارة التبخر 

 حرارة التبخر الكامنة

USE  ّحرارة التبخر 

 حرارة التبخرّ 

UF حرارة التبخر 

UF حرارة التبخر الكامنة 

*BT1 حرارة التحول 
RT تبخر 

RT تخزين حرارة كامنة 

 حرارة التبليل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-11-08 
UF حرارة االبتالل 

RT حرارة االمتصاص 

RT حرارة التفاعل 

 حرارة التحول

UF حرارة االنتقال 

UF حرارة االنتقال الكامنة 

*BT1 أنتالبية 
NT1 حرارة االنصهار 

NT1  ّحرارة التبخر 

NT1 حرارة التصعد 
RT تحليل تفاضلي حراري 

RT تحويالت الطور 

RT مواد متغيرة الطور 

 حرارة التشكل

UF أنطالبية التشكل 

UF أنطالبية التشكل 
UF حرارة التشكل 

*BT1 حرارة التفاعل 

RT أنطالبية التشكل الحرة 
RT تخزين طاقة حرارية من تفاعالت كيميائية 

RT حرارة التفكك 

RT طاقة االنفصال 
RT طاقة التشكل الحرة 

 حرارة التشكل

USE حرارة التشكل 

 حرارة التصعد

UF حرارة التصعد 
UF حرارة التصعد الكامنة 

*BT1 حرارة التحول 

RT تذرية 

RT تصعّد 

 حرارة التصعد

USE حرارة التصعد 

 حرارة التصعد الكامنة

USE حرارة التصعد 

 حرارة التفاعل

UF حرارة التفاعل 

*BT1 أنتالبية 
NT1 حرارة احتراق 

NT1 حرارة التشكل 

NT1 حرارة التفكك 
RT تخزين طاقة حرارية من تفاعالت كيميائية 

RT حرارة التبليل 

 حرارة التفاعل

USE حرارة التفاعل 

 حرارة التفكك

UF حرارة التفكك 

*BT1 حرارة التفاعل 
RT تخزين طاقة حرارية من تفاعالت كيميائية 

RT تفكك 

RT حرارة التشكل 

 حرارة التفكك

USE حرارة التفكك 

 حرارة التنشيط

USE طاقة التنشيط 

 حرارة العمليات الصناعية

INIS: 2000-05-17; ETDE: 1975-09-12 

UF )حرارة )عملية 

*BT1 حرارة 
NT1 حرارة العملية الشمسية 

NT1 حرارة عملية جيوحرارية 

RT عملية استخالص بالمعوجة 
RT محطات طاقة ثنائية الغرض 

RT مفاعالت حرارة العمليات 

 حرارة العملية الشمسية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-03-03 
*BT1 حرارة العمليات الصناعية 

RT أجهزة التقطير الشمسية 
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RT أفران شمسية 

RT تجفيف شمسي 
RT تقطير شمسي 

RT تنانير شمسية 

RT مجففات شمسية 
RT مسخنات مياه شمسية 

RT منظومات التدفئة الشمسية 

 حرارة المزج

UF حرارة المزج 
*BT1 أنتالبية 

RT حرارة االنحالل 

 حرارة المزج

USE حرارة المزج 

 حرارة النفايات

*BT1 حرارة 

BT1 نفايات 

RT استعمال الحرارة الضائعة 

RT تدفئة مناطقية 

RT تلُّوث حراري 
RT توليد مشترك 

RT جزر حرارية 

RT دفيقات حرارية 
RT سحابات 

RT مصادر الطاقة 

RT مصارف حرارية 

 حرارة شاملة

INIS: 1993-07-06; ETDE: 2002-06-13 

USE درجة الحرارة العادية 

 حرارة عملية جيوحرارية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-02-15 
*BT1 حرارة العمليات الصناعية 

RT تدفئة جيو حرارية 

 حرارة متبقية

SF حرارة االضمحالل 

RT إزالة الحرارة المتبقية 

RT إيقاف تشغيل المفاعل 
RT تخزين الوقود المستهلك 

RT تخزين بعيد عن المفاعل 

RT زمن تبريد الوقود 
RT قدرة متبقية 

 حرارة مشع وسيط

2004-06-08 

SEE إشعاع الجسم األسود 
SEE خواص ترمودينامية 

SEE راحة حرارية 

 حرارة نوعية

UF سعة حرارية 

*BT1 خواص ترمودينامية 

NT1 حرارة نوعية إلكترونية 
NT1 حرارة نوعية مغنطيسية 

NT1 حرارة نوعية نووية 

RT ثابت غروينايزن 
RT درجة حرارة ديباي 

RT فون كارمان -نظرية بورن 

 حرارة نوعية إلكترونية

*BT1 حرارة نوعية 
RT حرارة نوعية مغنطيسية 

RT حرارة نوعية نووية 

 حرارة نوعية مغنطيسية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-18 
*BT1 حرارة نوعية 

RT حرارة نوعية إلكترونية 

 حرارة نوعية نووية

1976-03-17 

*BT1 حرارة نوعية 

RT اهتزازات الشبيكة 
RT حرارة نوعية إلكترونية 

 حراس

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1981-01-27 

USE عناصر األمن 

 حراشف السمك

INIS: 1992-07-23; ETDE: 1977-05-07 
RT أسماك 

RT جلد 

 حراقات الحقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-11 
UF حارقات البخار 

UF مفاعالت عوادم السيارات 

*BT1 تجهيزات مراقبة التلوث 
RT احتراق 

RT سيارات 

RT ضبط تلوث الهواء 
RT غازات االنفالت 

RT منظومات االنفالت 

 حرب

1997-06-17 

NT1 حرب إشعاعية نووية 

NT1 حرب بيولوجية 
NT1 حرب تقليدية 

NT1 حرب كيميائية 

RT استراتيجية عسكرية 
RT دفاع وطني 

RT قابلية السقوط بيد األعداء 

 حرب إشعاعية نووية

INIS: 1992-03-16; ETDE: 1987-07-09 
BT1 حرب 

RT أدوات التبعثر االشعاعي 

RT أسلحة إشعاعية معززة 

 حرب بيولوجية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-02-03 

BT1 حرب 

RT عوامل الحرب البيولوجية 

 حرب تقليدية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-02-03 

BT1 حرب 

 حرب كيميائية

INIS: 1992-03-16; ETDE: 1986-02-03 

BT1 حرب 

RT مواد الحرب الكيميائية 

 َحَرجيَة

UF حوادث الحرجية 

UF دون الحرجية 

RT أمان المفاعل 
RT انشطار 

RT تفاعالت متسلسلة 

RT  العاكستوفيرات 
RT حجم حرج 

RT حركيات المفاعل 
RT طريقة مصفوفة االستجابة 

RT ظاهرة أوكلو 

RT عوامل الضرب 
RT كتلة حرجة 

RT البالسي نتروني 

RT مفاعالت 
RT مفاعالت نووية طبيعية 

 حرشفيات األجنحة

INIS: 1985-03-15; ETDE: 1981-06-16 

*BT1 حشرات 
NT1 فراشات ليلية 

NT2 حافرات ساق األُرز 

NT2 دودة الحرير 
NT2 دودة ثمار التفاح 

NT2 دودة لوزة القطن 

NT2 فراشة الغجر 

 حرف المواد النووية

RT اتفاقية الحماية الفيزيائية للمواد النووية 

RT األدلة الجنائية النووية 

RT تقانات ثنائية االستعمال 
RT سياسة عدم االنتشار 

RT ضمانات 

RT عملية سيفكس 
RT عناصر األمن 

RT كشف 

RT منظومات كشف الحركة 

 حرفيون يدويون

INIS: 1993-04-28; ETDE: 2002-06-07 
USE صناع مهرة 

 حرق الهليوم

INIS: 1978-09-28; ETDE: 1978-10-20 

BT1 احتراق نجمي 
RT اصطناع نكلوي 

RT تطور نجمي 

RT نجوم عمالقة حمراء 
RT نجوم قزمة 

 حرقفة

USE أمعاء دقيقة 

 حركة

NT1 حركة التربة 

NT1 حركة ذاتية 

NT1 دوران 
RT اندفاع خطي 

RT اندفاع زاوي 

RT تقريب مركز التوجيه 
RT حركة بروانية 

RT سرعة 

RT طاقة حركية 
RT علم الحركة 

RT مسارات 

 حركة التربة

UF )انزياحات )سيسمية 
SF معدَّالت االنزياح 

BT1 حركة 

RT أحداث سيسمية 
RT أمواج الصدم 

RT استقرار المنحدر 

RT انزالقات أرضية 
RT انفجارات تحت أرضية 

RT انفجارات نووية 
RT انهيار األرض 

RT  تربة -تأثرات بنية 

RT تأثيرات سيسمية 
RT حركة الطبقات 

RT زالزل 

RT سيسمولوجيا 
RT )مقاييس السيسمية )الزلزالية 

RT مكاشيف سيسمية 

RT )موجات سيسمية )زلزالية 
RT نهوض التربة 

 حركة الطبقات

INIS: 1992-08-28; ETDE: 1978-05-03 

RT انهيارات صخرية 

RT تعدين تحت أرضي 

RT تكّهف 

RT حركة التربة 
RT طبقات جيولوجية 

RT مراقبة الطبقات 

RT ميكانيك الصخور 
RT نهوض التربة 

 حركة اهتزازية

RT ميكانيك كمومي 

 حركة بروانية

RT تصادمات 

RT حركة 

RT غروانيات 

 حركة جماعية )في النوى(

INIS: 1975-11-27; ETDE: 2002-06-13 

USE نموذج جماعي 

 حركة ذاتية

BT1 حركة 
RT نجوم 

 حركيات االحتراق

INIS: 1991-10-03; ETDE: 1976-08-24 
*BT1 آليات تفاعل كيميائي 

RT احتراق 

RT انتشار اللهب 



 حركيات التفاعل 306 ُحَزم

 

 

 حركيات التفاعل

UF آليات التفاعل 
UF معامل النشاط 

UF معدل التفاعل 

BT1 علم الحركة 
NT1 آليات تفاعل كيميائي 

NT2 حركيات االحتراق 

NT1 حركيات التفاعل الكيمياحيوي 
NT2 فِنسون 

NT1 حركيات التفاعل النووي 

RT تفكك 
RT توازن 

RT طاقة التنشيط 

RT معادلة أرينوس 

 حركيات التفاعل الكيمياحيوي

*BT1 حركيات التفاعل 

NT1 فِنسون 

RT إزالة السمية 
RT أمراض استقالبية 

RT أنزيمات 

RT استقالب 
RT كيمياء حيوية 

RT نشاط اإلنزيم 
RT هندسة البروتين 

RT واسمات بيولوجية 

 حركيات التفاعل النووي

*BT1 حركيات التفاعل 
RT إعادة التبعثر 

RT انقالب السبين 

RT تآثرات محدودة المدى 
RT تفاعالت نووية 

RT تقريب األقنية المقترنة لبورن 

RT تقريب الموجة المشوهة لبورن 
RT تقريب من المرتبة الصفر 

RT طريقة المجوعة المجاوبة 

RT  قيمةq 
RT نظرية الموجة المشوهة 

 حركيات المفاعل

UF )نظرية التحكم )مفاعل انشطار 

UF )نظرية التحكم )مفاعل 
UF نظرية التحكم بالمفاعل 

UF نظرية التحكم بالمفاعل االنشطاري 

BT1 علم الحركة 
RT إدخاالت التفاعلية 

RT استقرار المفاعل 

RT تسّمم 
RT تفاعلية 

RT َحَرجيَة 
RT دور المفاعل 

RT سموم قابلة لالحتراق 

RT ضجيج المفاعل 
RT طريقة سقوط القضبان 

RT فيزياء المفاعالت 

RT كفاءات قضبان التحكم 
RT محاكيات المفاعالت 

RT معادالت حركية المفاعل 

RT معادلة إناور 
RT معامالت التفاعلية 

RT مفاعيل المتجانسة 

RT مواد محتوى 
RT نترونات متأخرة 

RT نظرية االضطراب 

 حركيات النظائر المشعة

USE حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

 حركيات النوكليدات اإلشعاعية

UF شعاعيةاستقالب النوكليدات اإل 

UF )انتقال )النكليدات المشعة في المتعضيات الحية 

UF  انتقال )النكليدات المشعة في المنظومات
 البيولوجية(

UF تحّول النوكليدات الشعاعية 

UF )ث )داخلي  تلوُّ
UF تلّوث داخلي 

UF توزعات النوكليدات اإلشعاعية 
UF حركيات النظائر المشعة 

UF )متحول )نكليدات مشعة 

UF )يات الحية  نقل )الراديونكليدات في الُمتَعَّضِ

UF )يات الحية  نقل )في المتعّضِ
UF )ية  نقل )في الُمتَعَّضِ

UF )يات الحية  نقل النوكليدات الشعاعية )في المتعّضِ

BT1 علم الحركة 
RT إدارة النكليدات اإلشعاعية 

RT أعضاء حرجة 

RT إفراغ 
RT احتباس 

RT استقالب 

RT ةالتزامات الجرع 
RT بقع حارة بيولوجية 

RT تشعيع داخلي 

RT تشعيع غير منتظم 
RT تقنيات االقتفاء 

RT تنقية بالزما الدم 

RT توزع النسيج 
RT توّضع بيولوجي 

RT حجرات 

RT ِحْمل الجسم 
RT دراسات الدالة الديناميكية 

RT دوال االستبقاء 

RT عدّ لكامل الجسم 
RT عمر النصف الحيوي 

RT فيزياء حيوية 

RT قاصدات العظم 
RT قَْبط 

RT مدخول 

RT مراقبة العاملين 
RT مصادر غير مختومة 

RT ناقالت 

RT نسبة التركيز 
RT نشاط إشعاعي 

RT نظائر مشعة 

 حركية

NT1 حركية الثقوب 
NT1 حركية الجسيمات 

NT2 حركية اإللكترونات 
NT2 حركية األيونات 

NT1 حركية الحامالت 

 حركية اإللكترونات

*BT1 حركية الجسيمات 
RT مواد شبه موصلة 

RT موصالت كهربائية 

 حركية األيونات

ETDE: 1975-07-29 
*BT1 حركية الجسيمات 

RT أيونات 

 حركية الثقوب

BT1 حركية 

 حركية الجسيمات

BT1 حركية 

NT1 حركية اإللكترونات 
NT1 حركية األيونات 

 حركية الحامالت

BT1 حركية 

RT حامالت الشحنة 
RT موصلية كهربائية 

RT نقل إلكتروني 

 حروق

*BT1 أذيّات 

NT1 حروق إشعاعية 

NT1 حروق تشعيعية 
RT أمراض الجلد 

RT حرائق 

RT مرشَّات األمان 

 حروق إشعاعية

*BT1 أذيّات إشعاعية 

*BT1 تأثيرات شعاعية موضعية 

*BT1 حروق 
RT التهاب الجلد اإلشعاعي 

 حروق تشعيعية

*BT1 حروق 

 حّراقات

1997-06-19 
NT1 حّراقات بالغاز 

NT1 حّراقات نفط 

RT أفران 
RT احتراق 

RT احتراق نبضي 

RT اشتعال مرتد 
RT حارقات نبضية 

RT حجرات االحتراق 

RT دَْسغ 
RT محارق 

RT وقّادات 

 حّراقات بالغاز

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1979-05-09 
BT1 حّراقات 

RT أفران غاز 

RT احتراق 

 حّراقات تحفيزية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-06 

BT1 حجرات االحتراق 
RT تجهيزات مراقبة التلوث 

RT ضبط تلوث الهواء 

RT محفّز 

 حّراقات نفط

INIS: 1999-05-18; ETDE: 1979-05-09 

BT1 حّراقات 

RT أفران نفط 
RT احتراق 

 حزاز

1986-03-04 

*BT1 طحلبيات 

 حزام أوفرثرست

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-07-27 

USE حزام التحميل الغربي في الواليات المتحدة 

 حزام التحميل الغربي في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-07-27 

UF حزام أوفرثرست 

UF حزام تحميل روكي ماونتن 
RT إيداهو 

RT مكامن الغاز الطبيعي 

RT مكامن نفطية 
RT مونتانا 

RT وايومنغ 

RT يوتا 

 حزام تحميل روكي ماونتن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-07-27 

USE حزام التحميل الغربي في الواليات المتحدة 

 ُحَزم

NT1 حزم أيونية 

NT2  16حزم أكسجين 

NT2  18حزم أكسجين 
NT2  27حزم ألمنيوم 

NT2 ِحزم أيونية مشعّة 

NT3  38حزم أرغون 
NT3  39حزم أرغون 

NT3 40م أرغون حز 

NT3  26حزم ألمنيوم 
NT3  39حزم الكلور 

NT3  6حزم الهيليوم 

NT3  10حزم بريليوم 
NT3  11حزم بريليوم 

NT3  7حزم بريليوم 

NT3  12حزم بورون 
NT3  8حزم بورون 

NT3 حزم تريتون 

NT3  38حزم كبريت 
NT3  10حزم كربون 

NT3  11حزم كربون 

NT3  14حزم كربون 
NT3  11حزم ليثيوم 

NT3  8حزم ليثيوم 

NT3  13حزم نتروجين 



 38حزم أرغون  307 ِحزم أيونية مشعّة

 

 

NT3  19حزم نيون 

NT3  8حزم هليوم 
NT3  238 -حزم يورانيوم 

NT2  35حزم الكلور 

NT2  37حزم الكلور 
NT2 ِحزم الهدروجين واحد ناقص 

NT2  127حزم اليود 

NT2  79حزم بروم 
NT2  9حزم بريليوم 

NT2  209حزم بزموت 

NT2  39حزم بوتاسيوم 
NT2 41وتاسيوم حزم ب 

NT2  10حزم بور 

NT2  11حزم بور 
NT2   184حزم تنغستين 

NT2  48حزم تيتانيوم 

NT2  50حزم تيتانيوم 
NT2  74حزم جرمانيوم 

NT2  76حزم جرمانيوم 

NT2  56حزم حديد 
NT2  58حزم حديد 

NT2 حزم ديترونات 

NT2  208حزم رصاص 
NT2  28حزم سيليسيوم 

NT2  29حزم سيليسيوم 

NT2  23حزم صوديوم 
NT2  155حزم غادولينيوم 

NT2  31حزم فسفور 

NT2  107حزم فضة 
NT2  19حزم فلور 

NT2  40حزم كالسيوم 

NT2  48حزم كالسيوم 
NT2  32حزم كبريت 

NT2  12حزم كربون 

NT2  13حزم كربون 

NT2  84حزم كريبتون 

NT2  86حزم كريبتون 

NT2  129حزم كزينون 
NT2  131حزم كزينون 

NT2 132زم كزينون ح 

NT2  136حزم كزينون 
NT2  139حزم النتانيوم 

NT2  6حزم ليتيوم 

NT2  7حزم ليتيوم 
NT2  24حزم مغنزيوم 

NT2  25حزم مغنزيوم 

NT2  197حزم من الذهب 
NT2  14حزم نتروجين 

NT2  15حزم نتروجين 
NT2  63حزم نحاس 

NT2  58حزم نيكل 

NT2  60حزم نيكل 

NT2  20حزم نيون 

NT2  22حزم نيون 

NT2  3حزم هليوم 
NT2  3حزم هليوم 

NT3 حزم جسيمات ألفا 

NT2  120حزمة قصدير 
NT1 حزم ثانوية 

NT2  11حزم كربون 

NT2  8حزم هليوم 
NT1 حزم جزيئية 

NT1 حزم جسيمات 

NT2 حزم لبتونات 
NT3 حزم إلكترونية 

NT3 حزم بوزيترونية 

NT3 حزم ميونات 
NT3 حزم نترينوهات 

NT4 حزم نترينوهات مضادة 

NT2 حزم ميزونات 
NT3 حزم البيونات 

NT3 حزم كاؤونية 

NT3  حزم ميزوناتeta 
NT2 حزم نكليونات 

NT3 حزم بروتونات 

NT3 حزم نترونات 
NT2 حزم هيبرونية 

NT3 حزم جسيمات سيغما 

NT3 حزم جسيمات المبدا 

NT1 حزم جسيمات مضادة 

NT2 حزم نترينوهات مضادة 
NT2 حزم نكليونات مضادة 

NT3 حزم بروتونات مضادة 

NT1 حزم ذرية 
NT1 حزم عنقودية 

NT1 حزم فوتونية 

NT1 حزم متصادمة 
NT1 حزم مستقطبة 

RT تجربة شتيرن وغيرالخ 

RT بالزما-منظومات حزمة 
RT نبّاضات الحزمة 

 38حزم أرغون 

INIS: 1986-12-09; ETDE: 1987-02-24 

*BT1 ِحزم أيونية مشعّة 
RT  38أرغون 

 39حزم أرغون 

INIS: 1986-12-09; ETDE: 1987-02-24 

*BT1 ِحزم أيونية مشعّة 

 40حزم أرغون 

*BT1 ِحزم أيونية مشعّة 

RT  40أرغون 

 16حزم أكسجين 

*BT1 حزم أيونية 

RT  16أكسجين 

 18حزم أكسجين 

*BT1 حزم أيونية 
RT  18أكسجين 

 حزم إلكترونية

UF )حزم بيتا )إلكترونات 
*BT1 حزم لبتونات 

RT إلكترونات 

RT تبريد باإللكترونات 
RT عدم استقرار بيرس 

RT  مسّرع اختباري متقدمllnl 

RT منابع األيونات ذات الحزمة اإللكترونية 

 26حزم ألمنيوم 

2014-04-25 

*BT1 ِحزم أيونية مشعّة 

RT  26ألمنيوم 

 27حزم ألمنيوم 

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1977-04-13 

*BT1 حزم أيونية 

RT  27ألمنيوم 

 حزم أيونية

1996-07-18 

BT1 ُحَزم 
NT1  16حزم أكسجين 

NT1  18حزم أكسجين 

NT1  27حزم ألمنيوم 
NT1 ِحزم أيونية مشعّة 

NT2  38حزم أرغون 

NT2  39حزم أرغون 
NT2  40حزم أرغون 

NT2  26حزم ألمنيوم 

NT2  39حزم الكلور 
NT2  6حزم الهيليوم 

NT2  10حزم بريليوم 

NT2  11حزم بريليوم 
NT2  7حزم بريليوم 

NT2  12حزم بورون 

NT2  8حزم بورون 
NT2 حزم تريتون 

NT2  38حزم كبريت 

NT2  10حزم كربون 
NT2  11حزم كربون 

NT2  14حزم كربون 

NT2  11حزم ليثيوم 
NT2  8حزم ليثيوم 

NT2  13حزم نتروجين 

NT2  19حزم نيون 
NT2  8حزم هليوم 

NT2  238 -حزم يورانيوم 

NT1  35حزم الكلور 

NT1  37حزم الكلور 
NT1 ِحزم الهدروجين واحد ناقص 

NT1  127حزم اليود 

NT1  79حزم بروم 
NT1  9حزم بريليوم 

NT1  209حزم بزموت 

NT1  39حزم بوتاسيوم 
NT1  41حزم بوتاسيوم 

NT1  10حزم بور 

NT1  11حزم بور 
NT1   184حزم تنغستين 

NT1  48حزم تيتانيوم 

NT1  50حزم تيتانيوم 
NT1  74حزم جرمانيوم 

NT1  76حزم جرمانيوم 

NT1  56حزم حديد 
NT1  58حزم حديد 

NT1 حزم ديترونات 

NT1  208حزم رصاص 
NT1  28حزم سيليسيوم 

NT1  29حزم سيليسيوم 

NT1  23حزم صوديوم 
NT1  155حزم غادولينيوم 

NT1  31حزم فسفور 

NT1  107حزم فضة 
NT1  19حزم فلور 

NT1  40حزم كالسيوم 

NT1  48حزم كالسيوم 
NT1  32حزم كبريت 

NT1  12حزم كربون 

NT1  13حزم كربون 
NT1  84حزم كريبتون 

NT1  86حزم كريبتون 

NT1  129حزم كزينون 

NT1  131حزم كزينون 

NT1  132حزم كزينون 

NT1  136حزم كزينون 
NT1  139حزم النتانيوم 

NT1  6حزم ليتيوم 

NT1  7حزم ليتيوم 
NT1  24حزم مغنزيوم 

NT1  25حزم مغنزيوم 

NT1  197حزم من الذهب 
NT1  14حزم نتروجين 

NT1  15حزم نتروجين 

NT1  63حزم نحاس 
NT1  58حزم نيكل 

NT1  60حزم نيكل 
NT1  20حزم نيون 

NT1  22حزم نيون 

NT1  3حزم هليوم 

NT1  3حزم هليوم 

NT2 حزم جسيمات ألفا 

NT1  120حزمة قصدير 
RT أبصال 

RT  أجهزةmigma 

RT أجهزة تعرية الحزمة 
RT أيونات 

RT أيونات ثقيلة 

RT أيونات خفيفة 
RT تحليل بالتبعثر األيوني 

RT توّزع الشحنة 

RT جسيمات مشحونة 
RT حزم جسيمات 

RT رشرشة 

RT زرع أيوني 
RT كاتيونات 

RT مسابر أيونية 

RT مطيافية األيونات 

زم أيونية مشعّة  حِّ

INIS: 1992-02-26; ETDE: 1992-04-15 

*BT1 حزم أيونية 

NT1  38حزم أرغون 
NT1  39حزم أرغون 

NT1  40حزم أرغون 

NT1  26حزم ألمنيوم 
NT1  39حزم الكلور 
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NT1  6حزم الهيليوم 

NT1  10حزم بريليوم 
NT1  11حزم بريليوم 

NT1  7حزم بريليوم 

NT1  12حزم بورون 
NT1  8حزم بورون 

NT1 حزم تريتون 

NT1  38حزم كبريت 
NT1  10حزم كربون 

NT1  11حزم كربون 

NT1  14حزم كربون 
NT1  11حزم ليثيوم 

NT1  8حزم ليثيوم 

NT1  13حزم نتروجين 
NT1  19حزم نيون 

NT1  8حزم هليوم 

NT1  238 -حزم يورانيوم 

 حزم البيونات

*BT1 حزم ميزونات 

 35لكلور حزم ا

1975-11-27 

*BT1 حزم أيونية 
RT  35كلور 

 37حزم الكلور 

1993-08-03 
*BT1 حزم أيونية 

 39حزم الكلور 

INIS: 1986-12-09; ETDE: 1987-02-24 

*BT1 ِحزم أيونية مشعّة 

زم الهدروجين واحد ناقص  حِّ

INIS: 1978-08-14; ETDE: 1978-10-19 

UF ِحَزم هدروجين ناقص واحد 

*BT1 حزم أيونية 

 6حزم الهيليوم 

2014-04-25 

*BT1 ِحزم أيونية مشعّة 
RT  6هليوم 

 127حزم اليود 

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1979-05-25 

*BT1 حزم أيونية 

 حزم بروتونات

*BT1 حزم نكليونات 

RT إدخال البروتونات في أقنية 

RT بروتونات 
RT تبريد باإللكترونات 

RT مسابر بروتونية 

 ونات مضادةحزم بروت

*BT1 حزم نكليونات مضادة 

 79حزم بروم 

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-08-24 

*BT1 حزم أيونية 
RT  79بروم 

 10حزم بريليوم 

2014-04-25 

*BT1 ِحزم أيونية مشعّة 
RT  10بريليوم 

 11حزم بريليوم 

2014-04-25 
*BT1 ِحزم أيونية مشعّة 

RT  11بريليوم 

 7حزم بريليوم 

*BT1 ِحزم أيونية مشعّة 
RT  7بريليوم 

 9حزم بريليوم 

*BT1 حزم أيونية 

RT  9بريليوم 

 209حزم بزموت 

1983-03-15 

*BT1 حزم أيونية 

 حزم بنيوية

INIS: 2000-04-03; ETDE: 1977-08-24 
UF )عوارض )بنيوي 

RT إنشاء 

RT مواد بناء 

 39حزم بوتاسيوم 

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-09-15 

*BT1 حزم أيونية 

 41حزم بوتاسيوم 

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-08-24 
*BT1 حزم أيونية 

RT  41بوتاسيوم 

 10حزم بور 

*BT1 حزم أيونية 

RT  10بور 

 11حزم بور 

*BT1 حزم أيونية 
RT  11بور 

 12حزم بورون 

2014-04-25 

*BT1 ِحزم أيونية مشعّة 
RT  12بور 

 8حزم بورون 

2014-04-25 
*BT1 ِحزم أيونية مشعّة 

RT  8بور 

 حزم بوزيترونية

UF )حزم بيتا )بوزيترونات 
*BT1 حزم لبتونات 

RT بوزيترونات 

 حزم بيتا )إلكترونات(

USE حزم إلكترونية 

 حزم بيتا )بوزيترونات(

USE حزم بوزيترونية 

 حزم تريتون

*BT1 ِحزم أيونية مشعّة 
RT تريتونات 

 184حزم تنغستين  

INIS: 1977-02-08; ETDE: 1977-04-13 

*BT1 حزم أيونية 

 48حزم تيتانيوم 

INIS: 1989-05-29; ETDE: 1989-06-21 

*BT1 حزم أيونية 

 50حزم تيتانيوم 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 

*BT1 حزم أيونية 

 حزم ثانوية

BT1 ُحَزم 
NT1  11حزم كربون 

NT1  8حزم هليوم 

RT مسابر أيونية 

 74انيوم حزم جرم

*BT1 حزم أيونية 

RT  74جرمانيوم 

 76حزم جرمانيوم 

*BT1 حزم أيونية 

RT  76جرمانيوم 

 حزم جزيئية

BT1 ُحَزم 
RT جزيئات 

 حزم جسيمات

BT1 ُحَزم 
NT1 حزم لبتونات 

NT2 حزم إلكترونية 

NT2 حزم بوزيترونية 
NT2 حزم ميونات 

NT2 حزم نترينوهات 

NT3 حزم نترينوهات مضادة 

NT1 حزم ميزونات 
NT2 حزم البيونات 

NT2 حزم كاؤونية 

NT2  حزم ميزوناتeta 
NT1 حزم نكليونات 

NT2 حزم بروتونات 

NT2 حزم نترونات 
NT1 حزم هيبرونية 

NT2 حزم جسيمات سيغما 

NT2 حزم جسيمات المبدا 
RT أسلحة طاقة موجهة 

RT  انزياحq 

RT جعل الحزمة معتدلة 
RT حزم أيونية 

RT حزم فوتونية 

RT مبرهنة بومرانشوك 

 xiحزم جسيمات 

1996-07-15 

USE حزم هيبرونية 

 حزم جسيمات ألفا

*BT1  3حزم هليوم 
RT جسيمات ألفا 

 حزم جسيمات أوميغا

1996-07-18 
USE حزم هيبرونية 

 حزم جسيمات سيغما

*BT1 حزم هيبرونية 

 حزم جسيمات المبدا

*BT1 حزم هيبرونية 

 حزم جسيمات مضادة

BT1 ُحَزم 

NT1 حزم نترينوهات مضادة 
NT1 حزم نكليونات مضادة 

NT2 حزم بروتونات مضادة 

RT مبرهنة بومرانشوك 

 56حزم حديد 

*BT1 حزم أيونية 

 58حزم حديد 

INIS: 1976-08-17; ETDE: 1976-11-01 

*BT1 حزم أيونية 

 حزم ديترونات

*BT1 حزم أيونية 

RT ديترونات 

 حزم ذرية

UF  طريقةabmr 

BT1 ُحَزم 

RT أجهزة تعرية الحزمة 
RT منابع الحزم الذرية 

 208حزم رصاص 

INIS: 1978-05-19; ETDE: 1978-07-05 

*BT1 حزم أيونية 

 28حزم سيليسيوم 

*BT1 حزم أيونية 

RT   28سيليسيوم 

 29حزم سيليسيوم 

INIS: 1991-03-22; ETDE: 1991-04-09 

*BT1 حزم أيونية 

RT   29سيليسيوم 

 حزم شداتها في المكرو أمبير

*BT1 تيارات الحزمة 

 حزم شداتها من رتبة الميغا أمبير

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-07-07 
*BT1 تيارات الحزمة 

 حزم شداتها ميلي أمبير

*BT1 تيارات الحزمة 
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 23حزم صوديوم 

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-08-24 
*BT1 حزم أيونية 

RT  23صوديوم 

 حزم عنقودية

INIS: 1976-03-25; ETDE: 1976-08-24 
BT1 ُحَزم 

RT حقن حزم عنقودية 

RT عناقيد جزيئية 
RT عناقيد ذرية 

 155حزم غادولينيوم 

INIS: 1986-12-09; ETDE: 1987-02-24 
*BT1 حزم أيونية 

 31حزم فسفور 

1983-09-01 

*BT1 حزم أيونية 

 107حزم فضة 

*BT1 حزم أيونية 

 19حزم فلور 

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-01 

*BT1 حزم أيونية 

 حزم فوتونية

BT1 ُحَزم 

RT إشعاع مرئي 
RT حزم جسيمات 

RT فوتونات 

RT منابع الضوء 

 حزم كاؤونية

*BT1 حزم ميزونات 

 40حزم كالسيوم 

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-01 

*BT1 حزم أيونية 

 48حزم كالسيوم 

INIS: 1977-04-07; ETDE: 1977-06-02 

*BT1 حزم أيونية 

 32حزم كبريت 

*BT1 حزم أيونية 

RT  32كبريت 

 38حزم كبريت 

INIS: 1986-12-09; ETDE: 1987-02-24 
*BT1 ِحزم أيونية مشعّة 

 10حزم كربون 

INIS: 1988-11-16; ETDE: 1988-12-02 
*BT1 ِحزم أيونية مشعّة 

 11حزم كربون 

INIS: 1985-05-15; ETDE: 1985-07-18 

*BT1 ِحزم أيونية مشعّة 
*BT1 حزم ثانوية 

 12حزم كربون 

*BT1 حزم أيونية 

RT  12كربون 

 13حزم كربون 

*BT1 حزم أيونية 

RT  13كربون 

 14حزم كربون 

*BT1 ِحزم أيونية مشعّة 

RT  14كربون 

 84حزم كريبتون 

*BT1 حزم أيونية 

 86حزم كريبتون 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 

*BT1 حزم أيونية 

 129حزم كزينون 

INIS: 1976-07-30; ETDE: 1976-11-01 

*BT1 حزم أيونية 

 131حزم كزينون 

INIS: 1977-02-08; ETDE: 1977-04-13 
*BT1 حزم أيونية 

 132حزم كزينون 

INIS: 1979-01-18; ETDE: 1979-02-23 

*BT1 حزم أيونية 

 136حزم كزينون 

*BT1 حزم أيونية 

RT  136كزينون 

 139حزم النتانيوم 

INIS: 1979-01-18; ETDE: 1979-02-23 

*BT1 حزم أيونية 

 حزم لبتونات

*BT1 حزم جسيمات 
NT1 حزم إلكترونية 

NT1 حزم بوزيترونية 

NT1 حزم ميونات 
NT1 حزم نترينوهات 

NT2 حزم نترينوهات مضادة 

 6حزم ليتيوم 

*BT1 حزم أيونية 
RT  6ليتيوم 

 7حزم ليتيوم 

*BT1 حزم أيونية 
RT 7ليتيوم 

 11حزم ليثيوم 

2014-04-25 

*BT1 ِحزم أيونية مشعّة 
RT 11ليتيوم 

 8حزم ليثيوم 

2014-04-25 

*BT1 ِحزم أيونية مشعّة 
RT  8ليتيوم 

 حزم متصادمة

UF حزم متقاطعة 
UF حزم متقاطعة 

BT1 ُحَزم 

RT تآثرات 
RT حزمة-تفاعالت حزمة 

RT لمعان الحزمة 

RT مصادمات خطية 

 حزم متقاطعة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-11-14 

USE حزم متصادمة 

 حزم متقاطعة

USE حزم متصادمة 

 حزم مستقطبة

BT1 ُحَزم 

RT توجه السبين 

 24حزم مغنزيوم 

INIS: 1976-01-27; ETDE: 1976-03-12 

*BT1 حزم أيونية 

RT  24مغنيزيوم 

 25حزم مغنزيوم 

1995-01-04 

*BT1 حزم أيونية 

RT  25مغنيزيوم 

 197حزم من الذهب 

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1979-05-25 

*BT1 حزم أيونية 

 حزم ميزونات

*BT1 حزم جسيمات 

NT1 حزم البيونات 

NT1 حزم كاؤونية 
NT1  حزم ميزوناتeta 

 ETAحزم ميزونات 

*BT1 حزم ميزونات 

 حزم ميونات

*BT1 حزم لبتونات 
RT سابر ميونيةم 

 13حزم نتروجين 

INIS: 1984-01-18; ETDE: 1988-12-05 

*BT1 ِحزم أيونية مشعّة 

 14حزم نتروجين 

*BT1 حزم أيونية 

RT  14نتروجين 

 15حزم نتروجين 

1980-05-14 

*BT1 حزم أيونية 

 حزم نترونات

*BT1 حزم نكليونات 
RT تقنية نترونية نبضية 

RT موجهات نترونية 

RT نترونات 

 حزم نترينوهات

*BT1 حزم لبتونات 

NT1 حزم نترينوهات مضادة 

 حزم نترينوهات مضادة

*BT1 حزم جسيمات مضادة 

*BT1 حزم نترينوهات 

RT نترينوهات مضادة 

 63حزم نحاس 

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1979-05-03 

*BT1 حزم أيونية 

 حزم نكليونات

*BT1 حزم جسيمات 

NT1 حزم بروتونات 

NT1 حزم نترونات 

 حزم نكليونات مضادة

*BT1 حزم جسيمات مضادة 

NT1 حزم بروتونات مضادة 

RT نكليونات مضادة 

 57حزم نيكل 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1979-07-24 

BT1 أهداف 

 58حزم نيكل 

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-01 
*BT1 حزم أيونية 

 60حزم نيكل 

INIS: 1979-01-18; ETDE: 1979-02-23 
*BT1 حزم أيونية 

 19حزم نيون 

INIS: 1988-11-16; ETDE: 1988-12-02 

*BT1 ِحزم أيونية مشعّة 

 20حزم نيون 

*BT1 حزم أيونية 

RT  20نيون 

 22حزم نيون 

*BT1 حزم أيونية 

RT  22نيون 

َزم هدروجين ناقص واحد  حِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-05 
USE د ناقصِحزم الهدروجين واح 

 3حزم هليوم 

*BT1 حزم أيونية 

RT  3هليوم 

 3حزم هليوم 

*BT1 حزم أيونية 

NT1 حزم جسيمات ألفا 
RT  4هليوم 

 8حزم هليوم 

INIS: 1985-05-15; ETDE: 1985-07-18 

*BT1 ِحزم أيونية مشعّة 
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*BT1 حزم ثانوية 

RT  8هليوم 

 حزم هيبرونية

1996-07-18 

UF  حزم جسيماتxi 

UF حزم جسيمات أوميغا 
*BT1 حزم جسيمات 

NT1 حزم جسيمات سيغما 

NT1 حزم جسيمات المبدا 

 حزم وقود

USE عناقيد عناصر وقود 

 238 -حزم يورانيوم 

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1977-11-10 
*BT1 ِحزم أيونية مشعّة 

 حزمة تقانة البناء

2010-10-29 

ل االبنية مجموعة االنظمة الكاملة التي تقدم خدمات تجع
مخدمة و مريحة. مثال: التدفئة، التكييف، التهوية، المياه 
الساخنة، انظمة االنارة، انظمة االنذار. تستخدم فقط عند 
مناقشة كافة انظمة و عمليات االبنية بنفس الوقت، و إال 

 تُكشف تحت النظام المقصود من الدراسة.

RT تحكم بدرجة الحرارة 

RT تدفئة األمكنة 
RT الماء تسخين 

RT تكييف الهواء 

RT تنظيف الهواء 
RT تهوية 

RT مصاعد 

RT منظومات إدارة الطاقة 
RT منظومات إضاءة 

RT منظومات اإلنذار 

 120حزمة قصدير 

INIS: 1984-05-24; ETDE: 1984-06-29 
*BT1 حزم أيونية 

 حزوز )شبكات(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1997-04-02 
USE شبكات 

 حساب )تفاضلي(

USE حساب تفاضلي 

 حساب التكامالت

UF )بواقي )رياضيات 
BT1 رياضيات 

RT  برتراند -صيغة بوانكاريه 

 حساب الطاقة

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1977-05-07 

UF تكاليف الطاقة 

SF محتوى الطاقة 
BT1 تحليل الطاقة 

BT1 محاسبة 

RT إدارة الطاقة 
RT تدقيقات الطاقة 

RT جودة الطاقة 

RT افيةطاقة ص 
RT طاقة غراي 

 حساب تفاضلي

UF )حساب )تفاضلي 

BT1 رياضيات 
RT هندسة تفاضلية 

 حسابات )ثالثية البعد(

USE حسابات ثالثية األبعاد 

 حسابات )ثنائية البعد(

USE حسابات ثنائية البعد 

 حسابات )حاسوبية(

USE حسابات حاسوبية 

 حسابات )رباعية البعد(

USE حسابات رباعية األبعاد 

 حسابات )متعددة البعد(

USE حسابات األبعاد العديدة 

 حسابات )وحيدة البعد(

USE حسابات أحادية البعد 

 lcaoحسابات 

USE  طريقةlcao 

 lcao moحسابات 

USE  طريقةlcao 

 حسابات إئتمانية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-05-21 

SEE تمويل 

 حسابات أحادية البعد

UF )حسابات )وحيدة البعد 
UF حسابات وحيدة البعد 

RT رياضيات 

RT طريقة الفروق المترافقة 

 حسابات األبعاد العديدة

UF )حسابات )متعددة البعد 

UF حسابات خماسية األبعاد 

RT حسابات ثالثية األبعاد 
RT حسابات ثنائية البعد 

RT حسابات رباعية األبعاد 

RT رياضيات 

 حسابات ثالثية األبعاد

UF )حسابات )ثالثية البعد 

UF حسابات ثالثية البعد 
RT حسابات األبعاد العديدة 

RT رياضيات 

RT طريقة الفروق المترافقة 
RT نماذج الجريان العامة 

 حسابات ثالثية البعد

USE حسابات ثالثية األبعاد 

 حسابات ثنائية البعد

USE حسابات ثنائية البعد 

 حسابات ثنائية البعد

UF ئية البعد(حسابات )ثنا 

UF حسابات ثنائية البعد 
RT حسابات األبعاد العديدة 

RT رياضيات 

RT سطوح 
RT طريقة الفروق المترافقة 

RT نموذج أيزينغ 

 حسابات حاسوبية

UF )حسابات )حاسوبية 
RT أجهزة الرسوم الحاسوبية 

RT اظهار المعطيات للعيان 

RT تحليل البيانات 

RT تحليل الحساسية 

RT تحليل عددي 

RT توليد العُرى 
RT حواسيب 

RT رسوم حاسوبية 

RT طريقة العناصر الحدية 
RT محاكاة محوسبة 

RT نماذج رياضياتية 

 حسابات خماسية األبعاد

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 

USE حسابات األبعاد العديدة 

 حسابات رباعية األبعاد

UF )حسابات )رباعية البعد 
UF حسابات رباعية البعد 

RT حسابات األبعاد العديدة 

RT رياضيات 

 حسابات رباعية البعد

USE حسابات رباعية األبعاد 

 حسابات ُعهد التنفيذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-05-21 
SEE إذعان 

 حسابات مصرفية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-05-21 

SEE تمويل 

 حسابات وحيدة البعد

USE حسابات أحادية البعد 

 حساسات

2007-06-29 

RT أعضاء الحس 

RT استشعار من بعد 
RT تجهيزات إلكترونية 

RT مسابر 

RT وسائل القياس 

 حساسية

UF استقرار حراري 

UF قيود الكشف 
NT1 حساسية إشعاعية 

NT1 حساسية ضوئية 

RT استجابة طيفية 
RT تأثيرات بيولوجية 

RT تكيّف بيولوجي 

RT خصوصية 
RT دقّة 

RT زمن ميت 

RT َمْيز 

 حساسية إشعاعية

UF مقاوم إشعاعي 

UF مقاومة إشعاعية 

BT1 حساسية 
RT تأثيرات إشعاعية 

RT تأثيرات الحساسية اإلشعاعية 

RT تأثيرات شعاعية بيولوجية 
RT عالقات االستجابة بالجرعة 

RT علم األحياء اإلشعاعي 

RT عوامل تعديل االستجابة 
RT ُمحسَّات إشعاعية 

RT منحنيات البقاء 

 حساسية ضوئية

BT1 حساسية 

 حساسية هندسية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-07 

USE تابعية فضائية 

 REGGEحسبان 

RT  أقطابregge 

RT رياضيات 

RT نظرية النسبية 

 حسم االعتمادات المستخدمة أثناء البناء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-11-14 

USE لبناءحسم االعتمادات المستخدمة أثناء ا 

 حسم االعتمادات المستخدمة أثناء البناء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-11-14 

UF حسم االعتمادات المستخدمة أثناء البناء 

RT إنشاء 
RT تنظيمات 

RT عمل جاٍر وإنشاء مستمر 

RT محاسبة 
RT مرافق عامة 

 حشائش القالّبة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-17 

USE تصف المغنوليّا 

 حشائش بحرية

UF عشب البحر األسمر 

BT1 متعضيات مائية 

BT1 نباتات 
NT1 فَْوقس 

NT1 الميناريا 

 حشائش ضارة أو عارضة

BT1 نباتات 

RT مبيدات عشبية 

RT نجيلّيات 

 حشرات

1996-07-08 

UF علم الحشرات 

UF )فرقة )حشرات 
*BT1 مفصليات 



 حشو العمود 311 حطام )نووي(

 

 

NT1 حرشفيات األجنحة 

NT2 فراشات ليلية 
NT3 حافرات ساق األُرز 

NT3 دودة الحرير 

NT3 دودة ثمار التفاح 
NT3 دودة لوزة القطن 

NT3 فراشة الغجر 

NT1 ذوات الجناحين 
NT2 بعوض 

NT2 ذباب 

NT3 ذباب الفاكهة 
NT4 أناستريفا 

NT4  ْداَكس 

NT5 ذبابة الزيتون 
NT4 دروسوفيال 

NT4 ذبابة فاكهة البحر المتوسط 

NT3 ذبابة البصل 
NT3 ذبابة الدودة اللولبية 

NT3 َشِذاة السعة 

NT1 شبكات األجنحة 
NT2 صراصير 

NT1 غشائيات األجنحة 

NT2 زنابير 
NT2 نحل 

NT2 نمل 

NT1 مستقيمات األجنحة 
NT2 ُجْندُب 

NT3 جراد 

NT1 مغمدات األجنحة 
NT2 خنافس 

NT3 تريبوليوم 

NT3 سوسة لوزة القطن 
NT1 نصفية األجنحة 

NT2  َُّمن 

NT1 يوميّات األجنحة 

RT استئصال اآلفات 

RT استئصال اآلفات بالتشعيع 

RT تحكُّم جيني 
RT تربية على نطاق واسع 

RT تطهير الحبوب 

RT تقنية الذكور العقيمة 
RT تنشئة 

RT خادرات 

RT )ريكتْسيّات )أحياء دقيقة أوليات النواة 
RT طفيليات 

RT فيْرمون 

RT مبيدات حشرية 
RT متجاذبات كيميائية 

RT متقباِّلت كيميائية 
RT مكافحة اآلفات 

RT ناقالت المرض 

RT نشر أو توزيع الحشرات 

RT يرقات 

 حشو العمود

UF  حلقاتraschig 

UF )رّص )عمود 
UF سراج بيرل 

BT1 شبكات برج التبريد 

RT أعمدة االستخالص 

 حشو كيميائي

USE تحكم بالسموم المائعة 

 حشوات متفجرة ذات فجوة

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1979-08-07 
USE متفجرات كيميائية 

 حصاد

INIS: 1992-03-27; ETDE: 1976-09-14 

RT خشب 
RT زراعة 

RT زراعة الحراج 

RT علم البستنة 
RT كتلة حيوية 

RT محاصيل 

 حصبة

INIS: 1976-06-23; ETDE: 1976-08-24 
USE حصبة 

 حصبة

INIS: 1976-06-23; ETDE: 1976-08-24 
UF حصبة 

UF حصبة ألمانية 

*BT1 أمراض فيروسية 
RT فيروس الحصبة 

 حصبة ألمانية

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1980-05-06 

USE حصبة 

 َحْصر

NT1 حصر بالزمي 

NT2 حصر عطالي 
NT2 حصر مغنطيسي 

NT3  حصر البالزما في النمط- h 

NT3  حصر بالزمي من النمطl 
RT تشكيالت الحقل المغنطيسي 

RT حلقات إلكترونية 

RT حلقات أيونية 
RT عزل مغنطيسي 

RT ميزان الطاقة 

RT ميزان كتلي 

 H -حصر البالزما في النمط 

INIS: 1996-04-16; ETDE: 1989-10-26 

*BT1 حصر مغنطيسي 

RT أجهزة التوكامكاك 
RT أنماط طرفية متموضعة 

RT  حصر بالزمي من النمطl 

RT زمن الَحْصر 
RT مفّرعات 

 حصر الجسيمات

USE إدخال في أقنية 

 حصر الكواركات

INIS: 1976-08-17; ETDE: 1976-11-01 

USE نموذج الكيس 

 حصر بالزمي

1996-04-16 
BT1 َحْصر 

NT1 حصر عطالي 

NT1 حصر مغنطيسي 
NT2  حصر البالزما في النمط- h 

NT2  حصر بالزمي من النمطl 

RT إشعاع الطرف الالمتناظر 
RT استرداد التريتيوم 

RT اهتزازات بشكل أسنان المنشار 

RT بالزما 
RT تمزق البالزما 

RT حواجز حرارية 

RT زمن الَحْصر 

RT سطوح مغنطيسية 

RT ضياعات الجسيمات 

RT دات  محدِّ
RT معاطف غازية 

RT ميزان كتلي 

RT نظام مستقر 

 Lحصر بالزمي من النمط 

INIS: 1999-07-26; ETDE: 1999-09-03 

*BT1 حصر مغنطيسي 
RT  حصر البالزما في النمط- h 

 حصر عطالي

INIS: 1999-09-15; ETDE: 1978-04-28 

*BT1 حصر بالزمي 
RT  أجهزةicf 

RT أهداف الحزمة اإللكترونية 

RT أهداف حزمة أيونية 
RT أهداف ليزرية 

RT انبجارات ليزرية 

RT اندماج حصر عطالي غير مباشر 
RT اندماج صدمي 

RT جهاز اندماج الحصر الداخلي المباشر 

RT سواقات االندماج العطالي 
RT مسّرع االندماج ذو الحزمة اإللكترونية 

RT مسّرع حزمة الجسيمات االندماجي 

RT مفاعالت االندماج ذات الحزمة اإللكترونية 

RT مفاعالت اندماج ذات حزم أيونية 

RT مفاعالت اندماج ليزرية 
RT منشأة أورورا 

RT منشأة اإلشعال الوطنية في الواليات المتحدة 

 حصر كهرمغنطيسي

USE تقبّض مغنطيسي 

 حصر مغنطيسي

INIS: 1996-04-16; ETDE: 1989-11-02 

*BT1 حصر بالزمي 

NT1  حصر البالزما في النمط- h 
NT1  حصر بالزمي من النمطl 

RT تحول دوراني 

RT شكيالت الحقل المغنطيسيت 
RT حلقات إلكترونية 

RT حلقات أيونية 

 حصص

1985-12-10 

UF اختصارات 

UF تحديد النسبة 
UF تعيينات 

RT إتاحية 

RT إدارة 
RT برنامج تأهيل النفط الخام المحلي 

RT تجارة اإلصدارات 

RT تخطيط 
RT توّزع 

RT سياسة اقتصادية 

RT سياسة الطاقة 
RT عجز 

RT ميزانيات 

 حصص مستنفدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-01-23 
USE حصص مستنفذة في الواليات المتحدة 

 حصص مستنفذة في الواليات المتحدة

INIS: 1992-03-26; ETDE: 1992-02-24 
UF حصص مستنفدة 

RT حوافز مالية 

RT ضرائب 
RT نضوب الموارد 

 حصيات صفراوية

USE حصيّات 

USE مسلك صفراوي 

 ويةَحَصيات كل

USE حصيّات 

USE ُكلى 

 حصيلة )بيولوجية(

USE إنتاجية 

 ُحَصْين

1982-02-09 

*BT1 دماغ 
RT مستقبالت 

 حصيّات

UF حصيات صفراوية 

UF َحَصيات كلوية 
RT ُكلى 

RT مسلَك بولي 

 حضانة

RT أمراض رّضع خمجية 
RT تابعية للزمن 

RT تسخين 
RT َحْجر صحي 

RT زمن كامن 

 حطام

INIS: 1993-06-03; ETDE: 1977-08-09 
RT تدهور حيوي 

RT رواسب 

RT مواد بيئية 

 حطام )نووي(

USE نواتج االنشطار 



 حطب الوقود 312 حفظ بالتشعيع

 

 

 حطب الوقود

INIS: 1992-04-09; ETDE: 1981-01-30 
USE وقود الحطب 

 حظارات)في جهاز نووي حراري(

2000-04-12 

USE دات  محدِّ

 حظر

INIS: 1993-03-24; ETDE: 1978-03-08 

RT أمن طاقي 

RT تجارة 
RT تعاون دولي 

RT تمزيق التزويد 
RT سياسة خارجية 

RT كارتالت 

 حظر األسلحة النووية )معاهدة أميركا الالتينية(

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-26 

USE معاهدة تالتيلوكو 

 حفارات الشرر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-07-07 

*BT1 آالت الحفر 
RT حفر اآلبار 

RT حفر الصخور 

RT شرارات كهربائية 
RT مثقاب 

 حفارات دورانية

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1977-03-08 
*BT1 آالت الحفر 

NT1 مثاقب عنفية 

RT حفر اآلبار 
RT حفر الصخور 

RT مثقاب 

 حفاز زيغلر

BT1 محفّز 
RT تحفيز 

 حفازات متجانسة

INIS: 1992-04-13; ETDE: 1984-07-20 

BT1 تحفيز 

 َحفر

NT1 تنقيب نووي 

RT آالت االختراق النفقي 
RT إنشاء 

RT أنفاق 

RT استثمار منجمي 
RT استقرار المنحدر 

RT انفجارات نووية 

RT تجاويف 

RT تجهيزات الردم 

RT تعدين تحت أرضي 

RT تعدين سطحي 
RT تفجيرات 

RT جرف 

RT حفر اآلبار 
RT خارقات تحت أرضية 

RT خطوط السحب 

RT فوهات بركانية 

 حفر )الصخر(

USE حفر الصخور 

 حفر اآلبار

INIS: 1981-03-27; ETDE: 1977-03-08 

NT1 آبار منجمية 
NT2 آبار منجمية مهجورة 

RT أدلة اآلبار 

RT أنفاق 

RT اختراق نفقي 

RT استثمار منجمي 
RT َحفر 

RT طرح تحت أرضي 

RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 
RT مناجم 

RT منجم ركاز كونراد 

 حفر اآلبار

1992-02-21 
BT1 ثقب 

RT آبار 

RT آبار استكشافية 
RT آبار جيوحرارية 

RT إزالة المقطوعات 

RT إكمال البئر 
RT آالت الحفر 

RT آالت الحفر 

RT تجهيزات الحفر 
RT تجهيزات هدروليكية 

RT حفارات الشرر 

RT حفارات دورانية 
RT حفر الصخور 

RT حفر دوراني 

RT حفر موّجه 
RT  منظوماتmwd 

 حفر اآلبار

UF ثقوب الحفر 

BT1 تجاويف 
RT آبار 

RT آبار استكشافية 
RT تجهيزات الردم 

RT تسجيل بئري 

RT حفر الصخور 
RT خارقات تحت أرضية 

RT ربط الُحفَر بواسطة التيار الكهربائي 

RT عطب التشكل 
RT فتحات 

RT مكاشيف اآلبار 

RT مواد الدَّك 

 حفر الصخور

UF )حفر )الصخر 

BT1 ثقب 

*BT1 ثقب المواد 
RT آالت الحفر 

RT حفارات الشرر 

RT حفارات دورانية 
RT حفر اآلبار 

RT حفر اآلبار 

RT حفر دوراني 
RT خارقات تحت أرضية 

 حفر دوراني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-08 

BT1 ثقب 
RT تجهيزات الحفر 

RT حفر اآلبار 
RT حفر الصخور 

RT موائع الحفر 

 حفر منجمي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1988-11-23 
RT إنشاء 

RT أنفاق 

RT أنفاق منجمية 
RT تعدين تحت أرضي 

 حفر موّجه

INIS: 1992-07-06; ETDE: 1977-04-12 

BT1 ثقب 
RT آبار جيوحرارية 

RT استرداد معّزز 

RT حفر اآلبار 

 حفز ضوئي

2006-03-31 

BT1 تحفيز 
RT محفّز 

 حْفظ

NT1 حفظ بالتشعيع 

NT2 حفظ بالتشعيع 
RT أبواغ جرثومية 

RT أشياء ثقافية 

RT استئصال اآلفات 
RT بسترة 

RT تطهير الحبوب 

RT تعطيل 

RT تعقيم 
RT ية  خواص حّسِ

RT داخنات 

RT ِصّحة 
RT غذاء 

RT مشروع دولي لتشعيع الغذاء 

RT معالجة الغذاء 
RT مواد حافظة 

 حفظ التربة

INIS: 1992-07-07; ETDE: 1978-04-05 

BT1 انحفاظ الموارد 
RT أتربة 

RT أسمدة 

RT إعادة التغطية النباتية 
RT إعادة تأهيل األرض 

RT تحات 

RT حمأة مياه المجارير 

RT  ّري 

RT زراعة 

RT ضبط التحات 
RT كيمياء التربة 

RT محاصيل 

RT ميكانيك التربة 

 حفظ التيار بالتجاوب الهجين المنخفض

INIS: 1989-07-19; ETDE: 1989-08-01 

BT1 توليد تيار التحريضي 
RT تسخين هجين منخفض 

 حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة(

1977-10-17 

UF )انحفاظ )الطاقة 
UF قرار حفظ الطاقة الطارئ 

RT أبنية الطاقة المنخفضة 

RT إدارة الطاقة 
RT إعادة تدوير 

RT استرداد الطاقة 

RT استهالك الطاقة 
RT انحفاظ الموارد 

RT ع في سيارةتجمي 

RT تدقيقات الطاقة 
RT تسرب الهواء 

RT خطة الطاقة الوطنية في الواليات المتحدة 

RT خطط الطاقة الوطنية 
RT عزل حراري 

RT عمارة دارجة 

RT قرار حفظ الطاقة وانتاجها 
RT قرار حفظ وسياسة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT قرار سياسات المنفعة العامة في الواليات المتحدة 

RT  قرار سياسة حفظ الطاقة الوطني في الواليات
 المتحدة

RT قرار ضريبة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT قرار وطني مشجع لحفظ الطاقة 
RT قرارات استرجاع الموارد 

RT كسر شمسي 

RT كفاءة 
RT مردود الطاقة 

RT رةمشاركة في ركوب السيا 

RT منظومات إدارة الطاقة 
RT منظومات الطاقة الملية 

 حفظ المعرفة

2005-10-27 
*BT1 ادارة المعرفة 

RT توثيق 

 حفظ بالتشعيع

1985-07-19 
BT1 تشعيع 

BT1 حْفظ 

NT1 حفظ بالتشعيع 
RT عمر التخزين 

RT غذاء 

RT معالجة الغذاء 

 حفظ بالتشعيع

UF )تشعيع الغذاء )حفظ باإلشعاع 

*BT1  بالتشعيعحفظ 
*BT1 معالجة الغذاء 



 حفّارات 313 حقل كرافال  الجيوحراري

 

 

RT غذاء 

RT مشروع دولي لتشعيع الغذاء 

 حفّارات

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1978-05-03 

USE تجهيزات الردم 

 حفّاز

*BT1 آز البروكسيداز 

 حفّازات خلية الوقود

INIS: 1992-02-26; ETDE: 1978-10-30 

USE حفّازات كهربائية 

 حفّازات كهربائية

INIS: 1992-02-26; ETDE: 1978-10-30 

UF حفّازات خلية الوقود 

BT1 محفّز 
RT تحفيز 

RT مفاعيل تحفيزية 

 حق ملكية الدولة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-25 
RT استخدام األرض 

RT حقوق العبور 

RT مظاهر قانونية 

 حقب الباليوزدي

INIS: 1992-04-14; ETDE: 1977-10-19 

BT1 عصور جيولوجية 
NT1 دور األوردوفيسي 

NT1 دور الديفوني 

NT1 دور السيلوري 
NT1 دور الكربوني 

NT1 دور الكمبري 

NT1 دور برمي 

 حقب الحياة الحديثة

INIS: 1992-04-14; ETDE: 1977-10-19 

BT1 عصور جيولوجية 

NT1 دور الثالث 
NT2 عصر اإليوسين 

NT2 عصر البليوسين 

NT2 عصر الميوسين 
NT1 دور الرابع 

NT2 عصر البليستوسين 

 حقب الحياة المتوسطة

INIS: 1992-04-14; ETDE: 1977-10-19 
BT1 عصور جيولوجية 

NT1 دور الترياسي 

NT1 دور الجوراسي 
NT1 دور الكريتاسي 

 حقب بريكمبري

INIS: 1992-04-14; ETDE: 1977-10-19 
BT1 عصور جيولوجية 

 الجيوحراري SOULTZ-SOUS-FORETSحقل 

2005-02-21 

BT1 حقول جيوحرارية 
RT فرنسا 

  WEYBURNحقل 

2008-06-10 

 توضعات بترولية تم دراستها كموقع ممكن لحواجز كربونية
*BT1 حقول النفط 

RT ساسكاتشوان 

RT فصل الكربون 

 حقل أهوشابان الجيوحراري

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1977-01-28 

BT1 حقول جيوحرارية 

RT سلفادور 

 حقل أوتاكي الجيوحراري

2000-04-12 

BT1 حقول جيوحرارية 
RT منظومات مياه ساخنة جيو حرارية 

RT يابان 

 حقل أونوما الجيوحراري

2000-04-12 
BT1 حقول جيوحرارية 

RT هاشيما نتي 

RT يابان 

 حقل أونيكوب الجيوحراري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-28 

BT1 حقول جيوحرارية 

RT يابان 

 حقل إيست ميزا الجيوحراري

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1977-03-04 

BT1 حقول جيوحرارية 

RT وادي إمبريال 

 حقل البلّورة

RT بنية إلكترونية 

RT بنية بلّورية 

 حقل التاتيو الجيوحراري

2000-04-12 

BT1 حقول جيوحرارية 

RT تشيلي 

 حقل باته الجيوحراري

2000-04-12 

BT1 حقول جيوحرارية 

RT مكسيكو 
RT منظومات مياه ساخنة جيو حرارية 

 حقل باراتونكا الجيوحراري

2000-04-12 
BT1 حقول جيوحرارية 

 حقل باكا الجيوحراري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 

BT1 حقول جيوحرارية 
RT منظومات مياه ساخنة جيو حرارية 

RT نيومكسيكو 

 حقل باليمبينون الجيوحراري

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1984-02-23 
UF حقل نغروس الجنوبي الجيو حراري 

BT1 حقول جيوحرارية 

RT الفليبين 

 حقل بحر صولتن الجيو حراري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-07-29 

BT1 حقول جيوحرارية 
RT بحر صولتن 

RT كاليفورنيا 

 حقل برالي الجيوحراري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-07-27 
BT1 حقول جيوحرارية 

*BT1 كاليفورنيا 

 حقل برودالند الجيوحراري

2000-04-12 
BT1 حقول جيوحرارية 

RT منظومات مياه ساخنة جيو حرارية 

RT نيوزيلند 

 حقل بوجتسك الجيوحراري

2000-04-12 

BT1 حقول جيوحرارية 
RT منظومات مياه ساخنة جيو حرارية 

 حقل بيبّو الجيوحراري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-09-19 

BT1 حقول جيوحرارية 
RT يابان 

 حقل تاكينو الجيو حراري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-27 

BT1 حقول جيوحرارية 
RT هاشيما نتي 

RT يابان 

 حقل تاكينويو الجيو حراري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-08-09 

BT1 حقول جيوحرارية 

RT يابان 

 حقل ترافال الجيو حراري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-12-11 
BT1 حقول جيوحرارية 

RT إيطاليا 

RT منظومات البخار الجاف 

 حقل تونغونان الجيو حراري

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1979-09-06 

BT1 حقول جيوحرارية 

RT الفليبين 

 حقل تيوي الجيوحراري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-07-23 

BT1 حقول جيوحرارية 
RT الفليبين 

 حقل جيزر الجيو حراري

1992-06-04 

USE حقل فّوارات جيوحراري 

 حقل جيومغنطيسي

BT1 حقول مغنطيسية 

RT إحداثيات جيومغنطيسية 

RT ترافق جيومغنطيسي 
RT جيوفيزياء 

RT خط االستواء المغنطيسي األرضي 

RT دراسة دولية للغالف المغنطيسي 
RT ذيل في الغالف المغنطيسي 

RT صالبة عتبية 

RT غالف مغنطيسي 
RT غالف مغنطيسي أرضي 

RT مغنطيسية قديمة 

RT َمْيل 

 حقل حرج

BT1 حقول مغنطيسية 

RT موصلية فائقة 

 حقل دينغ الجيوحراري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-04-28 

BT1 حقول جيوحرارية 

RT إندونيسيا 

 حقل ّسرو برييتو الجيوحراري

1992-06-04 

BT1 حقول جيوحرارية 

RT مكسيكو 
RT منظومات مياه ساخنة جيو حرارية 

 حقل شفارتزشيلد

USE قياس شفارتزشيلد 

 حقل فوك المنسجم ذاتيا  

USE  فوك -طريقة هارتري 

 حقل فّوارات جيوحراري

1992-06-04 

UF حقل جيزر الجيو حراري 
BT1 حقول جيوحرارية 

RT كاليفورنيا 

RT منظومات البخار الجاف 

 حقل فيل

USE نظرية فيل الموحدة 

 حقل كاّكوندا الجيوحراري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-10-23 
BT1 حقول جيوحرارية 

RT يابان 

 حقل كاموجانغ الجيوحراري

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1980-03-04 
BT1 حقول جيوحرارية 

RT إندونيسيا 

 حقل كاويرو الجيوحراري

2000-04-12 

BT1 حقول جيوحرارية 

RT منظومات مياه ساخنة جيو حرارية 
RT نيوزيلند 

 حقل كرافال  الجيوحراري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-05 

BT1 حقول جيوحرارية 
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RT إيسلندا 

رّ   حقل كِّ

BT1 حقول تثاقلية 
RT تناظر محوري 

RT ثقوب سوداء 

RT  ّقياس ِكر 
RT معادالت الحقل ألينشتاين 

 حقل كولوني

UF تجاذب كولوني 

UF تدافع كولوني 
UF حاجز كولوني 

UF كمون كولوني 

BT1 حقول كهربائية 
RT تأين كولوني 

RT حجب نووي 

RT قوة محركة 
RT كمون مركزي 

 حقل كيزيلدير الجيوحراري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-07-07 
BT1 حقول جيوحرارية 

RT تركيا 

 حقل الردرلّو الجيوحراري

1992-06-04 
BT1 حقول جيوحرارية 

RT إيطاليا 

RT منظومات البخار الجاف 

 حقل ماتسوكاوا الجيوحراري

2000-04-12 

BT1 حقول جيوحرارية 

RT منظومات البخار الجاف 
RT هاشيما نتي 

RT يابان 

 حقل منسجم ذاتيا  

RT  طريقةlcao 

RT  فوك -طريقة هارتري 

RT نظرية الحقل الوسطي 
RT  وغوليوبوفب -فوك  -نظرية هارتري 

RT نماذج ذرية 

 حقل موموتومبو الجيوحراري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-07-20 
BT1 حقول جيوحرارية 

RT نيكارغوا 

 حقل مونت أمياتا الجيوحراري

2000-04-12 
BT1 حقول جيوحرارية 

RT إيطاليا 

 حقل نغروس الجنوبي الجيو حراري

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1984-02-23 

USE حقل باليمبينون الجيوحراري 

 حقل نيما فجال الجيوحراري

2000-04-12 
BT1 حقول جيوحرارية 

RT إيسلندا 

 حقل هاتشوبارو الجيوحراري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-01-31 
BT1 حقول جيوحرارية 

RT يابان 

 حقل هيبر الجيوحراري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-01 

BT1 حقول جيوحرارية 

RT كاليفورنيا 

 حقل وايراكي الجيو حراري

1993-02-08 

BT1 حقول جيوحرارية 

RT منظومات مياه ساخنة جيو حرارية 
RT نيوزيلند 

 حقل وايوتابو الجيوحراري

2000-04-12 

BT1 حقول جيوحرارية 
RT نيوزيلند 

 حقل يوراش الجيوحراري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-09-05 
BT1 حقول جيوحرارية 

RT جمهورية ألمانيا االتحادية 

 َحْقن

BT1 مدخول 
NT1 حقن تحت جلدي 

NT1 حقن داخل البريتوان 

NT1 حقن داخل الوريد 
NT1 حقن داخل عضلي 

RT إدارة النكليدات اإلشعاعية 

RT ِغْرسات 
RT معالجة 

 حقن )حبيبات(

INIS: 1988-11-16; ETDE: 2002-06-13 
USE حقن الحبيبات 

 حقن )حزم(

USE حقن الحزمة 

 حقن األمان

1995-05-02 
UF حقن البور 

RT منظومات حماية المفاعل 

RT  منظومة تبريد مستعجلeccs 

 حقن البئر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-01-28 

USE محاكاة متفجرة 

 حقن البخار

INIS: 1992-08-12; ETDE: 1976-03-11 

BT1 حقن المائع 

RT استرداد حراري 
RT تحفيز البئر 

 حقن البور

1995-05-02 

USE حقن األمان 

 حقن الحبيبات

1983-03-15 

UF )حقن )حبيبات 
RT تزويد مفاعل نووي حراري بالوقود 

RT كريات الوقود 

RT منظومات تغذية الوقود 
RT وقود نووي حراري 

 حقن الحزمة

UF )حقن )حزم 

NT1 حقن بالحزمة اإللكترونية 
NT1 حقن بالحزمة البالزمية 

NT1 الحزمة النسبويةحقن ب 

NT1 حقن حزم عنقودية 
NT1 حقن حزمة أيونية 

NT2 حقن بالحزمة الجزيئية األيونية 

NT1 حقن حزمة ذرات معتدلة 
RT أجهزة نووية حرارية 

RT انتاج الحزمة 

RT بصريات الحزمة 
RT تسخين بحقن الحزمة 

RT ز الجسيمات  معّزِ

 حقن المائع

INIS: 2000-01-05; ETDE: 1976-03-11 
NT1 إزاحة بالطور الممزوج 

NT2 حقن ثنائي أكسيد الكربون 

NT2 ملء بمستحلب مكروي 
NT1 حقن البخار 

NT1 حقن المياه 

NT2 غمر بالقلي لتحسين استرجاع النفط 

NT1 حقن غاز 

RT استرداد معّزز 
RT تحفيز البئر 

RT تكسير هدروليكي 

RT ضغط 
RT عمليات حقن المائع 

RT موائع اإلزاحة 

RT وجياهدرول 

 حقن المبّرد ذي الضغط المنخفض

1977-09-06 
UF حقن مبّرد ذي ضغط منخفض 

*BT1  منظومة تبريد مستعجلeccs 

RT أمان المفاعل 

 حقن المياه

INIS: 1992-07-10; ETDE: 1976-03-11 

SF غمر بوليمري 

BT1 حقن المائع 
NT1 غمر بالقلي لتحسين استرجاع النفط 

RT تحفيز البئر 

RT نفط 

 حقن بالحزمة اإللكترونية

BT1 حقن الحزمة 

 حقن بالحزمة البالزمية

BT1 حقن الحزمة 

 حقن بالحزمة الجزيئية األيونية

*BT1 حقن حزمة أيونية 

 حقن بالحزمة النسبوية

BT1 حقن الحزمة 

 حقن بثنائي أكسيد الكربون

INIS: 1992-01-15; ETDE: 1978-08-08 

USE حقن ثنائي أكسيد الكربون 

 حقن تحت جلدي

*BT1 َحْقن 

 حقن ثنائي أكسيد الكربون

INIS: 1992-01-15; ETDE: 1978-08-07 

UF حقن بثنائي أكسيد الكربون 

*BT1 إزاحة بالطور الممزوج 

RT آبار النفط 

RT استرداد معّزز 

RT تحفيز البئر 

 حقن حزم عنقودية

BT1 حقن الحزمة 

RT حزم عنقودية 

 حقن حزمة أيونية

BT1 حقن الحزمة 

NT1 حقن بالحزمة الجزيئية األيونية 

 حقن حزمة ذرات معتدلة

BT1 حقن الحزمة 
RT مصادر حزم معتدلة 

RT منابع الحزم الذرية 

 حقن داخل البريتوان

*BT1 َحْقن 

RT صفاق 

 حقن داخل الوريد

*BT1 َحْقن 
RT أوردة 

 حقن داخل عضلي

*BT1 َحْقن 

 حقن غاز

INIS: 1981-07-06; ETDE: 1976-03-11 

BT1 حقن المائع 

RT تحفيز البئر 
RT تزويد مفاعل نووي حراري بالوقود 

RT نفط 

RT وقود نووي حراري 

 hpciحقن مبّرد بضغط عال 

1979-01-18 

USE د عالي الضغط  حقن مبّرِ

 حقن مبّرد ذي ضغط منخفض

1977-09-06 
USE حقن المبّرد ذي الضغط المنخفض 

د عالي الضغط  حقن مبّرِّ

1979-01-18 
UF  حقن مبّرد بضغط عالhpci 

*BT1  منظومة تبريد مستعجلeccs 
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RT أمان المفاعل 

 حقوق العبور

INIS: 1993-06-04; ETDE: 1979-03-29 
RT استخدام األرض 

RT حق ملكية الدولة 

RT خطوط أنابيب 
RT خطوط نقل الطاقة الكهربائية 

RT مظاهر قانونية 

 حقوق الملكية

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1978-12-11 
RT تراخيص 

RT تصديق على الموقع 

RT حقوق المياه 
RT مظاهر قانونية 

RT ملكية 

 حقوق المياه

INIS: 1992-08-18; ETDE: 1976-03-22 

RT حقوق الملكية 

RT ماء 
RT مصادر مائية 

RT مظاهر قانونية 

 حقوق شمسية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-05 
RT طاقة شمسية 

RT قوانين 

RT مظاهر قانونية 
RT ملكية 

RT وصول شمسي 

 حقوق منجمية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-24 
USE حقوق منجمية 

 حقوق منجمية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-24 
UF حقوق منجمية 

RT استخدام األرض 

RT قوانين منجمية 
RT مظاهر قانونية 

RT ملكية 

RT ملكية األرض 
RT  معدنيةموارد 

 حقول )تثاقلية(

USE حقول تثاقلية 

 حقول )كهربائية(

USE حقول كهربائية 

 حقول )كهرمغنطيسية(

INIS: 1982-04-14; ETDE: 1982-05-07 

USE حقول كهرمغنطيسية 

 حقول )متقاطعة(

USE حقول متقاطعة 

 حقول )مغنطيسية(

USE حقول مغنطيسية 

 حقول الصهاريج

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

USE منشآت تخزين 

 حقول الغاز الطبيعي

INIS: 1992-02-19; ETDE: 1976-03-11 
UF حقول غازية 

*BT1 مكامن الغاز الطبيعي 

NT1 حقول تكثيفات غازية 
RT آبار الغاز الطبيعي 

RT تباعد اآلبار 

RT تجهيزات إنتاج حقلي 
RT تجهيزات استعادة البئر 

RT تجهيزات حقن البئر 

RT صخر الخزان 
RT موائع الخزانات 

 حقول النفط

INIS: 1992-03-17; ETDE: 1976-03-11 

*BT1 مكامن نفطية 
NT1  حقلweyburn  

RT آبار النفط 

RT تباعد اآلبار 
RT تجهيزات إنتاج حقلي 

RT تجهيزات استعادة البئر 

RT تجهيزات حقن البئر 
RT حقول تكثيفات غازية 

RT صخر الخزان 

RT غاز مرافق 
RT موائع الخزانات 

 حقول تثاقلية

UF )حقول )تثاقلية 

NT1  ّحقل ِكر 
RT إشعاع تثاقلي 

RT تآثرات تثاقلية 

RT تثاقل 
RT ثقالة كمومية 

RT عدسات تثاقلية 

RT كتلة 

RT كمونات 

RT مبدأ التكافؤ 

RT متريات 
RT متساويات كمون روشي 

RT  ماكسويل -معادالت أينشتاين 

RT معادالت الحقل ألينشتاين 
RT مفعول أينشتاين 

RT نظرية النسبية العامة 

RT نظرية فيل الموحدة 
RT يونيتون 

 حقول تكثيفات غازية

INIS: 1993-01-18; ETDE: 1977-07-23 
*BT1 حقول الغاز الطبيعي 

*BT1 مكامن نفطية 

RT آبار تكثيفات غازية 
RT حقول النفط 

 حقول تنسورية

INIS: 1992-10-19; ETDE: 1992-11-04 

RT نظرية الحقول الكمومية 

 حقول جيوحرارية

1997-06-19 

UF مناطق جيوحرارية 

UF مناطق جيوحرارية 
NT1  حقلsoultz-sous-forets الجيوحراري 

NT1 حقل أهوشابان الجيوحراري 

NT1 حقل أوتاكي الجيوحراري 
NT1 حقل أونوما الجيوحراري 

NT1 وحراريحقل أونيكوب الجي 

NT1 حقل إيست ميزا الجيوحراري 
NT1 حقل التاتيو الجيوحراري 

NT1 حقل باته الجيوحراري 

NT1 حقل باراتونكا الجيوحراري 

NT1 حقل باكا الجيوحراري 

NT1 حقل باليمبينون الجيوحراري 
NT1 حقل بحر صولتن الجيو حراري 

NT1 حقل برالي الجيوحراري 

NT1 حقل برودالند الجيوحراري 
NT1 حقل بوجتسك الجيوحراري 

NT1 حقل بيبّو الجيوحراري 

NT1 حقل تاكينو الجيو حراري 
NT1 حقل تاكينويو الجيو حراري 

NT1 حقل ترافال الجيو حراري 

NT1 حقل تونغونان الجيو حراري 
NT1 حقل تيوي الجيوحراري 

NT1 حقل دينغ الجيوحراري 

NT1 حقل ّسرو برييتو الجيوحراري 
NT1 حقل فّوارات جيوحراري 

NT1 حقل كاّكوندا الجيوحراري 

NT1 حقل كاموجانغ الجيوحراري 
NT1 حقل كاويرو الجيوحراري 

NT1 حقل كرافال  الجيوحراري 

NT1 حقل كيزيلدير الجيوحراري 
NT1 حقل الردرلّو الجيوحراري 

NT1 حقل ماتسوكاوا الجيوحراري 

NT1 حقل موموتومبو الجيوحراري 
NT1 أمياتا الجيوحراري حقل مونت 

NT1 حقل نيما فجال الجيوحراري 

NT1 حقل هاتشوبارو الجيوحراري 

NT1 حقل هيبر الجيوحراري 

NT1 حقل وايراكي الجيو حراري 
NT1 حقل وايوتابو الجيوحراري 

NT1 حقل يوراش الجيوحراري 

RT بحر صولتن 
RT تباعد اآلبار 

RT شالالت كالماث 

RT طاقة جيوحرارية 
RT منطقة مصادر جيوحرارية معروفة 

RT منظومات جيوحرارية 

RT وادي إمبريال 
RT ينابيع حارة 

RT ينابيع روزفلت الحارة 

RT  أميدي الحارة -ينابيع وندل 

 حقول سبينور

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-05-01 

RT نظرية الحقول الكمومية 

 حقول سلّمية

RT نظرية الحقول الكمومية 

 حقول غازية

INIS: 1992-02-19; ETDE: 1976-03-11 

USE حقول الغاز الطبيعي 

 حقول كهربائية

UF )حقول )كهربائية 

NT1 حقل كولوني 

RT تجاوب نووي رباعي األقطاب 
RT ثنائيات قطب كهربائية 

RT حقول كهرمغنطيسية 

RT حقول ال متجانسة 
RT حقول متقاطعة 

RT عدم االستقرار الوسيطي 

RT مفعول ستارك 

RT مفعول كازيمير 

RT منظومات اإلثارة 

 حقول كهرمغنطيسية

UF )حقول )كهرمغنطيسية 

RT إلكتروديناميك 

RT حقول كهربائية 
RT حقول ال متجانسة 

RT حقول مغنطيسية 

RT قوة محركة 
RT كمونات 

RT  ماكسويل -معادالت أينشتاين 

RT معادالت ماكسويل 
RT بوم -مفعول أهارونوف 

RT نظرية فيل الموحدة 

 حقول ال متجانسة

RT حقول كهربائية 

RT حقول كهرمغنطيسية 

RT حقول مغنطيسية 

 حقول متجهة

RT كروموديناميك كمومي 
RT نظرية الحقول الكمومية 

 حقول متقاطعة

UF )حقول )متقاطعة 
RT حقول كهربائية 

RT حقول مغنطيسية 

 حقول مغنطيسية

UF )حقول )مغنطيسية 
UF يسية خارجيةحقول مغنط 

UF كهرباء مغنطيسية 

UF مجهرية القوة المغنطيسية 
UF مفعول كهرمغنطيسي ضوئي 

UF مفعول كهرمغنطيسي ضوئي 

NT1 حقل جيومغنطيسي 
NT1 حقل حرج 

NT1 حقول مغنطيسية بين كوكبية 

NT1 حقول مغنطيسية بين نجمية 
NT1 حقول مغنطيسية خالية من القوى 

RT إزالة المغنطة 

RT أسر 
RT إعادة الربط المغنطيسي 

RT انضغاط مغنطيسي 
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RT انعكاس الحقل المغناطيسي 

RT تحول دوراني 
RT تدفق مغنطيسي 

RT  تشكيالتtlm 

RT تشكيالت الحقل المغنطيسي 
RT تشكيالت المرايا المغنطيسية 

RT تقريب مركز التوجيه 

RT تموجات الحقل المغنطيسي 
RT ثنائيات قطب مغنطيسية 

RT ُجُزر مغنطيسية 

RT حقول كهرمغنطيسية 
RT حقول ال متجانسة 

RT حقول متقاطعة 

RT خواص مغنطيسية 
RT رفع 

RT صالبة مغنطيسية 

RT طريقة فارادي 
RT سافار -قانون بيو 

RT  ّقص 

RT قوة لورنتز 
RT مرايا مغنطيسية 

RT معادلة النجفان 

RT مغنطة 
RT مغنطيسية 

RT مفاعيل النهايات 

RT  حرارية -مفاعيل مغنطيسية 
RT  ليدوك -مفعول ريغي 

RT مفعول زيمان 

RT  دي هاس -مفعول شوبنيكوف 
RT مفعول غلفاني مغنطيسي 

RT نسبة بيتا 

RT نسبة مرآتية 
RT نصف قطر الرمور 

RT نظرية ستويرمر 

 حقول مغنطيسية بين كوكبية

BT1 حقول مغنطيسية 
RT فضاء بين كوكبي 

 حقول مغنطيسية بين نجمية

BT1 حقول مغنطيسية 
RT فضاء بين نجمي 

 حقول مغنطيسية خارجية

INIS: 1976-01-28; ETDE: 2002-06-13 

USE حقول مغنطيسية 

 حقول مغنطيسية خالية من القوى

BT1 حقول مغنطيسية 

RT فيزياء فلكية 

 حقيقة أرضية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-04-14 

USE قياسات الحقيقة األرضية 

 حكام

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-23 
USE موظفو الحكومة 

 حكومة إقليمية

INIS: 1980-11-07; ETDE: 2002-04-26 

USE حكومة والية 

 حكومة فدرالية

INIS: 1980-11-07; ETDE: 1980-03-04 

USE حكومة وطنية 

 حكومة محلية

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1977-08-09 

RT برامج المساعدة االتحادية في الواليات المتحدة 

RT تشريع 
RT تعاون إقليمي 

RT تنظيمات 

RT حكومة وطنية 
RT حكومة والية 

RT خدمات اجتماعية 

RT سياسات حكومية 
RT موظفون عامون 

 حكومة وطنية

INIS: 1980-11-07; ETDE: 1978-03-09 

UF حكومة فدرالية 

UF نفقات فدرالية 

RT  ً  اقتصاديات مخططة مركزيا
RT برامج المساعدة االتحادية في الواليات المتحدة 

RT تشريع 

RT تنظيمات 
RT حكومة محلية 

RT حكومة والية 

RT سياسات حكومية 
RT قطاع مؤسساتي 

RT منظمات وطنية 

RT موظفون عامون 

 حكومة والية

INIS: 1980-11-07; ETDE: 1977-08-09 

UF حكومة إقليمية 

RT امج المساعدة االتحادية في الواليات المتحدةبر 
RT تشريع 

RT تعاون إقليمي 

RT تنظيمات 

RT حكومة محلية 

RT حكومة وطنية 

RT خدمات اجتماعية 
RT سياسات حكومية 

RT قطاع مؤسساتي 

RT موظفو الحكومة 
RT موظفون عامون 

RT هيئات مدمجة 

 حل  عددي

BT1 حلول رياضياتية 

NT1 استقراء خارجي 

NT1 استقراء داخلي 
NT1 طريقة احتمال التصادم 

NT1 طريقة العناصر المحدودة 

NT2 طريقة العناصر الحدية 
NT1 طريقة الفروق المحدودة 

NT1  كوتا -طريقة َرْنج 

NT1 مالءمة األرجحية العظمى 
NT2 مواءمة بأصغر المربعات 

RT تحليل عددي 

RT طرق الحساب 
RT طرق تكرارية 

RT  بتروف -طريقة غاِلركين 

RT طريقة نيوتن 

 حل شفارتزشيلد

USE قياس شفارتزشيلد 

 َحأل بسيط

*BT1 أمراض الجلد 

*BT1 أمراض فيروسية 
RT فيروسات 

ْنَطقي  َحأل مِّ

*BT1 أمراض الجهاز العصبي 
*BT1 أمراض فيروسية 

RT أعصاب 

RT فيروسات 

 حالالت

*BT1 غروانيات 

NT1 حالالت هوائية 

NT2 أدخنة 
NT3 أدخنة التبغ 

NT2 حالالت مشعة 

RT محاليل 

 حالالت كربونية في القطب الشمالي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1987-04-08 

USE مناطق القطب الشمالي 

 حالالت مشعة

UF جسيمات كبيرة مشعة 

*BT1 حالالت هوائية 

RT إعادة تعليق الجسيمات 
RT ُسُحب مشعة 

RT َسْقط 

RT مراقبة الحاللة الهوائية 

 حالالت هوائية

UF أدخنة 

SF جسيمات مستنشقة 

*BT1 حالالت 

NT1 أدخنة 
NT2 أدخنة التبغ 

NT1 حالالت مشعة 

RT أجهزة تنفس اصطناعية 
RT إظهارالجريان للعيان 

RT إعادة تعليق الجسيمات 

RT أغبرة 
RT ترذيذ 

RT ترسيب 

RT تلوث الهواء 
RT تهوية 

RT جسيمات 

RT حبّات 
RT حبّات معلَّقة ُكلِّية 

RT حجرات االنتثار 

RT حجم الجسيمات 
RT ُسُحب مشعة 

RT َسْقط 

RT شهيق 
RT عدادات جسيمات تكثف 

RT قطيرات 

RT مراقبة الحاللة الهوائية 
RT مراقبة تلوث الهواء 

RT مراقبة من الجو 

RT مرّشحات 
RT مكاشيف الدخان 

RT مكتاّلت صوتية 

RT مولدات الحاللة الهوائية 
RT نفايات حاللية هوائية 

RT نوى تكثف 

RT هواء 

 حلحلة

*BT1 تفكك 

NT1 تحلل خلّي 

NT1 َحْلمنه 
NT1 حلمهة 

NT2 تَصبّن 
NT2 حلمهة إنزيمية 

NT2 حلمهة حمضية 

NT2 حلمهة قلوية 
NT2 حملهة ذاتية 

NT2 سكردة 

 حلزون

*BT1 رخويات 
RT داء البلهارسيا 

RT طعام بحري 

RT ناقالت المرض 

 َحْلق

USE بلعوم 

 حلقات

RT أساور 
RT تشكيلة 

RT شكل 

 حلقات )تخزين(

USE حلقات تخزين 

 raschigحلقات 

USE حشو العمود 

 حلقات إلكترونية

INIS: 1976-05-07; ETDE: 1978-03-08 
RT َحْصر 

RT حصر مغنطيسي 

RT مسّرعات حلقة اإللكترونات 

 حلقات أيونية

INIS: 1975-12-19; ETDE: 1976-08-24 

RT  تشكيالت الحد األدنى-b 

RT َحْصر 
RT حصر مغنطيسي 

د  حلقات المبّرِّ

UF )عروات )مبّرد 

*BT1 منظومات تبريد 
RT تبريد 

RT عروات تسخين 
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RT مجاري جانبية 

RT منظومات تبريد بدارة مفتوحة 
RT منظومات تبريد ذات دارة مغلقة 

RT منظومات تدوير 

RT  مساِعدةمنظومات مائية 
RT موائع النقل الحراري 

 حلقات النمو

INIS: 1993-06-03; ETDE: 2002-06-13 

SEE حلقات شجرية 

 حلقات بالزمية

INIS: 1984-02-22; ETDE: 1984-03-06 

RT بالزما 

RT سوار متراص 
RT مدافع بالزمية 

 حلقات تخزين

1996-07-08 

UF )حلقات )تخزين 

UF  حلقة تخزينprecetron 

NT1 تيفاترون ِسربوخوف 
NT1  حلقات تخزينisabelle 

NT1  حلقات تخزينlep 

NT1  حلقات تخزينtristan 
NT1 حلقات تخزين أورسيه 

NT1  حلقات تخزين التقاطعisr في سيرن 

NT1 حلقات خزن الفسفو إينول بيروفات 
NT2  حلقة تخزينepic 

NT1  حلقة التخزينadone 

NT1  حلقة التخزينesr 
NT1  حلقة التخزينlnls 

NT1  إلكترون الالمتناظرة في  -حلقة بوزيترون

 ستانفورد
NT1  1حلقة تخزين-vep 

NT1  2حلقة تخزين-vepp 

NT1  3حلقة تخزين-vepp 
NT1  4حلقة تخزين-vepp 

NT1  حلقة تخزينbessy 

NT1  حلقة تخزينcesr 
NT1  حلقة تخزينcosy 

NT1  حلقة تخزينdci في أورسيه 

NT1  تخزين حلقةdoris 
NT1  حلقة تخزينescar 

NT1  حلقة تخزينeuterpe 

NT1  حلقة تخزينhera 
NT1  حلقة تخزينnap-m 

NT1  حلقة تخزينpampus 

NT1  حلقة تخزينpetra 
NT1  حلقة تخزينspring-8 

NT1  حلقة تخزينsurf ii 

NT1  حلقة تخزينtsr 
NT1 حلقة تخزين أستريد 

NT1  حلقة تخزين بروتونات على بروتونات

 وإلكترونات
NT1 حلقة تخزين وتراكم اإللكترونات في سيرن 

NT1  حلقة خزنcelsius 

NT1  سينكروترونindus-1 
NT1  سينكروترونindus-2 

NT1  مصادم األيونات النسبوية الثقيلةrhic  في

 بروكهافن
NT1  ايون ذو طاقة متوسطة في  -مصادم الكترون

 مختبر جيفرسون

NT1 بوزيترون-ُمصادم بكين إلكترون 
NT1 مصادم فائق الموصلية 

NT1  مصادم هدروني كبير في سيرنlhc 
NT1 منبع ضوئي متطور 

NT1 منبع فوتونات متطور 

RT مسرعات 
RT مسرعات حلقة مسرع خطي 

RT مصادر اإلشعاع السينكروتروني 

 ISABELLEت تخزين حلقا

UF إيزابيل 
UF  مسّرع الحزم المتصادمة في بروكهافنcba 

UF مسّرع تخزيني متقاطع 

UF مسّرعات بروكهافن التخزينية 
BT1 حلقات تخزين 

RT  مصادم األيونات النسبوية الثقيلةrhic  في

 بروكهافن

 LEPحلقات تخزين 

INIS: 1995-10-05; ETDE: 1977-11-10 
UF  البوزيترونية  -حلقة سيرن الكبيرة اإللكترونية

lep 

BT1 حلقات تخزين 
*BT1 سينكروترونات 

 TRISTANحلقات تخزين 

INIS: 1981-09-18; ETDE: 1981-10-24 

UF  مسّرع تخزينkek التقاطعي 
UF  مشروعtristan 

BT1 حلقات تخزين 

 حلقات تخزين أورسيه

2005-01-25 

UF حلقات تصادم أورسيه 

UF قات تصادم أورسيهحل 
BT1 حلقات تخزين 

 في سيرن ISRحلقات تخزين التقاطع 

BT1 حلقات تخزين 

 حلقات تصادم أورسيه

ETDE: 2005-01-28 
USE حلقات تخزين أورسيه 

 حلقات تصادم أورسيه

2005-01-25 
USE حلقات تخزين أورسيه 

 حلقات خزن الفسفو إينول بيروفات

UF  بروتون -إلكترون  -حلقة تخزين بوزيترون 

BT1 حلقات تخزين 
NT1  حلقة تخزينepic 

 حلقات شجرية

INIS: 1993-06-03; ETDE: 1976-06-07 

SF حلقات النمو 
RT أشجار 

 IMSحلقة البالزما 

INIS: 1990-12-15; ETDE: 1991-08-20 

*BT1 مفاعالت اندماجية 

 ADONEحلقة التخزين 

BT1 حلقات تخزين 

 ESRحلقة التخزين 

INIS: 1992-02-22; ETDE: 1992-03-09 
UF  حلقة تخزينdarmstadt 

BT1 حلقات تخزين 

 learحلقة التخزين 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-08-20 
USE  حلقة سيرن للبروتونات المضادة المنخفضة

 leraالطاقة 

 LNLSحلقة التخزين 

1991-02-11 

UF كروتروني مخبر برازيلي لإلشعاع السنlnls 

BT1 حلقات تخزين 
*BT1 مصادر اإلشعاع السينكروتروني 

 إلكترون الالمتناظرة في ستانفورد -حلقة بوزيترون 

BT1 حلقات تخزين 

 في بركلي escarحلقة تخزين  

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1979-05-09 
USE  حلقة تخزينescar 

 VEP-1حلقة تخزين 

BT1 حلقات تخزين 

 VEPP-2حلقة تخزين 

BT1 حلقات تخزين 

 VEPP-3حلقة تخزين 

BT1 حلقات تخزين 

 VEPP-4حلقة تخزين 

BT1 حلقات تخزين 

 alsحلقة تخزين 

INIS: 1992-08-17; ETDE: 1992-06-11 

USE منبع ضوئي متطور 

 apsحلقة تخزين 

INIS: 1992-08-17; ETDE: 1992-06-11 
USE منبع فوتونات متطور 

 BESSYحلقة تخزين 

INIS: 1985-04-22; ETDE: 1985-05-07 

BT1 حلقات تخزين 

 CESRحلقة تخزين 

INIS: 1979-01-18; ETDE: 1979-02-23 

UF  حلقة تخزين اإللكترونات والبوزترونات في

 كورنِل
BT1 حلقات تخزين 

 COSYحلقة تخزين 

INIS: 1992-04-16; ETDE: 1992-08-12 
UF  حلقة تخزينjuelich 

BT1  تخزينحلقات 

*BT1 سينكروترونات 

 darmstadtحلقة تخزين 

INIS: 1992-02-22; ETDE: 1992-03-09 

USE  حلقة التخزينesr 

 في أورسيه DCIحلقة تخزين 

BT1 حلقات تخزين 

 DORISحلقة تخزين 

BT1 حلقات تخزين 

 EPICحلقة تخزين 

*BT1 حلقات خزن الفسفو إينول بيروفات 

 ESCARحلقة تخزين 

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1977-01-31 

UF إيسكار 

UF   حلقة تخزينescar في بركلي 

BT1 حلقات تخزين 

*BT1 سينكروترونات 

 EUTERPEحلقة تخزين 

INIS: 1992-10-19; ETDE: 1992-11-04 

BT1 حلقات تخزين 

 heidelbergحلقة تخزين 

INIS: 1993-09-16; ETDE: 1993-11-08 
USE  حلقة تخزينtsr 

 HERAحلقة تخزين 

INIS: 1984-05-28; ETDE: 1984-06-14 

BT1 حلقات تخزين 

 juelichحلقة تخزين 

INIS: 1992-04-16; ETDE: 2002-02-28 

USE  حلقة تخزينcosy 

 NAP-Mحلقة تخزين 

INIS: 1975-08-22; ETDE: 1975-10-01 

BT1 حلقات تخزين 

 PAMPUSحلقة تخزين 

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1977-11-10 
BT1 حلقات تخزين 

 PETRAحلقة تخزين 

INIS: 1976-07-16; ETDE: 1976-09-15 
BT1 حلقات تخزين 

 precetronحلقة تخزين 

1996-07-08 

USE حلقات تخزين 

 SPRING-8حلقة تخزين 

INIS: 1990-09-24; ETDE: 1990-10-09 

BT1 حلقات تخزين 

*BT1 مصادر اإلشعاع السينكروتروني 

 SURF IIن حلقة تخزي

INIS: 1984-07-20; ETDE: 1984-08-20 

UF  منشأة اإلشعاع السينكروتروني فوق البنفسجي
(nbs) 

UF  منشأة اإلشعاع فوق البنفسجي السينكروتروني

nbs 
BT1 حلقات تخزين 

*BT1 مصادر اإلشعاع السينكروتروني 



 TSRحلقة تخزين  318 حمام

 

 

 TSRحلقة تخزين 

INIS: 1993-09-16; ETDE: 1993-11-08 
UF  حلقة تخزينheidelberg 

BT1 حلقات تخزين 

 حلقة تخزين أستريد

INIS: 1992-05-26; ETDE: 1994-08-10 
BT1 حلقات تخزين 

 حلقة تخزين اإللكترونات والبوزترونات في كورنِّل

INIS: 1979-01-18; ETDE: 1979-02-23 

USE  حلقة تخزينcesr 

 حلقة تخزين بروتونات على بروتونات وإلكترونات

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1976-03-25 

UF بروتونات على بروتونات وإلكترونات 
BT1 حلقات تخزين 

RT مسّرع فيرميالب 

 بروتون -إلكترون  -حلقة تخزين بوزيترون 

1993-11-09 
USE حلقات خزن الفسفو إينول بيروفات 

 حلقة تخزين وتراكم اإللكترونات في سيرن

BT1 حلقات تخزين 

 CELSIUSحلقة خزن 

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1989-08-16 

BT1 حلقات تخزين 

RT سينكروسيكلوترون أوبساال 

 lepالبوزيترونية  -حلقة سيرن الكبيرة اإللكترونية 

INIS: 1987-06-29; ETDE: 2002-06-13 

USE  حلقات تخزينlep 

 حلقة سيرن للبرتونات المضادة المنخفضة الطاقة

INIS: 1993-11-04; ETDE: 2002-06-13 
USE  حلقة سيرن للبروتونات المضادة المنخفضة

 leraالطاقة 

حلقة سيرن للبروتونات المضادة المنخفضة الطاقة 

LERA 

INIS: 1984-06-25; ETDE: 1987-05-01 
UF  حلقة التخزينlear 

UF حلقة سيرن للبرتونات المضادة المنخفضة الطاقة 

RT  سينكروترون سيرنps 

 حلقة ويلسون

1983-03-16 

RT تكامل مسير فاينمان 

RT كروموديناميك كمومي 
RT نظرية حقل الشبيكة 

RT  ميلز -نظرية يانغ 

RT وسطاء الترتيب 

 حلقي البنتاديين

*BT1 حلقيات األلكن 

*BT1 ديينات 

 حلقي البنتان ثنائي أمين رباعي حمض الخل

1996-07-18 

USE حموض أمينية 

USE وسطاء مخلبية 

 حلقي السبورين

INIS: 1992-07-16; ETDE: 1992-08-24 

UF  حلقي السبورين- a 

*BT1 ببتيدات 
*BT1 عقاقير كابتة للمناعة 

RT َكْبت مناعي 

 a -حلقي السبورين 

INIS: 1992-07-16; ETDE: 1992-08-24 

USE حلقي السبورين 

 حلقي الفسفاميد

USE إندوكسان 

 حلقي الهكسان

*BT1 حلقيات أليفاتية 

RT هكسان 

 حلقي الهكسانول

1981-12-23 
*BT1 كحول 

 حلقي الهكسانون

*BT1 كيتونات 

 حلقي الهكسيلين ثنائي تتريلو رباعي حمض الخل

1995-02-16 
USE حمض سيكلوهكسيلين ثنائي نتريلو رباعي الخل 

 حلقيات أليفاتية

UF أدََمنتان 
UF حلقيات أليفاتية مكثفة 

*BT1 ألكانات 

NT1 حلقي الهكسان 
NT1 ديكالين 

 حلقيات أليفاتية مكثفة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-12-16 

USE حلقيات أليفاتية 

 حلقيات األلكن

1997-06-17 

UF َكمِفن 

*BT1 ألكنات 
NT1 حلقي البنتاديين 

NT1 رباعي الحلقات 
NT1 نوربورنادين 

 حلقيات األلكين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-10-24 

*BT1 ألكينات 

 حلقيّات

UF )ديدان )قطعيّة 

UF ديدان األرض 

*BT1 الفقاريات 

 َحْلمنه

*BT1 حلحلة 

RT )أمونيا )نشادر 

 حلمهة

1997-06-17 

BT1 انحالل 

*BT1 حلحلة 
NT1 تَصبّن 

NT1 حلمهة إنزيمية 

NT1 حلمهة حمضية 
NT1 حلمهة قلوية 

NT1 حملهة ذاتية 

NT1 سكردة 
RT إسترات 

 الببتيدية C-Nحلمهة 

INIS: 1986-12-03; ETDE: 1981-01-12 

*BT1 آزات الحلمهة 
NT1 أميدازات 

NT2 أرجيناز 

NT2 آز البولة 
NT1 أميدينازات 

 حلمهة إنزيمية

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1976-03-22 
UF نشاط الحال السليلوزي 

*BT1 حلمهة 

RT آزات الحلمهة 
RT أنزيمات 

RT تدهور حيوي 

RT حلمهة حمضية 
RT حلمهة قلوية 

RT سليلوالز 

RT فطور ِشعَّيَّة حرارية 
RT ية حرارية ِِ  مطَث

 حلمهة حمضية

INIS: 1997-06-17; ETDE: 1976-05-13 

*BT1 حلمهة 
RT حلمهة إنزيمية 

RT حلمهة قلوية 

 حلمهة قلوية

INIS: 1999-03-10; ETDE: 1980-01-15 
*BT1 حلمهة 

RT حلمهة إنزيمية 

RT حلمهة حمضية 

 حلول دقيقة

INIS: 2003-06-19; ETDE: 2003-07-29 

BT1 حلول رياضياتية 

RT  ّدوال 
RT نشر السلسلة 

RT نماذج رياضياتية 

 حلول رياضياتية

INIS: 2003-06-19; ETDE: 2003-07-29 

NT1 حل  عددي 

NT2 استقراء خارجي 
NT2 استقراء داخلي 

NT2 طريقة احتمال التصادم 

NT2 طريقة العناصر المحدودة 
NT3 طريقة العناصر الحدية 

NT2 طريقة الفروق المحدودة 

NT2  كوتا -طريقة َرْنج 
NT2 مالءمة األرجحية العظمى 

NT3 مواءمة بأصغر المربعات 

NT1 حلول دقيقة 
NT1 حلول مقاِربة 

NT1 محلول تحليلي 

RT خوارزميات 
RT رياضيات 

RT طرق الحساب 

RT معادالت 
RT منطق رياضياتي 

بة  حلول مقارِّ

BT1 حلول رياضياتية 

RT دة  تشظية محدِّ
RT تطور رياضياتي 

RT شروط حدية 

 حليب

*BT1 سوائل الجسم 

BT1 غذاء 

RT أبقار 
RT إرضاع 

RT أشربة 

RT غدد ثَْدييّة 
RT مصل الجبن 

RT منتجات الحليب 

 حمآت

INIS: 1992-02-28; ETDE: 1976-05-17 
NT1 حمأة مياه المجارير 

RT أوحال 

RT رواسب 
RT نفايات 

 حمآت )المجارير(

INIS: 1977-11-21; ETDE: 2002-06-13 

USE حمأة مياه المجارير 

يّة  حمأة البَلَدِّ

INIS: 1977-11-21; ETDE: 2002-03-28 

USE حمأة مياه المجارير 

 حمأة مياه المجارير

INIS: 1976-07-16; ETDE: 1976-01-23 

UF )حمآت )المجارير 

UF حمأة البَلَِديّة 
BT1 حمآت 

*BT1 مياه المجارير 

*BT1 نفايات بيولوجية 
RT أوحال 

RT تخزين أرضي 

RT حفظ التربة 
RT هضم ال هوائي 

 حمام

*BT1 طيور 

RT طير 
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 ُحمامى

BT1 أعراض 
RT أمراض الجلد 

RT جلد 

ية  حماية السّرِّ

INIS: 1977-03-14; ETDE: 1977-06-03 
SF قرار سرية االختراع 

RT أجهزة وقاية فيزيائية 

RT أمن 
RT انتهاكات األمن 

RT تخريب 

RT تعمية 
RT قوانين حول الطاقة الذرية 

RT معلومات مصنفة 

RT منظومات تحديد الهوية 
RT وقاية فيزيائية 

 حماية المستهلك

INIS: 1992-02-03; ETDE: 1977-06-21 
RT تنظيمات 

RT ضمانات 

RT عالقات عامة 
RT عنونة المنتج 

RT قرار سياسة الغاز الطبيعي في الواليات المتحدة 

RT مجموعات ذات اهتمام مشترك 
RT مظاهر قانونية 

RT منتجات استهالكية 

 حماية بالتجميد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-10-20 
UF أنظمة تصريف 

SF  تجميد -منظومة دورة 

RT مضاد للتجمد 
RT موائع التشغيل 

RT نقاط االنصهار 

RT  األمانهندسة 

 حماية بيئية

2004-08-26 

UF انحفاظ الطبيعة 
RT إعالن ريو 

RT اتفاقية باريس 

RT انحفاظ الموارد 
RT بروتوكول كيوتو 

RT بيئة 

RT تأثيرات بيئية 
RT تأثيرات بيئية 

RT تغير مناخي 

RT تنمية مستدامة 

 حماية من التآكل

UF تثبيط التآكل 

UF مضاد للتآكل 

UF )وقاية )تآكل 
NT1 إسقاط كاتودي 

NT1 أنَودَة 

RT تآكل 
RT تخميل 

RT تكسية سطحية 

RT دهانات 
RT ُكسوات 

RT مثبطات التآكل 

RT مقاومة التآكل 
RT مكافحة الترسبات الحرشفية 

 حماية من العوامل الجوية

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1979-07-18 
SF جلفطة 

RT أبنية 

RT أبواب مقاومة للعواصف 
RT تعرية جوية 

RT عزل حراري 

RT نوافذ مقاومة للعواصف 

 حمش أمينو السوسيانيك

USE حمض األسباراتيك 

 بارا أمينو البنزوئيك -حمض 

USE حمض بارا أمينو البنزوئيك 

 بارا أمينو الساليسيليك -حمض 

1996-10-23 

حمض مضاعف )إتيل  HDEHPحمض 

هكسيل(الفسفور، حمض ثنائي )اتيل هكسيل( 

 الفسفور

UF  اتيل هكسيل حمض الفسفوريك 2-ثنائي 
UF ( حمض الفسفور 1-2مضاعف )اتيل الهكسيل 

SF إسترات حمض الفسفونيك 

*BT1 إسترات حمض الفسفوريك 

 حمض أحادي الكربوكسيليك

1996-10-23 

UF حمض أيوغليساميك 

*BT1 حموض الكربوكسيلية 
NT1 بيثيدين 

NT1 ثالثي كلور حمض الخل 

NT1 حمض إيزو الزبدة 

NT1 حمض إيزو الفاليريك 

NT1 حمض األبسيزيك 

NT1 حمض األراسيدونيك 
NT1 حمض األكريليك 

NT1 )حمض األوكتانوئيك )حمض الكابريليك 

NT1 )حمض األوليك )حمض الزيت 
NT1 حمض اإليكوزانوئك 

NT1 حمض البروبيونيك 

NT1 حمض البنزويك 
NT1 حمض البيفاليك 

NT1 حمض الخل 

NT1 )حمض الدودكانوئيل )حمض الغار 
NT1 حمض الزبد 

NT1 حمض السوربيك 

NT1 حمض الغليكوليك 
NT1 حمض الفالريك 

NT1 حمض القرفة 

NT1 حمض الكبريك 
NT1 حمض الكروتونيك 

NT1 )حمض اللينولئيك )حمض الكتان 
NT1 )حمض اللينولنيك )حمض القنب 

NT1 حمض المتاكريليك 

NT1 حمض النمل 
NT1 انوئيك )حمض البالرغوئيك(حمض النون 

NT1 حمض النيكوتينيك 

NT1 حمض الهبتانويك 
NT1 حمض الهكسانويك 

NT1 حمض اليورونيك 

NT1 حمض ثماني الدكانوئيك 
NT1 حمض رباعي الديكانوئيك 

NT1 حمض سداسي الديكانويك 

NT1 كلور أمبوسيل 

 حمض أحادي دودسيل الفسفوريك

USE حمض إحادي دودسيل الفسفوريك 

 حمض إحادي دودسيل الفسفوريك

UF حمض أحادي دودسيل الفسفوريك 

*BT1 إسترات حمض الفسفوريك 
*BT1 حموض عضوية 

BT1 وسطاء مخلبية 

تيك تو أسِّ  حمض أسِّ

UF  بتا -حمض كيتو الزبدة 

*BT1 حموض كيتو 

 بتا-حمض أستيل بروبين

USE حمض الليفولينيك 

 حمض أستيل ساليسيليك

INIS: 1976-02-05; ETDE: 1976-03-12 

UF أسبيرين 

*BT1 حموض أكسجينية 

*BT1 نات  ُمسّكِ

*BT1 مضادات الحمى 

 حمض أكسي الخل

USE حمض الغليوكساليك 

 ألفا -حمض ألفا كيتوالبروبيونيك 

USE )حمض البيروفيك )حمض الحصرم 

 حمض أمينو إيتان السلفونيك

USE تورين 

 حمض أمينو األديبيك

1996-10-22 
USE مينيةحموض أ 

 حمض أمينو األستيك

USE غليسين 

 ألفا-حمض أمينو البروبيونيك

USE  ألفا -أالنين 

 بتا-حمض أمينو البروبيونيك

USE أالنين بيتا 

 حمض أمينو الزبد

*BT1 حموض أمينية 
*BT1 مات عصبية  منّظِ

 بارا -حمض أمينو الساليسيليك

1996-10-23 

USE حموض أمينية 

 ألفا-حمض أمينو السوسيناميك

USE أسباراجين 

 حمض أمينو الفولينيك

*BT1 حموض أمينية 

 ألفا-حمض أمينو ايزوالكابروئيك

USE لوسين 

 ألفا-حمض أمينو غلوتاريك

USE حمض الغلوتاميك 

 ألفا-حمض أمينو فينيل حمض الخل

USE فنيل االنين 

 حمض أمينوأستات البنزويل

USE حمض الهيبوريك 

 حمض أورتو بنزن ثنائي الكربوكسليك

USE حمض الفتاليك 

 حمض أورتو هدروكسي البنزويك

USE )حمض الصفصاف )حمض الساليسيليك 

 حمض أورثو أمينو البنزوئيك

USE حمض األنترانيليك 

 حمض إيتلين ثنائي أمين رباعي الخل

UF حمض اتيلين ثنائي أمين رباعي الخل 

UF حمض اتيلين ثنائي أمينو رباعي الخل 

UF سكويسترين 
*BT1 حموض أمينية 

BT1 وسطاء مخلبية 

 حمض إيزو الزبدة

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

 حمض إيزو السيانيك

2000-04-12 

USE إيزو سيانات 

 حمض إيزو الفاليريك

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

 حمض أيوغليساميك

INIS: 1996-10-23; ETDE: 1975-12-16 
USE أميدات 

USE إيترات 

USE حمض أحادي الكربوكسيليك 
USE مركبات يود عضوية 

 حمض اتيل تيو أمينو الزبد

USE إيتونين 

 حمض اتيل مركابتو أمينو الزبد

USE إيتونين 

 حمض اتيلين الكاربوكسيل

USE حمض األكريليك 

 حمض اتيلين ثنائي أمين رباعي الخل

USE حمض إيتلين ثنائي أمين رباعي الخل 

 رباعي الخلحمض اتيلين ثنائي أمينو 

USE حمض إيتلين ثنائي أمين رباعي الخل 
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 رباعي الخل

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1977-11-10 

*BT1 حموض الكربوكسيلية 
*BT1 غليكوالت 

BT1 وسطاء مخلبية 

 حمض األبسيزيك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-05-07 
*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

BT1 ُمنِّظمات نمو نباتية 
RT أَكسينات 

RT هرمونات 

 حمض األدنيل الحلقي

USE  حمض األدنيليكamp 

نيليك  حمض األدِّ

1983-02-03 

*BT1 نوكليوتيدات 

RT أدينينات 

 AMPحمض األدنيليك 

UF أحادي فسفات األدنوزين 

UF أدينوزين حلقي أحادي الفسفات 

UF حمض األدنيل الحلقي 
*BT1 نوكليوتيدات 

RT أدينينات 

 حمض األديبيك

*BT1 حموض ثنائي الكربوكسيل 

 حمض األراسيدونيك

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

 حمض األرسونيك

1996-07-16 
UF بريلون 

UF بريلّون 

UF حمض الزرنيخيك 
*BT1 حموض عضوية 

*BT1 مركبات زرنيخية عضوية 
NT1 أرسناذو 

 حمض اآلزوت

*BT1 حموض العضوية 

BT1 مركبات أوكسجينية 
BT1 مركبات النتروجين 

RT ماء ملكي 

RT نترات الهدروجين 
RT نزع النترتة 

 حمض اآلزوتي

*BT1 حموض العضوية 

BT1 مركبات أوكسجينية 

BT1 مركبات النتروجين 

RT نتريتات 

 حمض األسباراتيك

UF حمش أمينو السوسيانيك 

UF يكحمض األسباراج 

UF حمض األسباراجينيك 
*BT1 حموض أمينية 

RT أسباراجين 

RT حمض السكسينيك 

 حمض األسباراجيك

USE حمض األسباراتيك 

 حمض األسباراجينيك

USE حمض األسباراتيك 

 حمض األسكوربيك

UF  فيتامينc 

BT1 فيتامينات 

RT عملية اختزال وأكسدة 

 حمض األكريليك

UF حمض اتيلين الكاربوكسيل 

UF حمض األكريليك 

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 
RT أحاديات حد الفينيل 

RT أكريالميد 

RT أكريلونتريل 

 حمض األكريليك

USE حمض األكريليك 

 حمض األكزليك )حمض الحّماض(

*BT1 حموض ثنائي الكربوكسيل 

 حمض األلجينيك

*BT1 غروانيات 

*BT1 متعدد السكريدات 
RT حموض الكربوكسيلية 

 تراكينونيكحمض األن

USE أليزارين 

 حمض األنترانيليك

UF حمض أورثو أمينو البنزوئيك 

*BT1 حموض أمينية 

 حمض األوروتيك

UF 6-كربوكسي يوراسيل 
UF  كاربوكسيليك - 6 -حمض يوراسيل 

*BT1 حموض حلقية المتجانسة 

*BT1 يوراسيالت 

 حمض األوكتانوئيك )حمض الكابريليك(

UF حمض الكبريليك 

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

 حمض األوليك )حمض الزيت(

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

RT تريولين 

 حمض اإليتاكونيك

*BT1 حموض ثنائي الكربوكسيل 

 حمض اإليكوزانوئك

UF حمض األيكوزانويك 

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

 حمض األيكوزانويك

USE حمض اإليكوزانوئك 

 حمض االنانتيك

USE هبتانويكحمض ال 

 حمض البارابانيك

USE إيميدازوالت 

USE مركبات أكسجين عضوية 

 حمض البترويلغلوتاميك )حمض الفوليك(

USE حمض الفوليك 

 حمض البربيتوريك

USE باربيتوراتات 

 حمض البروبيونيك

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

 حمض البروميك

*BT1 حموض العضوية 

BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات البروم 
RT برومات 

 حمض البكرونتريك )حمض البكريك(

USE حمض البكريك 

 حمض البكريك

UF ثالثي نترو الفنول 
UF ثالثي نترو الفينول 

UF )حمض البكرونتريك )حمض البكريك 

*BT1 فنوالت 
*BT1 متفجرات كيميائية 

*BT1 مركبات النترو 

RT حموض عضوية 

 حمض البكولينيك

UF 2-حمض بيريدين الكاربوكسيل 

*BT1 بيكولين 
*BT1 حموض حلقية المتجانسة 

 حمض البالرغونيك

USE )حمض النونانوئيك )حمض البالرغوئيك 

 حمض البلمتيك )حمض النخل(

USE حمض سداسي الديكانويك 

 حمض البنتانونيك

USE حمض الفالريك 

 حمض البنتوتنيك

UF  فيتامينb-5 

*BT1 حموض أكسجينية 
*BT1 حموض أمينية 

*BT1  زمرة فيتامينb 

RT أالنين بيتا 

 حمض البنزليك

UF حمض ثنائي فنيل الغليكوليك 

UF حمض هدروكسي ثنائي فنيل الخل 
*BT1 حموض أكسجينية 

 حمض البنزوهدروكساميك

*BT1 حموض الهدروكساميك 

RT حمض البنزويك 

 حمض البنزويك

1996-10-23 

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

RT ض البنزوهدروكساميكحم 
RT فوق أكسيد البنزويل 

 حمض البودوفيلين

1996-10-23 
USE حموض أكسجينية 

 حمض البوربوريك

1996-07-18 

USE أصباغ 
USE بيريميدينات 

USE مركبات أكسجين عضوية 

 حمض البوريك

*BT1 حموض العضوية 
BT1 مركبات أوكسجينية 

BT1 مركبات البور 

RT بورات 

 حمض البيروغاليك

USE )بيروغالول )حمض البيروغاليك 

 حمض البيروفيك )حمض الحصرم(

UF  ألفا -حمض ألفا كيتوالبروبيونيك 
*BT1 حموض كيتو 

 حمض البيفاليك

UF حمض ثالثي ميتل الخل 

UF حمض ثنائي متيل البروبيوتيك 
*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

 حمض التلّوريك

*BT1 حموض العضوية 
BT1 مركبات أوكسجينية 

BT1 مركبات التلّوريوم 

 حمض التنّيك )حمض العفص(

UF )تانين )حمض العفص 
UF حمض العفص 

UF )حمض الغالوتانيك، )حمض العفص 

*BT1 حموض الكربوكسيلية 
*BT1 متعدد الفنوالت 

 حمض التيميديليك

*BT1 نوكليوتيدات 

RT تيمين 

 حمض التيميك

USE تيمول 

 حمض التيويك

*BT1 حموض عضوية 
*BT1 مركبات كبريت عضوية 

RT سيستافوس 

 حمض الجيبرليك

UF  43جيبرلين 
*BT1 حموض أكسجينية 

*BT1 الكتون 
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RT أَكسينات 

 حمض الخل

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 
RT أِستاميد 

RT أِستونتريل 

RT تحلل خلّي 

 حمض الدودكانوئيل )حمض الغار(

UF )حمض اللوريك )حمض الغار 

*BT1 سيليكحمض أحادي الكربوك 

 حمض الرتينوئيك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-05-24 

*BT1 إسترات حمض الكربوكسيل 

RT  فيتامينa 

 حمض الروديزوئيك

BT1 كواشف 

*BT1 كينونات 

*BT1 مركبات أكسجينية 
RT حموض عضوية 

 حمض الزبد

UF حمض الُزبد 

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

 حمض الُزبد

USE حمض الزبد 

 حمض الزرنيخيك

1996-07-16 
USE أمينات 

USE حمض األرسونيك 

 حمض الستياريك

USE حمض ثماني الدكانوئيك 

 حمض السكسينيك

*BT1 حموض ثنائي الكربوكسيل 

RT حمض األسباراتيك 

 حمض السلفاميك

1994-07-01 

*BT1 حموض العضوية 

 حمض السلفانيليك

UF )حمض بارا أمينوبنزن سلونيك )حمض سلفاتيليك 
*BT1 أمينات 

*BT1 حموض السلفونيك 

 حمض السلفينيك

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2000-11-27 
USE حموض عضوية 

USE مركبات كبريت عضوية 

 حمض السوربيك

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

 حمض السياليك

RT أمينات 

RT حموض عضوية 
RT غانغليوسيدات 

 حمض السيباسيك

*BT1 حموض ثنائي الكربوكسيل 

 حمض السيتيديليك

1996-07-18 

*BT1 نوكليوتيدات 

RT سيتوزين 
RT سيتيدين 

 حمض السيليسيك

*BT1 حموض العضوية 

BT1 مركبات أوكسجينية 
BT1 مركبات السيليسيوم 

RT سليكات الهدروجين 

 حمض السينيديليك منقوص األكسجين

1996-07-18 
USE نوكليوتيدات 

 حمض الشيكيميك

*BT1 حموض أكسجينية 

 حمض الصفصاف )حمض الساليسيليك(

1996-10-23 
UF حمض أورتو هدروكسي البنزويك 

*BT1 حموض أكسجينية 

 حمض الطرطريك

UF حمض ثنائي هدروكسي السوسينيك 
*BT1 حموض أكسجينية 

RT  ّملح روشل 

 حمض العفص

USE )حمض التنّيك )حمض العفص 

 حمض الغاستريك

*BT1 سوائل الجسم 

RT إفراز 
RT غاسترين 

RT معدة 

RT هضم 

 حمض الغاالكتورونيك

*BT1 ألدهيدات 

*BT1 حموض أكسجينية 

RT بكتينات 

 حمض الغالوتانيك، )حمض العفص(

USE )حمض التنّيك )حمض العفص 

 حمض الغاليك )العفص(

UF حمض ثالثي هدروكسي البنزوئيك 
*BT1 حموض أكسجينية 

 حمض الغلوتاريك

*BT1 حموض ثنائي الكربوكسيل 

RT غلوتاميكحمض ال 

 حمض الغلوتاميك

UF ألفا-حمض أمينو غلوتاريك 

*BT1 حموض أمينية 

NT1 ( غلوتامات البريدوكسيليدينe) 
RT حمض الغلوتاريك 

RT غلوتامين 

 حمض الغلوكورونيك

*BT1 ألدهيدات 

*BT1 حموض أكسجينية 

RT بكتينات 
RT حمض الهيالورونيك 

RT غلوكورونيداز 

RT مترافقات غلوكورونيدية 

 حمض الغلوكونيك

UF حمض الغلوكونيك 

UF حمض الغليكوجينيك 

UF حمض الغليكونيك 

*BT1 حموض أكسجينية 

RT أحاديات السكريد 

 حمض الغلوكونيك

USE حمض الغلوكونيك 

 حمض الغليسريك

UF حمض ثنائي هدروكسي البروبيونيك 

*BT1 حموض أكسجينية 

 حمض الغليكوجينيك

USE حمض الغلوكونيك 

 ليكحمض الغليكو

UF حمض هدروكسي الخل 

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 
*BT1 حموض أكسجينية 

RT تيوناليد 

 حمض الغليكونيك

USE حمض الغلوكونيك 

 حمض الغليوكساليك

UF حمض أكسي الخل 

*BT1 ألدهيدات 
*BT1 حموض الكربوكسيلية 

 حمض الغوانيليك

*BT1 نوكليوتيدات 

RT غوانوزين 

RT غوانين 

 حمض الفالريك

UF حمض البنتانونيك 

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

 حمض الفتاليك

UF حمض أورتو بنزن ثنائي الكربوكسليك 
UF )حمض النفتاليك )حمض الفتاليك 

*BT1 حموض ثنائي الكربوكسيل 

RT إيوزين 
RT بروموسلفوفتالئين 

RT رودامينات 

RT روز بنغال 
RT فلوريسين 

RT فنول فتالئين 

 حمض الفسفوري

UF سفيتاتف 

*BT1 حموض العضوية 

BT1 مركبات أوكسجينية 
BT1 مركبات الفسفور 

 حمض الفسفوريك

*BT1 حموض العضوية 

BT1 مركبات أوكسجينية 
BT1 مركبات الفسفور 

RT حمض تنغستو الفسفوريك 

RT حمض مولييدو الفسفوريك 
RT فسفات الهدروجين 

 حمض الفوليك

UF )حمض البترويلغلوتاميك )حمض الفوليك 

UF حمض نمليل البتروئيك 
UF )ريزوبنزين )حمض الفوليك 

*BT1 بتريدينات 

*BT1 حموض أمينية 
*BT1  زمرة فيتامينb 

*BT1 مركبات أكسجينية 
*BT1 يات دموية  مقّوِ

RT أنواع فقر الدم 

RT حمض بارا أمينو البنزوئيك 
RT عملية سيتروفورم 

RT عوامل تخثّر الدم 

 حمض الفولينيك

USE عملية سيتروفورم 

 حمض الفوماريك

*BT1 حموض ثنائي الكربوكسيل 

 حمض الفيتيك

*BT1 إسترات حمض الفسفوريك 

*BT1 حموض عضوية 

*BT1 م  عوامل مضادة للتشحُّ

RT إينوزيتول 

 حمض القرفة

UF حمض بتا فنيل االكرليليك 

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

 حمض الكاكوديليك

1996-06-26 
USE حموض عضوية 

USE مركبات الزرنيخ 

 حمض الكبرويك

USE حمض الهكسانويك 

 حمض الكبريتي

*BT1 حموض العضوية 

BT1 مركبات أوكسجينية 

BT1 مركبات الكبريت 

RT سلفينات 

 حمض الكبريتيك

*BT1 حموض العضوية 
BT1 مركبات أوكسجينية 

BT1 مركبات الكبريت 

RT إسترات حمض الكبريتيك 
RT يتحمض فوق الكبر 

RT كبريتات الهدروجين 



 حمض الكبريك 322 حمض اليوريك

 

 

RT كبريتات حمضية 

RT كبريتيت حمضية 
RT مركبات السلفوريل 

 حمض الكبريك

UF حمض الكبريك 

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

 حمض الكبريك

USE حمض الكبريك 

 حمض الكبريليك

USE )حمض األوكتانوئيك )حمض الكابريليك 

 حمض الكربونيك

INIS: 1982-04-14; ETDE: 1977-05-07 

*BT1 حموض العضوية 

BT1 مركبات أوكسجينية 
BT1 مركبات الكربون 

 حمض الكرمنيك

*BT1 أنتراكينونات 

*BT1 حموض الكربوكسيلية 
*BT1 مركبات أكسجينية 

RT أصباغ 

 حمض الكروتونيك

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

 حمض الكروموتروبيك

*BT1 حموض السلفونيك 

*BT1 مركبات أكسجينية 
RT أصباغ 

 حمض الكروميك

*BT1 حموض العضوية 

BT1 مركبات أوكسجينية 
*BT1 مركبات الكروم 

RT أكاسيد الكروم 

RT كرومات 

 حمض الكريزيليك

USE كريزوالت 

 حمض الكلورانيليك

*BT1 بنزوكينونات 
RT حموض عضوية 

RT كلورانيل 

 حمض الكلورى

*BT1 حموض العضوية 
BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات الكلور 

 حمض الكلوريك

*BT1 حموض العضوية 

BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات الكلور 

RT كلورات 

 حمض الكينورنيك

1996-07-18 

USE حموض حلقية المتجانسة 
USE كينولينات 

USE مركبات أكسجينية 

 حمض الالكتيك )حمض اللبن(

UF  ألفا -حمض هدروكسي بروبيونيك 
*BT1 حموض أكسجينية 

RT )الكتات )لبَنات 

 حمض اللوريك )حمض الغار(

USE )حمض الدودكانوئيل )حمض الغار 

 حمض الليبوئيك )ألفا(

USE حمض تيوكتيك 

 حمض الليسرجيك

*BT1 إندوالت 
*BT1 حموض حلقية المتجانسة 

*BT1 قلوانيات 

 حمض الليفولينيك

UF بتا-حمض أستيل بروبين 
UF  غاما -حمض غاما كيتوالغاليريك 

*BT1 حموض كيتو 

 حمض الليمونيك

*BT1 حموض أكسجينية 

 حمض اللينولئيك )حمض الكتان(

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

 حمض اللينولنيك )حمض القنب(

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

 حمض المالئينيك

USE حمض المالينيك 

 حمض المالونيك

*BT1 حموض ثنائي الكربوكسيل 

 حمض الماليك

UF حمض هدروكسي السوسانيك 
*BT1 حموض أكسجينية 

 حمض المالينيك

UF حمض المالئينيك 
*BT1 حموض ثنائي الكربوكسيل 

 حمض الماندليك

USE حمض المندليك 

 حمض المتاكريليك

UF ألفا-حمض ميتاكريليك 
*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

RT أحاديات حد الفينيل 

RT متعدد األكريالتات 

 حمض المرارة

*BT1 حموض صفراوية 

 حمض المفالونيك

*BT1 حموض أكسجينية 

 حمض الملتيك

*BT1 حموض الكربوكسيلية 

 حمض المليلوتيك

INIS: 1996-06-28; ETDE: 2002-03-28 

USE حموض أكسجينية 

 حمض المندليك

UF حمض الماندليك 

*BT1 حموض أكسجينية 

 حمض الموليبديك

2000-04-12 

*BT1 حموض العضوية 

*BT1 مركبات الموليبدنوم 

 حمض الميريستيك

USE حمض رباعي الديكانوئيك 

 حمض النفتاليك )حمض الفتاليك(

USE حمض الفتاليك 

 حمض النمل

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

RT أميد النمل 

RT نمالت 

 حمض النوزليك )حمض البالغونيك(

USE )حمض النونانوئيك )حمض البالرغوئيك 

 البالرغوئيك(حمض النونانوئيك )حمض 

UF حمض البالرغونيك 
UF )حمض النوزليك )حمض البالغونيك 

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

 حمض النيكوتينيك

1976-02-05 
UF )نيساسين )حمض النيكوتينيك 

*BT1 بيريدينات 

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 
*BT1 حموض حلقية المتجانسة 

*BT1  زمرة فيتامينb 

RT نيكوتين أميد 

 حمض الهبتانويك

UF حمض االنانتيك 

UF حمض الهبتيليك 

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

 حمض الهبتيليك

USE حمض الهبتانويك 

 حمض الهدروبروميك

*BT1 حموض العضوية 

*BT1 مركبات البروم 
RT بروميدات الهدروجين 

 حمض الهدروسيانيك

*BT1 حموض العضوية 
RT سيانيدات الهدروجين 

 حمض الهدروفلوريك

*BT1 حموض العضوية 

*BT1 مركبات الفلور 
RT فلوريدات الهدروجين 

 حمض الهدروكلوريك

*BT1 حموض العضوية 

*BT1 مركبات الكلور 
RT كلوريدات الهدروجين 

RT ماء ملكي 

 حمض الهدرويوديك

*BT1 حموض العضوية 
*BT1 مركبات اليود 

RT يوديدات الهدروجين 

 حمض الهكسانويك

UF حمض الكبرويك 

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

 حمض الهيالورونيك

*BT1 متعدد سكريدات مخاطية 
RT آز الهالورونيد 

RT حمض الغلوكورونيك 

 حمض الهيبوريك

UF حمض أمينوأستات البنزويل 
UF )غليسين البنزويل )حمض الهيبوريك 

UF )غليكوكول البنزويل )حمض الهيبوريك 
*BT1 حموض أمينية 

RT ليسينغ 

RT هيبوران 

 حمض الهيدرازويك

INIS: 1988-06-22; ETDE: 1977-04-12 

UF أزوميد 

*BT1 حموض العضوية 
RT أزيد 

 حمض اليوديديليك

1982-02-09 

UF أحادي فسفات اليوريدين 
*BT1 نوكليوتيدات 

RT يوريدين 

 حمض اليوديك

*BT1 حموض العضوية 

BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات اليود 
RT يودات 

 حمض اليوروكانيك

*BT1 إيميدازوالت 

*BT1 حموض حلقية المتجانسة 

 حمض اليورونيك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-18 

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

 حمض اليوريديليك

*BT1 نوكليوتيدات 

RT يوراسيالت 

 حمض اليوريك

USE حمض اليوريك 

 حمض اليوريك

UF حمض اليوريك 

*BT1 تكزانتينا 

RT حموض عضوية 



 حمض بارا أمينو البنزوئيك 323 حمض نترو ثالثي الخل

 

 

 حمض بارا أمينو البنزوئيك

UF  بارا أمينو البنزوئيك -حمض 
UF حمض بارا أمينو البنزوئيك 

UF  فيتامينh-1 

*BT1 حموض أمينية 
RT حمض الفوليك 

RT  زمرة فيتامينb 

 حمض بارا أمينو البنزوئيك

USE حمض بارا أمينو البنزوئيك 

 حمض بارا أمينوبنزن سلونيك )حمض سلفاتيليك(

USE حمض السلفانيليك 

 حمض بارا بنزن ثنائي الكربوكسليك

USE حمض رباعي الفتاليك 

 حمض بتا فنيل االكرليليك

USE حمض القرفة 

 حمض تحت الفسفوري

UF تحت الفسفينات 

*BT1 حموض العضوية 
BT1 مركبات أوكسجينية 

BT1 مركبات الفسفور 

 حمض تحت الفلوري

INIS: 1994-03-15; ETDE: 1977-12-22 

*BT1 حموض العضوية 

BT1 مركبات أوكسجينية 
*BT1 مركبات الفلور 

 حمض تحت الكلوري

*BT1 حموض العضوية 

BT1 مركبات أوكسجينية 
*BT1 مركبات الكلور 

 حمض تحت اليودي

INIS: 1980-12-01; ETDE: 1981-01-09 

*BT1 حموض العضوية 
BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات اليود 

 حمض تنغستو الفسفوريك

UF حمض فسفوالتنغستيك 

UF حمض فسفوالتنغستيك 

UF حمض ولفراموفسفوريك 
*BT1 حموض العضوية 

BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات التنغستين 
BT1 مركبات الفسفور 

RT أكاسيد التنغستين 

RT أنيونات متعددة المتجانسة 
RT و الفسفاتتنغست 

RT حمض الفسفوريك 

 حمض تيمو النووي

1996-07-15 
USE حموض نووية 

 حمض تيوالسيانيك

RT تيوسيانات 

 حمض تيوكتيك

UF )حمض الليبوئيك )ألفا 

*BT1 ثنائي الكبريتيدات 

*BT1 حموض حلقية المتجانسة 
*BT1 م  عوامل مضادة للتشحُّ

 حمض ثالثي إتيلين رباعي أمين سداسي الخل

1995-02-16 

USE حمض ثالثي اتيلين رباعي أمينو سداسي الخل 

 حمض ثالثي أوكسي غلوتاريك

1996-10-23 

USE حموض أكسجينية 

 حمض ثالثي اتيلين رباعي أمينو سداسي الخل

UF حمض ثالثي إتيلين رباعي أمين سداسي الخل 

*BT1 حموض أمينية 

BT1 وسطاء مخلبية 

 حمض ثالثي الكاربالّيليك

1996-10-23 
USE حموض الكربوكسيلية 

 حمض ثالثي ميتل الخل

USE حمض البيفاليك 

 حمض ثالثي هدروكسي البنزوئيك

USE )حمض الغاليك )العفص 

 حمض ثماني الدكانوئيك

UF حمض الستياريك 

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 
RT ستيارات 

 حمض ثنائي أمينو الكابروئيك

USE ليزين 

 رباعي الخل حمض ثنائي أمينو حلقي هكسان

UF ثنائي أمينو حلقي هكسان رباعي حمض الخل 

*BT1 حموض أمينية 

BT1 وسطاء مخلبية 

 حمض ثنائي اتيلين ثالثي أمين خماسي الخل

UF حمض ثنائي اتيلين ثالثي أمين خماسي الخل 

*BT1 حموض أمينية 

*BT1 مواد وقائية من اإلشعاع 
BT1 وسطاء مخلبية 

 حمض ثنائي اتيلين ثالثي أمين خماسي الخل

1995-02-16 

USE حمض ثنائي اتيلين ثالثي أمين خماسي الخل 

 حمض ثنائي فنيل الغليكوليك

USE حمض البنزليك 

 حمض ثنائي متيل البروبيوتيك

USE حمض البيفاليك 

 حمض ثنائي هدروكسي البروبيونيك

USE حمض الغليسريك 

 حمض ثنائي هدروكسي السوسينيك

USE حمض الطرطريك 

 حمض ديسوكسي ريبو النوكلئيد

USE دنا 

 حمض ديوكسي ريبونكلييك

USE دنا 

 حمض رباعي الديكانوئيك

UF حمض الميريستيك 
*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

 حمض رباعي الفتاليك

UF حمض بارا بنزن ثنائي الكربوكسليك 

*BT1 حموض ثنائي الكربوكسيل 
RT دكرون 

 حمض سداسي الديكانويك

UF )حمض البلمتيك )حمض النخل 
*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

 حمض سداسي متلين ثنائي أمين رباعي الخل

1996-10-23 

USE حموض أمينية 
USE وسطاء مخلبية 

 حمض سداسي متلين ثنائي أمين رباعي الخل

1996-10-23 

USE حموض أمينية 
USE وسطاء مخلبية 

 سلفونيك -نفتالين  -حمض سلفوفنيل 

1996-10-23 
USE حموض السلفونيك 

USE سلفونات 

 حمض سلفوفينل نفتالين السلفونيك

1996-10-23 
USE حموض السلفونيك 

USE سلفونات 

 حمض سيكلو بنتان ثنائي أمين رباعي الخل

1996-07-18 
USE حموض أمينية 

USE وسطاء مخلبية 

 يلو رباعي الخلحمض سيكلوهكسيلين ثنائي نتر

UF حلقي الهكسيلين ثنائي تتريلو رباعي حمض الخل 
*BT1 حموض أمينية 

BT1 وسطاء مخلبية 

 غاما -حمض غاما كيتوالغاليريك 

USE حمض الليفولينيك 

 حمض غوانيديل أمينوفالديك

USE أرجنين 

 حمض فسفو الموليبديك

1980-05-14 
USE حمض مولييدو الفسفوريك 

 حمض فسفوالتنغستيك

USE حمض تنغستو الفسفوريك 

 حمض فسفوالتنغستيك

USE حمض تنغستو الفسفوريك 

 حمض فلورو البوريك

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1985-02-22 

*BT1 حموض العضوية 
BT1 مركبات البور 

*BT1 مركبات الفلور 

RT بورات فلورية 

 حمض فوق الكبريت

BT1 مركبات أوكسجينية 

BT1 مركبات الكبريت 

RT كبريتيكحمض ال 

RT فوق الكبريتات 

 حمض فوق الكلوريك

*BT1 حموض العضوية 
BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات الكلور 

RT فوق الكلورات 

 حمض فوق اليوديك

*BT1 حموض العضوية 

BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات اليود 
RT فوق اليودات 

 بتا -حمض كيتو الزبدة 

USE حمض أِستو أِستيك 

 حمض متلين مركبتو أمينو الزبدة

USE ِمتيونين 

 حمض متيل أمينو الخل

USE سركوزين 

 حمض متيل تيو أمينو الزبد

USE ِمتيونين 

 حمض مركبتو أمينو ايزوالفاليريك

USE بنسألمين 

 حمض مولييدو الفسفوريك

1980-05-14 
UF حمض فسفو الموليبديك 

*BT1 حموض العضوية 

BT1 مركبات أوكسجينية 
BT1 مركبات الفسفور 

*BT1 مركبات الموليبدنوم 

RT أكاسيد الموليبدنوم 

RT أنيونات متعددة المتجانسة 

RT حمض الفسفوريك 

 ألفا-حمض ميتاكريليك

USE حمض المتاكريليك 

 حمض نترو ثالثي الخل

UF حمض نتريلوثالثي الخل 

*BT1 حموض أمينية 
BT1 وسطاء مخلبية 



 حمض نتريلوثالثي الخل 324 حموض أمينية

 

 

 حمض نتريلوثالثي الخل

USE حمض نترو ثالثي الخل 

 حمض نمليل البتروئيك

USE حمض الفوليك 

 حمض نووي ديوكسي بنتوزي

USE دنا 

 حمض نووي ريبي

USE رنا 

 HEIDAحمض هدروكسي إتيل  ثنائي أمينو الخل 

UF حمض هدروكسي اتيل إمينو ثنائي الخل 

*BT1 حموض أكسجينية 
*BT1 حموض أمينية 

BT1 وسطاء مخلبية 

 إيتلين ثنائي أمينو الخل حمض هدروكسي إتيل

UF  حمض هدروكسي اتيل اتيلين ثنائي أمين ثالثي

 الخل

*BT1 حموض أكسجينية 

*BT1 حموض أمينية 
BT1 وسطاء مخلبية 

 حمض هدروكسي اتيل إمينو ثنائي الخل

USE  حمض هدروكسي إتيل  ثنائي أمينو الخلheida 

 حمض هدروكسي اتيل اتيلين ثنائي أمين ثالثي الخل

USE حمض هدروكسي إتيل إيتلين ثنائي أمينو الخل 

 حمض هدروكسي الخل

USE حمض الغليكوليك 

 حمض هدروكسي السوسانيك

USE حمض الماليك 

 ألفا -حمض هدروكسي بروبيونيك 

USE )حمض الالكتيك )حمض اللبن 

 حمض هدروكسي ثنائي فنيل الخل

USE حمض البنزليك 

 حمض ولفراموفسفوريك

USE حمض تنغستو الفسفوريك 

 كاربوكسيليك - 6 -حمض يوراسيل 

USE حمض األوروتيك 

 حمض يوريدو أمينو الفاليريك

USE سترولين 

 َحمضات )أليف األيوزين(

*BT1 كريات بيضاء 

 حمضنة

INIS: 1999-01-20; ETDE: 1976-03-11 

RT استرداد معّزز 

RT تحفيز البئر 
RT مكامن الغاز الطبيعي 

RT مكامن نفطية 

 حمضيات

*BT1 صف المغنوليّات 
RT أشجار الفاكهة 

RT برتقال 

RT جريب فروت 
RT ليمون 

 َحْمل

RT أجنة 

RT أجنة مكتملة 
RT إحهاض 

RT اضطرابات تكاثرية 

RT بروجسترون 
RT تشعيع قبل الوالدة 

RT ض قبل الوالدة  تعرُّ
RT تكاثر 

RT دورة الحياة 

RT رحم 
RT علم األمراض النسائية والتوليد 

RT الكتوجين مشيمي بشري 

RT مخاض 
RT مشيمة 

ْمل )ديناميكي(  حِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-05 
USE أحمال ديناميكية 

ْمل التبريد  حِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-01 

RT تدفئة شمسية 
RT تكييف الهواء 

RT ِحْمل التسخين 

RT ظالل شمسية 
RT كسب حراري 

ْمل التسخين  حِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-09-30 
RT أنتالبية 

RT تدفئة شمسية 

RT تكييف الهواء 
RT حرارة 

RT ِحْمل التبريد 

RT كسب حراري 
RT كسر شمسي 

RT نسبة الحمولة إلى سطح المجّمع 

ْمل الجسم  حِّ

RT أقصى عبء جسدي مسموح به 
RT ث  تلوُّ

RT ث  تلوُّ

RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 
RT عمر النصف الحيوي 

RT مجموعة الناس الحرجة المعرضة لإلشعاع 

RT نشاط إشعاعي 

 َحْمل حراري

*BT1 نقل الحرارة 

BT1 نقل كتلي 

NT1 َحْمل حراري طبيعي 

NT1 َحْمل حراري قسري 

NT1 مفعول السيفون الحراري 

RT  ّتأفّق 
RT عدد ريتشاردسون 

 عيَحْمل حراري طبي

UF أبراج التبريد ذات السحب الطبيعي 
UF تهوية طبيعية 

UF  َّحْمل حر 

UF دوران طبيعي 
*BT1 َحْمل حراري 

RT تهوية انزياحية 

RT رقم رايلي 
RT رقم غراشوف 

RT سيفونات حرارية 

 َحْمل حراري قسري

UF أبراج تبريد بالسحب القسري 

UF أبراج تبريد ذات سحب آلي 

*BT1 َحْمل حراري 

RT رقم رايلي 
RT لت  عدد نّسِ

 َحْمل حرّ 

USE َحْمل حراري طبيعي 

 حمالن

USE غنم 

 حملهة ذاتية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-10-10 

UF عملية انفجار بخار الماء 
*BT1 حلمهة 

BT1 معالجات حرارية 

RT كتلة حيوية 

 حموض )عضوية(

USE حموض عضوية 

 حموض )العضوية(

USE حموض العضوية 

 جينيةحموض أكس

1996-10-23 

UF ألمينون 

UF ألُمينون 
UF بنفسجي الكروم 

UF ثالثي هدروكسي الغلوتاريك 

UF حمض البودوفيلين 
UF حمض المليلوتيك 

UF حمض ثالثي أوكسي غلوتاريك 

*BT1 حموض الكربوكسيلية 
NT1 إيوزين 

NT1 تريونين 

NT1 تيروزين 
NT1 تيروزين المتيل 

NT1 ثنائي هدروكسي فنيل أالالتين 

NT1 ثنائي يود التيروزين 
NT1 ثيرونين 

NT1 حمض أستيل ساليسيليك 

NT1 حمض البنتوتنيك 
NT1 حمض البنزليك 

NT1 حمض الجيبرليك 

NT1 حمض الشيكيميك 
NT1 )حمض الصفصاف )حمض الساليسيليك 

NT1 حمض الطرطريك 

NT1 حمض الغاالكتورونيك 
NT1 (حمض الغاليك )العفص 

NT1 حمض الغلوكورونيك 

NT1 حمض الغلوكونيك 
NT1 حمض الغليسريك 

NT1 حمض الغليكوليك 

NT1 )حمض الالكتيك )حمض اللبن 
NT1 حمض الليمونيك 

NT1 حمض الماليك 

NT1 حمض المفالونيك 
NT1 حمض المندليك 

NT1  حمض هدروكسي إتيل  ثنائي أمينو الخلheida 

NT1 حمض هدروكسي إتيل إيتلين ثنائي أمينو الخل 
NT1 روز بنغال 

NT1 سيرين 

NT1 فلوريسين 

NT2 إريثروزين 

NT1 كرنتين 

NT1 2اتيلين مضاعف )  -ن، ن- (o -  هدروكسي
 فنيل( الغليسين

NT1 هدروكسي التريبتوفان 

NT1 هدروكسي برولين 
RT الكتون 

RT مركبات أكسجينية 

 حموض أمينية

1996-10-23 

UF حلقي البنتان ثنائي أمين رباعي حمض الخل 

UF حمض أمينو األديبيك 
UF بارا -حمض أمينو الساليسيليك 

UF حمض سداسي متلين ثنائي أمين رباعي الخل 

UF حمض سداسي متلين ثنائي أمين رباعي الخل 
UF حمض سيكلو بنتان ثنائي أمين رباعي الخل 

UF هوموسيستين 

*BT1 حموض الكربوكسيلية 
NT1 2- مركابتو بروبيونيل غليسين 

NT1 أحمر المتيل 

NT1 أرجنين 
NT1 أسباراجين 

NT1 أالنينات 

NT2  ألفا -أالنين 
NT3  أالنين- l 

NT2 أالنين بيتا 

NT1 أورنيتين 
NT1 إيتونين 

NT1 بتائين 

NT1 برولين 
NT1 بنسألمين 

NT1 تريبتوفان 

NT1 تريونين 

NT1 تيروزين 

NT1 تيروزين المتيل 

NT1 ثنائي هدروكسي فنيل أالالتين 
NT1 ثنائي يود التيروزين 

NT1 ثيروكسين 

NT1 ثيرونين 
NT1 حمض أمينو الزبد 

NT1 حمض أمينو الفولينيك 

NT1 حمض إيتلين ثنائي أمين رباعي الخل 
NT1 حمض األسباراتيك 
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NT1 حمض األنترانيليك 

NT1 حمض البنتوتنيك 
NT1 حمض الغلوتاميك 

NT2 ( غلوتامات البريدوكسيليدينe) 

NT1 حمض الفوليك 
NT1 حمض الهيبوريك 

NT1 حمض بارا أمينو البنزوئيك 

NT1 حمض ثالثي اتيلين رباعي أمينو سداسي الخل 
NT1 حمض ثنائي أمينو حلقي هكسان رباعي الخل 

NT1 حمض ثنائي اتيلين ثالثي أمين خماسي الخل 

NT1 باعي الخلحمض سيكلوهكسيلين ثنائي نتريلو ر 
NT1 حمض نترو ثالثي الخل 

NT1  حمض هدروكسي إتيل  ثنائي أمينو الخلheida 

NT1 حمض هدروكسي إتيل إيتلين ثنائي أمينو الخل 
NT1 سترولين 

NT1 سركوزين 

NT1 سيرين 
NT1 سيستئين 

NT1 سيستين 

NT1 غلوتامين 
NT1 غليسين 

NT1 غليكيل غليسين 

NT1 فالين 
NT1 فسفوكرياتين 

NT1 فنيل االنين 

NT1 كرنتين 
NT1 كرياتين 

NT1 كينورنين 

NT1 لوسين 
NT1 ليزين 

NT1 ِمتيونين 

NT1 ميموزين 
NT1 2اتيلين مضاعف )  -ن، ن- (o -  هدروكسي

 فنيل( الغليسين

NT1 هدروكسي التريبتوفان 

NT1 هدروكسي برولين 

NT1 هستيدين 

NT1 هوموسيستئين 
RT بروتينات 

RT بنية البروتين 

RT الكتامات 

 حموض البور

*BT1 حموض عضوية 

BT1 مركبات البور 

 حموض السلفونيك

1996-10-23 

UF أحمر كونغو 

UF أصباغ كرومية حمضية 
UF إيروغالسين 

UF بريلون 

UF بريلّون 

UF  سلفونيك -نفتالين  -حمض سلفوفنيل 

UF حمض سلفوفينل نفتالين السلفونيك 

SF سينتانات 
*BT1 حموض عضوية 

*BT1 مركبات كبريت عضوية 

NT1 أرسناذو 
NT1 أزرق إيفانس 

NT1 أزرق تريبان 

NT1 أصباغ إيروكرومية 
NT1 برتقالي المتيل 

NT1 بروموسلفوفتالئين 

NT1 تورين 
NT1 تورين 

NT1 تيرون 

NT1 حمض السلفانيليك 
NT1 حمض الكروموتروبيك 

NT1 فّرون 

NT1  ملح نتروزو-r 
NT1 يونيتيول 

RT إسترات حمض السلفونيك 

RT سلفوأميدات 
RT سلفوناتات 

RT كلورامينات 

 حموض الفسفنيك

1992-01-10 

UF حموض فسفورية عضوية 

*BT1 حموض عضوية 

*BT1 مركبات فسفور عضوية 
RT إسترات حمض الفسفنيك 

 حموض الفسفونيك

1994-03-15 

*BT1 حموض عضوية 
*BT1 مركبات فسفور عضوية 

 حموض الفولفيك

*BT1 حموض عضوية 

RT أتربة 
RT حموض دُبالية 

RT دبال 

 حموض القطران الححرية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-24 

*BT1 حموض عضوية 

RT قار غضاري صفحي 

 حموض الكربوكسيلية

1996-10-23 

UF حمض ثالثي الكاربالّيليك 

UF حموض دهنية 
UF حموض عطرية 

UF حموض كربوكسيلية 

UF حموض كربوكسيلية 
UF حوض األلدهيد 

UF هاليدات حمضية 

*BT1 حموض عضوية 
NT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 

NT2 بيثيدين 

NT2 ثالثي كلور حمض الخل 
NT2 حمض إيزو الزبدة 

NT2 حمض إيزو الفاليريك 

NT2 حمض األبسيزيك 

NT2 حمض األراسيدونيك 

NT2 حمض األكريليك 

NT2 )حمض األوكتانوئيك )حمض الكابريليك 
NT2 )حمض األوليك )حمض الزيت 

NT2 حمض اإليكوزانوئك 

NT2 حمض البروبيونيك 
NT2 حمض البنزويك 

NT2 حمض البيفاليك 

NT2 حمض الخل 
NT2 )حمض الدودكانوئيل )حمض الغار 

NT2 حمض الزبد 

NT2 حمض السوربيك 
NT2 حمض الغليكوليك 

NT2 حمض الفالريك 

NT2 حمض القرفة 
NT2 حمض الكبريك 

NT2 حمض الكروتونيك 

NT2 )حمض اللينولئيك )حمض الكتان 

NT2 )حمض اللينولنيك )حمض القنب 

NT2 حمض المتاكريليك 
NT2 حمض النمل 

NT2 )حمض النونانوئيك )حمض البالرغوئيك 

NT2 حمض النيكوتينيك 
NT2 حمض الهبتانويك 

NT2 حمض الهكسانويك 

NT2 حمض اليورونيك 
NT2 حمض ثماني الدكانوئيك 

NT2 مض رباعي الديكانوئيكح 

NT2 حمض سداسي الديكانويك 
NT2 كلور أمبوسيل 

NT1  أمينواتيل  -2مكرر ) -حمض اتيلين غليكول

 اتير( رباعي الخل
NT1 )حمض التنّيك )حمض العفص 

NT1 حمض الغليوكساليك 

NT1 حمض الكرمنيك 
NT1 حمض الملتيك 

NT1 حموض أكسجينية 

NT2 إيوزين 
NT2 تريونين 

NT2 تيروزين 

NT2 تيروزين المتيل 
NT2 ثنائي هدروكسي فنيل أالالتين 

NT2 ثنائي يود التيروزين 

NT2 ثيرونين 

NT2 حمض أستيل ساليسيليك 

NT2 حمض البنتوتنيك 
NT2 حمض البنزليك 

NT2 حمض الجيبرليك 

NT2 حمض الشيكيميك 
NT2 )حمض الصفصاف )حمض الساليسيليك 

NT2 حمض الطرطريك 

NT2 حمض الغاالكتورونيك 
NT2 )حمض الغاليك )العفص 

NT2 حمض الغلوكورونيك 

NT2 حمض الغلوكونيك 
NT2 حمض الغليسريك 

NT2 حمض الغليكوليك 

NT2 )حمض الالكتيك )حمض اللبن 
NT2 حمض الليمونيك 

NT2 حمض الماليك 

NT2 حمض المفالونيك 
NT2 حمض المندليك 

NT2  حمض هدروكسي إتيل  ثنائي أمينو الخل

heida 
NT2 حمض هدروكسي إتيل إيتلين ثنائي أمينو الخل 

NT2 روز بنغال 

NT2 سيرين 
NT2 فلوريسين 

NT3 إريثروزين 

NT2 كرنتين 
NT2 2اتيلين مضاعف )  -ن، ن- (o -  هدروكسي

 فنيل( الغليسين

NT2 هدروكسي التريبتوفان 
NT2 هدروكسي برولين 

NT1  أمينيةحموض 

NT2 2- مركابتو بروبيونيل غليسين 
NT2 أحمر المتيل 

NT2 أرجنين 

NT2 أسباراجين 

NT2 أالنينات 

NT3  ألفا -أالنين 

NT4  أالنين- l 
NT3 أالنين بيتا 

NT2 أورنيتين 

NT2 إيتونين 
NT2 بتائين 

NT2 برولين 

NT2 بنسألمين 
NT2 تريبتوفان 

NT2 تريونين 

NT2 تيروزين 
NT2 تيروزين المتيل 

NT2 ثنائي هدروكسي فنيل أالالتين 
NT2 ثنائي يود التيروزين 

NT2 ثيروكسين 

NT2 ثيرونين 

NT2 حمض أمينو الزبد 

NT2 حمض أمينو الفولينيك 

NT2 حمض إيتلين ثنائي أمين رباعي الخل 
NT2 حمض األسباراتيك 

NT2 حمض األنترانيليك 

NT2 حمض البنتوتنيك 
NT2 حمض الغلوتاميك 

NT3 ( غلوتامات البريدوكسيليدينe) 

NT2 حمض الفوليك 
NT2 حمض الهيبوريك 

NT2 حمض بارا أمينو البنزوئيك 

NT2 حمض ثالثي اتيلين رباعي أمينو سداسي الخل 
NT2 حمض ثنائي أمينو حلقي هكسان رباعي الخل 

NT2 حمض ثنائي اتيلين ثالثي أمين خماسي الخل 

NT2 لو رباعي حمض سيكلوهكسيلين ثنائي نتري
 الخل

NT2 حمض نترو ثالثي الخل 

NT2  حمض هدروكسي إتيل  ثنائي أمينو الخل
heida 

NT2 حمض هدروكسي إتيل إيتلين ثنائي أمينو الخل 

NT2 سترولين 
NT2 سركوزين 

NT2 سيرين 

NT2 سيستئين 
NT2 سيستين 

NT2 غلوتامين 

NT2 غليسين 
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NT2 غليكيل غليسين 

NT2 فالين 
NT2 فسفوكرياتين 

NT2 فنيل االنين 

NT2 كرنتين 
NT2 كرياتين 

NT2 كينورنين 

NT2 لوسين 
NT2 ليزين 

NT2 ِمتيونين 

NT2 ميموزين 
NT2 2اتيلين مضاعف )  -ن، ن- (o -  هدروكسي

 فنيل( الغليسين

NT2 هدروكسي التريبتوفان 
NT2 هدروكسي برولين 

NT2 هستيدين 

NT2 هوموسيستئين 
NT1 حموض ثنائي الكربوكسيل 

NT2 ألديبيكحمض ا 

NT2 )حمض األكزليك )حمض الحّماض 
NT2 حمض اإليتاكونيك 

NT2 حمض السكسينيك 

NT2 حمض السيباسيك 
NT2 حمض الغلوتاريك 

NT2 حمض الفتاليك 

NT2 حمض الفوماريك 
NT2 حمض المالونيك 

NT2 حمض المالينيك 

NT2 حمض رباعي الفتاليك 
NT1 حموض حلقية المتجانسة 

NT2 برولين 

NT2 بليروبين 
NT2 بورفيرين 

NT3 بروتوبور فيرينات 

NT3 كلوروفيل 

NT3 كلورينات 

NT3 ميوغلوبين 

NT3 هيم 
NT3 هيماتوبورفيرينات 

NT3 هيموزيدرين 

NT3 هيموغلوبين 
NT4 ميتهيموغلوبين 

NT2 بيوتين 

NT2 تريبتوفان 
NT2 حمض األوروتيك 

NT2 حمض البكولينيك 

NT2 حمض الليسرجيك 
NT2 حمض النيكوتينيك 

NT2 حمض اليوروكانيك 
NT2 حمض تيوكتيك 

NT2 رودامينات 

NT2 هدروكسي برولين 

NT2 هستيدين 

NT1 حموض صفراوية 

NT2 حمض المرارة 
NT1 حموض كيتو 

NT2 حمض أِستو أِستيك 

NT2 )حمض البيروفيك )حمض الحصرم 
NT2 حمض الليفولينيك 

NT2 كينورنين 

RT إسترات حمض الكربوكسيل 
RT أمالح حمض الكربوكسيل 

RT حمض األلجينيك 

RT كيتينات 
RT مستقلَبَات 

RT نتريالت 

 حموض الهدروكساميك

*BT1 أمينات 

*BT1 مركبات أكسجينية 

NT1 حمض البنزوهدروكساميك 

RT حموض عضوية 

 حموض برنستد

INIS: 1996-08-05; ETDE: 1983-09-15 

*BT1 حموض العضوية 
RT حموض لويس 

 حموض ثنائي الكربوكسيل

1996-07-18 
UF بريلون 

UF بريلّون 

*BT1 حموض الكربوكسيلية 
NT1 حمض األديبيك 

NT1 )حمض األكزليك )حمض الحّماض 

NT1 حمض اإليتاكونيك 
NT1 حمض السكسينيك 

NT1 حمض السيباسيك 

NT1 حمض الغلوتاريك 
NT1 حمض الفتاليك 

NT1 حمض الفوماريك 

NT1 حمض المالونيك 
NT1 حمض المالينيك 

NT1 حمض رباعي الفتاليك 

RT إيميدات 

 حموض حلقية المتجانسة

1996-10-22 

UF بليفردين 

UF حمض الكينورنيك 
UF ديوراست 

UF مولد اليوروبيلين 
UF يودوبيراست 

*BT1 حموض الكربوكسيلية 

*BT1 مركبات حلقية المتجانسة 
NT1 برولين 

NT1 بليروبين 

NT1 بورفيرين 
NT2 بروتوبور فيرينات 

NT2 كلوروفيل 

NT2 كلورينات 
NT2 ميوغلوبين 

NT2 هيم 

NT2 هيماتوبورفيرينات 
NT2 هيموزيدرين 

NT2 هيموغلوبين 

NT3 ميتهيموغلوبين 
NT1 بيوتين 

NT1 تريبتوفان 

NT1 حمض األوروتيك 
NT1 حمض البكولينيك 

NT1 حمض الليسرجيك 

NT1 حمض النيكوتينيك 
NT1 حمض اليوروكانيك 

NT1 حمض تيوكتيك 

NT1 رودامينات 
NT1 هدروكسي برولين 

NT1 هستيدين 

RT نيكوتين أميد 

 حموض ُدبالية

*BT1 حموض عضوية 

RT أتربة 

RT حموض الفولفيك 
RT دبال 

 حموض دهنية

USE حموض الكربوكسيلية 

 حموض صفراوية

*BT1 حموض الكربوكسيلية 

*BT1 ستيروالت 

NT1 حمض المرارة 
RT صفراء 

 حموض عضوية

1996-06-26 

UF حمض السلفينيك 

UF حمض الكاكوديليك 

UF )حموض )عضوية 

BT1 مركبات عضوية 
NT1 أحماض قطران الفحم الحجري 

NT1 حمض إحادي دودسيل الفسفوريك 

NT1 حمض األرسونيك 
NT2 أرسناذو 

NT1 حمض التيويك 
NT1 حمض الفيتيك 

NT1 حموض البور 

NT1 حموض السلفونيك 

NT2 أرسناذو 
NT2 أزرق إيفانس 

NT2 أزرق تريبان 

NT2 أصباغ إيروكرومية 
NT2 برتقالي المتيل 

NT2 بروموسلفوفتالئين 

NT2 تورين 
NT2 تورين 

NT2 تيرون 

NT2 حمض السلفانيليك 
NT2 حمض الكروموتروبيك 

NT2 فّرون 

NT2  ملح نتروزو-r 
NT2 يونيتيول 

NT1 حموض الفسفنيك 

NT1 حموض الفسفونيك 
NT1 حموض الفولفيك 

NT1 حموض القطران الححرية 

NT1 حموض الكربوكسيلية 
NT2 حمض أحادي الكربوكسيليك 

NT3 بيثيدين 

NT3 ثالثي كلور حمض الخل 
NT3 حمض إيزو الزبدة 

NT3 حمض إيزو الفاليريك 

NT3 حمض األبسيزيك 
NT3 حمض األراسيدونيك 

NT3 حمض األكريليك 

NT3 )حمض األوكتانوئيك )حمض الكابريليك 
NT3 )حمض األوليك )حمض الزيت 

NT3 حمض اإليكوزانوئك 

NT3 حمض البروبيونيك 
NT3 حمض البنزويك 

NT3 حمض البيفاليك 

NT3 حمض الخل 

NT3 )حمض الدودكانوئيل )حمض الغار 

NT3 حمض الزبد 

NT3 حمض السوربيك 
NT3 حمض الغليكوليك 

NT3 حمض الفالريك 

NT3 حمض القرفة 
NT3 حمض الكبريك 

NT3 حمض الكروتونيك 

NT3 )حمض اللينولئيك )حمض الكتان 
NT3 )حمض اللينولنيك )حمض القنب 

NT3 حمض المتاكريليك 

NT3 حمض النمل 
NT3 )حمض النونانوئيك )حمض البالرغوئيك 

NT3 حمض النيكوتينيك 
NT3 حمض الهبتانويك 

NT3 حمض الهكسانويك 

NT3 حمض اليورونيك 

NT3 حمض ثماني الدكانوئيك 

NT3 مض رباعي الديكانوئيكح 

NT3 حمض سداسي الديكانويك 
NT3 كلور أمبوسيل 

NT2  أمينواتيل  -2مكرر ) -حمض اتيلين غليكول

 اتير( رباعي الخل
NT2 )حمض التنّيك )حمض العفص 

NT2 حمض الغليوكساليك 

NT2 حمض الكرمنيك 
NT2 حمض الملتيك 

NT2 حموض أكسجينية 

NT3 إيوزين 
NT3 تريونين 

NT3 تيروزين 

NT3 تيروزين المتيل 
NT3 ثنائي هدروكسي فنيل أالالتين 

NT3 ثنائي يود التيروزين 

NT3 ثيرونين 
NT3 حمض أستيل ساليسيليك 

NT3 حمض البنتوتنيك 

NT3 حمض البنزليك 
NT3 حمض الجيبرليك 

NT3 حمض الشيكيميك 

NT3 )حمض الصفصاف )حمض الساليسيليك 
NT3 حمض الطرطريك 

NT3 حمض الغاالكتورونيك 

NT3 )حمض الغاليك )العفص 
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NT3 حمض الغلوكورونيك 

NT3 حمض الغلوكونيك 
NT3 حمض الغليسريك 

NT3 حمض الغليكوليك 

NT3 )حمض الالكتيك )حمض اللبن 
NT3 حمض الليمونيك 

NT3 حمض الماليك 

NT3 حمض المفالونيك 
NT3 حمض المندليك 

NT3  حمض هدروكسي إتيل  ثنائي أمينو الخل

heida 
NT3  حمض هدروكسي إتيل إيتلين ثنائي أمينو

 الخل

NT3 روز بنغال 
NT3 سيرين 

NT3 فلوريسين 

NT4 إريثروزين 
NT3 كرنتين 

NT3 2اتيلين مضاعف )  -ن، ن- (o -  هدروكسي

 فنيل( الغليسين
NT3 هدروكسي التريبتوفان 

NT3 هدروكسي برولين 

NT2  أمينيةحموض 
NT3 2- مركابتو بروبيونيل غليسين 

NT3 أحمر المتيل 

NT3 أرجنين 
NT3 أسباراجين 

NT3 أالنينات 

NT4  ألفا -أالنين 
NT5  أالنين- l 

NT4 أالنين بيتا 

NT3 أورنيتين 
NT3 إيتونين 

NT3 بتائين 

NT3 برولين 

NT3 بنسألمين 

NT3 تريبتوفان 

NT3 تريونين 
NT3 تيروزين 

NT3 تيروزين المتيل 

NT3 ثنائي هدروكسي فنيل أالالتين 
NT3 ثنائي يود التيروزين 

NT3 ثيروكسين 

NT3 ثيرونين 
NT3 حمض أمينو الزبد 

NT3 حمض أمينو الفولينيك 

NT3 حمض إيتلين ثنائي أمين رباعي الخل 
NT3 حمض األسباراتيك 

NT3 حمض األنترانيليك 
NT3 حمض البنتوتنيك 

NT3 حمض الغلوتاميك 

NT4 ( غلوتامات البريدوكسيليدينe) 

NT3 حمض الفوليك 

NT3 حمض الهيبوريك 

NT3 حمض بارا أمينو البنزوئيك 
NT3  حمض ثالثي اتيلين رباعي أمينو سداسي

 الخل

NT3  حمض ثنائي أمينو حلقي هكسان رباعي
 الخل

NT3 حمض ثنائي اتيلين ثالثي أمين خماسي الخل 

NT3 لو رباعي حمض سيكلوهكسيلين ثنائي نتري
 الخل

NT3 حمض نترو ثالثي الخل 

NT3  حمض هدروكسي إتيل  ثنائي أمينو الخل
heida 

NT3  حمض هدروكسي إتيل إيتلين ثنائي أمينو

 الخل
NT3 سترولين 

NT3 سركوزين 

NT3 سيرين 
NT3 سيستئين 

NT3 سيستين 

NT3 غلوتامين 
NT3 غليسين 

NT3 غليكيل غليسين 

NT3 فالين 
NT3 فسفوكرياتين 

NT3 فنيل االنين 

NT3 كرنتين 

NT3 كرياتين 

NT3 كينورنين 
NT3 لوسين 

NT3 ليزين 

NT3 ِمتيونين 
NT3 ميموزين 

NT3 2اتيلين مضاعف )  -ن، ن- (o -  هدروكسي

 فنيل( الغليسين
NT3 هدروكسي التريبتوفان 

NT3 هدروكسي برولين 

NT3 هستيدين 
NT3 هوموسيستئين 

NT2 حموض ثنائي الكربوكسيل 

NT3 ألديبيكحمض ا 
NT3 )حمض األكزليك )حمض الحّماض 

NT3 حمض اإليتاكونيك 

NT3 حمض السكسينيك 
NT3 حمض السيباسيك 

NT3 حمض الغلوتاريك 

NT3 حمض الفتاليك 
NT3 حمض الفوماريك 

NT3 حمض المالونيك 

NT3 حمض المالينيك 
NT3 حمض رباعي الفتاليك 

NT2 حموض حلقية المتجانسة 

NT3 برولين 
NT3 بليروبين 

NT3 بورفيرين 

NT4 بروتوبور فيرينات 
NT4 كلوروفيل 

NT4 كلورينات 

NT4 ميوغلوبين 
NT4 هيم 

NT4 هيماتوبورفيرينات 

NT4 هيموزيدرين 

NT4 هيموغلوبين 

NT5 ميتهيموغلوبين 

NT3 بيوتين 
NT3 تريبتوفان 

NT3 حمض األوروتيك 

NT3 حمض البكولينيك 
NT3 حمض الليسرجيك 

NT3 حمض النيكوتينيك 

NT3 حمض اليوروكانيك 
NT3 حمض تيوكتيك 

NT3 رودامينات 

NT3 هدروكسي برولين 
NT3 هستيدين 

NT2 حموض صفراوية 
NT3 حمض المرارة 

NT2 حموض كيتو 

NT3 حمض أِستو أِستيك 

NT3 )حمض البيروفيك )حمض الحصرم 

NT3 حمض الليفولينيك 

NT3 كينورنين 
NT1 حموض دُبالية 

RT أس هدروجيني 

RT تحميض 
RT حمض البكريك 

RT حمض الروديزوئيك 

RT حمض السياليك 
RT حمض الكلورانيليك 

RT حمض اليوريك 

RT حموض الهدروكساميك 
RT صوابين 

RT المائيات 

RT نوكليوتيدات 
RT هدرازيدات 

 حموض عطرية

USE حموض الكربوكسيلية 

 حموض فسفورية عضوية

1992-01-10 
USE حموض الفسفنيك 

 حموض كربوكسي الخل

USE حموض كيتو 

 حموض كربوكسيلية

USE حموض الكربوكسيلية 

 حموض كربوكسيلية

USE حموض الكربوكسيلية 

 حموض كيتو

UF حموض كربوكسي الخل 

*BT1 حموض الكربوكسيلية 
NT1 حمض أِستو أِستيك 

NT1 )حمض البيروفيك )حمض الحصرم 

NT1 حمض الليفولينيك 
NT1 كينورنين 

 حموض العضوية

UF )حموض )العضوية 
UF حموض متعددة التيونيك 

UF حموض متعددة المتجانسة 

UF حموض معدنية 

BT1 مركبات الهدروجين 

BT1 مركبات العضوية 

NT1 حمض اآلزوت 
NT1 حمض اآلزوتي 

NT1 حمض البروميك 

NT1 حمض البوريك 
NT1 حمض التلّوريك 

NT1 حمض السلفاميك 

NT1 حمض السيليسيك 
NT1 حمض الفسفوري 

NT1 حمض الفسفوريك 

NT1 حمض الكبريتي 
NT1 حمض الكبريتيك 

NT1 حمض الكربونيك 

NT1 حمض الكروميك 
NT1 حمض الكلورى 

NT1 حمض الكلوريك 

NT1 حمض الموليبديك 
NT1 حمض الهدروبروميك 

NT1 حمض الهدروسيانيك 

NT1 حمض الهدروفلوريك 
NT1 حمض الهدروكلوريك 

NT1 حمض الهدرويوديك 

NT1 حمض الهيدرازويك 
NT1 ليوديكحمض ا 

NT1 حمض تحت الفسفوري 

NT1 حمض تحت الفلوري 
NT1 حمض تحت الكلوري 

NT1 حمض تحت اليودي 

NT1 حمض تنغستو الفسفوريك 
NT1 حمض فلورو البوريك 

NT1 حمض فوق الكلوريك 
NT1 حمض فوق اليوديك 

NT1 حمض مولييدو الفسفوريك 

NT1 حموض برنستد 
NT1 حموض لويس 

RT أس هدروجيني 

RT تحميض 
RT كبريتات حمضية 

RT كبريتيت حمضية 

RT كربونات حمضية 
RT المائيات 

 حموض لويس

1994-06-27 

*BT1 حموض العضوية 
RT حموض برنستد 

RT قواعد لويس 

 حموض متعددة التيونيك

USE حموض العضوية 

USE مركبات أوكسجينية 

USE مركبات الكبريت 

 حموض متعددة المتجانسة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-08 

USE حموض العضوية 

 حموض معدنية

USE حموض العضوية 
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 حموض نووية

1996-07-08 
UF حمض تيمو النووي 

BT1 مركبات عضوية 

NT1 دنا 
NT2 دنا مأشوب 

NT2 ُشدَف صبغية 

NT2 قليالت النوكليوتيد 
NT1 رنا 

NT2 رنا ريبوزومي 

NT2 رنا مرسال 
NT2 رنا مرسالي 

RT إصالح بيولوجي 

RT إعادة تنشيط ضوئي 
RT إفساد الحمض النووي 

RT بروتينات نووية 

RT َرحالن كهربائي ثنائي البعد 
RT ريبوزيدات 

RT علم الوراثة 

RT مولد طليعي 
RT نوكليازات 

RT نوكليوتيدات 

RT نوى خلويّة 

 حموضية

USE أس هدروجيني 

 حموالت )طلب القدرة(

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-03-28 
USE على الطاقة الكهربائية طلب 

 حموالت اإلضاءة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-05-18 

RT منظومات إضاءة 

 حموالت الرياح

INIS: 1992-07-22; ETDE: 1980-03-29 

BT1 أحمال ديناميكية 

RT أبنية شاهقة 
RT إجهادات 

RT ريح 
RT عواصف 

 حموالت سكونية

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1976-08-04 

UF )أحمال )سكونية 
RT إجهادات 

RT أحمال ديناميكية 

RT اختبارات ميكانيكية 
RT تشّوه 

RT معدل االنفعال 

 حمولة

INIS: 1992-06-30; ETDE: 1979-11-23 

UF سفينة شحن 

RT مداولة المواد 

RT نقل 

 حمولة الذروة

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1979-09-06 

UF استطاعة الذروة 
RT لكهربائية(إدارة الحمولة )ا 

RT تحليل الحمولة 

RT طلب على الطاقة الكهربائية 
RT مرافق كهربائية 

 َحمير

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-05 

USE َحمير الحمل 

 َحمير الحمل

UF َحمير 

*BT1 ثدييّات 

 حّمريات

1996-06-26 

UF إسفلتيت 

UF كربوران 
UF نفط الرمال النفطية 

UF نفط رمل القار 

*BT1 قطران 
NT1 أسفلت 

NT1 تكوليت 

NT1 قطران الفحم الحجري 
RT أسفلتيت 

RT رمال نفطية 

RT صخر الشيل النفطي 
RT عمليات الماء البارد 

RT معالجة النفايات 

RT مواد حّمرية 

 حّمى

BT1 أعراض 

RT إجهاد حراري 

RT درجة حرارة الجسم 
RT فرط الحرارة 

RT َمَحّمات 

RT مضادات الحمى 

 َحْنَجرة

BT1 جهاز التنفُّس 

RT استئصال الحنجرة 

RT رقبة 

 حنطة سوداء

*BT1 ليليوبسيدا 

RT حبوب 

 حنكليس

*BT1 أسماك 

 َحْني

BT1 تشّوه 

RT مقاومة االنثناء 

 mfxحهاز 

2000-04-12 

USE مرايا مغنطيسية 

 حواجب

NT1 حواجب بيولوجية 

NT1 حواجب مضادة للنترونات الحرارية 

RT تدريع 
RT مكونات المفاعل 

RT مواد تدريع 

RT وقاية من اإلشعاع 

 حواجب بيولوجية

BT1 حواجب 

 حواجب مضادة للنترونات الحرارية

BT1 حواجب 
RT عزل حراري 

 حواجز

2006-06-27 

BT1 أجهزة وقاية فيزيائية 

RT تدخل بشري 

RT تعدٍّ حيوي 

 حواجز

1996-04-18 
SEE حواجز االنتثار 

SEE حواجز تهوية 

 حواجز

1996-04-18 

USE حواجز تهوية 

 حواجز احتباس النفط

INIS: 1992-07-17; ETDE: 1978-01-23 
*BT1 تجهيزات مراقبة التلوث 

RT احتواء تلوث نفطي 

 حواجز االنتثار

1975-11-07 
SF حواجز 

RT عملية انتشار غازية 

RT محطات االنتثار الغازي 

 حواجز تهوية

INIS: 1996-04-18; ETDE: 1978-05-03 

UF حواجز 
SF اجزحو 

BT1 منظومات أمان تقنية 

RT تهوية 

 حواجز حرارية

INIS: 1983-03-16; ETDE: 1982-10-05 
RT  أجهزةtmx 

RT حصر بالزمي 

RT  مفاعالتtmr 

 حواجز كمونية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-04-11 

USE كمونات 

 حوادث

1997-06-17 
UF أحداث 

UF حوادث طيران 
UF حوادث مركبات بحرية 

UF طوارئ 

UF مدخول عارض 
SF كوارث 

NT1 إندالقات كيميائية 

NT1 اندالقات مواد خطرة 
NT1 انسكاب الغاز 

NT1 انسكابات النفط 

NT1 انفجارت 
NT1 حوادث أساسها التصميم 

NT1 حوادث إشعاعية 

NT1 حوادث افتراضية 
NT1 حوادث المفاعالت 

NT2 انصهار قلب المفاعل 

NT2 تمزق قلب المفاعل 
NT2  حاالت عابرة مستبقة بدون إيقاف مفاجئ

 للمفاعل

NT2 حوادث الجموح العابر 
NT2 حوادث نقص التبريد 

NT2 سورات طاقية 

NT2 فقد التدفق 
NT2 فقد المبّرد 

NT1 حوادث تفوق التي أساسها التصميم 

NT2 حوادث خطيرة 
NT3 انصهار قلب المفاعل 

NT3 تمزق قلب المفاعل 

NT1 حوادث صناعية 
NT1 حوادث مركبات ذات محرك 

RT إخالء 

RT إدارة الحوادث 
RT أذيّات 

RT إسعاف أّولي 

RT أعطال 
RT أمان 

RT أمان المفاعل 

RT إنقاذ منجمي 
RT اختيار الموقع 

RT انقطاعات الكهرباء 

RT بيئة 
RT تأمين ضد الحوادث 

RT ترحيل السكان 

RT تعويض الضحايا 
RT تعويض العمال 

RT تفجيرات 

RT حرائق 
RT ُسُحب مشعة 

RT َسْقط 

RT ضرر نووي 
RT طب صناعي 

RT طب وقائي 
RT عوامل بشرية 

RT قلق عام 

RT مخاطر 
RT مدخول وحيد 

RT مراقبة من الجو 

RT مسؤوليات 
RT نواتج االنشطار 

RT )هندسة العوامل البشرية )اإلنسانية 

RT وقاية من اإلشعاع 

 حوادث أساسها التصميم

2017-03-14 

حاالت الحوادث التي يتم بموجبها تصميم محطة للطاقة 
النووية وفًقا لمعايير التصميم المعمول بها ، والتي يتم 

بموجبها إبقاء األضرار التي لحقت بالوقود وإطالق المواد 
المشعة ضمن الحدود المسموح بها. فضاًل عن ذلك إضافة 



 حوادث أساسها التصميم CEDR 329حواسيب 

 

 

 واصفات ذات الصلة من "حوادث المفاعالت" إذا كان ذلك
 مناسبا. 
UF أقصى حادث معقول 

UF حوادث أساسها التصميم 

BT1 حوادث 
RT تصميم المفاعل 

RT حاالت عابرة مستبقة بدون إيقاف مفاجئ للمفاعل 

 حوادث أساسها التصميم

USE حوادث أساسها التصميم 

 حوادث إشعاعية

1995-05-10 

UF تشعيع عارض 

UF حوادث الحرجية 
UF طوارئ غوايانيا اإلشعاعية 

SF حوادث نووية 

BT1 حوادث 
RT جرعات إشعاعية 

RT خطة طوارئ 

RT سلّم أحداث نووية دولية 
RT )كنار )اتفاق مساعدة دولية 

 حوادث افتراضية

2006-06-27 
BT1 حوادث 

RT فرضيات 

RT محاكاة حادث مفاعل 

 حوادث التمزق اإلفتراضي لقلب المفاعل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-07 

USE ق قلب المفاعلتمز 

 حوادث الجموح العابر

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-03-28 
UF  حوادث تتعلق بزدياد عابر للقدرةtop 

*BT1 حوادث المفاعالت 

RT عابرات 

 حوادث الحرجية

USE َحَرجيَة 

USE حوادث إشعاعية 

 حوادث المفاعالت

1997-04-29 

SF )حوادث منشؤها التفاعلية )حوادث المفاعالت 

SF حوادث نووية 
BT1 حوادث 

NT1 انصهار قلب المفاعل 

NT1 تمزق قلب المفاعل 
NT1 حاالت عابرة مستبقة بدون إيقاف مفاجئ للمفاعل 

NT1 حوادث الجموح العابر 

NT1 حوادث نقص التبريد 
NT1 سورات طاقية 

NT1 فقد التدفق 

NT1 فقد المبّرد 
RT إخماد الضغط 

RT أرشيف حادث فوكوشيما 

RT مفاعلأمان ال 
RT احتراق كامل 

RT انفجارات بخار 

RT بيانات حادث فوكوشيما 
RT  مبّرد -تآثرات وقود 

RT تشغيل المفاعل 

RT  المعدن المصهور -تفاعالت الماء 
RT تلف عنصر وقود 

RT خطة طوارئ 
RT سلّم أحداث نووية دولية 

RT شروط المصدر 

RT )كنار )اتفاق مساعدة دولية 
RT كوريوم 

RT محاكاة حادث مفاعل 

RT ميثاق اإلنذار المبكر للحوادث النووية 
RT وقاية من الصواريخ 

RT وقود نووي يتحمل الحادث 

 topحوادث تتعلق بزدياد عابر للقدرة 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-03-29 
USE حوادث الجموح العابر 

 pcmحوادث تتعلق بعدم تالؤم التبريد مع القدرة 

USE ص التبريدحوادث نق 

 حوادث تفوق التي أساسها التصميم

2017-03-14 
حاالت  الحوادث األكثر قسوة من حادث أساسه التصميم . 
أضف المواصفات المتعلقة من " حوادث المفاعالت " إذا 

 كان ذلك مناسباً.
BT1 حوادث 

NT1 حوادث خطيرة 

NT2 انصهار قلب المفاعل 
NT2 تمزق قلب المفاعل 

RT تصميم المفاعل 

 حوادث خطيرة

2017-03-14 
لحوادث المفاعل الخطرة اربط مع واصفة من " حوادث 

 المفاعالت ".

*BT1 حوادث تفوق التي أساسها التصميم 
NT1 انصهار قلب المفاعل 

NT1 تمزق قلب المفاعل 

 حوادث سقوط القضبان

BT1 إدخاالت التفاعلية 

RT مواد محتوى 

 حوادث صناعية

BT1 حوادث 

 حوادث طيران

USE حوادث 

 حوادث قذف القضبان

RT إدخاالت التفاعلية 
RT مواد محتوى 

 حوادث مركبات بحرية

USE حوادث 

 حوادث مركبات ذات محرك

BT1 حوادث 
RT َمْركبات 

RT نقل بواسطة الطرق البرية 

 حوادث منشؤها التفاعلية )حوادث المفاعالت(

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-05-11 
SEE حوادث المفاعالت 

 حوادث نقص التبريد

UF  حوادث تتعلق بعدم تالؤم التبريد مع القدرةpcm 
*BT1 حوادث المفاعالت 

 حوادث نووية

SEE حوادث إشعاعية 

SEE حوادث المفاعالت 

 حواسيب

1996-11-13 

UF  حاسوبmidas 

UF  حواسيبamdahl 
UF  حواسيبatlas 

UF  حواسيبburroughs 
UF  حواسيبdenelcor 

UF  حواسيبferranti 

UF  حواسيبge 
UF  حواسيبilliac 

UF  حواسيبkdf 

UF  حواسيبmaniac 
UF  حواسيبorion 

UF  حواسيبphilco 

UF  حواسيبtosbac 
UF  حواسيبural 

UF  حواسيبvarian 

UF  حواسيبxds 
UF  حواسيبxerox data systems 

UF حواسيب ضوئية 

UF حواسيب مائعية 
UF حواسيب موصولة على الخط 

UF )مخدمات )حواسيب 

NT1  حواسيبapple 
NT1  حواسيبbesm 

NT1  حواسيبcdc 

NT1  حواسيبcray 
NT1  حواسيبdec 

NT2  حواسيبpdp 

NT1  حواسيبes 

NT1  حواسيبfacom 
NT1  حواسيبfujitsu 

NT1  حواسيبhitachi 

NT1  حواسيبhoneywel 
NT1  حواسيبhp 

NT1  حواسيبhypercube 

NT1  حواسيبibm 
NT1  حواسيبicl 

NT1  حواسيبminsk 

NT1  حواسيبnec 
NT1  حواسيبnord 

NT1  حواسيبrazdan 

NT1  حواسيبsds 
NT1  حواسيبsiemens 

NT1  حواسيبunivac 

NT1 حواسيب العمليات 
NT1 حواسيب تماثلية 

NT1 حواسيب رقمية 

NT2 آالت حاسبة 
NT2 طأحواسيب تتحمل الخ 

NT2 حواسيب فائقة 

NT2 حواسيب مكروية 
NT3 حواسيب شخصية 

NT2 معالجات صفيفية 

NT1 حواسيب كمومية 
NT1 حواسيب هجينة 

RT أجهزة خرج حاسوبية 

RT إدارة الذاكرة 
RT أسلوب بناء الحاسوب 

RT برمجة 

RT تجهيزات إلكترونية 
RT ترجمات آلية 

RT تصميم بمساعدة الحاسوب 

RT حسابات حاسوبية 

RT ذكاء صنعي 

RT شبكات حاسوبية 

RT قلوب مغنطيسية 
RT معالجات مكروية 

RT معالجة البيانات 

RT معالجة تدفق البيانات 
RT معالجة متجهة 

RT معالجة متوازية 

RT منظومات الزمن الحقيقي 
RT منظومات تحكم محوسبة 

RT منظومات تماثلية 

RT منظومات رقمية 
RT منظومة الناقل السريع 

RT ظومة تطبيق الحاسوب على القياس والتحكممن 
RT وحدات  أدوات نووية 

RT وصالت بينية للتجهيزات 

 amdahlحواسيب 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-09-19 
USE حواسيب 

 APPLEحواسيب 

INIS: 1992-08-18; ETDE: 1981-12-21 

BT1 حواسيب 

 atlasحواسيب 

1997-01-28 

USE حواسيب 

 BESMحواسيب 

BT1 حواسيب 

 burroughsحواسيب 

1997-01-28 

USE حواسيب 

 CDCحواسيب 

BT1 حواسيب 

RT حواسيب فائقة 

 CEDRحواسيب 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1987-04-08 

RT حواسيب فائقة 

RT معالجات صفيفية 
RT معالجة متجهة 

RT معالجة متوازية 



 ciiحواسيب  330 حوامل العينة

 

 

 ciiحواسيب 

1997-01-28 
USE حواسيب رقمية 

 CRAYحواسيب 

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1977-07-23 

BT1 حواسيب 
RT حواسيب فائقة 

 DECحواسيب 

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1980-03-29 

UF  حواسيبvax 
BT1 حواسيب 

NT1  حواسيبpdp 

 denelcorحواسيب 

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1984-02-10 

USE حواسيب 

 ESحواسيب 

1982-02-10 
BT1 حواسيب 

 FACOMحواسيب 

INIS: 1985-11-16; ETDE: 1990-10-09 

BT1 حواسيب 

 ferrantiحواسيب 

1996-07-18 

USE حواسيب 

 FUJITSUحواسيب 

INIS: 1992-08-18; ETDE: 1985-12-13 

BT1 حواسيب 

 geحواسيب 

1996-06-28 
USE حواسيب 

 hewlett-packardحواسيب 

USE  حواسيبhp 

 HITACHIحواسيب 

INIS: 1992-08-18; ETDE: 1986-02-04 

BT1 حواسيب 

 HONEYWELحواسيب 

BT1 حواسيب 

 HPحواسيب 

UF  حواسيبhewlett-packard 

BT1 حواسيب 

 HYPERCUBEحواسيب 

INIS: 1991-10-01; ETDE: 1987-10-22 

BT1 حواسيب 

RT حواسيب فائقة 
RT معالجات صفيفية 

 IBMحواسيب 

BT1 حواسيب 

 ICLحواسيب 

BT1 حواسيب 

 illiacحواسيب 

1996-07-18 

USE حواسيب 

 kdfحواسيب 

1996-06-28 

USE حواسيب 

 maniacحواسيب 

1996-06-28 
USE حواسيب 

 MINSKحواسيب 

BT1 حواسيب 

 NECحواسيب 

INIS: 1992-08-18; ETDE: 1984-10-24 

BT1 حواسيب 

RT حواسيب فائقة 

 NORDحواسيب 

INIS: 1976-08-17; ETDE: 1976-11-01 
BT1 حواسيب 

 orionحواسيب 

2000-04-12 

USE حواسيب 

 PDPحواسيب 

*BT1  حواسيبdec 

 philcoحواسيب 

2000-04-12 
USE حواسيب 

 RAZDANحواسيب 

BT1 حواسيب 

 SDSحواسيب 

BT1 حواسيب 

 SIEMENSحواسيب 

INIS: 1977-10-17; ETDE: 1977-11-10 

BT1 حواسيب 

 tosbacحواسيب 

2000-04-12 

USE حواسيب 

 UNIVACحواسيب 

BT1 حواسيب 

 uralحواسيب 

1996-07-15 

USE حواسيب 

 varianحواسيب 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-28 

USE حواسيب 

 vaxحواسيب 

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1980-03-29 
USE  حواسيبdec 

 xdsحواسيب 

INIS: 1996-07-15; ETDE: 1979-01-30 
USE حواسيب 

 xerox data systemsحواسيب 

INIS: 1996-07-08; ETDE: 2002-05-24 

USE حواسيب 

 حواسيب العمليات

INIS: 1976-07-16; ETDE: 1979-05-25 

BT1 حواسيب 

RT منظومات التحكم بالمفاعل 

RT منظومات الزمن الحقيقي 

RT منظومات مراقبة مباشرة 

 حواسيب تتحمل الخطأ

INIS: 1988-11-16; ETDE: 1986-01-14 
*BT1 حواسيب رقمية 

RT برمجة 
RT م محوسبةمنظومات تحك 

RT وثوقية 

 حواسيب تماثلية

BT1 حواسيب 

 حواسيب رقمية

1996-11-13 

UF  حواسيبcii 

UF حواسيب وسيطية 
UF معاِلجات البينات 

BT1 حواسيب 

NT1 آالت حاسبة 
NT1 حواسيب تتحمل الخطأ 

NT1 حواسيب فائقة 

NT1 حواسيب مكروية 
NT2 حواسيب شخصية 

NT1 معالجات صفيفية 

 حواسيب شخصية

INIS: 1994-06-27; ETDE: 1985-04-09 

*BT1 حواسيب مكروية 

RT معالجة البيانات 

 حواسيب ضوئية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-02-21 
USE حواسيب 

 حواسيب فائقة

INIS: 1997-06-17; ETDE: 1984-11-09 

*BT1 حواسيب رقمية 
RT  حواسيبcdc 

RT  حواسيبcedr 

RT  حواسيبcray 
RT  حواسيبhypercube 

RT  حواسيبnec 

RT معالجة متجهة 

 حواسيب كمومية

2005-09-30 

UF حوسبة كمومية 

BT1 حواسيب 

RT إلكترونيات كمومية 

RT تشابك كمومي 
RT حاالت كمومية 

RT معلومات كمومية 

RT منظومات كمومية 
RT ميكانيك كمومي 

 حواسيب مائعية

2000-04-12 

USE حواسيب 

 حواسيب مكروية

INIS: 1988-08-02; ETDE: 1976-08-05 

*BT1 حواسيب رقمية 

NT1 حواسيب شخصية 

 حواسيب موصولة على الخط

USE حواسيب 

USE منظومات موصولة على الخط 

 حواسيب هجينة

BT1 حواسيب 

 حواسيب وسيطية

1997-01-28 

USE حواسيب رقمية 

 حوافز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-07 

SEE حوافز مالية 

 حوافز قانونية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-07 

SEE تنظيمات 

SEE سياسات حكومية 

SEE قوانين 

SEE مظاهر قانونية 

 حوافز مالية

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1976-12-16 
UF إعانات 

UF إعفاء ضريبة الملكية 

UF ضمانات القروض 
SF حوافز 

NT1 ائتمانات ضريبية 

RT انخفاض القيمة 
RT ويلتم 

RT حصص مستنفذة في الواليات المتحدة 

RT ضرائب 
RT علم االقتصاد 

RT  اقتصادية -عوامل اجتماعية 
RT فترة التسديد 

RT  قرار استعادة الضريبة االقتصادية في الواليات

 المتحدة
RT قرار ضريبة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT قرار وطني مشجع لحفظ الطاقة 

RT مظاهر قانونية 

 ل العينةحوام

INIS: 1976-03-25; ETDE: 1975-11-28 

UF حامالت العّينات 

UF حوامل الهدف 
RT تدبير من بُعد 



 حوامل الهدف 331 حوض يوئنتا

 

 

RT مبادالت العينة 

 حوامل الهدف

INIS: 1976-03-25; ETDE: 2002-06-13 
USE حوامل العينة 

 حوامل مائية

UF احتياطات المياه الجوفية 

NT1 حوامل مائية مالحة 
RT أحواض أرتوازية 

RT تحت أرضي 

RT رمل 
RT صخور 

RT ضغط الخزان 

RT مستويات المياه الجوفية 
RT مياه جوفية 

RT هدرولوجيا 

RT ولوج  المياه 

 حوامل مائية مالحة

2008-05-23 

BT1 حوامل مائية 
RT أجاج 

RT ماء البحر 

RT ملوحة 

 حوامل مقصية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-05-23 

*BT1 جرافات الفحم الحجري 

RT تعدين الفحم الحجري 

 حوامل هدروستاتيكية

INIS: 1978-08-14; ETDE: 1978-10-19 

BT1 محامل 

RT تزليق 
RT سوائل 

 حوتيات

INIS: 1991-09-30; ETDE: 1976-05-13 
UF حيتان 

UF خنازير البحر 

UF دالفين 
*BT1 ثدييّات 

BT1 متعضيات مائية 

 حْوذان

USE فصيلة الحوذانيات 

 حْوذان

USE فصيلة الحوذانيات 

 حور رجراج

INIS: 1992-01-10; ETDE: 1976-08-04 
*BT1 أشجار الَحْور 

RT َحْور قُطني 

 َحْور قُطني

INIS: 1992-01-10; ETDE: 1979-03-27 
*BT1 أشجار الَحْور 

RT حور رجراج 

 َحْوراوات

USE يرقات 

 حوسبة كمومية

2005-09-30 

USE حواسيب كمومية 

 حوض

1999-04-06 

BT1 جسم 

RT أعضاء التناسل األنثوية 
RT مثانة 

RT مستقيم 

RT مناسل 

 حوض إلينوي

INIS: 1992-06-12; ETDE: 1980-07-09 

RT إلينوي 

RT إنديانا 
RT كنتوكي 

RT مكامن الفحم الحجري 

 حوض األباالش

INIS: 1992-08-18; ETDE: 1989-09-08 
*BT1 أحواض رسوبية 

NT1 تشكيل تشاتانوغا 

 حوض األلدهيد

USE ألدهيدات 
USE حموض الكربوكسيلية 

 حوض بارادوكس

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1984-03-19 

RT كولورادو 
RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 

RT يوتا 

 حوض باسكو

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1984-08-20 

*BT1 حوض نهر كولومبيا 

RT  محميةhanford 

RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 

RT واشنطن 

 حوض بالو دورو

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-02-10 
BT1 حوض برمي 

RT تكساس 

RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 

 حوض برمي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-02-10 

NT1 حوض بالو دورو 
NT1 حوض دالهارت 

RT أوكالهوما 

RT تكساس 
RT كنساس 

RT كولورادو 

RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 
RT نيومكسيكو 

 بيسيانس كريك حوض

2000-04-12 

BT1 مستجمع األمطار 
RT تشكيلة نهر غرين 

RT كولورادو 

RT مكامن الشيل النفطي 

 حوض دالهارت

INIS: 1992-06-05; ETDE: 1984-02-10 

BT1 حوض برمي 

RT تكساس 
RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 

 حوض غريت ليك

INIS: 1992-01-14; ETDE: 1978-06-14 

BT1 مستجمع األمطار 

RT )البحيرات الكبرى )غريت ليك 

 حوض غسل الرمل

2000-04-12 
*BT1 كولورادو 

RT تشكيلة نهر غرين 

RT مكامن الشيل النفطي 

 حوض مونونغاهيال ريفر

INIS: 1992-01-14; ETDE: 1977-07-23 

BT1 مستجمع األمطار 

RT بنسلفانيا 
RT فيرجينيا الغربية 

 حوض نهر الميسيسيبي

INIS: 1992-01-14; ETDE: 1977-04-12 
BT1 مستجمع األمطار 

RT نهر الميسيسيبي 

 حوض نهر باودر

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1985-08-22 
BT1 مستجمع األمطار 

*BT1 مونتانا 

*BT1 وايومنغ 
RT أحواض رسوبية 

RT مكامن الغاز الطبيعي 

RT مكامن الفحم الحجري 
RT مكامن نفطية 

 حوض نهر بوتوماك

INIS: 1992-01-14; ETDE: 1980-11-08 
BT1 مستجمع األمطار 

RT بنسلفانيا 

RT فيرجينيا 
RT فيرجينيا الغربية 

RT ماريلند 

RT مقاطعة واشنطن 
RT نهر بوتوماك 

 حوض نهر كولورادو

1991-10-03 

BT1 مستجمع األمطار 
RT كولورادو 

RT نهر كولورادو 

 حوض نهر كولومبيا

INIS: 1991-10-03; ETDE: 1978-10-23 

BT1 مستجمع األمطار 

NT1 حوض باسكو 
RT أوريغون 

RT إيداهو 

RT نهر كولومبيا 
RT واشنطن 

 حوض نهر كونكتيكوت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-09-19 

BT1 مستجمع األمطار 
RT فيرمونت 

RT كونكتيكوت 

RT ماساتشوستس 
RT نهر كونكتيكوت 

RT نيوهامشاير 

 حوض نهر ميسوري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-24 
BT1 مستجمع األمطار 

RT ميسوري 

RT نهر ميسوري 

 حوض نهر نورث بالت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-10-20 

BT1 مستجمع األمطار 
RT كولورادو 

RT نبراسكا 

RT نهر نورث بالت 
RT وايومنغ 

 حوض نهر هوايت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-11-28 

RT أركنساس 
RT ميسوري 

 حوض واشاكي

2000-04-12 
*BT1 وايومنغ 

RT تشكيلة نهر غرين 

RT مكامن الشيل النفطي 

 حوض ويليستون

INIS: 1992-06-18; ETDE: 1986-02-21 

*BT1 أحواض رسوبية 

RT داكوتا الجنوبية 
RT داكوتا الشمالية 

RT ساسكاتشوان 

RT مكامن نفطية 
RT منيتوبا 

RT مونتانا 

 حوض يلو كريك

2000-04-12 
BT1 مستجمع األمطار 

RT كولورادو 

RT يلو كريك 

 حوض يوئنتا

2000-04-12 

RT تشكيلة يوئنتا 
RT كولورادو 

RT مكامن الشيل النفطي 

RT يوتا 



دة الصفيحات 332 حيوانات  حويصالت ليبيدية متعدِّ

 

 

دة الصفيحات  حويصالت ليبيدية متعّدِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-18 
USE جسيمات شحمية 

 حويصالت منوية

USE أعضاء تناسل ذكرية 

 حّوامات

INIS: 1992-02-21; ETDE: 1982-04-09 
BT1 طائرة 

 حياة )خدمة(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-05 
USE عمر الخدمة 

 حياة السوق

USE عمر التخزين 

 حياة مفيدة

INIS: 1992-02-26; ETDE: 1976-08-05 

USE عمر الخدمة 

 حيادية الكربون

2016-03-22 
ا إلى ذلك ، والتي هدف أو نتيجة أي عملية أو منشأة أو م
 تحقق صفر صافي إلنبعاثات الكربون.

UF  صفر إلنبعاثات الكربون الصافي 
RT انحسار تلوث الهواء 

RT تجارة اإلصدارات 

RT ثنائي أكسيد الكربون 
RT ضبط تلوث الهواء 

RT طرح الكربون 

RT غازات الدفيئة 

 حيازة )البيانات(

USE جمع البيانات 

 حيتان

INIS: 1991-09-30; ETDE: 1981-06-15 

USE حوتيات 

 حيوان زراعي

USE حيوانات أليفة 

 حيوانات

NT1 حديثو الوالدة 
NT1 حيوانات أليفة 

NT2 خنزير 

NT3 خنزير منمنم 
NT2 غنم 

NT2 ماشية 

NT3 أبقار 
NT3 عجول 

NT2 ماعز 

NT1 حيوانات المختبر 

NT1 حيوانات بّرية 

NT1 حيوانات خالية من الجراثيم 

NT1 حيوانات منقولة الجينات 
NT2 فئران منقولة الجينات 

NT1 فقاريّات 

NT2 أسماك 
NT3 أسماك أندرومية 

NT4 سلمون 

NT4 سمك القاروس 
NT3 حنكليس 

NT3 سمك الترويت 

NT3 سمك التونة 
NT3  ّسمك القد 

NT3 سمك ذهبي 

NT3 سمك موسى 
NT3 ِمنّوه  ذو الرأس السمين 

NT2 برمائيات 

NT3 سلمندرات 

NT4 تريتورس 

NT3 ضفادع 
NT3 ضفادع الجبل 

NT2 ثدييّات 

NT3 أرانب 
NT3 ثعالب 

NT3 جرابيّات 

NT3 َحمير الحمل 
NT3 حوتيات 

NT3 خفافيش 

NT3 خنزير 
NT4 خنزير منمنم 

NT3 خيول 

NT3 دببة 
NT3 ذئاب 

NT3 رئيسات 

NT4 َرُجل 
NT5 أطفال 

NT6 أطفال 

NT5 رجال 
NT5 كبار السن 

NT5 نسوة 

NT4 قرود 
NT5 ربّاح 

NT5 ماكاكس 

NT4 قرود 
NT3 َزبابات 

NT3 زعنفيات األقدام 

NT3 قطط 
NT3 قوارض 

NT4 جرذان 

NT4 خنازير الماء 
NT4 سناجيب 

NT4 فئران الحقل 

NT4 فِثران 
NT5 فئران منقولة الجينات 

NT4 كالب البراري 

NT4 همسترات 
NT4 )يرابيع )جمع يربوع 

NT3 قيّوط 

NT3 كالب 
NT4 بيجل 

NT3 لماءكالب ا 

NT3 مجترات 

NT4 أيِّل 

NT4 جاموس 

NT4 ِجمال 
NT4 غنم 

NT4 المات 

NT4 ماشية 
NT5 أبقار 

NT5 عجول 

NT4 ماعز 
NT2 زواحف 

NT3 أفاعي 

NT3 تماسيح 
NT3 سالحف 

NT3 عظاءات 
NT2 طيور 

NT3 حمام 

NT3 طير 

NT4  ّإِوز 

NT4  ّبَط 

NT4 دجاج 
NT1 الفقاريات 

NT2 حلقيّات 

NT2 حيوانات أولية 
NT3 َجواِذر 

NT4 أميبا 

NT4 ُمنَْخَربات 
NT3 ياط  حامالت الّسِ

NT4 تريبانوسوما 

NT4 سوطيات دَّوارة 
NT4 يوغلينا 

NT3 حيوانات بوغية 

NT4 بابيزيَّات 
NT4 بالسموديوم 

NT3 هدبيّات 

NT4 باراميسيوم 
NT4 راعيّات األغشية 

NT2 حيوانات طحلبية 

NT2 ديدان ِعراض 
NT3 شريطيات 

NT3 ُمثَّقبات 

NT4 دودة البلهارسيا 
NT4 ديدان شريطية 

NT3 مهتّزات 

NT4 بالناريا 

NT2 رخويات 

NT3 بلح البحر 
NT3 حلزون 

NT3 محار 

NT3 محارات 
NT2 شوكيات الجلد 

NT3 قنافذ البحر 

NT2 صف الدَّوارات 
NT2 مجموعة الخيطيات 

NT3 أسكاريدات 

NT4 أسكارس 
NT3  ّتريكينال 

NT3 ية ّصِ  دودة ّشِ

NT3 ديكتيوكوالس 
NT2 معائيات الجوف 

NT3 السعات 

NT4 َمْرجان 
NT4 هيدرة 

NT2 مفصليات 

NT3 حشرات 
NT4 حرشفيات األجنحة 

NT5 فراشات ليلية 

NT6 حافرات ساق األُرز 
NT6 دودة الحرير 

NT6 دودة ثمار التفاح 

NT6 دودة لوزة القطن 
NT6 فراشة الغجر 

NT4 ذوات الجناحين 

NT5 بعوض 
NT5 ذباب 

NT6 ذباب الفاكهة 

NT7 أناستريفا 
NT7  ْداَكس 

NT8 ذبابة الزيتون 

NT7 دروسوفيال 

NT7 ذبابة فاكهة البحر المتوسط 

NT6 ذبابة البصل 

NT6 ذبابة الدودة اللولبية 
NT6 َشِذاة السعة 

NT4 شبكات األجنحة 

NT5 صراصير 
NT4 غشائيات األجنحة 

NT5 زنابير 

NT5 نحل 
NT5 نمل 

NT4 مستقيمات األجنحة 

NT5 ُجْندُب 
NT6 جراد 

NT4 مغمدات األجنحة 
NT5 خنافس 

NT6 تريبوليوم 

NT6 سوسة لوزة القطن 

NT4 نصفية األجنحة 

NT5  َُّمن 

NT4 يوميّات األجنحة 
NT3 عناكب 

NT4 عقارب 

NT4 عناكب 
NT4 قراد 

NT4 قُّرادا 

NT3 قشريّات 
NT4 عشاريات األرجل 

NT5 سرطان 

NT5 )سرطانات البحر )كركند 
NT5 قريدس 

NT5 قَريدس 

NT4 ُغْلصميات األرجل 
NT5 أرتيميا 

NT5 دافنيا 

NT4 مْجذافيات األرجل 
RT إناث 

RT أنواع مهددة باالنقراض 

RT إيكولوجيا 
RT انقراض بيولوجي 

RT بيولوجيا 

RT تكافل 
RT تنّوع األنواع الحيّة 

RT ذكور 

RT طب بيطري 



 حيوانات أليفة 333 خرج قلبي

 

 

RT متعضيات مائية 

RT مستحاثات، أحافير 
RT مواد بيولوجية 

RT نمو حيواني 

 حيوانات أليفة

UF حيوان زراعي 
UF حيوانات المزارع 

BT1 حيوانات 

NT1 خنزير 
NT2 خنزير منمنم 

NT1 غنم 

NT1 ماشية 
NT2 أبقار 

NT2 عجول 

NT1 ماعز 
RT أراضي المراعي 

RT استيالد الحيوان 

RT تنشئة 

RT جاموس 

RT ِجمال 

RT ذبابة الدودة اللولبية 
RT رعي 

RT زراعة 

 حيوانات أولية

*BT1 الفقاريات 

BT1 متعّضات دقيقة 

NT1 َجواِذر 
NT2 أميبا 

NT2 ُمنَْخَربات 

NT1 ياط  حامالت الّسِ
NT2 تريبانوسوما 

NT2 سوطيات دَّوارة 

NT2 يوغلينا 
NT1 حيوانات بوغية 

NT2 بابيزيَّات 

NT2 بالسموديوم 
NT1 هدبيّات 

NT2 باراميسيوم 

NT2 راعيّات األغشية 
RT طفيليات 

RT عوالق 

RT عوالق حيوانية 

 حيوانات المختبر

BT1 حيوانات 

RT مختبرات 

 حيوانات المزارع

USE حيوانات أليفة 

 حيوانات بّرية

UF الحياة البرية 

BT1 حيوانات 
RT أراضي المراعي 

RT ثعالب 

RT ذئاب 
RT رعي 

RT قيّوط 

RT مرعى منزلي أو محلي 

 حيوانات بوغية

INIS: 1993-07-19; ETDE: 1981-06-17 

*BT1 حيوانات أولية 

BT1 طفيليات 
NT1 بابيزيَّات 

NT1 بالسموديوم 

 حيوانات خالية من الجراثيم

UF حيوانات وثيقة الترافق 

BT1 حيوانات 

RT بكتريا 
RT تشكل الضد 

 حيوانات طحلبية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-02-22 

*BT1 الفقاريات 
BT1 متعضيات مائية 

 منقولة الجينات حيوانات

1992-03-02 
BT1 حيوانات 

NT1 فئران منقولة الجينات 

 حيوانات منوية

UF أرومات النطاف 
UF نطفة 

*BT1 أعراس 

RT بِْزرات النطاف 
RT ن النطاف  تكوُّ

 حيوانات وثيقة الترافق

USE حيوانات خالية من الجراثيم 

 خادرات

RT ل شكلي  تحوُّ

RT حشرات 

RT دورة الحياة 

RT فئات عمرية 

 خارج المنازل

INIS: 2004-05-14; ETDE: 2004-11-02 

RT داخل المنزل 
RT درجة الحرارة العادية 

RT مناخات 

 خارقات تحت أرضية

*BT1 آالت الحفر 

*BT1 اختراقات تحت أرضية 

RT أنفاق 
RT تسخين 

RT ثقب المواد 

RT َحفر 
RT حفر اآلبار 

RT حفر الصخور 

RT صهر 

 خام نفط رديء

INIS: 1993-03-23; ETDE: 1993-04-16 

USE خامات رديئة 

 خامات البزموت

BT1 أركزة 

 خامات الكروم

BT1 أركزة 

 خامات الكوبالت

BT1 أركزة 

 خامات الموليبدنوم

BT1 أركزة 

 خامات تغذية الكيمياويات النفطية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-27 

USE كيمياويات نفطية 
USE مخازن التلقيم الكيميائية 

 خامات رديئة

INIS: 1993-03-23; ETDE: 1976-03-11 
UF خام نفط رديء 

UF زيت خام عالي الكبريت 

*BT1 نفط 
RT كبريت 

RT كبريتيدات الهدروجين 

 خانق بلتيمور

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-11 
*BT1 المحيط األطلنطي 

 خباثات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-30 
USE أورام 

 خبازة )غذاء(

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 

USE معالجة الغذاء 

 خبث

RT  َخبَث -تأثرات بذور 

RT َسقَط 

 خبز

BT1 غذاء 
RT طحين 

 خبون  صْبغيّة

USE زيوغ صبغية 

 ُخبون )صبغية(

USE زيوغ صبغية 

 ُخث

*BT1 مادة عضوية 

*BT1 وقود أحفوري 
*BT1 وقود صلب 

RT أتربة 

RT فحم 

 ُخثار

*BT1 أمراض قلبية وعائية 

*BT1 أمراض وعائية 

RT أوعية دموية 
RT بروتيناز ِعْقدية 

RT تخثّر الدم 

RT ثرومبين 
RT حال لليفين 

 خداع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-05-21 
BT1 جريمة 

 خدمات اجتماعية

INIS: 1999-12-07; ETDE: 1978-04-06 

NT1 خدمات صحية 
RT حكومة محلية 

RT حكومة والية 

RT مدن االزدهار السريع 

 خدمات بريدية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 

RT تسليم 

RT َمْركبات 

 خدمات صحية

INIS: 1999-12-07; ETDE: 1978-10-23 

BT1 خدمات اجتماعية 
RT أثراجتماعي 

RT جماعات بشرية 

RT  اقتصادية -عوامل اجتماعية 
RT بيّةمؤسَّسات ط 

RT مستشفيات 

 خدمة األسماك والحياة البرية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-12-26 
USE  مصلحة األسماك والحياة البرية في الواليات

 المتحدة

 خدمة الدخل الداخلي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-06 
USE مصلحة الدخل الداخلي في الواليات المتحدة 

 خدمة تنفيذية عليا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-13 
SEE إدارة 

SEE مجموع الموظفين 

 خدمة توسع الطاقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 
USE مصلحة تحديد الطاقة في الواليات المتحدة 

 خرائط

RT رسم الخريطة 

RT طبوغرافيا 
RT مخططات بيانية 

 خراطيم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-07 
BT1 أنابيب 

 خرج

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-05-06 

USE إنتاج 

 خرج قلبي

USE دوران الدم 



 خردة معدنية 334 ُخصى

 

 

 خردة معدنية

INIS: 1994-09-08; ETDE: 1977-08-09 
*BT1 معادن 

*BT1 نفايات صناعية 

RT صناعة معدنية 
RT نفايات صناعية 

 خردل

USE كَرْنب 

 خردل )نتروجين(

USE خردل النتروجين 

 خردل النتروجين

UF ي كلورو ثنائي اتيل األمينثنائ 

UF )خردل )نتروجين 
UF مضاعف )كلور اتيل( أمين 

*BT1 أمينات 

*BT1 مركبات كلور عضوية 

BT1 وسطاء تألكل 

RT مولِّدات الطفرة 

 خرسانات

*BT1 مواد بناء 
NT1 خرسانة مسبقة الضغط 

NT1 خرسانة مقّواة 

RT أرصفة 
RT إسمنت 

RT رمل 

RT قوالب إسمنتية 
RT  بالستيكية -مكونات إسمنتية 

RT مواد تدريع 

RT هواوين 

 خرسانة مسبقة الضغط

*BT1 خرسانات 

*BT1 مواد مركبة 

 خرسانة مقّواة

*BT1 خرسانات 

*BT1 مواد مركبة 

*BT1 مواد مقّواة 
RT ركائز إسمنتية 

 َخَرع

USE َرَخد 

رفان البحر  خِّ

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1979-03-29 

USE ثدييّات 

USE متعضيات مائية 

روع  خِّ

UF نبات الخروع 

*BT1 فَْربَيون َِ 

*BT1 نباتات طبية 
RT زيت الِخروع 

 خّراجات

BT1 تغيَّرات مرضية 

 خزانات )مائية(

USE خزانات المياه 

 خزانات المياه

UF )خزانات )مائية 

BT1 مياه سطحية 
NT1 أحواض تبريد 

RT استخدام المياه 

RT بحيرات 
RT تخزين 

RT تخزين الطاقة 

RT تزويد بالمياه 
RT سدود 

RT طبقات كتيمة 

RT ماء عذب 
RT مصادر مائية 

RT منشآت توليد كهرباء ذات تخزين مضخوخ 

RT منظومات تخزين الطاقة 
RT هندسة الخزانات 

 خزانات نفطية مكّسرة

INIS: 1992-04-29; ETDE: 1977-08-24 
UF تشكيالت مشقّقة 

UF تشكيالت مكّسرة 

BT1 بِنى جيولوجية 
RT شقوق جيولوجية 

RT صخر الخزان 

 خزعة

BT1 تقنيات تشخيصية 
RT أنسجة حيوانية 

RT فتح الجثة 

 خزف

RT أكسيدات 

RT بورسالن 

RT بوريدات 
RT تيتانات زيركونات الرصاص 

RT زجاج 

RT صب انزالقي 
RT صناعة الخزف 

RT علم صناعة الخزفيات 

RT غضار 
RT كربيدات 

RT كربيدات اإلسمنت 

RT مكاشيف المسار الكهرنافذية 
RT مواد التزجيج 

RT مواد حرارية 

RT مينا 
RT نتريدات 

RT وقود أكسيد يورانيوم ممزوج 

RT وقود النتريد الممزوج 

 خزن الحرارة الكيميائية

INIS: 1993-06-04; ETDE: 2002-06-13 

USE تخزين طاقة حرارية من تفاعالت كيميائية 

 خزن النُفايات المشعّة

1996-04-16 
*BT1 إدارة النُفايات المشعّة 

*BT1 تخزين النفايات 
NT1  تخزين مراقب قابل لالسترجاع 

RT تخزين جاف 

RT تخزين رطب 
RT عملية هارفست 

RT مراكز دورة الوقود 

RT  مشروعmrs في الواليات المتحدة 
RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 

 خزن حراري

1979-01-18 

UF تخزين حراري 
*BT1 تخزين الطاقة 

NT1 تخزين الطاقة الحرارية الفصلي 

NT1 تخزين حرارة كامنة 
NT1 تخزين حراري حساس 

NT1 تخزين طاقة حرارية من تفاعالت كيميائية 

RT تجدّد 
RT تخزين بارد 

RT طبقات صخرية 

RT لوحات شمسية ذات ديودات حرارية 
RT مجدّدات 

RT معدات تخزين الطاقة الحرارية 

RT منظومات تخزين الطاقة 

 خزن طاقة الهواء المضغوط

INIS: 1993-01-27; ETDE: 1978-09-13 

USE خزن طاقة الهواء المضغوط 

 خزن طاقة الهواء المضغوط

INIS: 1993-01-27; ETDE: 1976-09-28 

UF خزن طاقة الهواء المضغوط 

*BT1 تخزين الطاقة 
RT ن طاقة الهواء المضغوطتجهيزات خز 

RT غازات مضغوطة 

RT منشآت طاقة مخزونة بالهواء المضغوط 
RT هواء مضغوط 

 خزن طاقة كيميائي ضوئي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-10-23 

*BT1 تخزين الطاقة 

RT إصطناع ضوئي 

RT تفاعالت كيميائية ضوئية 
RT خاليا كهركيميائية ضوئية 

RT كيمياء ضوئية 

RT كيمياء ضوئية شمسية 

 خس البحر

*BT1 طحالب 

 خسوف القمر

USE كسوف 

 خسّ 

*BT1 خضروات 

*BT1 صف المغنوليّات 

 خشب

UF خشب خفيف 
RT إزالة اللّغننة 

RT أشجار 

RT حصاد 
RT زيالنات 

RT سلّولوز نصفي 

RT صناعة المنتجات الخشبية 
RT صناعة الورق 

RT فَلّين 

RT كتلة حيوية 
RT كريوزوت 

RT )كزيلوز )سكر الخشب 

RT ليغنين 
RT متركبات بالستيكية خشبية 

RT منشآت توليد كهرباء وقودها الحطب 

RT وقود 
RT وقود الحطب 

RT وقود صلب 

 خشب الوقود

INIS: 1992-04-09; ETDE: 1981-01-30 
USE وقود الحطب 

 خشب خفيف

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-10-28 
USE خشب 

 خشخاش ُمنّوِّم

*BT1 صف المغنوليّات 

*BT1 نباتات طبية 
RT أفيون 

RT مورفين 

 خشونة

UF مالسة 
BT1 خواص سطحية 

 خصاء

*BT1 جراحة 
RT إستروجينات 

RT أندروجينات 

RT اضطرابات تكاثرية 
RT معالجة 

RT مناسل 

 خصوبة

RT إخصاب 
RT أعضاء التناسل األنثوية 

RT أعضاء تناسل ذكرية 

RT إياس 
RT اضطرابات تكاثرية 

RT تكاثر 

RT دورة الحيض 
RT ذُريّة 

RT ُعقم 

RT مناسل 

 خصوصية

INIS: 1976-01-28; ETDE: 1976-08-24 

RT حساسية 
RT دقّة 

 ُخصى

*BT1 أعضاء تناسل ذكرية 

BT1 مناسل 
RT أندروجينات 
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RT ن النطاف  تكوُّ

 خضروات

BT1 غذاء 
BT1 نباتات 

NT1 بازالء 

NT1 بصل 
NT2 بصل 

NT1 بطاطا 

NT1 ثوم 
NT1 َجَزر 

NT1  ّخس 

NT1 خيار 
NT1 سبانخ 

NT1 شوندر 

NT2 شوندر سكري 
NT1 فاصولياء 

NT2 لوبيا 

NT1 فِْجل 

NT1 فليفلة 

NT1 فول الصويا 

NT1 كَرْنب 
NT2 ُكُرنب الرؤيسي 

NT1 نباتات اليام 

RT محاصيل 

 ألفا - hخط 

USE خطوط بالِمر 

 بيتا - hخط 

USE خطوط بالِمر 

 غاما - hخط 

USE خطوط بالِمر 

 خط أنابيب غاز أالسكا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-17 

BT1 خطوط أنابيب 
RT غاز طبيعي 

 خط أنابيب نفط أالسكا

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1976-11-17 
UF أنبوب نفط عبر أالسكا 

BT1 خطوط أنابيب 

RT دائم التجلّد 
RT منحدر شمال أالسكا 

RT نفط 

 خط االستواء

RT خط االستواء المغنطيسي األرضي 
RT مفعول خطوط العرض 

 خط االستواء المغنطيسي األرضي

RT حقل جيومغنطيسي 

RT خط االستواء 

 خطة الطاقة الوطنية في الواليات المتحدة

INIS: 1992-03-26; ETDE: 1992-02-14 

*BT1 خطط الطاقة الوطنية 
RT إمدادات الطاقة 

RT )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 

RT خطط البرنامج الوطني في الواليات المتحدة 
RT قرارات الطاقة الوطنية 

RT مصادر الطاقة 

 خطة طوارئ

1995-05-10 
UF تدابير الطوارئ 

UF قرار حفظ الطاقة الطارئ 

SF قرار تخصيص طارئ للبترول 
RT إخالء 

RT إدارة الحوادث 

RT أمان 
RT تخطيط 

RT  إشعاعيةحوادث 

RT حوادث المفاعالت 
RT سلّم أحداث نووية دولية 

RT قرار استعدادات الطوارىء في الواليات المتحدة 

RT مناطق خارجية 

 خطر عالمي

USE مخاطر 

USE مظاهر عالمية 

 خطط البرنامج الوطني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-26 
USE خطط البرنامج الوطني في الواليات المتحدة 

 خطط البرنامج الوطني في الواليات المتحدة

INIS: 1993-06-02; ETDE: 1992-02-14 

UF خطط البرنامج الوطني 
RT برامج البحوث 

RT برامج توضيحية 

RT  برنامجnapap في الواليات المتحدة 
RT خطة الطاقة الوطنية في الواليات المتحدة 

RT سياسات حكومية 

RT قرارات الطاقة الوطنية 

 لطاقة الوطنيةخطط ا

INIS: 1992-08-27; ETDE: 1992-09-11 

*BT1 سياسة الطاقة 
NT1 خطة الطاقة الوطنية في الواليات المتحدة 

RT )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 

RT قرارات الطاقة الوطنية 

 خطوة )وسطاء المفاعل(

USE وسطاء شبيكة المفاعل 

 خطوة شبيكة المفاعل

USE وسطاء شبيكة المفاعل 

 وط أنابيبخط

UF خطوط أنابيب للشحن 

SF )نقل )طاقة 

SF نقل الطاقة 
NT1 خط أنابيب غاز أالسكا 

NT1 خط أنابيب نفط أالسكا 

NT1 خطوط أنابيب الوحول 
NT1 خطوط أنابيب غاز القطب الشمالي 

NT1 خطوط البخار 

RT حقوق العبور 
RT كاشطات 

RT مشروع الغاز القطبي 

RT منظومات توزيع الغازالطبيعي 
RT مواسير 

RT نقل 

RT نقل بالهواء المضغوط 
RT نقل هدروليكي 

RT هيرات الغاز 

RT وصالت مالءمة أنبوبية 
RT وضع 

 خطوط أنابيب الوحول

INIS: 1993-02-15; ETDE: 1975-08-19 

BT1 خطوط أنابيب 
RT أوحال 

RT فحم 

RT نقل هدروليكي 

 ماليخطوط أنابيب غاز القطب الش

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-07-07 

BT1 خطوط أنابيب 
RT غاز طبيعي 

RT نقل 

 خطوط أنابيب للشحن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-06 
USE خطوط أنابيب 

 خطوط اإلرسال

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-27 

USE خطوط نقل الطاقة الكهربائية 

 خطوط البخار

1975-11-27 

BT1 خطوط أنابيب 

RT بخار 

RT خفقان أنبوبي 

RT كواتم صوت البخار 
RT مصائد ماء البخار 

RT منظومات بخار 

RT منظومات تبريد المفاعل 

 خطوط السحب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-10-24 

*BT1 تجهيزات الردم 

RT تجهيزات منجمية 

RT َحفر 

ن  خطوط باشِّ

RT طيوف 

ر  خطوط بالمِّ

UF  خطh - ألفا 

UF  خطh - بيتا 
UF  خطh - غاما 

UF طيوف بالِمر 

RT تصحيح ريدبِْرغ 
RT طيوف 

RT هدروجين 

 خطوط تساوي الحرارة األرضية

INIS: 1983-02-03; ETDE: 1976-08-25 

USE متساويات درجة الحرارة 

 خطوط فراونهوفر

UF طيف فراونهوفر 
RT طيوف 

 خطوط كيكوشي

RT انخالعات 

RT انعراج اإللكترونات 
RT بنية بلّورية 

 خطوط ليمان

UF إشعاع ألفا ليمان 
UF إصدار ألفا ليمان 

UF سلسلة ليمان 

UF متصل ليمان 
RT طيوف 

RT هدروجين 

 خطوط نقل الطاقة الكهربائية

1997-06-17 
UF خطوط اإلرسال 

UF فقدان في الخط 

RT حقوق العبور 
RT طاقة كهربائية 

RT كبالت النفط المائع 

RT كبالت ذات عزل غازي 
RT كبالت كهربائية 

RT دات التيار  محدِّ

RT محطات طاقة كهربائية فرعية 
RT مفاعالت تفريع 

RT منظومات الطاقة الكهربائية 

RT نقل الطاقة الكهربائية 

 خفاف

2000-04-12 

SEE ريوليت 

SEE مواد ساحجة 

 خفافيش

1993-04-29 

*BT1 ثدييّات 

 خفر السواحل في الواليات المتحدة

INIS: 1992-05-22; ETDE: 1977-08-09 

*BT1 وزارة النقل في الواليات المتحدة 

 خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها

2013-04-29 
USE ريد 

 خفض الضغط

RT أمان المفاعل 
RT أوعية الضغط 

RT ضغط 

RT منظومات خفض الضغط 

 عخفض سوية الموائ

1992-04-08 

RT ضخ 

RT موائع الخزانات 
RT مياه جوفية 

 خفقان أنبوبي

INIS: 1984-01-18; ETDE: 1991-03-08 

RT أحمال ديناميكية 
RT خطوط البخار 
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RT مواسير 

 ُخفِّّية

*BT1 صف المغنوليّات 

 (milli pa 1000-1خالء )

2003-11-19 

USE مجال الضغط ملي باسكال 

 (pa 1000-1خالء )

2003-11-19 
USE مجال الضغط باسكال 

 3( torr)(7.5x10 - 7.5خالء )

2003-11-19 
USE مجال الضغط كيلو باسكال 

 خالء )أولي(

SEE مجال الضغط باسكال 

SEE مجال الضغط كيلو باسكال 

 نانوباسكال( 1خالء )دون 

2003-11-19 

USE  نانو باسكال 1مجال الضغط تحت 

 7.5x10-12 - 7.5x10-9خالء 

2003-11-19 

USE مجال الضغط نانو باسكال 

 7.5x10)-3( - 7.5 torr)خالء 

2003-11-19 
USE مجال الضغط باسكال 

 7.5x10)-6( - 7.5x10)-3( torrخالء 

2003-11-19 

USE مجال الضغط ملي باسكال 

 7.5x10)-9( - 7.5x10)-6( torrخالء 

2003-11-19 

USE مجال الضغط ميكرو باسكال 

 خالء أولي

SEE مجال الضغط باسكال 

SEE مجال الضغط كيلو باسكال 

 خالء عال

SEE مجال الضغط ملي باسكال 
SEE مجال الضغط ميكرو باسكال 

 خالء فوق عال

SEE  نانو باسكال 1مجال الضغط تحت 
SEE مجال الضغط ميكرو باسكال 

SEE مجال الضغط نانو باسكال 

 خالء متوسط

SEE مجال الضغط باسكال 
SEE مجال الضغط ملي باسكال 

 (nano pa 1000-1خالء)

2003-11-19 

USE مجال الضغط نانو باسكال 

 12( torr-(7.5x10خالء)دون 

2003-11-19 

USE  نانو باسكال 1مجال الضغط تحت 

 micro pa 1000-1خالء

2003-11-19 

USE مجال الضغط ميكرو باسكال 

 خالئط

BT1 تبديدات 
NT1 أوحال 

NT2 أوحال الوقود 

NT1 مذيبات مختلطة 

NT1 مزائج ثنائية 

NT1 مزائج متجانسة 

NT2 محاليل 
NT3 محاليل الوقود 

NT3 محاليل صلبة 

NT3 محاليل عملياتية 
NT3 محاليل مائية 

NT3 محاليل متساوية الضغط 

NT3 محاليل مفرطة التوتر 
NT3 مملِّصات 

RT توافق 

RT َمْزج 

 خالئط تصلدية حرجة

RT أشباه أحاديات االنصهار 

RT تحويالت الطور 

RT مخططات الطور 

 خالت إيزوبنتيل

1996-10-23 

USE إسترات حمض الخل 

 خالت األميل

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-07 

USE إسترات حمض الخل 

 خالت اإليزوأميل

1996-10-23 
USE إسترات حمض الخل 

 خالت ديسوكسي التريكوسترون

1996-10-23 

USE ثنائي أوكسي كورتي كوسترون الخالت 

 خالت متعددة الفنيل

UF كحول متعدد الفينيل 

*BT1 كحول 

*BT1 متعدد الفنيل 

 خالصات

NT1 مستخلص رئيسي 

RT أنواع الوثائق 

 خالف نووي

USE رأي عام 

USE كهرباء نووية 

 خاليا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-09-22 
SEE خاليا مشلولة الفاعلية 

 REDOXوقود  خاليا 

INIS: 1992-05-20; ETDE: 1975-08-19 
*BT1 خاليا وقود متجدّدة 

RT  بطاريات جريانredox 

RT تخزين طاقة خارج الذروة 

 خاليا )المفاعل(

USE خاليا المفاعل 

 خاليا )بكتيرية(

USE بكتريا 

 خاليا )حيوانية(

USE خاليا حيوانية 

 خاليا )كهرلية(

USE خاليا كهرليتية 

 خاليا )نبات(

USE خاليا نباتية 

 Lخاليا 

RT أرومات ليفية 

RT خاليا نسيلية 
RT في الزجاج 

 خاليا أرسنيد السيليسيوم لشمسية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 

*BT1 خاليا شمسية 

 خاليا الرئة

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-04-06 

USE خاليا المسلك التنفُّسي 

 خاليا السَّلى

USE خاليا جنينية 

 خاليا الطحال

*BT1 خاليا جسميّة 

RT طحال 

 خاليا المسلك التنفُّسي

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1977-11-28 

UF خاليا الرئة 

*BT1 خاليا جسميّة 

RT رئات 

RT قّّصبات 

 خاليا المفاعل

UF )خاليا )المفاعل 

RT شبيكات المفاعل 

 خاليا النسيج الضام

UF صانعات العظم 
*BT1 خاليا جسميّة 

NT1 أرومات ليفية 

NT1 بَْلعَميّات 
NT1 خاليا بالزمية 

NT1 خاليا َحلَميّة 

NT1 خاليا دهنية 
NT1 خاليا عظمية 

NT1 خاليا لمفاوية 

NT1 خاليا نقي العظم 
RT نسيج ضام 

 خاليا بشرية

USE خاليا حيوانية 

 خاليا بالزمية

UF خاليا بالزمية 

*BT1 خاليا النسيج الضام 

RT خاليا لمفاوية 
RT نقي العظم 

 خاليا بالزمية

USE خاليا بالزمية 

 خاليا بوكلز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-02-14 

RT بلّورات سائلة 

 خاليا بيتا الفولطية

*BT1 مبداّلت تجميع مباشر 
RT ديودات شبه موصلة 

 خاليا بيضيّة

BT1 خاليا جرثومية 

RT بويضات 

 خاليا تحلل كهرضوئي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-02-14 

USE تحلل كهرضوئي 
USE خاليا كهرليتية 

 خاليا ترميونية

USE محّوالت ترميونية 

 خاليا جذعية

*BT1 خاليا جسميّة 
RT تشّكل الدم 

RT ن النطاف  تكوُّ

RT نقي العظم 
RT وحدات تشُكل المستعمرة 

 خاليا جرثومية

NT1 أعراس 
NT2 بويضات 

NT2 حيوانات منوية 

NT2 َطْلع 
NT1 بِْزرات النطاف 

NT1 خاليا بيضيّة 

NT1 خاليا منوية 
NT1 مولّدات البيضة 

RT ن األعراس  تكوُّ

RT مناسل 

 خاليا جسميّة

BT1 خاليا حيوانية 

NT1 بَْلعميات 

NT2 بَْلعَميّات 
NT1 خاليا الطحال 

NT1 خاليا المسلك التنفُّسي 

NT1 خاليا النسيج الضام 
NT2 أرومات ليفية 

NT2  ْعَميّاتبَل 

NT2 خاليا بالزمية 
NT2 خاليا َحلَميّة 

NT2 خاليا دهنية 
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NT2 خاليا عظمية 

NT2 خاليا لمفاوية 
NT2 خاليا نقي العظم 

NT1 خاليا جذعية 

NT1 خاليا خبيئة 
NT1 خاليا درقية 

NT1 خاليا صعَرية 

NT1 خاليا صعّرية 
NT1 خاليا عصبية 

NT1 خاليا كبدية 

NT1 خاليا مبيض الهامستر الصيني 

 خاليا ُجفاف الجلد

INIS: 1976-07-16; ETDE: 2002-05-24 

USE خاليا ُجفاف الجلد 

 خاليا ُجفاف الجلد

INIS: 1976-07-16; ETDE: 1976-09-15 
UF خاليا ُجفاف الجلد 

BT1 خاليا حيوانية 

 خاليا جنينية

UF خاليا السَّلى 

BT1 خاليا حيوانية 

RT أجنة 

 حارةخاليا 

*BT1 تجهيزات مخبرية 

RT تدبير من بُعد 

RT تدريع 
RT صناديق القفازات 

RT مختبرات حارة 

RT مداِوالت 
RT معدات تُدار من بُعد 

RT معدات للمعاينة من بُعد 

RT مناظير األفق 

RT وقاية من اإلشعاع 

 خاليا ُحبَْيبيّة

USE كريات بيضاء 

 خاليا َحلَميّة

UF )أِسسات )نسيج ضام 

*BT1 خاليا النسيج الضام 

RT هيبارين 

 خاليا حيوانية

UF )خاليا )حيوانية 

UF خاليا بشرية 

UF خاليا صباغية 
UF خاليا ميالنية 

UF نمو خلوي 

NT1 ُجَرْيب الشعرة 
NT1 خاليا جسميّة 

NT2 بَْلعميات 

NT3 بَْلعَميّات 
NT2 خاليا الطحال 

NT2 خاليا المسلك التنفُّسي 

NT2 خاليا النسيج الضام 
NT3 أرومات ليفية 

NT3 بَْلعَميّات 

NT3 خاليا بالزمية 
NT3 خاليا َحلَميّة 

NT3 خاليا دهنية 

NT3 خاليا عظمية 
NT3 خاليا لمفاوية 

NT3 خاليا نقي العظم 
NT2 خاليا جذعية 

NT2 خاليا خبيئة 

NT2 خاليا درقية 
NT2 خاليا صعَرية 

NT2 خاليا صعّرية 

NT2 خاليا عصبية 
NT2 خاليا كبدية 

NT2 خاليا مبيض الهامستر الصيني 

NT1 خاليا ُجفاف الجلد 
NT1 خاليا جنينية 

NT1 خاليا ورمية 

NT2 خاليا هيال 
NT2 خاليا ورمية َحبَنِيَّة 

NT1 هجنومات 

RT تشكل المستعمرة 

RT خاليا نسيلية 
RT علم الخلية 

RT مجنِّسات 

RT مستنبتات خلوية 
RT نات خلوية  مكّوِ

RT منظومات تدفق خلوي 

RT هضم داخل معوي 

 خاليا خبيئة

*BT1 خاليا جسميّة 

RT أمعاء 

RT ظهارة 

 خاليا درقية

INIS: 1981-07-08; ETDE: 1980-10-27 

*BT1 خاليا جسميّة 

RT غدة درقية 

 خاليا دموية

*BT1 دم 

NT1 ُصفيحات دموية 
NT1 كريات بيضاء 

NT2 أِسسات 

NT2 )َحمضات )أليف األيوزين 
NT2 خاليا قاتلة طبيعية 

NT2 خاليا لمفاوية 

NT2 َعِدالت 
NT2 وحيدات 

NT1 كريات حمراء 

NT2 خاليا شبكية 
RT تعداد كريات الدم 

RT مشعرات بيولوجية 

RT نقي العظم 

 خاليا دهنية

*BT1 خاليا النسيج الضام 

RT ِلْبتين 

RT نسيج شحمي 

 خاليا سمعية بصرية

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-05-01 

USE مقاييس طيف صوتية ضوئية 

 خاليا شبكية

*BT1 كريات حمراء 

 خاليا شبكية

USE جهاز بطاني شبكي 

 خاليا شمسية

1997-06-19 
*BT1 تجهيزات شمسية 

*BT1 خاليا فوتوفلطية 

NT1 خاليا أرسنيد السيليسيوم لشمسية 

NT1  خاليا شمسيةmis 

NT1  خاليا شمسيةmos 
NT1  خاليا شمسيةms 

NT1  خاليا شمسيةpis 

NT1  خاليا شمسيةps 
NT1 خاليا شمسية تركيزية 

NT1 خاليا شمسية ذات تماس خلفي 

NT1 خاليا شمسية ذات حاجز شوتكي 
NT1 خاليا شمسية شاللية 

NT1 خاليا شمسية عضوية 

NT1 عازل -خاليا شمسية معدنmi 
NT1 خاليا شمسية من أرسنيد األلمنيوم 

NT1 لنحاسخاليا شمسية من أكسيد ا 

NT1 خاليا شمسية من األرسنيد و الغاليوم 
NT1 خاليا شمسية من السيليسيوم 

NT2  خاليا شمسيةsoc 

NT1 خاليا شمسية من السيلينيوم 
NT1 خاليا شمسية من تلوريد الكدميوم 

NT1 خاليا شمسية من زرنيخيد الكدميوم 

NT1 خاليا شمسية من سلفيد الكدميوم 
NT1 خاليا شمسية من سلفيد النحاس 

NT1 خاليا شمسية من سلينيد اإلنديوم 

NT1 خاليا شمسية من سلينيد الكدميوم 
NT1 خاليا شمسية من سلينيد النحاس 

NT1 خاليا شمسية من فسفيد الزنك 

NT1 خاليا شمسية من فسفيد الغاليوم 
NT1 خاليا شمسية من فوسفيد اإلنديوم 

NT1 د الزنكخاليا شمسية من كبريتي 

RT إمدادات بطاقة فوتوفولطية 
RT صفيفات الخاليا الشمسية 

RT طبقة النضوب 

RT فُرجات عصابية متدّرجة 
RT عات شمسية  مجّمِ

RT عات متَّحدة  مجّمِ

 MISخاليا شمسية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 
UF  شبه موصل -عازل  -خاليا شمسية من معدن 

*BT1 خاليا شمسية 

RT زستورات ترانmis 
RT خاليا شمسية ذات حاجز شوتكي 

 MOSخاليا شمسية 

INIS: 1992-05-29; ETDE: 1981-07-18 

UF  شبه موصل -خاليا شمسية من أكسيد معدن 
*BT1 خاليا شمسية 

 MSخاليا شمسية 

INIS: 1992-05-29; ETDE: 1981-07-18 
UF  شبه موصل -خاليا شمسية من معدن 

*BT1 خاليا شمسية 

RT  وصالتms 

 PISخاليا شمسية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 

UF  شبه موصل -عازل  -خاليا شمسية بوليمر 

*BT1 خاليا شمسية 
RT خاليا شمسية عضوية 

 PSخاليا شمسية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 

UF  شبه موصل -خاليا شمسية بوليمر 
*BT1 خاليا شمسية 

RT خاليا شمسية عضوية 

 SOCخاليا شمسية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 

UF خاليا شمسية من السيليسيوم على السيراميك 

*BT1 خاليا شمسية من السيليسيوم 

 شبه موصل -خاليا شمسية بوليمر 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 

USE  خاليا شمسيةps 

 به موصلش -عازل  -خاليا شمسية بوليمر 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 
USE  خاليا شمسيةpis 

 خاليا شمسية تركيزية

INIS: 1992-05-28; ETDE: 1979-07-18 
*BT1 خاليا شمسية 

RT مرّكزات شمسية 

RT مستقباِلت شمسية 
RT نسبة التركيز 

 خاليا شمسية ذات تماس خلفي

INIS: 1992-05-28; ETDE: 1980-06-06 

*BT1 خاليا شمسية 

 خاليا شمسية ذات حاجز شوتكي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 

*BT1 خاليا شمسية 

RT  خاليا شمسيةmis 
RT ديودات حاجز شوتكي 

 خاليا شمسية ذات فرجة عصابة متدرجة

INIS: 1992-05-28; ETDE: 1981-07-18 
USE خاليا شمسية شاللية 

 خاليا شمسية شاللية

INIS: 1992-05-28; ETDE: 1981-07-18 

UF خاليا شمسية ذات فرجة عصابة متدرجة 
*BT1 خاليا شمسية 

RT فُرجات عصابية متدّرجة 

 خاليا شمسية عضوية

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1979-05-02 
*BT1 خاليا شمسية 

RT أشباه موصالت عضوية 

RT أصباغ 
RT تحويل فوتوفلطي 
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RT  خاليا شمسيةpis 

RT  خاليا شمسيةps 

 MIعازل -خاليا شمسية معدن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 

UF  عازل -خاليا شمسية من معدن 

*BT1 خاليا شمسية 

 خاليا شمسية من أرسنيد األلمنيوم

INIS: 1992-05-28; ETDE: 1981-07-18 

*BT1 خاليا شمسية 

 خاليا شمسية من أكسيد النحاس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-08-04 

*BT1 خاليا شمسية 

 شبه موصل -خاليا شمسية من أكسيد معدن 

INIS: 1992-05-29; ETDE: 1981-07-18 
USE  خاليا شمسيةmos 

 خاليا شمسية من األرسنيد و الغاليوم

1992-05-28 

*BT1 خاليا شمسية 

 خاليا شمسية من السيليسيوم

1997-06-19 

*BT1 خاليا شمسية 

NT1  خاليا شمسيةsoc 

 من السيليسيوم على السيراميكخاليا شمسية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 

USE  خاليا شمسيةsoc 

 خاليا شمسية من السيلينيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-11 

*BT1 خاليا شمسية 

 خاليا شمسية من تلوريد الكدميوم

1992-05-28 
*BT1 خاليا شمسية 

 خاليا شمسية من زرنيخيد الكدميوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 
*BT1 خاليا شمسية 

 خاليا شمسية من سلفيد الكدميوم

1992-05-28 

*BT1 خاليا شمسية 

 خاليا شمسية من سلفيد النحاس

INIS: 1992-05-28; ETDE: 1981-07-18 

*BT1 خاليا شمسية 

 خاليا شمسية من سلينيد اإلنديوم

INIS: 1992-05-28; ETDE: 1981-07-18 

*BT1 خاليا شمسية 

 خاليا شمسية من سلينيد الكدميوم

1992-05-28 
*BT1 خاليا شمسية 

 خاليا شمسية من سلينيد النحاس

INIS: 1992-05-28; ETDE: 1981-07-18 

*BT1 خاليا شمسية 

 خاليا شمسية من فسفيد الزنك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-30 

*BT1 خاليا شمسية 

 الغاليوم خاليا شمسية من فسفيد

2000-04-12 

*BT1 خاليا شمسية 

 خاليا شمسية من فوسفيد اإلنديوم

INIS: 1992-05-28; ETDE: 1978-12-11 
*BT1 خاليا شمسية 

 خاليا شمسية من كبريتيد الزنك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 
*BT1 خاليا شمسية 

 شبه موصل -خاليا شمسية من معدن 

INIS: 1992-05-29; ETDE: 1981-07-18 

USE  خاليا شمسيةms 

 عازل -خاليا شمسية من معدن 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 
USE عازل -خاليا شمسية معدنmi 

 شبه موصل -عازل  -خاليا شمسية من معدن 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 

USE  خاليا شمسيةmis 

 خاليا صباغية

USE أصبغة 

USE خاليا حيوانية 

 خاليا صعَرية

*BT1 خاليا جسميّة 

RT توتة 

 خاليا صعّرية

*BT1 خاليا جسميّة 
RT توتة 

 خاليا ضوئية

USE خاليا كهرضوئية 

 خاليا عصبية

UF عصبونات 

UF )محاوير )مفردها محوار 

*BT1 خاليا جسميّة 
RT جهاز عصبي 

RT كهرباء حيوية 

RT مستقبالت 
RT مييلين 

RT نسيج عصبي 

 خاليا عظمية

USE خاليا عظمية 

 خاليا عظمية

UF خاليا عظمية 

*BT1 خاليا النسيج الضام 

RT أنسجة عظمية 
RT خاليا نقي العظم 

RT نقي العظم 

 خاليا عمالقة

USE خاليا ورمية 

 خاليا غلفانية ضوئية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-09-11 

*BT1 خاليا كهركيميائية ضوئية 

 خاليا فلطية

USE دخرات كهربائيةم 

 خاليا فوتوفلطية

*BT1 خاليا كهرضوئية 
NT1 خاليا شمسية 

NT2 خاليا أرسنيد السيليسيوم لشمسية 

NT2  خاليا شمسيةmis 
NT2  خاليا شمسيةmos 

NT2  خاليا شمسيةms 

NT2  خاليا شمسيةpis 
NT2  خاليا شمسيةps 

NT2 خاليا شمسية تركيزية 

NT2 خاليا شمسية ذات تماس خلفي 
NT2 خاليا شمسية ذات حاجز شوتكي 

NT2 خاليا شمسية شاللية 

NT2 خاليا شمسية عضوية 
NT2 عازل -خاليا شمسية معدنmi 

NT2 خاليا شمسية من أرسنيد األلمنيوم 

NT2 خاليا شمسية من أكسيد النحاس 
NT2 خاليا شمسية من األرسنيد و الغاليوم 

NT2 خاليا شمسية من السيليسيوم 

NT3 ة خاليا شمسيsoc 
NT2 خاليا شمسية من السيلينيوم 

NT2 خاليا شمسية من تلوريد الكدميوم 

NT2 خاليا شمسية من زرنيخيد الكدميوم 
NT2 خاليا شمسية من سلفيد الكدميوم 

NT2 خاليا شمسية من سلفيد النحاس 

NT2 خاليا شمسية من سلينيد اإلنديوم 
NT2 خاليا شمسية من سلينيد الكدميوم 

NT2 ية من سلينيد النحاسخاليا شمس 

NT2 خاليا شمسية من فسفيد الزنك 
NT2 خاليا شمسية من فسفيد الغاليوم 

NT2 خاليا شمسية من فوسفيد اإلنديوم 

NT2 خاليا شمسية من كبريتيد الزنك 
RT تحويل فوتوفلطي 

RT تيارات ضوئية 

RT خاليا كهركيميائية ضوئية 
RT ديودات شبه موصلة 

RT صفيفات الخاليا الشمسية 

RT عات متَّحدة  مجّمِ
RT محوالت فوتوفلطية حرارية 

RT مفعول فوتوفلطي 

 خاليا قاتلة طبيعية

INIS: 1992-01-28; ETDE: 2002-04-16 
USE خاليا قاتلة طبيعية 

 خاليا قاتلة طبيعية

INIS: 1992-01-28; ETDE: 1992-02-14 

UF خاليا قاتلة طبيعية 
*BT1 ءكريات بيضا 

RT خاليا لمفاوية 

RT مناعة 

 خاليا كبدية

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1982-07-08 

USE خاليا كبدية 

 خاليا كبدية

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1982-06-07 

UF خاليا كبدية 

*BT1 خاليا جسميّة 
RT كبد 

 خاليا كهربائية مشعة

ETDE: 2002-04-26 

USE مبداّلت تجميع مباشر 

 خاليا كهرحرارية

USE مولّدات كهرحرارية 

 خاليا كهرضوئية

UF خاليا ضوئية 
BT1 محوالت طاقة مباشرة 

NT1 خاليا فوتوفلطية 

NT2 خاليا شمسية 
NT3 خاليا أرسنيد السيليسيوم لشمسية 

NT3  خاليا شمسيةmis 

NT3  خاليا شمسيةmos 
NT3  خاليا شمسيةms 

NT3  خاليا شمسيةpis 

NT3  خاليا شمسيةps 
NT3 خاليا شمسية تركيزية 

NT3 خاليا شمسية ذات تماس خلفي 

NT3 خاليا شمسية ذات حاجز شوتكي 
NT3 خاليا شمسية شاللية 

NT3 خاليا شمسية عضوية 

NT3 عازل -خاليا شمسية معدنmi 
NT3 خاليا شمسية من أرسنيد األلمنيوم 

NT3 خاليا شمسية من أكسيد النحاس 

NT3 اليومخاليا شمسية من األرسنيد و الغ 
NT3 خاليا شمسية من السيليسيوم 

NT4  خاليا شمسيةsoc 

NT3 خاليا شمسية من السيلينيوم 
NT3 خاليا شمسية من تلوريد الكدميوم 

NT3 خاليا شمسية من زرنيخيد الكدميوم 

NT3 خاليا شمسية من سلفيد الكدميوم 
NT3 خاليا شمسية من سلفيد النحاس 

NT3 خاليا شمسية من سلينيد اإلنديوم 
NT3 خاليا شمسية من سلينيد الكدميوم 

NT3 خاليا شمسية من سلينيد النحاس 

NT3 خاليا شمسية من فسفيد الزنك 
NT3 خاليا شمسية من فسفيد الغاليوم 

NT3 خاليا شمسية من فوسفيد اإلنديوم 

NT3 خاليا شمسية من كبريتيد الزنك 
NT1 خاليا موصلية ضوئية 

RT أجهزة شبه موصلة 

RT أنابيب الصورة 
RT أنابيب ضوئية 

RT ترانزستورات ضوئية 

RT تيارات ضوئية 
RT ديودات ضوئية 

RT مضاِعفات ضوئية 
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RT مكاشيف ضوئية 

RT موصالت ضوئية 

 خاليا كهركيميائية

1992-02-22 

SF محركات كهركيميائية 

NT1 خاليا كهركيميائية ضوئية 
NT2 خاليا غلفانية ضوئية 

NT1 خاليا وقود 

NT2 خاليا وقود إلكتروليتية حمضية 
NT2 خاليا وقود إلكتروليتية صلبة 

NT3 خاليا وقود ذات أكسيد صلب 

NT3 خاليا وقود ذات غشاء تبادل بروتونات 
NT2 خاليا وقود أمونية 

NT2 خاليا وقود الغاز الطبيعي 

NT2 خاليا وقود الفحم الحجري 
NT2 لويةخاليا وقود الكتروليتية ق 

NT2 خاليا وقود حيوية 

NT2 خاليا وقود عالية درجة الحرارة 

NT3 خاليا وقود ذات أكسيد صلب 

NT3 خاليا وقود كربوناتي مصهور 

NT2 خاليا وقود كحولية 
NT3 خاليا وقود الميتانول المباشرة 

NT3 خاليا وقود ايثانول مباشر 

NT2 خاليا وقود كربوهدروجيني 
NT2 خاليا وقود متجدّدة 

NT3  خاليا  وقودredox 

NT2 خاليا وقود من ألدهيد النمل 
NT2 خاليا وقود من حمض النمل 

NT2 خاليا وقود نمالتية 

NT2 خاليا وقود هدروجينية 
NT2 خاليا وقود هيدرازينية 

NT1 مدخرات كهربائية 

NT2 بطاريات أيونات الليتيوم 
NT2  بطاريات جريانredox 

NT2 بطاريات حرارية 

NT2  رصاص -بطاريات حمض 
NT2  ثانوية -بطاريات هجينة أولية 

NT2  أكسيد معدن -مدخرات معدن 
NT3  نيكل -بطاريات حديد 

NT3  فضة -بطاريات زنك 

NT3  فضة -بطاريات كادميوم 
NT3  زنك -بطاريات منغنيز 

NT3  زنك -بطاريات نيكل 

NT3  كروم -بطاريات نيكل 
NT2  غاز -مدخرات معدن 

NT3 ات األلمنيوم الهوائيةبطاري 

NT3  زنك -بطاريات كلور 
NT3  ليتيوم -بطاريات كلور 

NT3  هدروجين -بطاريات نيكل 

NT3  فضة -بطاريات هدروجين 
NT3  حديد -بطاريات هواء 

NT3  زنك -بطاريات هواء 

NT3  ليتيوم -ماء  -بطاريات هواء 
NT3 بطاريات هوائية من الكدميوم 

NT2  دنالمع -مدخرات معدن 

NT3  زنك -بطاريات بروم 
NT3  صوديوم -بطاريات كبريت 

NT3  ليتيوم -بطاريات كبريت 

NT3 بوليمير-بطاريات ليتيوم 
NT3  ليتيوم -بطاريات نحاس 

NT2  معدن -مدخرات معدن 

RT بطاريات أولية 
RT تحول طاقة كهركيميائي 

RT كيمياء كهربائية 

 خاليا كهركيميائية ضوئية

INIS: 1992-02-22; ETDE: 1979-03-05 
BT1 خاليا كهركيميائية 

NT1 خاليا غلفانية ضوئية 

RT تجهيزات شمسية 
RT تفاعالت كيميائية ضوئية 

RT تيارات ضوئية 

RT خزن طاقة كيميائي ضوئي 
RT خاليا فوتوفلطية 

RT كيمياء ضوئية 
RT كيمياء كهربائية 

 خاليا كهرليتية

UF )خاليا )كهرلية 

UF يخاليا تحلل كهرضوئ 

RT بطاريات حرارية 
RT تحلّل كهربائي 

RT قياس فلطي 

RT مدخرات كهربائية 

 خاليا كوبفر

USE جهاز بطاني شبكي 

 خاليا لمفانيّة

USE خاليا لمفاوية 

 خاليا لمفاوية

UF خاليا لمفانيّة 

*BT1 خاليا النسيج الضام 

*BT1 كريات بيضاء 
RT أمراض الجهاز المناعي 

RT أورام لمفية 

RT توتة 

RT جهاز لمفي 

RT خاليا بالزمية 

RT خاليا قاتلة طبيعية 
RT راصة نباتية للكريات الحمراء 

RT قلة اللّمفاويات 

RT ( كونكانفالينa) 
RT لمفوكينات 

RT متالزمة اإلشعاع 

RT معقد التوافق النسيجي 
RT مناعة 

RT هجنومات 

 خاليا مبيض الهامستر الصيني

INIS: 1984-01-18; ETDE: 1983-09-15 
USE خاليا مبيض الهامستر الصيني 

 خاليا مبيض الهامستر الصيني

INIS: 1984-01-18; ETDE: 1983-09-15 

UF خاليا مبيض الهامستر الصيني 
*BT1 خاليا جسميّة 

RT مستنبتات خلوية 

 خاليا مشلولة الفاعلية

INIS: 1999-03-01; ETDE: 1980-09-22 

SF خاليا 

RT أنزيمات ُمثَبَّتة 
RT تقانة حيوية 

RT متعّضات دقيقة 

 خاليا مندمجة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-02-10 
USE هجنومات 

 خاليا منوية

BT1 خاليا جرثومية 

 خاليا موصلية ضوئية

*BT1 خاليا كهرضوئية 

RT موصلية ضوئية 

 خاليا ميالنية

USE خاليا حيوانية 
USE ميالنين 

 خاليا نباتية

UF ُجبيالت أولية 

UF )خاليا )نبات 
UF )نمو خلوي )نبات 

RT إزالة اللّغننة 

RT جدار خلوي 
RT خاليا نسيلية 

RT صانعات الكلوروفيل 
RT علم الخلية 

RT  ِ  في الحّي

RT مستنبتات خلوية 
RT نات خلوية  مكّوِ

RT منظومات تدفق خلوي 

 خاليا نسيلية

BT1 مستنبتات خلوية 
RT أضداد وحيدة النسيلة 

RT استنسال 

RT ن اللويحات  تكوُّ
RT  خالياl 

RT خاليا حيوانية 

RT خاليا نباتية 
RT خاليا هيال 

RT في الزجاج 

 خاليا نقي العظم

UF أرومات الكريات الحمر 
UF اءات  نوَّ

*BT1 خاليا النسيج الضام 

RT تشّكل الدم 
RT خاليا عظمية 

RT مشعرات بيولوجية 

RT نقي العظم 

 خاليا هيال

*BT1 خاليا ورمية 

RT اليا نسيليةخ 

RT في الزجاج 

 خاليا ورمية

UF خاليا عمالقة 

BT1 خاليا حيوانية 
NT1 خاليا هيال 

NT1 خاليا ورمية َحبَنِيَّة 

RT أورام 
RT  ِ  في الحّي

RT مستنبتات خلوية 

 خاليا ورمية َحبَنِّيَّة

*BT1 خاليا ورمية 
RT أورام 

RT  َْحبَن 

RT ورم َحبَن إرليخ 

 خاليا وقود

1997-06-17 

BT1 خاليا كهركيميائية 

BT1 محوالت طاقة مباشرة 
NT1 خاليا وقود إلكتروليتية حمضية 

NT1 خاليا وقود إلكتروليتية صلبة 
NT2 خاليا وقود ذات أكسيد صلب 

NT2 خاليا وقود ذات غشاء تبادل بروتونات 

NT1 خاليا وقود أمونية 
NT1 خاليا وقود الغاز الطبيعي 

NT1 خاليا وقود الفحم الحجري 

NT1 خاليا وقود الكتروليتية قلوية 
NT1 خاليا وقود حيوية 

NT1 خاليا وقود عالية درجة الحرارة 

NT2 خاليا وقود ذات أكسيد صلب 
NT2 خاليا وقود كربوناتي مصهور 

NT1 خاليا وقود كحولية 

NT2 خاليا وقود الميتانول المباشرة 
NT2 خاليا وقود ايثانول مباشر 

NT1 خاليا وقود كربوهدروجيني 

NT1 خاليا وقود متجدّدة 
NT2  خاليا  وقودredox 

NT1 خاليا وقود من ألدهيد النمل 

NT1 خاليا وقود من حمض النمل 
NT1 خاليا وقود نمالتية 

NT1 خاليا وقود هدروجينية 

NT1 خاليا وقود هيدرازينية 
RT إلكتروليتات صلبة 

RT تخزين طاقة خارج الذروة 

RT كيمياء كهربائية 
RT محطات توليد كهرباء ذات خاليا وقود 

RT  غاز -مدخرات معدن 

RT َمْركبات كهربائية َِ 
RT مواد ركازات 

 خاليا وقود إلكتروليتية حمضية

1992-05-20 

*BT1 خاليا وقود 

 خاليا وقود إلكتروليتية صلبة

INIS: 1992-05-20; ETDE: 1989-04-12 

*BT1 خاليا وقود 
NT1 خاليا وقود ذات أكسيد صلب 

NT1 خاليا وقود ذات غشاء تبادل بروتونات 

 خاليا وقود أمونية

1992-05-20 
*BT1 خاليا وقود 



 خاليا وقود الغاز الطبيعي 340 خليج نيويورك

 

 

 خاليا وقود الغاز الطبيعي

1992-05-20 
*BT1 خاليا وقود 

 خاليا وقود الفحم الحجري

1992-05-20 

*BT1 خاليا وقود 

 خاليا وقود الكتروليت متماثرة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1999-09-09 

USE خاليا وقود ذات غشاء تبادل بروتونات 

 خاليا وقود الكتروليتية قلوية

INIS: 1992-05-20; ETDE: 1989-04-12 

*BT1 خاليا وقود 

 خاليا وقود الميتانول المباشرة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1999-09-09 
*BT1 خاليا وقود كحولية 

RT خاليا وقود ذات غشاء تبادل بروتونات 

 خاليا وقود ايثانول مباشر

2006-08-30 
*BT1 خاليا وقود كحولية 

 خاليا وقود حيوية

2000-04-12 
*BT1 خاليا وقود 

 خاليا وقود ذات أكسيد صلب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1999-09-09 

UF خاليا وقود من أكاسيد صلبة 
*BT1 خاليا وقود إلكتروليتية صلبة 

*BT1 خاليا وقود عالية درجة الحرارة 

 خاليا وقود ذات غشاء تبادل بروتونات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1999-09-09 
UF خاليا وقود الكتروليت متماثرة 

*BT1 خاليا وقود إلكتروليتية صلبة 

RT خاليا وقود الميتانول المباشرة 
RT خاليا وقود متجدّدة 

 يا وقود عالية درجة الحرارةخال

1992-02-21 
*BT1 خاليا وقود 

NT1 خاليا وقود ذات أكسيد صلب 

NT1 خاليا وقود كربوناتي مصهور 

 خاليا وقود كحولية

1992-05-20 

*BT1 خاليا وقود 

NT1 خاليا وقود الميتانول المباشرة 
NT1 خاليا وقود ايثانول مباشر 

 خاليا وقود كربوناتي مصهور

INIS: 1992-02-21; ETDE: 1980-06-23 

*BT1 خاليا وقود عالية درجة الحرارة 

 خاليا وقود كربوهدروجيني

1992-05-20 

*BT1 خاليا وقود 

 خاليا وقود متجّددة

1992-05-20 

*BT1 خاليا وقود 

NT1  خاليا  وقودredox 
RT خاليا وقود ذات غشاء تبادل بروتونات 

 خاليا وقود من أكاسيد صلبة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1989-04-12 

USE خاليا وقود ذات أكسيد صلب 

 خاليا وقود من ألدهيد النمل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-07 

*BT1 خاليا وقود 

 خاليا وقود من حمض النمل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-04-19 

*BT1 خاليا وقود 

 خاليا وقود نمالتية

2000-04-12 
*BT1 خاليا وقود 

 خاليا وقود هدروجينية

1976-07-30 
*BT1 خاليا وقود 

 خاليا وقود هيدرازينية

2000-04-12 

*BT1 خاليا وقود 

 خالّطات

INIS: 1992-09-04; ETDE: 1976-01-23 

UF مزائج 

SF تجهيزات طحن ومزج 
*BT1 تجهيزات نقل المواد 

RT مرّسبات -خالّطات 

 مرّسبات -خالّطات

*BT1 أدوات استخالص 

RT تجهيزات مخبرية 

RT خالّطات 

RT َمْزج 

 خلجان

1997-06-17 

*BT1 مياه ساحلية 
NT1 خليج أونسلو 

NT1 خليج برودهو 

NT1 خليج بيسكين 
NT1 خليج تشيزبيك 

NT1 خليج ديالور 

NT1 خليج سيكويم 
NT1 خليج غاسكونيا 

NT1 خليج غالفستون 

NT1 خليج فاندي 
NT1 خليج ماتا غوردا 

 خلجان مغنطيسية

UF تجاويف مغنطيسية 
UF عواصف الشفق القطبي 

UF عواصف فرعية قطبية 

RT اضطرابات 
RT عواصف مغنطيسية 

 خلط تسميدي

INIS: 1992-03-17; ETDE: 1975-09-11 

*BT1 معالجة النفايات 
RT تفكك 

RT خليط تسميد 

ْلط مائي  خِّ

USE سوائل الجسم 
USE عيون 

 خلفية أرضية

USE إشعاع الخلفية 

 خلفية كونية من األمواج المكروية

2003-05-30 

USE  ٍإشعاع متبق 

 خليج آالسكا

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1976-04-19 
UF )كوك إنلت )خليج آالسكا 

*BT1 المحيط الهادي 

 خليج أونسلو

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-02 

*BT1 المحيط األطلنطي 

*BT1 خلجان 
RT ساوث أطلنطيك بايت 

RT كارولينا الشمالية 

 خليج السويس

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1976-01-07 
*BT1 البحر األحمر 

 خليج برودهو

INIS: 1992-01-09; ETDE: 1977-06-02 

*BT1 بحر بوفورت 
*BT1 خلجان 

RT أالسكا 

 خليج بيسكين

*BT1 المحيط األطلنطي 

*BT1 خلجان 

RT فلوريدا 

 خليج بيسكيه )فرنسا، إسبانيا(

INIS: 1985-07-23; ETDE: 2002-06-13 

USE خليج غاسكونيا 

 خليج تشيزبيك

*BT1 المحيط األطلنطي 
*BT1 خلجان 

RT فيرجينيا 

RT ماريلند 
RT منعطف وسط األطلنطي 

 خليج ديالور

INIS: 1992-01-09; ETDE: 1978-09-13 
*BT1 المحيط األطلنطي 

*BT1 خلجان 

RT ديالور 

 خليج سان انطونيو

2000-04-12 

*BT1 خليج مكسيكو 

RT تكساس 

 خليج سان فرانسيسكو

*BT1 المحيط الهادي 

RT كاليفورنيا 

 خليج سيكويم

*BT1 المحيط الهادي 

*BT1 خلجان 

RT عملية هانفورد للمنتجات الذرية 
RT واشنطن 

 خليج غاسكونيا

INIS: 1985-07-23; ETDE: 1981-11-10 

UF )خليج بيسكيه )فرنسا، إسبانيا 
*BT1 المحيط األطلنطي 

*BT1 خلجان 

RT إسبانيا 
RT فرنسا 

 خليج غالفستون

INIS: 1992-01-09; ETDE: 1976-10-13 

*BT1 خلجان 
*BT1 خليج مكسيكو 

RT تكساس 

 خليج فاندي

1991-09-19 

*BT1 المحيط األطلنطي 

*BT1 خلجان 
RT كندا 

 خليج كاليفورنيا

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1975-11-11 

*BT1 المحيط الهادي 

 خليج ماتا غوردا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-23 

*BT1 خلجان 

RT تكساس 

 خليج مكسيكو

1997-06-17 

*BT1 بحر الكاريبي 
NT1 خليج سان انطونيو 

NT1 خليج غالفستون 

RT غولف كوست في الواليات المتحدة 

 خليج مين

1975-12-09 

*BT1 المحيط األطلنطي 

RT ماساتشوستس 
RT نيوهامشاير 

 خليج نيويورك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-29 

*BT1 منعطف وسط األطلنطي 
RT الشاطىء الشرقي في الواليات المتحدة 

RT رف قاري 

RT نيوجرسي 
RT نيويورك 



 خليج هامبولت 341 خواص ترمودينامية

 

 

 خليج هامبولت

1996-07-18 
USE المحيط الهادي 

USE كاليفورنيا 

 خليط تسميد

INIS: 1992-03-17; ETDE: 1981-07-18 
*BT1 نفايات عضوية 

RT خلط تسميدي 

RT مياه المجارير 

 خليفة الُمذَنبَّة

USE يرقات 

 خمائر

*BT1 فطريات حقيقية 
BT1 متعّضات دقيقة 

NT1 توريوال 

NT1 فطور سّكرية 

NT2 سكارومايسيس سرفيسي 

NT1 ة  ُمبيضَّ

RT زيموسان 
RT فيْرمون 

 خماسي األريتريتول رباعي نترات

USE سي األرتيريتولرباعي نترات خما 

 خماسي الباربيتول

ETDE: 1981-04-20 

USE نمبوتال 

 خماسي المتيل ثنائي أمين

USE جيفين 

 خماسي المتيلين إمينات

USE بيبريدينات 

 خمولية

RT تآكل 

RT مقاومة التآكل 

 خنازير

USE خنزير 

 خنازير البحر

INIS: 1991-09-30; ETDE: 1981-06-15 
USE حوتيات 

 خنازير الماء

*BT1 قوارض 

 خنافس

UF )سوسات )مفردها سوسة 

*BT1 مغمدات األجنحة 

NT1 تريبوليوم 
NT1 سوسة لوزة القطن 

 خنزير

UF خنازير 

*BT1 ثدييّات 
*BT1 حيوانات أليفة 

NT1 خنزير منمنم 

RT لحم 

 خنزير منمنم

*BT1 خنزير 

 خنفساء كبيرة

USE سوسة لوزة القطن 

 خنّاق

*BT1 أمراض جرثومية 

 خوارزميات

1999-01-25 

BT1 منطق رياضياتي 
RT أنظمة تالؤمية 

RT تطور رياضياتي 

RT حلول رياضياتية 
RT  ّدوال 

RT رياضيات 

RT طرق الحساب 
RT كودات حاسوبية 

RT معالجة تدفق البيانات 

RT معالجة متجهة 

RT معالجة متوازية 

 خواص )فيزيائية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-28 

USE خواص فيزيائية 

 خواص )كيميائية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-28 
USE خواص كيميائية 

 خواص )ميكانيكية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-28 
USE خواص ميكانيكية 

 خواص إمتزازية

1992-02-23 

USE خواص اشترابية 

 خواص اشترابية

1992-02-23 

UF خواص إمتزازية 

BT1 خواص سطحية 
RT اشتراب 

RT امتزاز 

RT ماّزات 
RT ماصات 

RT ممتّزات حيوية 

 خواص االحتراق

INIS: 1992-07-10; ETDE: 1975-11-11 

UF درجة حرارة اللهب 

UF نقطة الوميض 
NT1 التهابية 

NT1 حرارة احتراق 

NT1 قيمة حرارية 
RT احتراق 

RT خواص ترمودينامية 

 خواص االنكسار

UF صعوبة االنكسار 
UF )قوة )كسر 

UF قوة االنكسار 

UF )متانة )كسر 
BT1 خواص ميكانيكية 

RT أعطال 

RT تصدعات 
RT تمّزقات 

RT كسور 

RT معامالت شدة اإلجهاد 
RT ميكانيك االنكسار 

RT هشاشة بوجود الهليوم 

RT هشاشة هدروجينية 

 خواص التزليق

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-04-24 

USE تزليق 

 خواص التوقيت

NT1 زمن صعود النبضة 

NT1 زمن ميت 

NT1 َمْيز زمني 
RT تراكم النبضات 

RT دارات قياس الزمن 

RT قياس الزمن 

 خواص الجسيمات

1996-07-18 

UF شبيه الشحنة 

NT1 إستقطابية الجسيمات 
NT2 إستقطابية كهرباء الجسيمات 

NT2 إستقطابية مغنطيسية الجسيمات 

NT1 أنصاف أقطار الجسيمات 
NT1 إيزوسبين 

NT1 سبين 

NT1 سرعة الجسيمات 
NT1 شحنة مفرطة 

NT1 عرض الجسيمات 

NT1 عوامل الشكل 
NT2 معامالت الشكل الكهرمغنطيسية 

NT2 معامالت الشكل لباولي 

NT2 معامالت الشكل لديراك 

NT1 غرابة 

NT1 فرق الكتل 
NT1 لولبية 

NT1 ندّية 

NT1  ندّيّةg 
NT1 يدوانية 

RT أعداد كمومية 

RT توجه السبين 
RT دة  قيم محدِّ

RT مدة الحياة 

 خواص الشد

UF )ّقوة )شد 
UF  ّمقاومة الشد 

BT1 خواص ميكانيكية 

NT1 َسحوبية 
NT1 مرونة 

RT إجهادات 

RT انفعاالت 

RT حد المرونة 

RT شدة الضغط 

RT  ّقص 
RT معدل االنفعال 

RT مقاومة قصوى 

 خواص القصّ 

UF )قوة ))قص 

UF  ّقوة القص 

BT1 خواص ميكانيكية 

 خواص المجّمع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-03-06 

USE مسامية 

USE نفوذية 

 خواص المجّمع )صخور(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-02-23 

USE مسامية 

USE نفوذية 

 خواص المذيب

1994-06-27 

RT استخالص بالمذيب 
RT انحاللية 

RT ذوبان 

RT مذيبات 

 خواص المرونة

USE ةمرون 

 خواص النقل الحراري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-24 

USE خواص ترمودينامية 

 خواص ترمودينامية

UF خواص النقل الحراري 

UF خواص حرارية 
SF حرارة مشع وسيط 

BT1 خواص فيزيائية 

NT1 أنتالبية 
NT2 حرارة االمتزاز 

NT2 حرارة االمتصاص 

NT2 حرارة االنحالل 
NT2 حرارة التحول 

NT3 حرارة االنصهار 

NT3  ّحرارة التبخر 
NT3 حرارة التصعد 

NT2 حرارة التفاعل 

NT3 حرارة احتراق 
NT3 حرارة التشكل 

NT3 حرارة التفكك 

NT2 حرارة المزج 
NT1 أنطالبية حرة 

NT2 أنطالبية التشكل الحرة 

NT2 كمون األكسجين 
NT1 أنطروبية 

NT1 انتثارية حرارية 

NT1 حرارة نوعية 
NT2 رة نوعية إلكترونيةحرا 

NT2 حرارة نوعية مغنطيسية 

NT2 حرارة نوعية نووية 
NT1 درجة حرارة التحول 
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NT2 درجة حرارة حرجة 

NT2 درجة حرارة نيل 
NT2 نقاط االنصهار 

NT2 نقاط الغليان 

NT2 نقطة الندى 
NT2 نقطة كوري 

NT2 نقطة المبدا 

NT1 ضغط البخار 
NT1 ضغط جزئي 

NT1 ضغط حرج 

NT1 طاقة حرة 
NT2 طاقة التشكل الحرة 

NT2 طاقة سطحية 

NT1 طاقة مختزنة 
NT1 موصلية حرارية 

RT إشعاع حراري 

RT ترموديناميك 
RT تمدد حراري 

RT توازن حراري 

RT حجم جزيئي وزني جزئي 
RT حجم مولي ظاهري 

RT خواص االحتراق 

RT عدد براندتل 
RT دة  قيم محدِّ

 خواص حرارية

USE خواص ترمودينامية 

ية  خواص حّسِّ

NT1 رائحة 

NT1 لون 

NT1 نكهة 
RT أعضاء الحس 

RT حْفظ 

RT غذاء 

 خواص سطحية

NT1 إصدارية 

NT1 امتصاصية 

NT1 انعكاسية 
NT1 توتر سطحي 

NT1 خشونة 

NT1 خواص اشترابية 
NT1 طاقة سطحية 

NT1 منطقة سطحية 

RT ابتاللية 
RT التصاق 

RT امتزاز 

RT تآكل 
RT خواص فيزيائية 

RT علم االحتكاك 

RT علم صناعة الخزفيات 
RT كتيم ضد الماء 

RT كمون سطحي 

RT معالجات سطحية 

 خواص ضوئية

BT1 خواص فيزيائية 

NT1 إصدارية 
NT1 انعكاسية 

NT1 سطوع 

NT1 عاكسية طيفية 
NT1 عتامة 

NT1 فاعلية ضوئية 

NT1 قرينة انكسار 
NT1 لمعان 

NT1 لون 

RT  مغنطيسية -آبار ضوئية 
RT امتصاصية 

RT انعراج 

RT انكسار 
RT انكسار مضاعف 

RT بصريات 

RT بصريات األلياف 
RT تبعثر الضوء 

RT زيوغ هندسية 

RT ُكسوات عاكسة 
RT لَونانية 

RT مدى الرؤية 

RT مرايا 

RT مفاعيل كهرضوئية 

RT منحني العمق الضوئي 
RT منحني طيفي للنمو 

RT منظومات ضوئية 

RT نفوذ الضوء 

 خواص فيزيائية

UF )خواص )فيزيائية 

NT1 امتصاصية 

NT1 ثخن النصف 
NT1 خواص ترمودينامية 

NT2 أنتالبية 

NT3 حرارة االمتزاز 
NT3 حرارة االمتصاص 

NT3 حرارة االنحالل 

NT3 حرارة التحول 
NT4 حرارة االنصهار 

NT4  ّحرارة التبخر 

NT4 حرارة التصعد 

NT3 حرارة التفاعل 

NT4 حرارة احتراق 

NT4 حرارة التشكل 
NT4 حرارة التفكك 

NT3 حرارة المزج 

NT2 أنطالبية حرة 
NT3 أنطالبية التشكل الحرة 

NT3 كمون األكسجين 

NT2 أنطروبية 
NT2 انتثارية حرارية 

NT2 حرارة نوعية 

NT3 حرارة نوعية إلكترونية 
NT3 حرارة نوعية مغنطيسية 

NT3 حرارة نوعية نووية 

NT2 جة حرارة التحولدر 
NT3 درجة حرارة حرجة 

NT3 درجة حرارة نيل 

NT3 نقاط االنصهار 
NT3 نقاط الغليان 

NT3 نقطة الندى 
NT3 نقطة كوري 

NT3 نقطة المبدا 

NT2 ضغط البخار 
NT2 ضغط جزئي 

NT2 ضغط حرج 

NT2 طاقة حرة 
NT3 طاقة التشكل الحرة 

NT3 طاقة سطحية 

NT2 طاقة مختزنة 
NT2 موصلية حرارية 

NT1 خواص ضوئية 

NT2 إصدارية 
NT2 انعكاسية 

NT2 سطوع 

NT2 عاكسية طيفية 
NT2 عتامة 

NT2 فاعلية ضوئية 

NT2 قرينة انكسار 
NT2 لمعان 

NT2 لون 

NT1 خواص كهربائية 
NT2 استقطابية 

NT2 تحريضية 

NT2 خواص كهرحرارية 
NT2 خواص كهرنافذية 

NT3 سماحية 

NT3  ّمفعول ِكر 
NT2 موصلية كهربائية 

NT3 مقاومة مغنطيسية 

NT3 موصلية ضوئية 

NT3 موصلية فائقة 

NT3 ناقلية أيونية 

NT4 موصلية بروتون 
NT2 وسعيّة 

NT1 خواص مغنطيسية 

NT2 تقبّض مغنطيسي 
NT2 طواعية مغنطيسية 

NT1 كثافة 

NT2  ثقل نوعي حسب المعهد األميركي للبترولapi 
NT2 كثافة جرمية 

NT1 مساحة السطح النوعية 

NT1 نفوذية 
RT تدهور حراري 

RT خواص سطحية 

RT علم المعادن الفيزيائي 

 خواص كهربائية

UF خواص كهربائية 

UF كهرباء مغنطيسية 

BT1 خواص فيزيائية 
NT1 استقطابية 

NT1 تحريضية 

NT1 خواص كهرحرارية 
NT1 خواص كهرنافذية 

NT2 سماحية 

NT2  ّمفعول ِكر 
NT1 موصلية كهربائية 

NT2 مقاومة مغنطيسية 

NT2 موصلية ضوئية 

NT2 موصلية فائقة 

NT2 ناقلية أيونية 

NT3 موصلية بروتون 
NT1 وسعيّة 

RT خواص مغنطيسية 

RT كهرباء 
RT مفاعيل كهرضوئية 

 خواص كهربائية

INIS: 1975-09-26; ETDE: 2002-06-13 
USE خواص كهربائية 

 خواص كهرحرارية

*BT1 خواص كهربائية 

 خواص كهرنافذية

*BT1 خواص كهربائية 

NT1 سماحية 

NT1  ّمفعول ِكر 

RT تنسور كهرنافذي 
RT زيوت عازلة 

RT فقد االسترخاء 

RT مواد كهرنافذة 
RT وسعيّة 

 خواص كيميائية

UF )خواص )كيميائية 
RT ألفة 

RT تدهور حراري 

RT تفاعالت كيميائية 
RT كيمياء 

 خواص مرونة

USE لدونة 

 خواص مغنطيسية

BT1 خواص فيزيائية 
NT1 تقبّض مغنطيسي 

NT1 طواعية مغنطيسية 

RT  مغنطيسية -آبار ضوئية 
RT استرخاء سبين الميون 

RT بنية نطاقية 

RT حقول مغنطيسية 
RT خواص كهربائية 

RT قوة قهرية 

RT مغانط دائمة 
RT مغانط كهربائية 

RT مغنطة 
RT مغنطيسية 

RT نظرية أبريكوسف 

 خواص ميكانيكية

UF )خواص )ميكانيكية 
UF مفاعيل ميكانيكية 

NT1 إعياء 

NT2 إعياء تآكلي 
NT2 إعياء حراري 

NT1 انضغاطية 

NT1 تمددية 
NT1 حد المرونة 

NT1 خواص االنكسار 

NT1 خواص الشد 
NT2 َسحوبية 
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NT2 مرونة 

NT1  ّخواص القص 
NT1 زحف 

NT1 دم  شدة الصَّ

NT1 شدة الضغط 
NT1 قساوة 

NT2 قساوة مكروية 

NT1 قصافة 
NT1 لدونة 

NT1 مرونة 

NT2 مرونة حرارية 
NT2 مرونة ضوئية 

NT1 معامل يونغ 

NT1 مقاومة االنثناء 
NT1 مقاومة االهتراء 

NT1 مقاومة قصوى 

NT1 نسبة بواسون 
RT إجهادات 

RT اختبار إتالفي 

RT تدهور حراري 
RT تشّوه 

RT علم الجريان 

RT علم المعادن الفيزيائي 
RT مجهرية صوتية 

RT ميكانيك الصخور 

 خواص نووية

NT1 أنصاف أقطار نووية 
NT1 عزوم كهربائية نووية 

NT1 عزوم مغنطيسية نووية 

RT بنية نووية 
RT دة  قيم محدِّ

 خوخ

*BT1 ثِمار 
RT فصيلة وردية 

 خيار

*BT1 خضروات 

*BT1 صف المغنوليّات 

 خياالت

INIS: 1994-06-27; ETDE: 1976-02-19 

UF إيزوميرات ضوئية 

UF إيزوميرات ضوئية يمينية ويسارية 
UF متخايالن ضوئيان 

UF يدواني 

BT1 متماكبات 
RT كيمياء مجسمة 

 خيزران

INIS: 1991-12-16; ETDE: 1985-11-19 
*BT1 نجيلّيات 

 خيطيات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-05-31 

USE مجموعة الخيطيات 

 َخْيمرات

BT1 فسيفسائية 

NT1 ِسجامات إشعاعية 

RT تكوين مستعمرات طحالية 
RT غرائس 

RT مناعة 

 خيول

*BT1 ثدييّات 

 داء االخضرار

INIS: 1992-06-19; ETDE: 1985-11-19 

BT1 تغيَّرات مرضية 
RT أعراض 

RT أمراض النبات 

RT أنسجة النبات 
RT أوراق 

RT كلوروفيل 

 داء البلهارسيا

*BT1 أمراض طفيلية 
RT حلزون 

RT  البلهارسيادودة 

 داء التليُّف

INIS: 1975-09-16; ETDE: 1975-10-28 
*BT1 أمراض طفيلية 

RT طفيليات 

RT مجموعة الخيطيات 

 داء الشعرينات

*BT1 أمراض طفيلية 

RT التهاب 

RT  ّتريكينال 
RT عضالت 

RT قناة معدية معوية 

 داء المثقبيّات

*BT1 أمراض طفيلية 

RT تريبانوسوما 

 داء المكّورات الخفيّة

USE توريوال 

 داء الوريقات الكبدية

*BT1 أمراض طفيلية 

RT ديدان شريطية 

 داء سّكري

*BT1 أمراض استقالبية 
*BT1 أمراض الغدد الصم 

RT أنسولين 
RT استقالب 

 دائم التجلّد

INIS: 1992-07-21; ETDE: 1976-01-23 

RT أتربة 
RT خط أنابيب نفط أالسكا 

RT قطب الشماليمناطق ال 

RT منحدر شمال أالسكا 

 داخل المنزل

2004-11-02 

RT ث الهواء بداخل المنزل  تلوُّ

RT ث هوائي شعاعي بداخل المنزل  تلوُّ
RT خارج المنازل 

 داخنات

BT1 مبيدات اآلفات 
RT بروميد المتيل 

RT تطهير الحبوب 

RT حْفظ 

 دارئات

RT أس هدروجيني 

RT سعة تعديل الحمض 

RT غازات 
RT محاليل 

 دارات )إلكترونية(

USE دارات إلكترونية 

 دارات )مغنطيسية(

USE دارات مغنطيسية 

 CAMPBELLINGدارات 

1976-08-17 

BT1 دارات إلكترونية 
RT حجرات التأين 

 FLIP-FLOPدارات 

UF  جوردان -دارات إيكليز 

*BT1 رّجاجات متعددة 

 دارات إلكترونية

UF )دارات )إلكترونية 

NT1  داراتcampbelling 

NT1 دارات التبديل 

NT2 دارات تبديل ترانزستورية 

NT1 دارات التطابق 
NT1 دارات الصهاريج 

NT1 دارات الكترونية مكروية 

NT2 دارات متكاملة 
NT2 معالجات مكروية 

NT1 دارات الكْنس 

NT1 دارات بوابة 
NT1 دارات تأخير 

NT1 دارات تتابعية 

NT1 لكهربائيةدارات تكييف الطاقة ا 
NT1 دارات رقمية 

NT1 دارات ضواغط الرص 

NT1  ّدارات عد 
NT1 دارات قياس الزمن 

NT1 دة  دارات محدِّ

NT1 دارات مطبوعة 
NT1 دارات مكافئة 

NT1 دارات منطقية 

NT1 دارات نبضية 
NT2 دارات القدح 

NT3 دارات قدح ترانزستورية 

NT2 رّجاجات متعددة 
NT3  داراتflip-flop 

NT2 مكيفات اإلشارة 

NT3 محّوالت إلى رقمي 
NT4 عارضات قائسة ماسحة 

NT4  محوالت رقمية تعمل بصمامات األشعة

 الكاتودية
NT4 محّوالت إلى أرقام ذات بقعة طيارة 

NT4 مرقمات فارئة حلزونية 

NT3 مشّكالت نبضات 
NT2 مميّزات نبضية 

NT1 متتبعات المهبط 

NT1 مفّرقات 
NT2 مميّزات نبضية 

RT إلكترونيات نانوية 

RT تأريض كهربائي 
RT تجهيزات إلكترونية 

RT تجهيزات كهربائية 

RT ترانزستورات 
RT  ّتقنيات العد 

RT دوال االستجابة 

RT قاطعات الدارات 

RT ُمرّكبات الكالم 

RT مضخات 

RT مضخمات طورية 
RT منظومات تماثلية 

RT منظومات رقمية 

RT نظرية الدارات 
RT هزازات 

 جوردان -دارات إيكليز 

USE  داراتflip-flop 

 دارات التبديل

BT1 دارات إلكترونية 

NT1 دارات تبديل ترانزستورية 

RT ثايرستورات 
RT ثيراترونات 

RT دارات بوابة 

RT  ّدارات عد 

RT قاطعات الدارات 

RT مبدالت 

RT ُمرّحالت 

 دارات التبريد الثانوية

*BT1 منظومات تبريد المفاعل 

 التطابقدارات 

BT1 دارات إلكترونية 
RT تطابق مضاد 

RT دارات نبضية 

RT طرق التطابق 
RT عدادات تلسكوبية 

RT قياس الزمن 

 دارات الصهاريج

BT1 دارات إلكترونية 

RT طاقة مختزنة 

 دارات القدح

*BT1 دارات نبضية 

NT1 دارات قدح ترانزستورية 

طّ  ََ  دارات الَق

USE مشّكالت نبضات 

 دارات الكترونية مكروية

1976-03-25 
BT1 دارات إلكترونية 
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NT1 دارات متكاملة 

NT1 معالجات مكروية 
RT إلكترونيات مكروية 

RT دارات مطبوعة 

 دارات الكْنس

BT1 دارات إلكترونية 
RT دارات قياس الزمن 

 دارات بوابة

BT1 دارات إلكترونية 

RT دارات التبديل 
RT دارات منطقية 

 دارات تأخير

BT1 دارات إلكترونية 
RT تقنية نبضية 

 دارات تبديل ترانزستورية

*BT1 دارات التبديل 

RT ديودات التبديل 

 دارات تبريد أولية

*BT1 منظومات تبريد المفاعل 

NT1 منظومات تنظيف المبّرد 

RT مرشحات كهرمغنطيسية 

 دارات تتابعية

BT1 دارات إلكترونية 

RT دارات رقمية 

 دارات تكويد

USE دارات رقمية 

 دارات تكييف الطاقة الكهربائية

1999-07-05 

UF منظومات تكييف الطاقة الكهربائية 
BT1 دارات إلكترونية 

RT قالّبات 

RT  تيار مستمر -مبدالت تيار مستمر 
RT منابع التغذية الكهربائية 

RT منظومات التحكم 

 دارات رقمية

UF دارات تكويد 

BT1 دارات إلكترونية 

RT دارات تتابعية 

 دارات شميت القدحية

USE رّجاجات متعددة 

 دارات ضواغط الرص

BT1 دارات إلكترونية 

 دارات عدّ 

BT1 دارات إلكترونية 

RT  ّأنابيب العد 

RT تقنية نبضية 

RT دارات التبديل 
RT دارات نبضية 

RT كشف اإلشعاع 
RT  ّمقاييس سرعة العد 

RT مكاشيف إشعاع 

RT واحدات تقييس 

 دارات قدح ترانزستورية

*BT1 دارات القدح 

ْصر ََ  دارات َق

INIS: 1983-10-14; ETDE: 1976-12-16 

USE صدوع كهربائية 

 دارات قياس الزمن

BT1 دارات إلكترونية 

RT خواص التوقيت 
RT دارات الكْنس 

RT زمن ميت 

RT قياس الزمن 
RT مفّرقات 

 دارات متكاملة

*BT1 ة مكرويةدارات الكتروني 

دة  دارات محّدِّ

BT1 دارات إلكترونية 

 دارات مطبوعة

BT1 دارات إلكترونية 
RT دارات الكترونية مكروية 

 دارات مغنطيسية

UF )دارات )مغنطيسية 

RT ملفات كهربائية 

 دارات مكافئة

BT1 دارات إلكترونية 

 دارات منطقية

BT1 دارات إلكترونية 
RT دارات بوابة 

 دارات نبضية

BT1 دارات إلكترونية 

NT1 دارات القدح 
NT2 دارات قدح ترانزستورية 

NT1 رّجاجات متعددة 

NT2  داراتflip-flop 
NT1 مكيفات اإلشارة 

NT2 محّوالت إلى رقمي 

NT3 عارضات قائسة ماسحة 
NT3  محوالت رقمية تعمل بصمامات األشعة

 الكاتودية

NT3 محّوالت إلى أرقام ذات بقعة طيارة 
NT3 ارئة حلزونيةمرقمات ف 

NT2 مشّكالت نبضات 

NT1 مميّزات نبضية 
RT تقنية نبضية 

RT دارات التطابق 

RT  ّدارات عد 
RT محلالت نبضية 

RT مضخمات نبضية 

RT مولدات نبضات 

RT هزازات ترانزستورية 

 دارمْستاديوم

2004-03-19 
UF 110بعد البالتين، العنصر 

UF  110عنصر 

UF  (110يونينّيليوم )العنصر 
*BT1 عناصر ما بعد األكتنيد 

 267دارمستاديوم 

2007-08-29 

*BT1 نظائر الدارمْستاديوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 269دارمْستاديوم 

2004-03-19 
UF  110 269عنصر 

*BT1 نظائر الدارمْستاديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 270دارمْستاديوم 

2004-03-19 

UF  110 270عنصر 

*BT1 نظائر الدارمْستاديوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 271دارمستاديوم 

2004-11-30 

*BT1 نظائر الدارمْستاديوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

   272دارمستاديوم 

2007-08-29 
*BT1 نظائر الدارمْستاديوم 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 273دارمستاديوم 

2007-08-29 

*BT1 نظائر الدارمْستاديوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 279رمستاديوم دا

2007-08-29 

*BT1 نظائر الدارمْستاديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 281دارمستاديوم 

2007-08-29 

*BT1 نظائر الدارمْستاديوم 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 dow  700دافع 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-04 

USE متعدد األميدات 

 دافنيا

*BT1 ُغْلصميات األرجل 

RT عوالق 

RT عوالق حيوانية 

 دافيتيت

1997-01-28 

USE معادن اليورانيوم 

USE مواد أكسيدية 

 داَكسْ 

*BT1 ذباب الفاكهة 

NT1 ذبابة الزيتون 

 داكوتا الجنوبية

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

NT1 منطقة جبلية منضدية 

RT حوض ويليستون 

RT نهر ميسوري 

 داكوتا الشمالية

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

RT حوض ويليستون 
RT نهر ميسوري 

 داالت اإلثارة

1999-05-19 

SF  شتاين -نظرية جيرجوي 
BT1  ّدوال 

*BT1 مقاطع عرضية تفاضلية 

RT اعتماد على الطاقة 
RT تفاعالت نووية 

RT مقاطع عرضية كلية 

RT مقاطع عرضية كلية 

 داالت االنتقال

BT1  ّدوال 

RT استقرار المفاعل 
RT منظومات الزمن الحقيقي 

 داالت التجزئة

BT1  ّدوال 

RT ترموديناميك 
RT ائيميكانيك إحص 

 داالت التعالق

BT1  ّدوال 



 داالت التوزع 345 دراسات الدالة الديناميكية

 

 

RT ضجيج المفاعل 

RT نماذج الجسيمات المتعالقة 

 داالت التوزع

UF توزع زمن االقامة 

UF ثوابت التوزع 

BT1  ّدوال 
RT إلكترونات الذيل 

RT أيونات الذيل 

RT استخالص بالمذيب 
RT بالزما 

RT تبادل أيوني 

RT كروماتوغرافيا التبادل األيوني 

 داالت الضرر النتروني

INIS: 1976-05-07; ETDE: 1978-03-08 

BT1  ّدوال 

RT تشعيع 
RT دفق انشطاري مكافئ 

RT دفق نتروني مسبب لألذى 

RT مفاعيل اإلشعاع الفيزيائية 

 داالت دورية

2002-09-12 

USE  ّدوال 
USE دورية 

 داالت ذاتية

BT1  ّدوال 

RT دوال موجية 
RT قيمة متوقعة 

RT ليوفيل -ورم معادلة ست 

RT ميكانيك كمومي 

 داالت طيفية

BT1  ّدوال 

NT1 كثافة طيفية 

RT عالقات التبديد 

 داالت فوق هندسية

BT1  ّدوال 

 داالت كثافة االحتمال

2007-01-08 
BT1  ّدوال 

RT إحصاء 

RT احتمال 
RT طريقة تابعيات الكثافة 

 داالت نويمان

INIS: 1975-11-07; ETDE: 2002-04-16 

USE دوال بيّسل 

ل  داالت هانكِّ

USE دوال بيّسل 

 دالة األهمية )نترون(

USE دالة األهمية النترونية 

 دالة األهمية النترونية

UF )دالة األهمية )نترون 

BT1  ّدوال 

RT تدفق مترافق 
RT تدفق نتروني 

RT نظرية االضطراب 

 دالة بالتشيك

UF بالشيك-نموذج بيث 

BT1  ّدوال 

RT نظرية تبطئة النترونات 

 دالة جوست

BT1  ّدوال 

RT تبعثر 

RT معادلة شرودنغر 

 دالة دلتا

UF دالة دلتا ديراك 

BT1  ّدوال 

RT حدود شفينغر 

 دالة دلتا ديراك

USE دالة دلتا 

 دالة ريمان

BT1  ّدوال 
RT معادالت تفاضلية 

 دالة غاما

BT1  ّدوال 

RT رياضيات 

 دالة غرين

BT1  ّدوال 

RT معادالت تفاضلية 

RT  ليوفيل -معادلة ستورم 

 دالة غوص

UF توزع غوص 

BT1  ّدوال 
RT إحصاء 

RT توّزع 

RT عمليات غوصية 

 دالة فلوكيه

BT1  ّدوال 

RT معادالت تفاضلية 

 دالة الغرانجي

UF الغرانجي 
BT1  ّدوال 

RT الميكانيك 
RT طاقة حركية 

RT طاقة كامنة 

RT معادالت الحركة 
RT معادالت الغرانج 

 دالة هاملتونية

BT1  ّدوال 

RT دورة حدية 
RT معادالت الحركة 

RT  يعقوبي -معادالت هاملتون 

RT ميكانيك كالسيكي 
RT هاملتونيات 

 دالة يعقوبي

BT1  ّدوال 

 داليّات

BT1  ّدوال 

RT طرق التغيرات 

RT طريقة تابعيات الكثافة 

 دامْ 

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1984-05-10 

USE بيرازولينات 

 داهومي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

USE بنين 

 داوثَْرم

2000-04-12 
USE أتيل فنيل 

USE ثنائي الفينيل 

 داوسونيت

2000-04-12 
*BT1 فلزات كربوناتية 

RT كربونات الصوديوم 

RT مركبات األلمنيوم 
RT هدروكسيدات 

 دبابيس )وقود(

USE إبر الوقود 

 دبال

RT أتربة 

RT حموض الفولفيك 

RT حموض دُبالية 
RT فَْرش حرجي 

 دببة

INIS: 1993-04-29; ETDE: 1986-07-08 

*BT1 ثدييّات 

 دبس السكر

INIS: 1992-05-12; ETDE: 1977-04-12 
UF )أشربة )جمع شراب 

BT1 غذاء 

RT أعالف حيوانية 
RT سكريدات 

RT قصب السكر 

 دبوسيات

1996-07-18 
USE طفيليات 

USE فطريات حقيقية 

 دبي

INIS: 1992-05-07; ETDE: 1976-08-05 

USE اإلمارات العربية المتحدة 

 دبّور

1997-01-28 

USE زنابير 

 دجاج

1996-07-08 

UF دجاجات 
*BT1 طير 

RT أسكاريدات 

 دجاجات

USE دجاج 

 دخل

1999-12-07 

UF دخل جاهز 
NT1 رسوم 

RT أرباح 

RT أسعار 
RT تضخم 

RT توزع الدخل 

RT رسوم مالية 
RT علم االقتصاد 

RT مجموعات الدخل العالي 

RT مجموعات الدخل المنخفض 
RT مستوى المعيشة 

 دخل االستطاعة

INIS: 1985-01-18; ETDE: 1977-09-19 

UF تقنين القدرة 
RT استطاعة 

 دخل جاهز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-03-17 
USE دخل 

 ُدْخن

*BT1 حبوب 

 ُدُخن عصوي

2009-04-22 
*BT1 نجيلّيات 

RT إيتانول سليلوزي 

RT كتلة حيوية 

 دراسات الجدوى

UF تحليل مهمة 

RT أداء 
RT إنتاجية 

RT اختبار 

RT اختبارات حقلية 
RT استعمال تقاني 

RT تجارب ذات مقياس مخبري 

RT تخطيط 
RT تسويق 

RT تصميم 

RT تقييم 
RT تقييم التقانة 

RT تقييمات مقارنة 

RT تنفيذ 
RT علم االقتصاد 

RT كفاءة 

 دراسات الدالة الديناميكية

INIS: 1975-10-29; ETDE: 1975-12-16 
UF )دراسات دينامية )بيولوجية 



 دراسات الطور 346 درجة حرارة حرجة

 

 

RT تقنيات االقتفاء 

RT توازن 
RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

RT عالقات الفعالية بالبنية 

RT مستحضرات صيدالنية شعاعية 
RT مسح تََسْلُسلي 

RT لجريانمعدل ا 

RT واسمات بيولوجية 
RT وظائف بيولوجية 

 دراسات الطور

RT تحويالت الطور 

RT فعالية ترمودينامية 
RT مخططات الطور 

RT مخططات كيمياحرارية 

 دراسات دينامية )بيولوجية(

INIS: 1975-10-29; ETDE: 1975-12-16 
USE دراسات الدالة الديناميكية 

 mirrorدراسة المفاعل المتقدم 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-06-20 
USE  مفاعلmars 

 دراسة دولية للغالف المغنطيسي

INIS: 1990-12-15; ETDE: 2002-06-13 

USE دراسة دولية للغالف المغنطيسي 

 دراسة دولية للغالف المغنطيسي

INIS: 1977-04-07; ETDE: 1977-10-19 

USE دراسة دولية للغالف المغنطيسي 

 للغالف المغنطيسيدراسة دولية 

INIS: 1990-12-15; ETDE: 1977-10-20 

UF دراسة دولية للغالف المغنطيسي 

UF دراسة دولية للغالف المغنطيسي 
RT حقل جيومغنطيسي 

RT ذيل في الغالف المغنطيسي 

RT غالف بالزمي 
RT غالف مغنطيسي 

RT غالف مغنطيسي أرضي 

RT فاصل بالزمي 
RT فاصل مغنطيسي 

 لتجربة فولكيندراسة نووية 

2000-04-12 

USE  مفاعلvenus 

 ُدراق

*BT1 أمراض الغدد الصم 

RT غدة درقية 

RT فرط الدرق 
RT قصور الدرق 

 درب التبانة

UF مجّرة محلية 
BT1 مجّرات 

RT فضاء بين نجمي 

 درجات الحرية

INIS: 1985-07-22; ETDE: 1986-10-07 
RT إحصاء 

RT الميكانيك 

RT ترموديناميك 
RT تغيرات 

 (k 0013-0000درجة الحرارة  )

2000-04-12 

USE   0013-0000مجال درجات الحرارة k 

 (k 0065-0013درجة الحرارة  )

2000-04-12 

USE   0065-0013مجال درجات الحرارة k 

 (k 0273-0065درجة الحرارة  )

2000-04-12 

USE  0273-0065مجال درجات الحرارة 

 (k 0400-0273درجة الحرارة  )

2000-04-12 
USE   0400-0273مجال درجات الحرارة k 

 (k 1000-0400درجة الحرارة  )

2000-04-12 
USE   1000-0400مجال درجات الحرارة k 

 (k 4000-1000درجة الحرارة  )

2000-04-12 

USE   4000-1000مجال درجات الحرارة k 

 وما فوق(  k 4000درجة الحرارة  )

2000-04-12 

USE   4000مجال درجات الحرارة  فوق k 

 (k 0درجة الحرارة )

2000-04-12 

USE درجة الحرارة صفر كلفن 

 درجة الحرارة )األرضية(

INIS: 1993-07-06; ETDE: 2002-06-13 
USE درجة الحرارة العادية 

 درجة الحرارة )اإللكترونية(

USE درجة حرارة اإللكترونات 

 درجة الحرارة )األيونية(

USE درجة حرارة أيونية 

 درجة الحرارة )االنتقالية(

USE درجة حرارة التحول 

 درجة الحرارة )البروتونية(

USE درجة حرارة بروتونية 

 درجة الحرارة )السائدة(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-17 

USE درجة الحرارة العادية 

 درجة الحرارة )الفوتونية(

USE درجة الحرارة الفوتونية 

 درجة الحرارة )النترونية(

USE درجة حرارة نترونية 

 درجة الحرارة )النووية(

USE درجة حرارة نووية 

 درجة الحرارة )ديباي(

USE درجة حرارة ديباي 

 درجة الحرارة العادية

INIS: 1993-07-06; ETDE: 1976-03-22 
UF حرارة شاملة 

UF )درجة الحرارة )األرضية 

UF )درجة الحرارة )السائدة 
UF )درجة حرارة )الغالف الجوي 

UF درجة حرارة البيئة 

UF درجة حرارة الجو 

RT تابعية لدرجة الحرارة 

RT تحكم بدرجة الحرارة 

RT تدرجات درجة الحرارة 
RT تغير مناخي 

RT توزع درجة الحرارة 

RT خارج المنازل 
RT شتاء نووي 

RT قياس درجة الحرارة 

RT مجال درجات الحرارة 
RT نماذج المناخ 

 درجة الحرارة الفوتونية

UF )درجة الحرارة )الفوتونية 
RT طاقة 

RT فوتونات 

 درجة الحرارة القديمة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-11-19 
RT علم المستحاثات 

RT قياس درجة الحرارة 

 درجة الحرارة المطلقة

1992-09-30 
USE درجة الحرارة صفر كلفن 

 درجة الحرارة صفر كلفن

INIS: 1992-09-30; ETDE: 1992-02-10 
UF ( 0درجة الحرارة k) 

UF درجة الحرارة المطلقة 

RT يات  قّرِ

RT مجال درجات الحرارة 

 درجة حرارة )الجسم(

USE درجة حرارة الجسم 

 درجة حرارة )الغالف الجوي(

INIS: 1993-07-06; ETDE: 2002-06-13 

USE عاديةدرجة الحرارة ال 

 درجة حرارة أيونية

UF )درجة الحرارة )األيونية 

UF درجة حرارة بالزمية 
RT أيونات 

RT طاقة 

 درجة حرارة اإللكترونات

UF )درجة الحرارة )اإللكترونية 
UF درجة حرارة بالزمية 

RT إلكترونات 

RT طاقة 

 درجة حرارة البئر

INIS: 1992-07-21; ETDE: 1978-12-11 

BT1 درجة حرارة الخزان 

RT قياس درجة الحرارة 

 درجة حرارة البيئة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-22 

USE درجة الحرارة العادية 

 درجة حرارة التحول

UF )درجة الحرارة )االنتقالية 

*BT1 خواص ترمودينامية 

NT1 درجة حرارة حرجة 
NT1 درجة حرارة نيل 

NT1 نقاط االنصهار 

NT1 نقاط الغليان 
NT1 نقطة الندى 

NT1 نقطة كوري 

NT1 نقطة المبدا 
RT  قَصوف -انتقاالت َسحوب 

RT تحويالت الطور 

 درجة حرارة الجسم

UF )درجة حرارة )الجسم 
NT1 فرط الحرارة 

NT1 نقص الحرارة 

RT إجهاد حراري 
RT تنظيم حراري 

RT حّمى 

RT فيزيولوجيا 

 درجة حرارة الجو

INIS: 1993-07-06; ETDE: 2002-06-07 

USE درجة الحرارة العادية 

 درجة حرارة الخزان

INIS: 1992-07-21; ETDE: 1978-12-11 

NT1 درجة حرارة البئر 

RT قياس درجة الحرارة 

 درجة حرارة اللهب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-11 

USE خواص االحتراق 

 درجة حرارة بروتونية

UF )درجة الحرارة )البروتونية 

RT بروتونات 

RT طاقة 

 درجة حرارة بالزمية

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-04-26 

USE درجة حرارة أيونية 

USE درجة حرارة اإللكترونات 

 درجة حرارة حرجة

*BT1 درجة حرارة التحول 

RT تحويالت الطور 

RT حالة فوق حرجة 
RT مخططات الطور 

RT معالجات حرارية 



 درجة حرارة دون منخفضة 347 دفقات أشعة سينية كونية

 

 

 درجة حرارة دون منخفضة

1992-01-23 
USE   0013-0000مجال درجات الحرارة k 

 درجة حرارة ديباي

UF )درجة الحرارة )ديباي 

RT حرارة نوعية 

 درجة حرارة عالية

1992-02-04 

USE   1000-0400مجال درجات الحرارة k 

 درجة حرارة عالية جدا  

1992-01-23 

USE   4000-1000مجال درجات الحرارة k 

 درجة حرارة فوق عالية

1992-07-03 
USE   4000مجال درجات الحرارة  فوق k 

 درجة حرارة كوري

USE نقطة كوري 

 درجة حرارة متوسطة

1992-01-23 

USE   0400-0273مجال درجات الحرارة k 

 درجة حرارة منخفضة

1992-01-23 
USE  0273-0065مجال درجات الحرارة 

 درجة حرارة منخفضة جدا  

1992-01-23 

USE   0065-0013مجال درجات الحرارة k 

 درجة حرارة نترونية

UF )درجة الحرارة )النترونية 

RT طاقة 

RT نترونات 

RT نترونات حرارية 

 درجة حرارة نووية

UF )درجة الحرارة )النووية 
RT طاقة 

RT نموذج التبخر 

RT نوى 

 درجة حرارة نيل

UF نقطة نيل 

*BT1 درجة حرارة التحول 

RT طواعية مغنطيسية 
RT مغنطيسية حديدية مضادة 

 درع

INIS: 1999-02-23; ETDE: 1976-09-28 
RT قذائف 

RT مدافع 

 درنات

NT1 بطاطا 
RT نباتات 

 درنات البطاطا

USE بطاطا 

 درنات صخرية

2000-01-20 

BT1 رواسب جيولوجية 

RT صخور 
RT فلزات 

 دروسوفيال

*BT1 ذباب الفاكهة 

 25دريئة ألمنيوم 

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1979-05-25 
BT1 أهداف 

 26دريئة ألمنيوم 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1982-11-08 
BT1 أهداف 

 دّراجات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-04 

BT1 َمْركبات 

 دّراجات ذات محّرك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 
BT1 َمْركبات 

 ُدّراق

*BT1 ثِمار 

RT أشجار الفاكهة 
RT فصيلة وردية 

 َدْسغ

2000-04-12 

RT اشتعال مرتد 
RT انتشار اللهب 

RT تبخر 
RT حّراقات 

RT لهب 

 تروميتامين -دسيالمين 

UF ثالثي دسيل األمين 

*BT1 أمينات 

BT1 وسطاء مخلبية 

 دعائم

UF )أعمدة )بنيوية 
BT1 بُنى ميكانيكية 

NT1 أساسات 

NT1 دعامات معززة 
NT2 دعائم الحاجب 

NT1 مناصب الوقود 

RT تجهيزات منجمية 
RT تقوية الدعم 

RT تقييدات قلب المفاعل 

RT دعامات المحفِّز 
RT محازيق سقفية 

RT مقيّدات 

 دعائم الحاجب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-04-09 

*BT1 دعامات معززة 

RT استثمار منجمي 

 دعامات المحفِّّز

INIS: 1992-01-16; ETDE: 1978-06-14 

UF )ساندات )حفّاز 

RT دعائم 
RT ركازات 

RT محفّز 

 دعامات معززة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-24 
*BT1 دعائم 

NT1 دعائم الحاجب 

 دعم بالطاقة الشمسية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-10-07 

SF دعم طاقي 

RT محطات توليد كهرباء ذات وقود أحفوري 
RT منشآت توليد الكهرباء الشمسية الحرارية 

RT مواءمة رجعية 

 دعم طاقي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-10-07 
SEE دعم بالطاقة الشمسية 

 دغل األرنب

INIS: 1994-08-22; ETDE: 1982-03-11 

USE َجْنبات، شجيرات 
USE صف المغنوليّات 

 دفاع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-23 
USE دفاع وطني 

 دفاع بالصواريخ البالستية

INIS: 1994-09-08; ETDE: 1984-11-29 

UF مبادرة الدفاع االستراتيجي 
BT1 دفاع وطني 

RT أسلحة طاقة موجهة 

RT أسلحة فضائية 
RT أسلحة نووية 

RT أمن وطني 

 دفاع مدني

BT1 دفاع وطني 
RT إخالء 

RT أسلحة نووية 

RT أمان 
RT انفجارات نووية 

RT بِنى تحت سطحية 

RT ترحيل السكان 
RT جماعات بشرية 

RT سقط محلّي 

RT واقيات 
RT وقاية من اإلشعاع 

 دفاع وطني

UF دفاع 

SF قرار اإلنتاج الدفاعي 
NT1 دفاع بالصواريخ البالستية 

NT1 دفاع مدني 

RT أسلحة فضائية 
RT أسلحة نووية 

RT حرب 

RT ريةمساعدة عسك 
RT منشآت عسكرية 

RT مواقع الصواريخ 

 دفع

2000-04-12 

USE نبضات 

 َدْفع

NT1 دفع أيوني 
NT1 دفع كهربائي شمسي 

RT دفّاعات تحكم 

RT مفاعالت الدسر 
RT منظومات الدسر 

RT منظومات دفع أيونية 

RT نقل 

 دفع )اندفاع خطي(

INIS: 1983-02-03; ETDE: 2002-06-13 

USE اندفاع خطي 

 دفع أيوني

INIS: 1976-02-18; ETDE: 1976-04-19 

BT1 دَْفع 

RT منظومات دفع أيونية 

 دفع كهربائي شمسي

2000-04-12 

BT1 دَْفع 

 دفق )نتروني(

USE دفق نتروني 

 دفق انشطاري مكافئ

INIS: 1976-05-07; ETDE: 1978-03-08 

*BT1 دفق نتروني مسبب لألذى 
RT تشعيع 

RT داالت الضرر النتروني 

RT مفاعيل اإلشعاع الفيزيائية 

 دفق نتروني

UF )دفق )نتروني 

NT1 دفق نتروني مسبب لألذى 

NT2 دفق انشطاري مكافئ 
RT تدفق نتروني 

 دفق نتروني مسبب لألذى

INIS: 1976-05-07; ETDE: 1978-03-08 

BT1 دفق نتروني 
NT1 دفق انشطاري مكافئ 

RT تدفق نتروني 

RT تشعيع 

RT توليد الهدروجين البيني 

RT توليد الهليوم البيني 
RT داالت الضرر النتروني 

RT قساوة إشعاعية 

RT مفاعيل اإلشعاع الفيزيائية 

 دفقات أشعة سينية كونية

INIS: 1983-02-04; ETDE: 1981-03-17 

*BT1 إشعاع كوني أولي 



 دفقات غاما الكونية 348 دنا

 

 

*BT1 منابع األشعة السينية الكونية 

RT  إشعاعx 
RT دفقات غاما الكونية 

 دفقات غاما الكونية

*BT1 إشعاع كوني أولي 

RT دفقات أشعة سينية كونية 
RT منابع غاما الكونية 

 دفن أرضي غير عميق

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-04-29 

USE تخزين أرضي 

 دفن النفايات

SEE تخزين أرضي 

SEE طرح تحت أرضي 

 دفيئات

1992-08-25 

BT1 أبنية 

NT1 لة  دفيئات ُمتصَّ
RT زراعة 

RT علم البستنة 

RT مزرعة مائية 

لة  دفيئات ُمتصَّ

INIS: 1992-08-25; ETDE: 1979-02-27 

*BT1 دفيئات 

RT منظومات تدفئة شمسية سلبية 

 دفيقات )حرارية(

USE دفيقات حرارية 

 دفيقات )سائل(

INIS: 1975-10-09; ETDE: 1975-12-16 
USE نفايات سائلة 

 دفيقات )غازية(

INIS: 1975-10-09; ETDE: 1975-12-16 

USE نفايات غازية 

 دفيقات )كيميائية(

INIS: 1982-08-27; ETDE: 1975-12-16 

USE دفيقات كيميائية 

 دفيقات إشعاعية

UF )دفيقات)إشعاعية 

*BT1 نُفايات مشعّة 

RT إطراح مكدّس 
RT إعادة تعليق الجسيمات 

RT دفيقات كيميائية 

RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 
RT نفايات سائلة 

RT نفايات غازية 

 دفيقات حرارية

UF )دفيقات )حرارية 
UF نة  دفيقات مسخَّ

SF )إصدار )صناعي 

SF تبدد حراري 
RT تلُّوث حراري 

RT حرارة النفايات 

RT ضريبة اإلصدارات 
RT متدفقات باردة 

RT مصارف حرارية 

 دفيقات سائلة

USE نفايات سائلة 

 ت غازيةدفيقا

USE نفايات غازية 

 دفيقات كيميائية

1975-10-09 
UF )دفيقات )كيميائية 

*BT1 نفايات كيميائية 

RT إطراح مكدّس 
RT إعادة تعليق الجسيمات 

RT دفيقات إشعاعية 

RT رقابة تلّوث المياه 
RT طرح نفايات غير مشعة 

RT ث  مكافحة التلوُّ

RT ثات  ملّوِ
RT نفايات سائلة 

RT نفايات صناعية 

RT نفايات غازية 

نة  دفيقات مسخَّ

USE دفيقات حرارية 

 دفيقات)إشعاعية(

INIS: 1975-10-09; ETDE: 1975-12-16 

USE دفيقات إشعاعية 

 دفّاعات تحكم

1996-07-16 

NT1 منظومات دفع أيونية 
RT دَْفع 

RT سفن 

RT صواريخ 
RT مركبات فضائية 

RT منظومات الدسر 

RT وضع 

 وسيةدقائق كيل

RT بالزما الدم 

RT شحميات 

 دقدقة بالكريات

UF تطريق 
*BT1 تصنيع على البارد 

BT1 معالجات سطحية 

RT إزالة القشور المترسبة 
RT تقسية سطحية 

RT تنظيف سطحي 

 دقيق الشيل النفطي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-01 

RT صخر الشيل النفطي 

 دقّة

UF ضبط 
RT أخطاء 

RT تغاير البيانات 

RT تفاوت 
RT تفتيش 

RT حساسية 

RT خصوصية 
RT معايرة 

RT معيارات معايرة 

RT َمْيز 
RT نسبة اإلشارة إلى الضجيج 

RT وثوقية 

 دكرون

UF )ترلين )داكرون 
RT أقمشة 

RT ألياف 

RT حمض رباعي الفتاليك 

RT غليكوالت 

كستران  دِّ

*BT1 بدائل الدم 
*BT1 متعدد السكريدات 

كسترين  دِّ

UF صمغ النشاء 

*BT1 متعدد السكريدات 

 دالفين

INIS: 1991-09-30; ETDE: 1981-06-15 

USE حوتيات 

 دلتات نهرية

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1983-08-25 

BT1 مناطق ساحلية 

RT أنهار 

RT رواسب 

RT شواطئ 

RT مستنقعات 

ْلفينيون  دِّ

USE فصيلة الحوذانيات 

 الحاسوبي للمعطيات النووية CINDAدليل 

BT1 منظومات معلومات 

RT بيانات 
RT تفاعالت نووية 

RT مجموعات المعطيات النووية 

RT مقاطع عرضية 
RT نترونات 

 الحاسوبي seedisدليل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-11-10 

SEE منظومات معلومات 

 دليل اإلنقسام الخيطي

RT إنقسام خيطي 

 دم

*BT1 سوائل الجسم 
NT1 بالزما الدم 

NT2 مصل الدم 

NT1 خاليا دموية 
NT2 ُصفيحات دموية 

NT2 كريات بيضاء 

NT3 أِسسات 

NT3 )َحمضات )أليف األيوزين 

NT3 خاليا قاتلة طبيعية 

NT3 خاليا لمفاوية 
NT3 َعِدالت 

NT3 وحيدات 

NT2 كريات حمراء 
NT3 خاليا شبكية 

RT أمراض دموية 

RT يّةإْنتانَم 
RT استتباب 

RT م بولي  تسمُّ

RT تشعيع خارج جسمي 
RT تشّكل الدم 

RT تعداد كريات الدم 

RT تنفُّس 
RT دوران الدم 

RT زمر الدم 

RT عوامل دََمويّاتية 
RT نزف 

RT نسيج ضام 

RT نقل الدم 
RT نقي العظم 

RT هيموزيدرين 

RT هيموسيانين 

 دماغ

*BT1 أعضاء 

*BT1 جهاز عصبي مركزي 

NT1 بصالت شمية 
NT1 ُحَصْين 

NT1 مخ 

NT2 ية  قشرة مّخِ
NT1 مخيخ 

NT1 مهاد 

NT1 وطاء 

RT إندورفينات 

RT اضطرابات عقلية 
RT التهاب الدماغ 

RT  ًتخطيط الدماغ كهربائيا 

RT ُجْمُجمة 
RT رأس 

RT ية  شرايين مّخِ

RT غدة صنوبرية 

 دمج )بيولوجي(

INIS: 1983-02-03; ETDE: 1983-03-07 

USE قَْبط 

 دنا

1997-06-17 
UF حمض ديسوكسي ريبو النوكلئيد 

UF حمض ديوكسي ريبونكلييك 

UF حمض نووي ديوكسي بنتوزي 
*BT1 حموض نووية 

NT1 دنا مأشوب 

NT1 ُشدَف صبغية 
NT1 قليالت النوكليوتيد 

RT إعادة تنشيط الخلية المضيفة 

RT إكسونات 
RT إنترونات 

RT أوبيرونات جينية 
RT ت الدنابوليميرازا 



 دنا مأشوب 349 دوالّ 

 

 

RT تسلسَل الدنا 

RT تشكيلة لولبية 
RT تصليح الدنا 

RT تنسُّخ الدنا 

RT )تهجين )في الموقع 
RT )جسيمات نووية )نوكليوزومات 

RT دَناز 

RT صبغيات 
RT صبغيات بشرية 

RT ُصدُوع الطيقان 

RT طريقة فولجين 
RT كلَونة الدنا 

RT الت الدنا  ُمَوّصِ

RT )هندسة جينية )وراثية 

 دنا مأشوب

INIS: 1984-07-20; ETDE: 1981-04-17 

*BT1 دنا 

RT تآُشب جيني 

RT تضخيم الجينة 

RT تعابُر 

RT تقانة حيوية 
RT تهجين الدنا 

RT طفرات جينيّة 

RT قليالت النوكليوتيد 

 َدناز

UF ديوكسي ريبونوكلياز 

UF )نوكلياز )ريبونيوكلياز منزوع األكسجين 
*BT1 نوكليازات 

NT1 نكليازات داخلية 

RT بروتينات نووية 
RT دنا 

 دندريدات

BT1 بلّورات 

RT طريقة التنمية الذاتية 

 دندريميرات

2014-03-28 

 جزيئات متفرعة متكررة.

BT1 جزيئات 
RT بوليمرات 

RT مواد متناهية الصغر 

 دنمارك

BT1 بلدان متطورة 

*BT1 سكاندنافيا 

RT ُجُزر  فيرو 
RT غرينلندا 

RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 

 دهانات

BT1 ُكسوات 

NT1 دهانات متألقة 

RT أصبغة 

RT حماية من التآكل 

 دهانات متألقة

*BT1 دهانات 

RT ملونات القرص 

 دهن الزبدة

1996-10-22 

USE ثالثي الغليسريدات 

USE دهون 

 دهن الصوف

1996-10-23 

USE إسترات 

USE ستيروالت 
USE شحميات 

 دهون

1996-10-22 

UF دهن الزبدة 
RT شحميات 

RT غذاء 

RT ِلْبتين 
RT نسيج شحمي 

 دواجن

USE طير 

 دوارات سافونيوس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-02-19 
BT1 دّوارات 

RT عنفات ذات محور شاقولي 

ضة ديناميكية  دوارات محّرِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-09-13 
USE عنفات ذا محور أفقي 

 قدوار

USE صناديق 

 دواسر

2000-04-12 

SEE متفجرات 

SEE وقود 

 دوافن كبريتية

2000-04-12 

BT1 )يحاميم )ج يحموم 

 دوال أيري

BT1  ّدوال 
RT معادالت تفاضلية 

 دوال االستبقاء

UF وظائف اإلفراغ 
BT1  ّدوال 

RT احتباس 

RT تابعية للزمن 
RT حجرات 

RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

 دوال االستجابة

BT1  ّدوال 
RT بُنى ميكانيكية 

RT تحليل الحساسية 

RT تحليل وسيطي 
RT دارات إلكترونية 

RT نماذج بنيوية 

RT نماذج رياضياتية 
RT وسائل القياس 

 دوال البنية

BT1  ّدوال 
RT بنية الجسيمات 

RT  ليباتوف -عالقة غريبوف 

RT  مفعولemc 
RT نماذج الجسيمات 

 دوال الترجيح

BT1  ّدوال 

RT إحصاء 
RT كريجينغ 

 دوال الذروة

BT1  ّدوال 

RT عوامل الشكل 
RT نظرية الحقول الكمومية 

 دوال العمل

BT1  ّدوال 
RT إصدار اإللكترونات 

RT أنابيب إلكترونية 

RT طاقة 
RT طاقة االرتباط 

RT كمون سطحي 

RT معادن 

 دوال القوة

BT1  ّدوال 

RT قوى الهزاز 

RT مستويات الطاقة 

 دوال بيّسل

UF داالت نويمان 

UF داالت هانِكل 

BT1  ّدوال 
RT سلسلة نويمان 

 دوال تحليلية

BT1  ّدوال 
RT تطور رياضياتي 

RT كسور مستمرة 

RT  مصفوفةs 

 دوال حدودية استقرائية

INIS: 1978-09-28; ETDE: 1978-10-19 

BT1  ّدوال 

RT استقراء داخلي 
RT حدوديّات 

RT رياضيات 

RT نشر السلسلة 

 دوال فيرشتراس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-23 

BT1  ّدوال 

RT رياضيات 

 دوال موجية

BT1  ّدوال 

RT آبار كمومية 

RT تشابك كمومي 

RT تقريب فجائي 

RT تهجين 
RT حاالت كمومية 

RT داالت ذاتية 

RT طريقة سالتر 
RT  كمونmuffin-tin 

RT مؤثرات اإلسقاط 

RT مبرهنة بريلوان 
RT متحوالت خفية 

RT معادلة شرودنغر 

RT معامالت النََّسب الجزئي 

 دواليب العطالة

BT1 تجهيزات تخزين الطاقة الميكانيكية 

BT1 دّوارات 

*BT1 منظومات تخزين الطاقة 

RT تخزين الطاقة 

RT تخزين طاقة بدوالب العطالة 

RT َمْركبات مسيَّرة بدوالب العطالة 

 دوالّ 

1996-04-16 

UF داالت دورية 
SF دواّل القسر 

NT1 توافقيات كروية 

NT1 حدوديّات 
NT2 كثيرات حدود الغير 

NT2 كثيرات حدود ليجندر 

NT2 كثيرات حدود هرميت 
NT1 داالت اإلثارة 

NT1 داالت االنتقال 

NT1 داالت التجزئة 
NT1 داالت التعالق 

NT1 داالت التوزع 

NT1 داالت الضرر النتروني 
NT1 داالت ذاتية 

NT1 داالت طيفية 

NT2 كثافة طيفية 
NT1 داالت فوق هندسية 

NT1 داالت كثافة االحتمال 

NT1 دالة األهمية النترونية 
NT1 دالة بالتشيك 

NT1 دالة جوست 

NT1 دالة دلتا 
NT1 دالة ريمان 

NT1 دالة غاما 

NT1 دالة غرين 
NT1 دالة غوص 

NT1 دالة فلوكيه 

NT1 دالة الغرانجي 

NT1 دالة هاملتونية 

NT1 دالة يعقوبي 

NT1 داليّات 
NT1 دوال أيري 

NT1 دوال االستبقاء 

NT1 دوال االستجابة 
NT1 دوال البنية 

NT1 دوال الترجيح 

NT1 دوال الذروة 
NT1 دوال العمل 

NT1 دوال القوة 



 دواّل القسر 350 دودة لوزة القطن

 

 

NT1 دوال بيّسل 

NT1 دوال تحليلية 
NT1 دوال حدودية استقرائية 

NT1 دوال فيرشتراس 

NT1 دوال موجية 
RT تفّرد 

RT حلول دقيقة 

RT خوارزميات 
RT رياضيات 

RT صفيحة ريمان 

RT عالقات تكرار 
RT معادالت 

RT نشر السلسلة 

 دواّل القسر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-11-20 
SEE  ّدوال 

 دوامات

2013-12-13 

*BT1 تيارات مائية 
RT بحار 

RT ريح 

 دوامات مغنطيسية

USE تدفق مغنطيسي 

 دوبامين

*BT1 أمينات 

*BT1 متعدد الفنوالت 
*BT1 محاكيات الودي 

*BT1 مقويات القلب 

*BT1 مات عصبية  منّظِ
RT ثنائي هدروكسي فنيل أالالتين 

RT سبيبرون 

RT كاتيكول ناري 

 دوبلرونات

2000-04-12 

USE أشباه جسيمات 

 دوبنا

2000-04-12 

*BT1 االتحاد الروسي 

 jinrدوبنا، 

INIS: 1975-10-09; ETDE: 2002-06-13 
USE معهد مشترك للبحوث النووية 

 دوبنيوم

2004-03-18 

UF 105بعد التانتاليوم، العنصر 
UF  105عنصر 

UF  105العنصر  -هاهنيوم 

UF  (105يونّيلبتيوم )العنصر 

*BT1 عناصر ما بعد األكتنيد 

 255دوبنيوم 

2004-03-18 
UF  105 255عنصر 

*BT1 نظائر الدوبنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 256دوبنيوم 

2004-03-18 

UF  105 256عنصر 
*BT1 نظائر الدوبنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 257دوبنيوم 

2004-03-18 

UF  105 257عنصر 
*BT1 نظائر الدوبنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 ئينظائر مشعة من االنشطار التلقا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 258دوبنيوم 

2004-03-19 

UF  105 258عنصر 
*BT1 نظائر الدوبنيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 259دوبنيوم 

2004-03-19 

UF  105 259عنصر 
*BT1 نظائر الدوبنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 260دوبنيوم 

2004-03-19 

UF  105 260عنصر 

*BT1 نظائر الدوبنيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 261دوبنيوم 

2004-03-19 
UF  105 261عنصر 

*BT1 نظائر الدوبنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 ظائر مشعة من االنشطار التلقائين 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 262دوبنيوم 

2004-03-19 
UF  105 262عنصر 

*BT1 نظائر الدوبنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 263دوبنيوم 

2004-03-19 

UF  105 263عنصر 
*BT1 نظائر الدوبنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

   264دوبنيوم 

2007-01-24 

*BT1 ومنظائر الدوبني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 265دوبنيوم 

2007-01-24 

*BT1 نظائر الدوبنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 266دوبنيوم 

2007-01-24 
*BT1 نظائر الدوبنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 267دوبنيوم 

2007-01-24 

*BT1 نظائر الدوبنيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 268دوبنيوم 

2006-10-11 

*BT1 نظائر الدوبنيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 269دوبنيوم 

2007-01-24 
*BT1 نظائر الدوبنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 دوترة

BT1 تفاعالت كيميائية 

RT نزع الهدروجين 
RT هدرجة 

 دوتريدات الليتيوم

*BT1 دوتيريدات 

*BT1 هدريدات الليتيوم 

 دوتريدات الهدروجين

1976-03-02 

UF هدريد الدوتوريوم 
*BT1 دوتيريدات 

RT دوتوريوم 

RT 1هدروجين 

 دوتوريوم

UF  2هدروجين 

*BT1 نظائر الهدروجين 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

RT دوتريدات الهدروجين 
RT ديترونات 

RT وقود نووي حراري 

 دوتيريدات

1986-03-04 

*BT1 مركبات الدوتوريوم 

NT1 دوتريدات الليتيوم 
NT1 دوتريدات الهدروجين 

 دودة البلهارسيا

*BT1 ُمثَّقبات 

RT داء البلهارسيا 

 دودة الحرير

UF يّة  قّزِ

*BT1 فراشات ليلية 

 دودة ثمار التفاح

UF دودة ثمار التفاح 
*BT1 فراشات ليلية 

RT تفاح 

 دودة ثمار التفاح

INIS: 1975-12-19; ETDE: 1979-05-03 

USE دودة ثمار التفاح 

ية ّصِّ  دودة ّشِّ

UF نيوسترونجيلوس 
BT1 طفيليات 

*BT1 مجموعة الخيطيات 

RT أمراض طفيلية 

 دودة لوزة القطن

UF هليوثيس 



 دودكان 351 دورانيكل

 

 

*BT1 فراشات ليلية 

RT نباتات القطن 

 دودكان

*BT1 ألكانات 

 دور )مفاعل(

USE دور المفاعل 

 دور األوردوفيسي

INIS: 1992-04-14; ETDE: 1977-10-19 
*BT1 حقب الباليوزدي 

 دور الباليوجين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-10-20 
USE دور الثالث 

 دور البنسلفاني

INIS: 1992-05-22; ETDE: 1977-10-19 

USE دور الكربوني 

 دور الترياسي

INIS: 1992-04-14; ETDE: 1977-10-19 

*BT1 حقب الحياة المتوسطة 

 دور الثالث

INIS: 1992-04-14; ETDE: 1977-10-19 

UF دور الباليوجين 

UF دور النيوجين 
UF عصر األوليغوسين 

UF عصر الباليوسين 

*BT1 حقب الحياة الحديثة 
NT1 عصر اإليوسين 

NT1 عصر البليوسين 

NT1 الميوسين عصر 

 دور الجوراسي

INIS: 1992-04-14; ETDE: 1977-10-19 

*BT1 حقب الحياة المتوسطة 

 دور الديفوني

INIS: 1992-04-14; ETDE: 1977-10-19 
*BT1 حقب الباليوزدي 

 دور الرابع

INIS: 1992-04-14; ETDE: 1977-10-19 
UF عصر الهولوسين 

*BT1 حقب الحياة الحديثة 

NT1 عصر البليستوسين 

 دور السيلوري

INIS: 1992-04-14; ETDE: 1977-10-19 

*BT1 حقب الباليوزدي 

 دور الكربوني

INIS: 1992-05-22; ETDE: 1977-10-20 

UF دور البنسلفاني 

UF دور الميسيسيبي 

*BT1 حقب الباليوزدي 

 دور الكريتاسي

INIS: 1992-04-14; ETDE: 1977-10-19 

*BT1 حقب الحياة المتوسطة 

 دور الكمبري

INIS: 1992-04-14; ETDE: 1977-10-19 

*BT1 حقب الباليوزدي 

 دور الكمون

INIS: 1985-03-19; ETDE: 1985-04-09 
USE زمن كامن 

 دور المفاعل

UF )دور )مفاعل 

RT حركيات المفاعل 

RT طريقة روّسي ألفا 

 دور الميسيسيبي

INIS: 1992-05-22; ETDE: 1977-10-19 
USE دور الكربوني 

 دور النيوجين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-10-20 

USE دور الثالث 

 دور برمي

INIS: 1992-04-14; ETDE: 1977-10-19 
UF عصر روتليجند 

SF نشوء جبال األباالش 

*BT1 حقب الباليوزدي 

 دور ضوئي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-08-09 

RT إشعاع مرئي 

RT تغيرات يومية 

 دورات )ترموديناميكية(

USE دورات حرارية 

 دورات الرفع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 
UF دورات رفع الرغوة 

UF دورات صعود الزبد 

UF  دورة صعود الزبد في تحويل طاقة المحيطات

 الحرارية

SF دورة رفع الماء 

BT1 دورات حرارية 
NT1 دورات رفع قطيرات الضباب 

RT منشآت طاقة المحيطات الحرارية 

RT منظومات دارة مفتوحة 

 دورات القْطف

1984-04-04 

RT دورات حرارية 

 دورات حرارية

1996-08-05 

UF )دورات )ترموديناميكية 

NT1 دورات الرفع 
NT2 دورات رفع قطيرات الضباب 

NT1 دورات قاعية 

NT1 دورات مشتركة 
NT1  دورةotto 

NT1 دورة إريكسون 

NT1 دورة برايتون 
NT1 دورة تبريد باالمتصاص 

NT1 دورة تبريد بضغط البخار 

NT1 دورة رانكين 
NT1 دورة ستيرلنغ 

NT1 دورة فيلومييه 

NT1 دورة كارنو 
RT ترموديناميك 

RT دورات القْطف 

RT محركات حرارية 
RT منظومات بخار وميضي 

RT منظومات تدفق كلية 

RT منظومات موائع ثنائية 

 دورات رفع الرغوة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 

USE دورات الرفع 

 دورات رفع قطيرات الضباب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 

UF  دورة صعود السديم في تحويل طاقة المحيطات

 الحرارية
SF دورة رفع الماء 

*BT1 دورات الرفع 

 دورات صعود الزبد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 
USE دورات الرفع 

 دورات قاعية

1996-08-05 

BT1 دورات حرارية 

 دورات مشتركة

1991-10-03 

BT1 دورات حرارية 
RT طاقة كهربائية 

RT منشآت الطاقة الكهربائية 

RT منشآت توليد الكهرباء ذات الدورة المشتركة 
RT منظومات الطاقة الملية 

 دورالومين

1993-10-03 
*BT1 سبيكة-al95cu4 

 دوران

BT1 حركة 

RT انحناء عكسي 
RT اندفاع زاوي 

RT تقريب مركز التوجيه 

RT جيروسكوبات 
RT عزم العطالة 

RT قوة كوريوليس 

RT مبادرة 

 دوران )الدم(

USE دوران الدم 

 دوران الدم

UF خرج قلبي 

UF )دوران )الدم 

RT إقفار 

RT احتشاء العضلة القلبية 
RT تخطيط القلب 

RT تضيّق وعائي 

RT تَعايُش 
RT توسُّع وعائي 

RT جريان الدم 

RT جهاز قلبي وعائي 
RT دم 

RT رئات 

RT ات مَّ ِِ  ِص
RT ضغط الدم 

RT طحال 

RT فيزيولوجيا 
RT قلب 

RT قلب آلي 

RT ُكلى 

 دوران الغالف الجوي

INIS: 1991-09-19; ETDE: 1982-08-24 

RT تيار تدفق نفاث 
RT تيارات 

RT جريان الهواء 

RT ذبذبة جنوبية 
RT ريح 

RT علم األرصاد الجوية 

RT غالف الجو األرضي 
RT مناخات 

RT نماذج الجريان العامة 

RT نماذج المناخ 
RT نماذج صندوقية 

 دوران سبين الميون

INIS: 1988-02-02; ETDE: 1986-11-20 

USE استرخاء سبين الميون 

 دوران طبيعي

USE َحْمل حراري طبيعي 

 دوران محيطاتي

INIS: 1992-01-20; ETDE: 1986-01-15 
RT بحار 

RT تيارات صاعدة 

RT تيارات مائية 
RT نماذج الجريان العامة 

RT نماذج صندوقية 

 دوراناليوم

2000-04-12 
*BT1 سبائك األلمنيوم القاعدية 

*BT1 سبائك المغنيزيوم 

 دورانيكل

2000-04-12 
*BT1 إضافات التيتانيوم 

*BT1 إضافات الحديد 

*BT1 إضافات السيليسيوم 
*BT1 إضافات المنغنيز 

*BT1 إضافات النحاس 

*BT1 سبائك األلمنيوم 
*BT1 سبائك النيكل القاعدية 



 CNOدورة  352 دورة وقود

 

 

 CNOدورة 

INIS: 1978-09-28; ETDE: 1978-10-19 
UF  األكسجين -النتروجين  -دورة الكربون 

UF فايزاكر-دورة بيث 

BT1 احتراق نجمي 
RT اصطناع نكلوي 

RT ميتطور نج 

RT نجوم المتتالية الرئيسية 
RT نماذج النجوم 

 OTTOدورة 

2000-04-12 

BT1 دورات حرارية 

 دورة إريكسون

2003-06-26 

BT1 دورات حرارية 
RT ترموديناميك 

 دورة اإليستروس

RT إباضة 

RT إستروجينات 
RT أعضاء التناسل األنثوية 

RT إياس 

RT اضطرابات طمثية 
RT دورة الحيض 

RT نظمية 

RT هرمون ُملَْوتن 

 دورة التوريوم

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1977-09-19 

BT1 دورة وقود 

RT  232توريوم 
RT وقود نووي 

 دورة الحياة

RT أطفال 
RT أطفال 

RT إنضاج 

RT بالغون 
RT بويضات 

RT تكاثر 

RT َحْمل 
RT خادرات 

RT َعيوشيّة 

RT فئات عمرية 
RT كبار السن 

RT  ّكبار السن 

RT رمدى العم 
RT مراهقون 

RT نمو 

 دورة الحيض

INIS: 1984-10-23; ETDE: 1984-11-08 

RT إباضة 

RT أعضاء التناسل األنثوية 

RT إياس 
RT اضطرابات طمثية 

RT خصوبة 

RT دورة اإليستروس 
RT نظمية 

 دورة الكبريت

INIS: 1991-10-22; ETDE: 1979-03-05 
RT استقالب 

RT بكتريا مؤكِسدة للكبريت 

RT بكتريا ُمْرِجعة للكبريت 
RT يات المعدنية  تدوير المغذِّ

RT تركيز إيكولوجي 

RT منظومات بيئية 

 دورة الكربون

INIS: 1982-07-22; ETDE: 1979-03-05 

RT آز ريبولوز ثنائي فسفات الكربوكسيل 

RT إصطناع ضوئي 
RT استئصال الحراج 

RT استقالب 

RT  ماء -تآثرات هواء 
RT يد الكربونتثبيت ثنائي أكس 

RT يات المعدنية  تدوير المغذِّ

RT تركيز إيكولوجي 

RT طرح الكربون 

RT مصادر الكربون 
RT مصارف الكربون 

RT منظومات بيئية 

 األكسجين -النتروجين  -دورة الكربون 

INIS: 1978-09-28; ETDE: 1978-10-19 
USE  دورةcno 

 دورة النتروجين

RT أسمدة 

RT استقالب 
RT تثبيت النتروجين 

RT يات المعدنية  تدوير المغذِّ

RT تركيز إيكولوجي 
RT منظومات بيئية 

RT نترتة 

 دورة اليورانيوم

INIS: 1987-03-24; ETDE: 1987-11-24 

RT مراكز دورة الوقود 

RT يورانيوم 

 دورة برايتون

BT1 دورات حرارية 

RT ترموديناميك 

RT منظومات القدرة في دورة برايتون 

 بروتون -بروتون  دورة

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1980-07-23 

USE احتراق الهدروجين 

 فايزاكر-دورة بيث

INIS: 1978-09-28; ETDE: 1979-05-03 

USE  دورةcno 

 دورة تبريد باالمتصاص

INIS: 1992-04-16; ETDE: 1978-05-03 
BT1 دورات حرارية 

RT آالت التبريد 

RT امتصاص 
RT بّرادات 

RT تبريد 

RT مكيّفات 
RT منظومات تبريد 

 دورة تبريد بضغط البخار

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-05-03 

BT1 دورات حرارية 
RT آالت التبريد 

RT بّرادات 

RT تبريد 
RT ضواغط غازية 

RT مكيّفات 

RT منظومات تبريد 

 دورة حدية

1994-02-28 

BT1 جواذب 
RT آليات تفاعل كيميائي 

RT بالزما المستقرة 

RT دالة هاملتونية 
RT ديناميك 

RT طريقة ليابونوف 

RT فضاء الطور 
RT مدارات 

RT مسائل الخطية 

RT مسارات 
RT معادالت الحركة 

RT معادالت تفاضلية 

 دورة حياة المفاعل

2017-03-17 
NT1 إعداد المفاعل 

NT1 إقالع المفاعل 

NT1 إيقاف تشغيل المفاعل 
NT2 إيقاف طارىء 

NT1 اختيار الموقع 

NT1 تخطيط المفاعل 
NT1 ترخيص المفاعل 

NT1 تشغيل المفاعل 

NT2 صيانة المفاعل 

NT1 تصميم المفاعل 

NT1 تفكيك المفاعل 
NT1  ً  وقف تشغيل المفاعل نهائيا

RT أمان المفاعل 

RT زيادة مدة الحياة 

 دورة خلوية

RT انقسام خلوي 

RT تزامن 

RT تنسُّخ الدنا 
RT )رجائع )جمع رجيع 

RT ( كونكانفالينa) 

RT مستنبتات متزامنة 

 دورة رانكين

BT1 دورات حرارية 

RT ترموديناميك 

RT منظومات توليد كهرباء تعمل بدورة رانكين 

 دورة رفع الماء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 

SEE دورات الرفع 
SEE دورات رفع قطيرات الضباب 

 دورة ستيرلنغ

BT1 دورات حرارية 

RT اميكترمودين 
RT محركات سترلنغ 

 دورة شمسية

RT السنة الدولية للشمس القصوى 

RT الشمس 
RT بقع شمسية 

RT نشاط شمسي 

 دورة صعود الزبد في تحويل طاقة المحيطات الحرارية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 

USE دورات الرفع 

دورة صعود السديم في تحويل طاقة المحيطات 

 الحرارية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 

USE دورات رفع قطيرات الضباب 

 دورة فيلومييه

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-01-23 

BT1 دورات حرارية 
RT مكيفات شمسية 

 دورة كارنو

BT1 دورات حرارية 

RT ترموديناميك 

ْربِّس  دورة كِّ

BT1 مسارات بيولوجية 

RT استقالب 

RT تنفُّس 
RT رات  متقدِّ

RT مستقلَبَات 

 دورة موجهة فدرالية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-12 

USE إجراء اختبار فدرالي 

 دورة وقود

UF )إعادة تدوير )وقود نووي 
NT1 دورة التوريوم 

RT إدارة المواد النووية 

RT إدارة الوقود 
RT إعادة المعالجة 

RT استحراق 

RT انتشار 
RT تقدير الخطورة 

RT تكلفة 

RT ة الكفاءة الحاليةطريق 
RT هالم -عملية محلول 

RT عملية هارفست 

RT مراكز دورة الوقود 
RT منشأة إعادة تدوير الوقود وستنغهاوس 

RT مواد قابلة لالنشطار 

RT وقود نووي 
RT يورانيوم منضب 



 النووي AREVAدورة وقود  353 ديدان ِعراض

 

 

 النووي AREVAدورة وقود 

2010-03-31 
 النووي arevaدورة وقود 

UF كوجيما 

SF الشركة العامة للمواد النووية 
*BT1 منظمات فرنسية 

NT1  دورة وقودareva  النوويla hague 

NT1  دورة وقودareva  النوويmalvesi 
NT1  دورة وقودareva  النوويmarcoule 

NT1  دورة وقودareva  النوويmiramas 

NT1  دورة وقودareva  النوويpierrelatte 
RT نسيةهيئة الطاقة الذّرية الفر 

 LA HAGUEالنووي  AREVAدورة وقود 

2010-03-31 

UF كوجيما الهوج 
*BT1  دورة وقودareva النووي 

*BT1 منشآت إعادة معالجة الوقود 

 MALVESIالنووي  AREVAدورة وقود 

2010-03-31 

*BT1  دورة وقودareva النووي 

*BT1 منشآت المواد العلفية 

 MARCOULEالنووي  AREVAدورة وقود 

2010-03-31 

UF كوجيما ملركول 

*BT1  دورة وقودareva النووي 

 MIRAMASالنووي  AREVAدورة وقود 

2010-03-31 

*BT1  دورة وقودareva النووي 

*BT1 منشآت فصل النظائر 

 PIERRELATTEالنووي  AREVAدورة وقود 

2010-03-31 

UF كوجيما بيّريالت 
*BT1  دورة وقودareva النووي 

*BT1 النظائر منشآت فصل 

 دوركو

2000-04-12 
*BT1  نيكل -فوالذ كروم 

 دورية

UF داالت دورية 

UF كمونات دورية 
BT1 تغيرات 

RT اهتزازات 

RT  ّتحليل دالي 
RT تكييف 

RT طبولوجيا 

RT نبضات 
RT نظرية الزمر 

RT نظرية القياس 
RT نظرية المجموعات 

 دوريرون

2000-04-12 

*BT1 إضافات الكربون 
*BT1 إضافات المنغنيز 

*BT1 سبائك الحديد القاعدية 

*BT1 سبائك السيليسيوم 

 دورين

UF 5،4،2،1-رباعي متيل البنزن 

*BT1 عطور مؤلكلة 

 دوكسوروبسين

INIS: 1980-11-07; ETDE: 1980-04-14 
UF أدرياميسين 

*BT1 صادّات 

*BT1 عقاقير مضادة للورم 

RT توليد الطفرات 

 دول مستوردة للنفط

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-14 
RT بلدان نامية 

RT تجارة 

RT مستوردات 

 دول مصدرة للنفط

INIS: 1999-03-15; ETDE: 1979-08-07 
NT1 أوابك 

NT1 أوبك 

RT بلدان متطورة 
RT بلدان نامية 

 دوالرات

*BT1 وحدات التفاعلية 

 دوالرات أوربية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-28 
USE سوق أوربية 

 دوالنتال

USE بيثيدين 

 دولوميت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-31 

USE دولوميت 

 دولوميت

UF دولوميت 
SF ِسبار اللؤلؤ 

*BT1 فلزات كربوناتية 

RT حجر كلسي 
RT كربونات الكالسيوم 

RT كربونات المغنيزيوم 
RT كلسيت 

 دومونتيت

1996-07-18 

USE فلزات الفسفات 
USE ليورانيوممعادن ا 

 دون الحرجية

INIS: 1979-01-18; ETDE: 1994-08-18 

USE َحَرجيَة 

 دّوار الشمس الحولي

USE عبّاد الشمس 

 دّوارات

SF  آلةkrov 
NT1 دوارات سافونيوس 

NT1 دواليب العطالة 

NT1  دّواراتdarrieus 
NT1  دّواراتmadaras 

NT1 عنفات ذا محور أفقي 

RT أجزاء ساكنة 
RT أجزاء َمَكنية 

RT متحّرضات 

 DARRIEUSدّوارات 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-02-19 

BT1 دّوارات 

RT عنفات ذات محور شاقولي 

 MADARASدّوارات 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-10-23 

BT1 دّوارات 

RT عنفات ذات محور شاقولي 

 دّوامات

RT اضطراب 

 دّوامات )مغنطيسية(

USE تدفق مغنطيسي 

 ديأزة

BT1 تفاعالت كيميائية 
RT مركبات آزوت عضوية 

 ديابازات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-11-10 
*BT1 بازلت 

 دياستيل مورفين

USE هيروين 

 ديافوراز

INIS: 2000-04-03; ETDE: 1981-01-12 
UF أنزيمات فالفوبروتينية 

UF ديافورازات 

*BT1 إيزوألوكساذينات 

*BT1 اختزالي مؤكسد 

 ديافورازات

2000-04-03 

USE ديافوراز 

 ديانابول

INIS: 1994-08-22; ETDE: 1980-01-15 
USE بيبريدينات 

USE مركبات أكسجين عضوية 

USE مركبات أكسجينية 

 ديانابول

1996-10-23 

USE أندروجينات 
USE كيتونات 

USE مركبات أكسجينية 

 ديترونات

1999-03-01 
BT1 جسيمات مشحونة 

NT1 ديترونات مضادة 

RT حزم ديترونات 
RT دوتوريوم 

RT طيوف ديترونية 

RT منابع ديترونية 

 ديترونات مضادة

*BT1 ديترونات 

*BT1 نوى مضادة 

RT تفاعالت الديترونات المضادة 

 ديجوكسين

UF النوكسين 

*BT1 غليكوزيدات الديجيتال 
RT ديحيتوكسين 

 ديجيتاليس

*BT1 صف المغنوليّات 

*BT1 نباتات طبية 

 ديحيتوكسين

*BT1 غليكوزيدات الديجيتال 

RT ديجوكسين 

 ديدان

SEE ديدان ِعراض 

SEE طفيليات 

 ديدان )قطعيّة(

USE حلقيّات 

 ديدان )مدّورة(

USE مجموعة الخيطيات 

 ديدان )مسطحة(

USE ديدان ِعراض 

 ديدان األرض

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-12-15 

USE حلقيّات 

 ديدان زقيّة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-17 
SEE مجموعة الخيطيات 

 ديدان شريطية

*BT1 ُمثَّقبات 

RT داء الوريقات الكبدية 

 ديدان شريطية

USE شريطيات 

 ديدان عِّراض

UF )ديدان )مسطحة 
UF ِسْركاريا ُمذَنَّبة 

SF ديدان 

*BT1 الفقاريات 
NT1 شريطيات 

NT1 ُمثَّقبات 

NT2 لبلهارسيادودة ا 
NT2 ديدان شريطية 

NT1 مهتّزات 

NT2 بالناريا 



 ديدريشيت 354 167ديسبروسيوم 

 

 

 ديدريشيت

2000-04-12 
*BT1 فلزات كربوناتية 

*BT1 معادن اليورانيوم 

RT كربونات اليورانيوم 

 ديسبروسيوم

*BT1 أتربة نادرة 

 138ديسبروسيوم 

2007-10-22 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 139ديسبروسيوم 

2007-10-22 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 140ديسبروسيوم 

2004-10-19 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  يةزوج -نوى زوجية 

 141ديسبروسيوم 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-05 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 142ديسبروسيوم 

INIS: 1987-02-25; ETDE: 1987-05-01 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 143ديسبروسيوم 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-05 
*BT1 نظائر الديسبروسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 144ديسبروسيوم 

INIS: 1986-10-29; ETDE: 1986-11-20 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 145ديسبروسيوم 

INIS: 1982-08-27; ETDE: 1982-07-08 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 146ديسبروسيوم 

1981-09-17 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 147ديسبروسيوم 

ETDE: 1975-07-29 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 اإللكتروني نظائر مشعة ذات األسر 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 148ديسبروسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الديسبروسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 149ديسبروسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 رها دقائقنظائر مشعة عم 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 150ديسبروسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الديسبروسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 151ديسبروسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 152ديسبروسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الديسبروسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 153ديسبروسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 154ديسبروسيوم 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 
*BT1 عمرها سنوات نظائر مشعة 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 155ديسبروسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 156ديسبروسيوم 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 157ديسبروسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 

*BT1 ترونينظائر مشعة ذات األسر اإللك 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 158ديسبروسيوم 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 159ديسبروسيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر الديسبروسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 160ديسبروسيوم 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 161ديسبروسيوم 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 162ديسبروسيوم 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 163ديسبروسيوم 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  األتربة النادرةنوى 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 164ديسبروسيوم 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 165ديسبروسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 166ديسبروسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 167ديسبروسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 



 168ديسبروسيوم  355 ديودات ترميونية

 

 

 168ديسبروسيوم 

INIS: 1982-08-27; ETDE: 1980-05-06 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 ديسبروسيومنظائر ال 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 169ديسبروسيوم 

INIS: 1990-12-05; ETDE: 1991-01-15 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 170ديسبروسيوم 

2007-10-22 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 171ديسبروسيوم 

2007-10-22 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 172ديسبروسيوم 

2007-10-22 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 173ديسبروسيوم 

2007-10-22 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الديسبروسيوم 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 ديسموتاز فائق األكسدة

INIS: 1986-12-03; ETDE: 1984-02-10 
UF صود 

*BT1 اختزالي مؤكسد 

 ديسولفوفييريو

INIS: 1993-06-08; ETDE: 1981-11-10 
*BT1 بكتريا ُمْرِجعة للكبريت 

 ديسيودوثيروكسين

USE ثيرونين 

 ديفيروكسامين

UF ثنائي فيروكسامين 

*BT1 أمينات 

BT1 وسطاء مخلبية 

 ديكاترونات

USE  ّأنابيب العد 

 ديكالين

UF َعشري هدروالنفتالين 
*BT1 حلقيات أليفاتية 

RT نفتالين 

 ديكان

1984-04-04 
*BT1 ألكانات 

 ديكتيوكوالس

BT1 اتطفيلي 

*BT1 مجموعة الخيطيات 
RT أمراض طفيلية 

RT غنم 

 ديكساميتازون

*BT1 كورتيكوئيدات سكرية 

 ديكومارول

1996-07-18 
USE مضادات التخثر 

 ديالتونس

2013-10-24 

*BT1 جسيمات مفترضة 
RT ديالتينوس 

RT  كالين -نظرية كالوزا 

RT نماذج األوتار 

 ديالتينوس

2013-11-07 

*BT1 جسيمات فائقة التناظر 
RT ديالتونس 

 ديالور

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

RT الشاطىء الشرقي في الواليات المتحدة 

RT خليج ديالور 

RT نهر ديالور 

 ديلدرين

*BT1 مبيدات حشرية 

 ديمرول

USE بيثيدين 

 ديمسماكريت

1996-06-26 
USE معادن اليورانيوم 

USE مواد أكسيدية 

 ديموغرافيا

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1980-08-12 
USE جماعات بشرية 

 دينامومترات

BT1 وسائل القياس 

 ديناميت

*BT1 متفجرات كيميائية 

 ديناميترونات

*BT1 مسّرعات كهراكدية 

RT مسّرعات كهرساكنة ترادفية 

 ديناميك

INIS: 1982-12-06; ETDE: 1979-02-27 

BT1 الميكانيك 

NT1 ديناميك الحزمة 
NT2 تزازات الطوراه 

NT2 اهتزازات بيتاترون 

NT2 اهتزازات سينكروترونية 
NT2 تجميع الحزمة 

RT تصادمات 

RT دورة حدية 
RT ظهور حل مفاجئ 

RT علم الحركة 

 ديناميك )حزمة(

2000-04-12 

USE ديناميك الحزمة 

 ديناميك الحزمة

UF )انفجار )حزم الجسيمات 
UF انفجار الحزمة 

UF )ديناميك )حزمة 

*BT1 ديناميك 
NT1 اهتزازات الطور 

NT1 اهتزازات بيتاترون 

NT1 اهتزازات سينكروترونية 
NT1 تجميع الحزمة 

RT استقرار الطور 

RT استقرار المدار 
RT بصريات الحزمة 

RT تبريد الحزمة 

RT حزمة-تفاعالت حزمة 
RT تكديس الحزمة 

RT مدارات 

RT مسارات 
RT مسرعات 

RT مفعول الكتلة السالبة 

 ديناميك السوائل المحوسب

2006-04-25 
USE محاكاة محوسبة 

USE ميكانيك الموائع 

 ديناميك الغازات المغنطيسي

*BT1 ميكانيك الموائع 
RT جريان الغاز 

RT هدروديناميك مغنطيسي 

 ديناميك النكهات الكمومية

INIS: 1995-08-10; ETDE: 1979-05-25 
UF ديناميك النكهة 

*BT1 نظرية الحقول الكمومية 
RT إلكترديناميك كمومي 

RT كروموديناميك كمومي 

RT نموذج النكهة 
RT  سالم المعياري -نموذج فاينبرغ 

 ديناميك النكهة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-25 

USE ديناميك النكهات الكمومية 

 دينودات

RT مضاِعفات إلكترونية 

 ديهدروجيناز الالكتات

*BT1 ديهيدوجينازات االستيل النصفي 

 أتيل كربميل متيلين فسفات N-N-ديهكيل

INIS: 1981-07-06; ETDE: 1980-06-23 

UF  ثنائي هكسيل-n ، n-  ثنائي اتيل كارباميل متلين

 فسفونات
*BT1 إسترات حمض الفسفونيك 

RT محالّت عضوية 

 ديهيدوجينازات االستيل النصفي

INIS: 2000-04-03; ETDE: 1981-01-12 
*BT1 اختزالي مؤكسد 

NT1 ديهدروجيناز الالكتات 

NT1 نازع هدروجين الكحول 

 ديهيدوجينازات دموية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-12 

USE اختزالي مؤكسد 

 ديوارات

INIS: 1985-07-18; ETDE: 1976-08-24 

UF أوعية ديوار 

BT1 حاويات 
RT يات  قّرِ

 ديوبسيد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-07 

*BT1 معادن السيليكيت 

 ديوبالزماترونات

 ديود مصدر للضوء

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-27 
USE ديودات مصدرة للضوء 

 ديودات )شبه موصلة(

USE ديودات شبه موصلة 

 ديودات التبديل

*BT1 ديودات شبه موصلة 
RT دارات تبديل ترانزستورية 

 ديودات بالزمية

USE ديودات ترميونية 

 ديودات ترميونية

UF ديودات بالزمية 

*BT1 أنابيب ترميونية 

*BT1 أنابيب ديودية 
RT إصدار كهرحراري 

RT تحويل ترميوني 

RT ديودات شبه موصلة 
RT عزل مغنطيسي 

RT مجّمعات ترميونية 

RT محّوالت ترميونية 
RT مصدرات ترميونية 



 ديودات جرمانيوم 356 ميو -ذرات باي 

 

 

 ديودات جرمانيوم

*BT1 ديودات شبه موصلة 

 ديودات حاجز شوتكي

1997-06-19 

*BT1 ديودات شبه موصلة 

RT خاليا شمسية ذات حاجز شوتكي 
RT ديودات نفقية 

 ديودات زينر

USE ديودات وصلية 

 ديودات شبه موصلة

UF )ديودات )شبه موصلة 

BT1 أجهزة شبه موصلة 

NT1 ديودات التبديل 
NT1 ديودات جرمانيوم 

NT1 ديودات حاجز شوتكي 

NT1 ت ضوئيةديودا 

NT1 ديودات متغيرة الوسعية 

NT1 ديودات مصدرة للضوء 

NT1 ديودات من السيليسيوم 
NT1 ديودات نفقية 

NT1 ديودات وصلية 

RT خاليا بيتا الفولطية 
RT خاليا فوتوفلطية 

RT ديودات ترميونية 

RT مات شبه موصلة  مقّوِ
RT وصالت شبه موصلة 

 ديودات ضوئية

*BT1 ديودات شبه موصلة 

RT ترانزستورات ضوئية 
RT تيار الظالم 

RT خاليا كهرضوئية 

RT مكاشيف ضوئية 

 ديودات متغيرة الوسعية

UF فاراكتورات 

*BT1 ديودات شبه موصلة 

 ديودات مصدرة للضوء

UF ديود مصدر للضوء 

*BT1 ديودات شبه موصلة 

 ديودات من السيليسيوم

*BT1 ديودات شبه موصلة 

 ديودات نفقية

*BT1 موصلة ديودات شبه 

RT ديودات حاجز شوتكي 

 ديودات وصلية

UF ديودات زينر 

*BT1 ديودات شبه موصلة 

 ديودانات األمونيوم

ETDE: 1976-01-07 
UF ديورانات األمونيوم 

*BT1 يوراناتات األمونيوم 

 ديودوتيروكسين

1983-09-06 

*BT1 هرمونات درقية 

RT ثالث يود التيرونين 
RT ثيرونين 

 ديوراست

1996-07-18 

USE بيريدينات 
USE حموض حلقية المتجانسة 

USE مركبات يود عضوية 

USE وسائط التباين 

 ديورانات األمونيوم

USE ديودانات األمونيوم 

 ديوريت، ديوريتات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 
*BT1 صخور بلوتونية صخور جوفية 

 ديوكسان

UF 4،1-ديوكسان 

UF ثنائي أوكسي االتيلين إيتر 

*BT1 مركبات أكسجين عضوية 

*BT1 مركبات حلقية المتجانسة 

 ديوكسي ريبونوكلياز

USE دَناز 

 ديوكسين

INIS: 1987-02-25; ETDE: 1980-03-29 

*BT1 مركبات أكسجين عضوية 
*BT1 مركبات حلقية المتجانسة 

RT مواد حافظة 

 ديوالت )الغليوكوالت(

USE غليكوالت 

 ديونات

*BT1 جسيمات مفترضة 

 ديونيدتيت

2000-04-12 

*BT1 معادن اليورانيوم 

RT فسفات الرصاص 

RT فسفات اليورانيوم 

 ديينات

*BT1 متعدد اإلزدواج 

NT1 ألين 

NT1 إيزوبرين 
NT1 بنتاديينات 

NT1 بوتاديئين 
NT1 حلقي البنتاديين 

NT1 فّروسين 

 ذئاب

INIS: 1993-07-20; ETDE: 1979-07-18 
*BT1 ثدييّات 

RT ثعالب 

RT حيوانات بّرية 
RT قيّوط 

RT كالب 

 ذَأب

*BT1 أمراض الجهاز المناعي 
RT أمراض الجلد 

RT جلد 

 ذات الرئة

*BT1 أمراض جهاز التنفُّس 

NT1 التهاب قصبي رئوي 

RT رئات 
RT رة رئوية  مكّوِ

 ذاتيات التغذية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-27 

RT بروتين وحيد الخلية 

RT متعّضات دقيقة 

RT وقود إصطناعي 

 ذباب

*BT1 ذوات الجناحين 
NT1 ذباب الفاكهة 

NT2 أناستريفا 

NT2  ْداَكس 
NT3 ذبابة الزيتون 

NT2 دروسوفيال 

NT2 ذبابة فاكهة البحر المتوسط 
NT1 ذبابة البصل 

NT1 ذبابة الدودة اللولبية 

NT1 َشِذاة السعة 

 ذَباب ابنة يوم

INIS: 1993-07-14; ETDE: 1984-02-21 

USE يوميّات األجنحة 

 ذباب الفاكهة

1996-07-23 

UF ذبابة ثمار الكرز 

UF  رهاجوليتيز سيرازي )نوع من الحشرات ثنائية
 األجنحة(

*BT1 ذباب 

NT1 أناستريفا 
NT1  ْداَكس 

NT2 ذبابة الزيتون 

NT1 دروسوفيال 

NT1 ذبابة فاكهة البحر المتوسط 

 ذبابة البصل

*BT1 ذباب 

RT بصل 

 لبيةذبابة الدودة اللو

INIS: 1975-09-09; ETDE: 1975-10-28 
*BT1 ذباب 

RT حيوانات أليفة 

RT طفيليات 

 ذبابة الزيتون

*BT1  ْداَكس 

RT زيتون 

 ذبابة تسي تسي

USE َشِذاة السعة 

 ذبابة ثمار الكرز

INIS: 1996-07-23; ETDE: 1976-01-26 

USE ذباب الفاكهة 

 ذبابة فاكهة أمريكا الجنوبية

INIS: 1999-02-19; ETDE: 1999-11-18 

USE أناستريفا 

 ذبابة فاكهة البحر المتوسط

UF ذبابة فاكهة البحر المتوسط 

*BT1 ذباب الفاكهة 

 ذبابة فاكهة البحر المتوسط

ETDE: 2000-08-10 
USE ذبابة فاكهة البحر المتوسط 

 ذبذبة جنوبية

INIS: 1992-06-12; ETDE: 1986-02-04 

UF إعصار إلنينيو 
RT المحيط الهادي 

RT المحيط الهندي 

RT دوران الغالف الجوي 
RT ضغط جوي 

 ذخيرة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-08-19 
USE تجهيزات عسكرية 

 ذخيرة حربية

INIS: 1999-03-02; ETDE: 1976-04-19 

RT أسلحة 
RT تجهيزات عسكرية 

RT صواريخ 

RT صواريخ 
RT متفجرات 

RT مدافع 

 ذرات

NT1 ذرات متساوية عدد اإللكترونات 
NT1 ذرات ميونية 

NT1 ذرات َهدرونية 
NT2 بروتونيوم 

NT2 ذرات ميزونية 

NT3 ذرات بيونية 
NT3 ذرات كاؤونية 

RT إشعاعية فائقة 

RT بوزيترونيوم 
RT ثوابت أساسية 

RT عزل في ركازة 

RT كمون كيهارا 
RT مبدأ التكديس 

RT ميونيوم 

RT نقل الذرات 

 PI-Kذرات 

INIS: 1985-11-19; ETDE: 1985-12-13 

RT بيونات 

RT حالة مرتبطة 
RT ذرات ميزونية 

RT كاؤونات 

 ميو -ذرات باي 

INIS: 1983-02-04; ETDE: 1982-05-24 
RT بيونات 



 ذرات بروتونات مضادة 357 184ذهب 

 

 

RT حالة مرتبطة 

RT ذرات ميزونية 
RT ذرات ميونية 

RT ميونات 

 ذرات بروتونات مضادة

USE ذرات َهدرونية 

 ذرات بيونية

*BT1 ذرات ميزونية 

RT بيونيوم 

 ذرات سيغما ناقص

USE ذرات َهدرونية 

 ذرات غريبة

USE ذرات َهدرونية 

 ذرات كاؤونية

*BT1 ذرات ميزونية 

RT كاؤونيوم 

 ذرات متساوية عدد اإللكترونات

BT1 ذرات 

RT بنية إلكترونية 

 ذرات ميزونية

UF ذرات ميزونية 

*BT1 ذرات َهدرونية 
NT1 ذرات بيونية 

NT1 ذرات كاؤونية 

RT جزيئات ميزونية 
RT  ذراتpi-k 

RT  ميو -ذرات باي 

RT ذرات ميونية 
RT ميزونات 

 ذرات ميزونية

USE ذرات ميزونية 

 ذرات ميونية

1999-03-18 
BT1 ذرات 

RT أيونات ميونية 
RT جزيئات ميونية 

RT  ميو -ذرات باي 

RT ذرات ميزونية 
RT ميونات ناقص 

 ذرات َهدرونية

UF ذرات بروتونات مضادة 

UF ذرات سيغما ناقص 
UF ذرات غريبة 

BT1 ذرات 

NT1 بروتونيوم 

NT1 ذرات ميزونية 

NT2 ذرات بيونية 

NT2 ذرات كاؤونية 

 ذرة

UF ذرة العرانيس 

UF ذرة العرانيس 

UF ُمخلفات الذرة 
*BT1 حبوب 

RT إيتانول سليلوزي 

RT مسحوق الذرة الصفراء 

 ذرة العرانيس

USE ذرة 

 ذرة العرانيس

USE ذرة 

 ذروات

NT1 ذرى اإلفالت 

RT زمن صعود النبضة 

RT عابرات 

 ذروة براغ

USE منحني براغ 

 ذروة بوردوني

RT احتكاك داخلي 
RT انخالعات 

 ذروة لويس

UF مفعول لويس 
RT تفاعالت نووية 

 ذرى اإلفالت

BT1 ذروات 

RT أطياف غاما 

 ذُريّة

UF نَْسل؛ نتاج 

RT أطفال 

RT الحيوان استيالد 
RT تربية النبات 

RT تكاثر 
RT خصوبة 

RT عدد أفراد البطن الواحد 

RT مخاض 
RT نسبة الجنس 

 ذكاء صنعي

INIS: 1986-12-09; ETDE: 1984-02-10 

RT برمجة 
RT حواسيب 

RT شبكات عصبية 

RT قاعدة المعرفة 
RT  لغة البرمجةlisp 

RT منظومات خبيرة 

 ذكر األيّل

USE أيِّل 

 ذكور

NT1 رجال 

RT اعتماد على الجنس 
RT جنس 

RT حيوانات 

 ذُهانات

USE اضطرابات عقلية 

 ذهب

*BT1 عناصر انتقالية 

 169ذهب 

2007-10-22 
*BT1 نظائر الذهب 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 170ذهب 

INIS: 2003-01-03; ETDE: 2002-12-26 

*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 171ذهب 

2003-06-26 

*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 172ذهب 

1994-04-11 
*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 173ذهب 

1983-09-01 
*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 174ذهب 

1983-09-01 
*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 175ذهب 

ETDE: 1975-08-19 
*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 176ذهب 

ETDE: 1975-08-19 

*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 177ذهب 

*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 178ذهب 

*BT1 نظائر الذهب 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 179ذهب 

*BT1 نظائر الذهب 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 180ذهب 

*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  ديةفر -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 181ذهب 

*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 182ذهب 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الذهب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 183ذهب 

*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  ةفردي -نوى زوجية 

 184ذهب 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
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*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 185ذهب 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 الذهب نظائر 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 186ذهب 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الذهب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 187ذهب 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 188ذهب 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 189ذهب 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 190ذهب 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 191ذهب 

*BT1 ل الداخلي المشعةنظائر التحو 

*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 192ذهب 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 193ذهب 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 194ذهب 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 195ذهب 

*BT1 خلي المشعةنظائر التحول الدا 

*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 196ذهب 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الذهب 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 197ذهب 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 198ذهب 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 ائر انتقال متماكبنظ 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 
RT غروانيات إشعاعية 

 199ذهب 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 200ذهب 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الذهب 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 201ذهب 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الذهب 

*BT1  دقائقنظائر مشعة عمرها 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 202ذهب 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 203ذهب 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الذهب 
*BT1 رها ثوانينظائر مشعة عم 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 204ذهب 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 205ذهب 

1994-04-11 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الذهب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 ذوات الجناحين

INIS: 1993-07-14; ETDE: 1981-06-16 

*BT1 حشرات 

NT1 بعوض 

NT1 ذباب 
NT2 ذباب الفاكهة 

NT3 أناستريفا 

NT3  ْداَكس 
NT4 ذبابة الزيتون 

NT3 دروسوفيال 

NT3 ذبابة فاكهة البحر المتوسط 
NT2 ة البصلذباب 

NT2 ذبابة الدودة اللولبية 

NT2 َشِذاة السعة 

 ذوبان

NT1 سوائل التمليص 

NT2 غسل مكروبي 

RT استخالص بالمذيب 

RT انحاللية 

RT تجزئة 

RT خواص المذيب 
RT محاليل 

RT مذابات 

RT مذيبات 
RT مذيبات 

 ذوفانات

INIS: 1975-11-07; ETDE: 1975-12-16 
RT أضداد 

RT تفاعالت مناعية 

RT ذيفانات 
RT مناعة 

 ذيفانات

BT1 مستضدات 

*BT1 ية  مواد ُسّمِ

NT1 ذيفانات داخلية 

NT1 سموم فطرية 

NT2 أفالتوكسينات 
RT إزالة السمية 

RT بكتريا 

RT ترياقات 
RT ذوفانات 

RT ذيفانات إشعاعية 

RT سموم 
RT ية  ُسّمِ

RT ِمطثِّيَّة 

 ذيفانات إشعاعية

RT تأثيرات إشعاعية غير متوقعة 

RT ذيفانات 

 ذيفانات داخلية

*BT1 ذيفانات 
RT إخماج 

RT بكتريا 

RT متعدد السكريدات 

 ذيل في الغالف المغنطيسي

1999-04-28 

*BT1 غالف مغنطيسي أرضي 

RT حقل جيومغنطيسي 
RT دراسة دولية للغالف المغنطيسي 

RT غالف بالزمي 



 رئات 359 201رادون 

 

 

RT فاصل بالزمي 

RT لوح بالزمي 

 رئات

UF )أسناخ )رئوية 

UF غسل رئوي 

*BT1 أعضاء 
BT1 جهاز التنفُّس 

RT التهاب الرئة 

RT تصفية الرئة 
RT تنفُّس 

RT َجنَبَة 

RT جهاز لمفي 
RT حجاب 

RT خاليا المسلك التنفُّسي 

RT دوران الدم 
RT ذات الرئة 

RT ُسحار 

RT صدر 

RT َغْسل 

RT قّّصبات 

RT نُفاخ 

 رأس

1999-04-06 

BT1 جسم 
NT1 وجه 

NT2 أنف 

NT2 عيون 
NT3 شبكية العين 

NT3 عدسة بلّورية 

NT3 قرنية 
NT3 قنوات دمعية 

NT3 مشيمية 

NT3 ملتحمة 
RT أعضاء الحس 

RT تجويف فموي 

RT ُجْمُجمة 
RT دماغ 

RT شرايين سباتية 

 رأس الخيمة

INIS: 1992-05-07; ETDE: 1976-08-05 
USE اإلمارات العربية المتحدة 

 رأسمال

RT استثمار 

RT تكلفة 
RT لة  تكلفة محوَّ

RT تمويل 

RT سوق أوربية 
RT علم االقتصاد 

RT نفقات 

 رؤوس اآلبار

INIS: 1992-04-09; ETDE: 1977-01-28 

UF ]أشجار عيد الميالد ]أنابيب عند فوهة بئر النفط 

*BT1 تجهيزات إنتاج حقلي 
RT آبار الغاز الطبيعي 

RT آبار النفط 

RT آبار جيوحرارية 
RT إكمال البئر 

 رأي عام

INIS: 1978-01-13; ETDE: 1977-07-23 

UF خالف نووي 
UF مواقف الجمهور 

UF مواقف عامة 

SF مسوح 
NT1 وعي بيئي 

RT عالقات عامة 

RT علم الجمال 
RT مظاهر سياسية 

RT مواقف 

RT نواحٍ أخالقية 

 رئيسات

*BT1 ثدييّات 

NT1 َرُجل 
NT2 أطفال 

NT3 أطفال 

NT2 رجال 

NT2 كبار السن 
NT2 نسوة 

NT1 قرود 

NT2 ربّاح 
NT2 ماكاكس 

NT1 قرود 

 رائحة

BT1 ية  خواص حّسِ
RT تفويح 

RT متجاذبات كيميائية 

RT متقباِّلت كيميائية 

 رائق أسود

INIS: 2000-03-24; ETDE: 1993-03-04 

USE عصارات مستهلكة 

 رابطات المهندسين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-25 

USE سلك المهندسين في الواليات المتحدة 

 راتب

INIS: 1992-10-05; ETDE: 1983-06-20 
USE أجور 

 راتنجات

*BT1 كيمياويات نفطية 

*BT1 متماثرات عضوية 
RT إبوكسيد 

RT أرالديت 

RT بكليت 
RT عمائل تجفيف 

RT كروماتوغرافيا التبادل األيوني 

RT مواد التبادل األيوني 
RT مواد ركازات 

 dcراتنجات 

1996-06-26 
USE سليكونات 

 راتنجات زيتية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-31 

RT عطريات 
RT كتلة حيوية 

 راحة حرارية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-12-08 

SF حرارة مشع وسيط 
RT بيئة 

RT تحكم بدرجة الحرارة 

RT ضبط الرطوبة 
RT فن العمارة 

RT مناخات محلية 

 راد

1997-06-05 

USE وحدات جرعة إشعاعية 

 رادار

UF رادار ذو فتحة صنعية 
UF كشف وتحديد المدى باإلشعاع 

*BT1 دات المدى  محدِّ

NT1 رادار صوتي 
NT1 رادار ضوئي 

RT إشعاع أمواج راديوية 

RT تجهيزات إلكترونية 
RT تجهيزات كهربائية 

RT مدى التواتر 

RT معدات راديو 

 رادار ذو فتحة صنعية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-29 

USE رادار 

 رادار صوتي

INIS: 1993-05-06; ETDE: 1980-03-29 

*BT1 رادار 

RT أمواج صوتية 
RT استشعار من بعد 

RT علم األرصاد الجوية 

 رادار ضوئي

INIS: 1992-04-13; ETDE: 1979-01-30 
UF )ليدار )رادار ضوئي 

*BT1 رادار 

RT إشعاع ليزري 
RT استشعار من بعد 

RT ليزرات 

RT منظومات ضوئية 

 رادون

*BT1 غازات األتربة النادرة 

RT نشاط إشعاعي طبيعي 

 193رادون 

2007-04-19 

*BT1 نظائر الرادون 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 194رادون 

2007-04-19 

*BT1 نظائر الرادون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 195رادون 

2007-04-19 

*BT1 نظائر الرادون 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 196رادون 

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1978-12-28 

*BT1 نظائر الرادون 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 197رادون 

INIS: 1995-10-03; ETDE: 1995-09-22 
*BT1 نظائر الرادون 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  اضمحالل ألفانظائر مشعة من 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 198رادون 

2007-04-19 

*BT1 نظائر الرادون 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 199رادون 

INIS: 1980-11-07; ETDE: 1978-09-11 
*BT1 نظائر الرادون 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 200رادون 

*BT1 نظائر الرادون 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 ألفا نظائر مشعة من اضمحالل 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 201رادون 

*BT1 نظائر الرادون 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 



 202رادون  360 راديوم

 

 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 202رادون 

*BT1 نظائر الرادون 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 203رادون 

*BT1 نظائر الرادون 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 204رادون 

*BT1 نظائر الرادون 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 205رادون 

*BT1 نظائر الرادون 

*BT1 اإللكتروني نظائر مشعة ذات األسر 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 206رادون 

*BT1 نظائر الرادون 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 207رادون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الرادون 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 208رادون 

*BT1 نظائر الرادون 

*BT1 ائر مشعة ذات األسر اإللكترونينظ 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 209رادون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرادون 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 ائقنظائر مشعة عمرها دق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 210رادون 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر الرادون 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 211رادون 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الرادون 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 212رادون 

*BT1 نظائر الرادون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 213رادون 

*BT1 نظائر الرادون 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 214رادون 

*BT1 نظائر الرادون 
*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 215رادون 

*BT1 نظائر الرادون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 216رادون 

*BT1 نظائر الرادون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 217رادون 

*BT1 وننظائر الراد 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 218رادون 

*BT1 نظائر الرادون 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 219رادون 

*BT1 نظائر الرادون 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 220رادون 

UF تورون 

*BT1 نظائر الرادون 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 221رادون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرادون 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 222رادون 

*BT1 نظائر الرادون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 223رادون 

1983-09-01 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرادون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 224رادون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الرادون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 225رادون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الرادون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 226رادون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرادون 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 227رادون 

INIS: 1987-01-28; ETDE: 1987-02-19 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرادون 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 228رادون 

INIS: 1989-07-19; ETDE: 1989-08-01 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الرادون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 229رادون 

2009-06-02 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الرادون 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 راديولوجيا

*BT1 طب نووي 

NT1 تصوير شعاعي حيوي طبي 
NT2 تصوير أيونوغرافي 

NT2 تصوير الكلية 

NT2 قياس الكثافة العظمية 
NT2 كشف الفلورة 

NT1 معالجة إشعاعية 

NT2 المعالجة بحزمة إشعاعية خارجية 
NT2 تحميل الحق 

NT2 عالج من قرب 

NT3 إنصمام إشعاعي 
NT2  معالجة شعاعية موجهة بالتصوير الطبقي

 المحوري

NT2 معالجة مناعية شعاعية 
NT2 معالجة نترونية 

NT3 معالجة باألسر النتروني 

RT تشخيص 
RT تقنيات تشخيصية 

 راديوم

*BT1 معادن قلوية ترابية 

RT نشاط إشعاعي طبيعي 
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 cراديوم //

USE  210تاليوم 

 eراديوم //

USE  206تاليوم 

 cراديوم /

USE  214بولونيوم 

 201راديوم 

2007-11-22 

*BT1 نظائر الراديوم 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 202راديوم 

2007-11-22 
*BT1 نظائر الراديوم 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 203راديوم 

2007-11-22 

*BT1 نظائر الراديوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 204راديوم 

2007-11-22 
*BT1 نظائر الراديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 205راديوم 

INIS: 1988-04-15; ETDE: 1988-05-23 
*BT1 نظائر الراديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 206راديوم 

*BT1 نظائر الراديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 207راديوم 

*BT1 نظائر الراديوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 208راديوم 

*BT1 نظائر الراديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 209راديوم 

*BT1 نظائر الراديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 210راديوم 

*BT1 نظائر الراديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 211راديوم 

*BT1 نظائر الراديوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 212راديوم 

*BT1 نظائر الراديوم 

*BT1 ينظائر مشعة عمرها ثوان 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 213راديوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الراديوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 214راديوم 

*BT1 نظائر الراديوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 215راديوم 

*BT1 نظائر الراديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 216راديوم 

*BT1 نظائر الراديوم 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 217راديوم 

*BT1 نظائر الراديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 218راديوم 

*BT1 نظائر الراديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 219راديوم 

*BT1 نظائر الراديوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 220راديوم 

*BT1 نظائر الراديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 221راديوم 

*BT1 نظائر الراديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 222راديوم 

*BT1 نظائر الراديوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 14اضمحالل الكربون  نظائر مشعة من 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 223راديوم 

UF  أكتينيومx 
*BT1 نظائر الراديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  14نظائر مشعة من اضمحالل الكربون 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 224راديوم 

UF  توريومx 

*BT1 نظائر الراديوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  14نظائر مشعة من اضمحالل الكربون 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 225راديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الراديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 226راديوم 

*BT1 نظائر الراديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  14نظائر مشعة من اضمحالل الكربون 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 227راديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الراديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 228راديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الراديوم 

*BT1 مرها سنواتنظائر مشعة ع 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 229راديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الراديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 230راديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الراديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 231راديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الراديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 232راديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الراديوم 
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*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 233راديوم 

*BT1 نظائر الراديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 234راديوم 

*BT1 لراديومنظائر ا 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 aراديوم 

USE  218بولونيوم 

 bراديوم 

USE  214رصاص 

 cراديوم 

USE  214بزموت 

 dراديوم 

USE  210رصاص 

 eراديوم 

USE  210بزموت 

 fراديوم 

USE  210بولونيوم 

 gراديوم 

USE  206رصاص 

 رازرات بحرية )أنابيب نفطية قائمة(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 

UF أنابيب االنتاج 
UF ساللم الحفر 

*BT1 مواسير 

RT تنقيب في البحر 
RT منصات بحرية 

 راسب أتاباسكا

1992-06-04 

*BT1 مكامن رمال نفطية 
RT ألبرتا 

RT رمال نفطية 

RT كندا 

 راسب الحيد األسفلتي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-05-07 

*BT1 مكامن رمال نفطية 

RT رمال نفطية 

RT يوتا 

 راسب جابيلوكا

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1978-08-07 
*BT1 مكامن اليوارنيوم 

RT أركزة اليورانيوم 

RT المنطقة الشمالية 

 راسمات

*BT1 أجهزة الرسوم الحاسوبية 

RT أجهزة عرض 

RT رسوم حاسوبية 

 راسمات االهتزاز

*BT1 تجهيزات إلكترونية 

RT أنابيب األشعة الكاتودية 

 راسيمات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-02-19 

UF ال يدواني 

RT رسمزة 
RT كيمياء مجسمة 

 راصة نباتية للكريات الحمراء

*BT1 بروتينات مخاطية 

*BT1 راّصات دموية 
BT1 مولِّدات األنقسام الخيطي 

RT يإنقسام خيط 

RT تكاثر خلوي 

RT خاليا لمفاوية 

RT )فاسيولس )جنس الفاصولياء 

 راّصات

1999-01-21 

BT1 أضداد 

NT1 راّصات دموية 
NT2 راصة نباتية للكريات الحمراء 

NT2 ( كونكانفالينa) 

 راّصات دموية

UF تراّص دموي 
*BT1 راّصات 

NT1 راصة نباتية للكريات الحمراء 

NT1 ( كونكانفالينa) 
RT زمر الدم 

RT كريات حمراء 

 راعيّات األغشية

*BT1 هدبيّات 

 رافعات

1999-07-12 

*BT1 تجهيزات نقل المواد 
RT رافعات 

RT روافع 

RT كالّبات 
RT مداولة المواد 

 رافعات

1999-07-07 

*BT1 تجهيزات نقل المواد 
RT رافعات 

RT مداولة المواد 

 رافعات غازية

INIS: 1992-07-21; ETDE: 1977-01-28 

BT1 مصاعد  صنعية 

RT آبار النفط 
RT نفط 

 رافينوز

*BT1 قليالت السكريد 

 رانكويليت

2000-04-12 
*BT1 معادن السيليكيت 

*BT1 معادن اليورانيوم 

RT سليكات الكالسيوم 
RT سليكات اليورانيوم 

 رايون )حديد اصطناعي(

*BT1 متعدد السكريدات 
RT أقمشة 

RT ألياف 

RT سليلوز 

 ي إتيل أمونيوم بروميدرباع

1996-10-23 

USE بروميدات 

USE ُمركبات امونيوم رباعية 

 رباعي أتيل الرصاص

ETDE: 2005-02-01 

USE رباعي إيتل الرصاص 

 رباعي إيتل الرصاص

ETDE: 2005-02-01 

UF رباعي أتيل الرصاص 

BT1 مركبات الرصاص 
*BT1 مركبات عضوية معدنية 

RT إضافات الوقود 

 رباعي اتيل أمونيوم بروميد

1996-10-23 
USE بروميدات 

USE ُمركبات امونيوم رباعية 

 رباعي الحلقات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-12-22 
*BT1 حلقيات األلكن 

 رباعي الفيالت

*BT1 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 رباعي تيا فولفالين

INIS: 2000-03-29; ETDE: 2005-02-01 
UF عي تيافولفالينربا 

*BT1 مركبات حلقية المتجانسة 

*BT1 مركبات كبريت عضوية 

 رباعي تيا فولفالين رباعي سيانوغينودي ميتان

INIS: 2000-05-02; ETDE: 1975-10-01 

USE رباعي تيافولفالين رباعي سيانوغونوديم ايتان 

 رباعي تيافولفالين

INIS: 2000-03-29; ETDE: 2005-02-01 
USE يا فولفالينرباعي ت 

 رباعي تيافولفالين رباعي سيانوغونوديم ايتان

INIS: 2000-05-02; ETDE: 1975-09-30 
UF رباعي تيا فولفالين رباعي سيانوغينودي ميتان 

*BT1 مركبات حلقية المتجانسة 

*BT1 مركبات كبريت عضوية 

*BT1 موصالت فائقة عضوية 

*BT1 نتريالت 

 رباعي فلوروالمتان

INIS: 1985-07-22; ETDE: 1976-08-24 
USE رباعي فلوريد الكربون 

 رباعي فلوريد الكربون

INIS: 1985-07-22; ETDE: 1976-08-04 
UF رباعي فلوروالمتان 

*BT1 هدروكربونات أليفاتية مفلورة 

RT ِمتان 

 رباعي فلوريد اليورانيوم

*BT1 فلوريدات اليورانيوم 

 رباعي فنيل اتيلين غليكول

2000-04-12 

 رباعي كلورات الكربون

1985-07-22 
UF رباعي كلورو الميتان 

*BT1 هدروكربونات أليفاتية مكلورة 

RT ِمتان 
RT محالّت عضوية 

 رباعي كلورو الميتان

1985-07-22 
USE رباعي كلورات الكربون 

 رباعي كلوروبنزوكينون

USE كلورانيل 

 أوكسيل - n-ببريدون  4-رباعي متيل 

2000-04-12 
USE  ثالثي أستون أمين-n- أكسيل 

 رباعي متيل اتيلين غليكول

USE بيناكول 

 رباعي متيل رباعي سلنافول التالين

INIS: 1983-10-14; ETDE: 1983-04-07 

UF رباعي متيل رباعي سلينا الفولفالين 

BT1 مركبات السلينيوم 
*BT1 مركبات حلقية المتجانسة 

*BT1 موصالت فائقة عضوية 

 رباعي متيل رباعي سلينا الفولفالين

INIS: 1983-10-14; ETDE: 1983-04-07 
USE رباعي متيل رباعي سلنافول التالين 

 رباعي متيلين ثنائي األمين

USE عفونة 

 رباعي نترات خماسي األرتيريتول

UF خماسي األريتريتول رباعي نترات 

*BT1 إسترات حمض اآلزوت 

*BT1 متفجرات كيميائية 
*BT1 نترات 

 رباعي هدروالبيران

*BT1 بيرانات 

RT إيترات 

 رباعي هدروالبيروالت

USE بيروليدينات 



 رباعي هدروالفودان 363 255رذرفورديوم 

 

 

 رباعي هدروالفودان

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1979-11-23 
USE رباعي هدروالفوران 

 رباعي هدروالفوران

INIS: 2000-04-04; ETDE: 1979-11-23 

UF رباعي هدروالفودان 
*BT1 فورانات 

NT1 توليد أيتونات أكسيد الفلورين 

 رباعي هدروالنفتالين

USE تترالين 

 رباعي هدروكسي البوتان

USE إريتريتول 

 رباعيات أقطاب بتواترات راديوية

INIS: 1991-10-09; ETDE: 2002-04-26 
USE مسّرعات خطية رباعية األقطاب 

 رباعيات األقطاب

BT1 متعددات األقطاب 

RT عزوم رباعية األقطاب 
RT مغانط تركيز الحزمة 

 ربح

BT1 تضخيم 
RT مضخات 

RT مضخمات طورية 

 ربط

UF )لحام )ربط، المعدني 
*BT1 ارتباط 

RT التصاق 

RT اندماج 
RT تدعيم باألسمنت 

RT كسوة باإلسمنت 

RT وصالت 

 ربط )اآلبار(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-29 

USE وصل مسبري 

 ربط الُحَفر بواسطة التيار الكهربائي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-06-07 

BT1 تجزئة 

BT1 وصل مسبري 
RT )تغويز )في الموقع 

RT حفر اآلبار 

 ربط بروتيني تنافسي

USE فِنسون 

 ربو

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1976-10-13 

*BT1 أمراض جهاز التنفُّس 

RT أمراض الجهاز المناعي 

 ُربوتات

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1982-12-01 

BT1 تجهيزات 
RT تجهيزات نقل المواد 

RT معدات تُدار من بُعد 

RT معدّات محتوى 
RT منظومات التحكم 

 ربّاح

1985-12-11 

*BT1 قرود 

 رتبة التضاعف

RT أعداد كمومية 

RT إنتاج متعدد 

RT قيم ذاتية 

 رجائع )جمع رجيع(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1987-04-24 

BT1 جينات 
RT تكاثر خلوي 

RT دورة خلوية 

 رجال

BT1 ذكور 
*BT1 َرُجل 

RT بالغون 

 َرُجل

1997-06-17 
*BT1 رئيسات 

NT1 أطفال 

NT2 أطفال 
NT1 رجال 

NT1 كبار السن 

NT1 نسوة 
RT أنتروبولوجيا 

RT بالغون 

RT جماعات بشرية 
RT شخص مرجعي 

RT علم االجتماع 

RT فئات عمرية 
RT  ّكبار السن 

RT مجموع الموظفين 

RT مراهقون 

RT مرضى 

 رجل معياري

USE شخص مرجعي 

 رّجاجات متعددة

UF دارات شميت القدحية 

*BT1 دارات نبضية 

NT1  داراتflip-flop 
RT مولدات نبضات 

 َرَحالن

USE رحالن كهربائي 

 رحالن أيوني

USE رحالن كهربائي 

 َرَحالن األيونات متماثلة الشحنة

INIS: 1993-08-03; ETDE: 1983-04-07 

BT1 رحالن كهربائي 

 َرَحالن حراري

INIS: 1986-09-26; ETDE: 1980-05-06 

RT رحالن كهربائي 

 رحالن كهربائي

UF َرَحالن 
UF رحالن أيوني 

UF مفعول السحب 

UF هجرة كهربائية 
NT1 َرَحالن األيونات متماثلة الشحنة 

NT1 َرحالن كهربائي ثنائي البعد 

RT أرقام االنتقال 
RT َرَحالن حراري 

RT عمليات الفصل 

 َرحالن كهربائي ثنائي البعد

INIS: 1993-08-03; ETDE: 1987-05-06 

BT1 رحالن كهربائي 

RT تجزئة 
RT حموض نووية 

 رحم

UF بطانة رحمية 

UF عضلة الرحم 
*BT1 أعضاء التناسل األنثوية 

RT أجنة 

RT أجنة مكتملة 
RT أوكسيتوسين 

RT  ْلَحم 

 رخام

INIS: 1976-02-05; ETDE: 1975-10-28 

*BT1 صخور متحولة 

RT كربونات الكالسيوم 

 َرَخد

UF َخَرع 

*BT1 أمراض استقالبية 

*BT1 أمراض هيكلية 
RT أنسجة عظمية 

RT  فيتامينd 

 رخص إنشاء

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1978-03-08 
BT1 تراخيص 

 رخص البحوث

INIS: 1990-12-15; ETDE: 1996-02-09 

USE تراخيص 

 رخويات

UF بطنيات القدم 

*BT1 الفقاريات 

BT1 متعضيات مائية 
NT1 بلح البحر 

NT1 حلزون 
NT1 محار 

NT1 محارات 

RT قاعيّات 

 ردم أرضي

INIS: 1982-09-21; ETDE: 1976-09-28 

USE مدافن نفايات صحية 

 ردم قمامة

INIS: 1982-09-21; ETDE: 1979-11-23 
USE ايات صحيةمدافن نف 

 رذاذ

UF برك الرذاذ 
UF )ضباب )رذاذات ضبابية 

RT أنابيب توزيع مثقّبة 

RT اجتراف 
RT تبديدات 

RT تبريد بالترذيذ 

RT ترذيذ 
RT غاسالت الغازات 

RT غسل 

RT قطيرات 

 رذاذ فحمي

1992-04-02 

*BT1 فحم 

RT قوالب من اآلجر 
RT وقود مسحوق 

 (104رذرفورديوم )العنصر 

2004-03-12 

UF 104بعد الهافنيوم، العنصر 
UF  104عنصر 

UF  (104كورشاتوفيوم )العنصر 

UF  (104يونّيلغواديوم )العنصر 
*BT1 عناصر ما بعد األكتنيد 

 253رذرفورديوم 

2004-03-12 

UF  104 253عنصر 

*BT1 نظائر الرذرفورديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 254رذرفورديوم 

2004-03-12 
UF  104 254عنصر 

*BT1 نظائر الرذرفورديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 255رذرفورديوم 

2004-03-12 

UF  104 255عنصر 

*BT1 نظائر الرذرفورديوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى ثقيلة 
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*BT1  فردية -نوى زوجية 

 256رذرفورديوم 

2004-03-12 
UF  104 256عنصر 

*BT1 نظائر الرذرفورديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 257رذرفورديوم 

2004-03-12 

UF  104 257عنصر 
*BT1 نظائر الرذرفورديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 258رذرفورديوم 

2004-03-12 

UF  104 258عنصر 
*BT1 نظائر الرذرفورديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 259رذرفورديوم 

2004-03-12 

UF  104 259عنصر 

*BT1 نظائر الرذرفورديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 260رذرفورديوم 

2004-03-12 

UF  104 260عنصر 

*BT1 نظائر الرذرفورديوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 261رذرفورديوم 

2004-03-12 

UF  104 261عنصر 

*BT1 نظائر الرذرفورديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1 فردية -زوجية  نوى 

 262رذرفورديوم 

2004-03-15 

UF  104 262عنصر 

*BT1 نظائر الرذرفورديوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 263رذرفورديوم 

2004-03-15 

UF  104 263عنصر 

*BT1 نظائر الرذرفورديوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 264رذرفورديوم 

2007-12-21 
*BT1 نظائر الرذرفورديوم 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 265رذرفورديوم 

2007-12-21 

*BT1 رفورديومنظائر الرذ 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 266رذرفورديوم 

2007-12-21 
*BT1 نظائر الرذرفورديوم 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 267رذرفورديوم 

2007-12-21 

*BT1 نظائر الرذرفورديوم 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 268رذرفورديوم 

2007-12-21 
*BT1 نظائر الرذرفورديوم 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 رزم ) عناصر وقود(

USE عناقيد عناصر وقود 

 رزن )كمي(

1975-08-20 
USE تحليل كيميائي كيفي 

 رزن )كيفي(

INIS: 1975-08-20; ETDE: 2002-01-18 

USE تحليل كيميائي كمي 

 رزيستال )سبائك النحاس القاعدية(

2000-04-12 

USE سبائك النحاس القاعدية 

 رزينيت

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1996-03-29 

BT1 مكونات الفحم الحجري المكروية 

 رسائل الرصيد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-05-21 
SEE تمويل 

 رسم

*BT1 تصنيع المواد 

RT تصنيع على البارد 

 رسم )رسوم تقنية(

ETDE: 2002-06-13 

USE مخططات بيانية 

 رسم الخريطة

INIS: 1992-03-09; ETDE: 1978-10-23 

NT1 تحضير المصورات الطبولوجية 

NT2 تطبيق ممتثل 
NT1 رسم الخريطة الجينية 

RT خرائط 

RT هندسة 

 رسم الخريطة الجينية

INIS: 1997-06-17; ETDE: 1976-08-24 

BT1 رسم الخريطة 

RT تقانة النسق المكروي 

RT تقنيات إظهار الزيوغ الصبغية 

RT )تهجين )في الموقع 
RT تهجين الدنا 

RT جينات 

RT ُشدَف صبغية 
RT صبغيات 

RT صبغيات بشرية 

RT عديدات تشكُّل بتقييد طول الشُّْدفة 

 رسم بياني فيرمي

UF  كوري -رسم بياني فيرمي 
UF رسم بياني كوري 

UF مخطط فيرمي 

*BT1 مخططات بيانية 
RT اضمحالل بيتا 

 كوري -رسم بياني فيرمي 

USE رسم بياني فيرمي 

 رسم بياني كوري

USE رسم بياني فيرمي 

 رسم بياني موشوري

INIS: 1977-07-05; ETDE: 1977-10-19 

*BT1 مخططات تبعثر بيانية 
RT اندفاع خطي 

RT جسيمات التجاوب 

RT فضاء الطور 

 رسمزة

RT إيزوميرازات 

RT راسيمات 

RT كيمياء مجسمة 

 رسوم

INIS: 1999-03-04; ETDE: 1978-11-14 

BT1 دخل 
RT أرباح 

RT علم االقتصاد 

RT موارد معدنية 

 رسوم

USE رسوم مالية 

 رسوم بيانية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-29 

SEE مخططات بيانية 
SEE نظرية الرسم البياني 

 رسوم تفاعلية

USE أجهزة العرض التفاعلية 

 رسوم حاسوبية

1982-12-03 

UF أوجه تِشرنوف 

RT أجهزة الرسوم الحاسوبية 
RT أجهزة العرض التفاعلية 

RT أجهزة خرج حاسوبية 

RT أجهزة عرض 
RT اظهار المعطيات للعيان 

RT تصميم بمساعدة الحاسوب 

RT حسابات حاسوبية 
RT راسمات 

RT مخططات بيانية 

 رسوم مالية

UF تقديرات 
UF رسوم 

UF عقوبات 

UF عقوبات مالية 
SF ضرائب إضافية 

RT أسعار 

RT ائتمانات ضريبية 
RT استرداد التكلفة 

RT تجارة اإلصدارات 

RT تجاوزات التكلفة 
RT تكلفة 

RT دخل 

RT ضرائب 
RT فواتير 

RT معدل الفائدة 

 رسوم هندسية

INIS: 1992-03-17; ETDE: 1982-10-20 

*BT1 مخططات بيانية 

RT تصميم 
RT مواصفات 

 رش بالقوس البالزمي

*BT1 كسوة بالترذيذ 
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 رش باللهب

*BT1 كسوة بالترذيذ 

 رشرشة

NT1 رشرشة كاتودية 

NT1 رشرشة نترونية 

RT عة بالبخار  تكسيات موضَّ
RT تكسية خالئية 

RT توضع 

RT حزم أيونية 
RT لحام بالقوس 

RT مضخات الرشرشة األيونية 

 رشرشة كاتودية

BT1 رشرشة 

RT تصفيح بالبخار 

RT توضع بالتبخير الفيزيائي 

 رشرشة نترونية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-08-24 

BT1 رشرشة 

RT تفاعالت نترونية 
RT مفاعيل اإلشعاع الفيزيائية 

 رصاص

*BT1 معادن 

RT مواد تدريع 

 178رصاص 

2007-02-14 

*BT1 نظائر الرصاص 
*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 179رصاص 

2007-02-14 

*BT1 نظائر الرصاص 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 180رصاص 

1996-10-10 

*BT1 نظائر الرصاص 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 181رصاص 

2007-02-14 

*BT1 نظائر الرصاص 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 182رصاص 

INIS: 1988-02-02; ETDE: 1987-07-22 

*BT1 نظائر الرصاص 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 183رصاص 

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1981-03-13 

*BT1 نظائر الرصاص 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 184رصاص 

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-08-12 

*BT1 نظائر الرصاص 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 185رصاص 

ETDE: 1975-08-19 
*BT1 نظائر الرصاص 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 186رصاص 

*BT1 نظائر الرصاص 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 187رصاص 

*BT1 زائد المشعة -الل بيتا نظائر اضمح 

*BT1 نظائر الرصاص 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 188رصاص 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرصاص 
*BT1 ذات األسر اإللكتروني نظائر مشعة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 189رصاص 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرصاص 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 190رصاص 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرصاص 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 191رصاص 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرصاص 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 192رصاص 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرصاص 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 193رصاص 

1975-10-29 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 لرصاصنظائر ا 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 194رصاص 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرصاص 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 195رصاص 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرصاص 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 196رصاص 

*BT1 نظائر الرصاص 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 197رصاص 

*BT1 نظائر الرصاص 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 ها دقائقنظائر مشعة عمر 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 198رصاص 

*BT1 نظائر الرصاص 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 199رصاص 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر الرصاص 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 200رصاص 

*BT1 نظائر الرصاص 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 201رصاص 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الرصاص 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 202رصاص 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر الرصاص 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 203رصاص 

*BT1 نظائر الرصاص 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
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*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 204رصاص 

*BT1 نظائر الرصاص 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 205رصاص 

*BT1 نظائر الرصاص 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1  عمرها سنواتنظائر مشعة 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 206رصاص 

UF  راديومg 

*BT1 نظائر الرصاص 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 207رصاص 

UF  أكتينيومd 
*BT1 نظائر الرصاص 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 208رصاص 

UF  توريومd 

*BT1 نظائر الرصاص 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 209رصاص 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرصاص 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1 فردية -ة نوى زوجي 

 210رصاص 

UF  راديومd 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرصاص 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 211رصاص 

UF  أكتينيومb 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الرصاص 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 212رصاص 

UF  توريومb 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الرصاص 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 213رصاص 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرصاص 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 214رصاص 

UF  راديومb 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرصاص 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 215رصاص 

*BT1 نظائر الرصاص 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 216رصاص 

*BT1 نظائر الرصاص 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 رصاصات

BT1 مركبات أوكسجينية 

BT1 مركبات الرصاص 

RT أكاسيد الرصاص 

 رصّ 

BT1 تصنيع 

RT تحبيب 

RT تصفيح 
RT احيقتعدين المس 

RT تكتيل 

RT تكتّل 
RT  ّضواغط الرص 

RT قولبة 

RT كبس 
RT كسوة باإلسمنت 

RT مرصوصات 

 رّص )عمود(

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-04-26 

USE حشو العمود 

 َرْضح

USE أذيّات 

 رطوبة

SF محتوى مائي 

BT1 رطوبة 

RT استرداد الرطوبة 
RT بخار الماء 

RT قياس الرطوبة 

RT مقاييس الرطوبة 
RT نقطة الندى 

 رطوبة

1993-03-09 

SF محتوى مائي 

NT1 رطوبة 

RT ماء 
RT مقاييس الرطوبة 

 رعي

INIS: 1992-07-21; ETDE: 1979-10-03 

BT1 تغذية 
RT أراضي المراعي 

RT حيوانات أليفة 

RT حيوانات بّرية 
RT علف أخضر 

 ُرغامي

BT1 جهاز التنفُّس 

RT إدارة االستنشاق الداخلي 
RT َمنُِصف 

 رغوات

*BT1 غروانيات 
NT1  ألدهيد النمل -رغوات البولة 

NT1 رغوات بالستيكية 

RT فصل بالرغوة 
RT فقاعات 

RT كشف الغليان 

 ألدهيد النمل -رغوات البولة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-11 
*BT1 رغوات 

RT ألدهيد النمل 

RT بولة 
RT بوليمرات 

RT عزل حراري 

 رغوات بالستيكية

*BT1 رغوات 
*BT1 متماثرات عضوية 

 رغوة المروج

INIS: 1991-12-16; ETDE: 1982-03-11 

UF زهرة المناقع البيضاء 
*BT1 أعشاب 

*BT1 صف المغنوليّات 

RT زيوت التزليق 
RT هدروكربونات 

 رف قاري

1997-06-19 

UF رف قاري خارجي 

BT1 هامش القارة 

RT تشريعات لصيانة المنطقة الساحلية 
RT خليج نيويورك 

RT ساوث أطلنطيك بايت 

RT قناة سانتا بربارا 
RT مخانق تحت بحرية 

RT منحدر قاري 

RT منعطف وسط األطلنطي 
RT مياه إقليمية 

RT مياه ساحلية 

 رف قاري خارجي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-23 
USE رف قاري 

 رفع

RT حقول مغنطيسية 

RT قطارات مسترفعة 

 رفع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-05-03 

USE مداولة المواد 

 رقابات تلويث سطحي

*BT1 مرقابات إشعاعية 

RT تلويت سطحي 

 رقابة تلّوث المياه

INIS: 1992-01-15; ETDE: 1978-01-23 
UF )مراقبات )تلوث مياه 

*BT1 مراقبات 

RT تلوث المياه 
RT دفيقات كيميائية 

RT مراقبة 

RT نفايات سائلة 

 رقاقات

RT أغشية 

RT صفائح 
RT صفائح 

 رقبة

1999-04-06 

BT1 جسم 
RT بلعوم 

RT َحْنَجرة 

RT شرايين سباتية 
RT غدة درقية 

RT غدد درقية 

 رقم رايلي

2007-01-08 

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT َحْمل حراري طبيعي 
RT َحْمل حراري قسري 

 رقم غراشوف

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT َحْمل حراري طبيعي 
RT لزوجة 
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 رقم لويس

2007-01-08 
BT1 أرقام بدون واحدات 

RT نقل الحرارة 

RT نقل كتلي 

 ركائز إسمنتية

RT خرسانة مقّواة 

 ركازات

RT أغشية رقيقة 

RT أنزيمات 
RT دعامات المحفِّز 

RT طبقات 

 ركامات جليدية

BT1 رواسب جيولوجية 

 ركود

RT جريان الموائع 

 رماد

1976-02-11 
BT1 باقيات 

BT1 نواتج االحتراق 

NT1 رماد متطاير 
RT حبّات 

RT محتوى الرماد 
RT نزع الترميد 

RT نفايات صلبة 

 رماد الصودا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-08 
USE كربونات الصوديوم 

 رماد الهليوم

INIS: 1990-02-28; ETDE: 1990-03-15 

*BT1 أيونات الهليوم 
RT تفاعالت نووية حرارية 

RT جسيمات ألفا 

RT محددات مضخوخة 

 رماد الوقود المسحوق

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-24 

USE رماد متطاير 

 رماد متطاير

UF رماد الوقود المسحوق 

*BT1 رماد 

*BT1 نفايات حاللية هوائية 
RT تلوث الهواء 

RT حبّات 

RT  صودا -عملية تلبيد حبير 
RT نفايات صلبة 

 رمال القار

1975-09-01 

USE رمال نفطية 

 رمال سود

BT1 رمل 

BT1 فلزات 
RT توريانيت 

RT توريت 

RT َمغنتيت 
RT يورانيتات 

 رمال مرتصة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-12-08 

USE أحجار رملية 
USE نفوذية 

 رمال نفطية

1997-06-19 

UF رمال القار 
UF نفط الرمال النفطية 

BT1 رمل 

*BT1 مواد حّمرية 
*BT1 وقود أحفوري 

RT استثمار الرمال النفطية 

RT  توضعedna 
RT حّمريات 

RT راسب أتاباسكا 

RT راسب الحيد األسفلتي 

RT صخر الشيل النفطي 
RT صناعة الرمل النفطي 

RT عمليات التنظيف بالبخار 

RT عمليات الماء البارد 
RT عمليات حقن المائع 

RT عمليات مياه حاّرة 

RT  عمليةh-oil 
RT ية روب لالستخالص الحراري للنفطعمل 

RT مكامن رمال نفطية 

RT مكمن أوفالد 
RT مكمن الرمال النفطية 

RT مكمن الكولد ليك 

RT مكمن بيس ريفر 
RT مكمن تريانغل رمل القار 

RT مكمن سانتاروزا 

RT مكمن سنيسايد 
RT مكمن سيركل كليفز 

RT مكمن واباسكا 

RT منشآت معالجة الرمل النفطي 

 رمل

SF كثبان 

NT1 رمال سود 

NT1 رمال نفطية 
RT أتربة 

RT أحجار رملية 

RT أرصفة مرجانية 
RT أكاسيد السيليسيوم 

RT حوامل مائية 

RT خرسانات 
RT رواسب طمبية 

RT صحارى 

RT صخر الخزان 
RT غضار 

RT مواد بناء 

 رمل غضاري

BT1 أتربة 

RT غضار 

 6j-رموز 

USE معامالت راكاه 

 9j-رموز 

USE معامالت فيغنر 

 3j-رموز

USE  غوردان -معامالت كليبش 

 رنا

1996-05-03 

UF حمض نووي ريبي 

*BT1 حموض نووية 

NT1 رنا ريبوزومي 

NT1 رنا مرسال 

NT1 رنا مرسالي 
RT إنترونات 

RT أوبيرونات جينية 

RT بوليميرازات الرنا 
RT تضفير 

RT )تهجين )في الموقع 

RT جسيمات دقيقة 
RT جسيمات ريبية 

RT ُصدُوع الطيقان 

RT نويَّات 

 رنا ريبوزومي

INIS: 1990-04-19; ETDE: 1985-11-19 

USE رنا ريبوزومي 

 رنا ريبوزومي

INIS: 1990-04-19; ETDE: 1985-11-19 

UF رنا ريبوزومي 

*BT1 رنا 
RT جسيمات ريبية 

RT نويَّات 

 رنا مرسال

1995-06-09 
*BT1 رنا 

RT إكسونات 

RT انتساخ 

RT بوليميرازات الرنا 
RT تحوير تالي للترجمة الجينية 

RT تهجين الدنا 

RT معالجة الرنا 

 رنا مرسالي

*BT1 رنا 

 رناز

1995-01-10 

UF ريبونوكلياز 
UF )نوكلياز )نوكلياز ريبي 

*BT1 نوكليازات 

RT معالجة الرنا 

 رنغوترون

USE مسّرعات حلقة اإللكترونات 

 رنيين

*BT1 ببتيدازات النوعية 
RT ضغط الدم 

RT ُكلى 

 رنّة )حيوان مجتر من األيليات(

USE أيِّل 

رهاجوليتيز سيرازي )نوع من الحشرات ثنائية 

 األجنحة(

INIS: 1996-07-23; ETDE: 1976-01-26 

USE ذباب الفاكهة 

 رهيزوبس )جنس من الفطريات(

*BT1 فطريات حقيقية 

 روابط كيميائية

NT1 روابط مزدوجة 

RT أطوال الرابطة 

RT زاوية الرابطة 
RT طاقة االرتباط 

RT الت الدنا  ُمَوّصِ

RT نواتج إضافة 

 روابط مزدوجة

BT1 روابط كيميائية 

RT طاقة االرتباط 

 رواسب

RT ترسيب 

RT  ماء -حدود رواسب 

RT حطام 
RT حمآت 

RT دلتات نهرية 

RT رواسب جيولوجية 
RT رواسب طمبية 

RT ضغط مسامي 

RT غرين 
RT قعر البحر 

RT مواد بيئية 

RT نشأة الحقة 
RT نشوء هدمي 

RT وحل الجرف 

 رواسب جيولوجية

UF )مكامن )جيولوجية 

SF نشوء الفلزات 

NT1 توضعات التوريوم 
NT1 درنات صخرية 

NT1 ركامات جليدية 

NT1 رواسب طمبية 
NT1 مكامن الشيل النفطي 

NT2  احتياطيات الغضار الصفحي النفطي البحري

 في الواليات المتحدة
NT1 مكامن الغاز الطبيعي 

NT2 حقول الغاز الطبيعي 

NT3 حقول تكثيفات غازية 
NT1 مكامن الفحم الحجري 

NT2 طبقات الفحم الحجري 

NT1 مكامن اليوارنيوم 
NT2 راسب جابيلوكا 

NT2  مكمنranger 

NT2 مكمن إرزجبيرج 
NT2 مكمن بليزارد 
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NT2 مكمن راستاند 

NT2 مكمن روكسباي داونز 
NT2  ساوث ألّيغيتورمكمن 

NT2 مكمن كونفّاّرا 

NT2 مكمن ناربارلك 
NT2 مكمن يليّري 

NT1 مكامن رمال نفطية 

NT2  توضعedna 
NT2 راسب أتاباسكا 

NT2 راسب الحيد األسفلتي 

NT2 مكمن أوفالد 
NT2 مكمن الرمال النفطية 

NT2 مكمن الكولد ليك 

NT2 مكمن بيس ريفر 
NT2 مكمن تريانغل رمل القار 

NT2 مكمن سانتاروزا 

NT2 مكمن سنيسايد 
NT2 مكمن سيركل كليفز 

NT2 مكمن لويدمينستر 

NT2 مكمن واباسكا 
NT1 مكامن ملحية 

NT1 مكامن نفطية 

NT2 احتياطيات النفط البحري في الواليات المتحدة 
NT2 حقول النفط 

NT3  حقلweyburn  

NT2 حقول تكثيفات غازية 
NT1 مكامن هدرات الغاز الطبيعي 

NT1 )مكيثات )ج. مكيث 

RT إتاحية 
RT أركزة 

RT أوجه التشغيل 

RT تخزين تحت أرضي 
RT رواسب 

RT طبقات مائلة 

 رواسب طمبية

BT1 رواسب جيولوجية 
RT أتربة 

RT رمل 
RT رواسب 

RT غضار 

RT )مكيثات )ج. مكيث 
RT مياه جوفية 

RT مياه سطحية 

 رواسب هدرات الميتان

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-01-21 
USE مكامن هدرات الغاز الطبيعي 

 روافع

*BT1 معدات تُدار من بُعد 

RT رافعات 
RT مداولة المواد 

 روامز

RT أوبيرونات جينية 
RT تنظيم جيني 

RT جسيمات ريبية 

RT جينات 
RT نوكليوتيدات 

 رواندا

INIS: 1991-10-22; ETDE: 1979-12-10 

BT1 أفريقيا 
BT1 بلدان نامية 

 روبريدوكسين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-08-24 

*BT1 بروتينات معدنية 
RT فيريدوكسين 

RT معقدات الحديد 

 روبيديوم

*BT1 معادن قلوية 

 100روبيديوم 

INIS: 1976-03-02; ETDE: 1975-11-11 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الروبيديوم 

*BT1  ثانيةنظائر عمرها ميلي 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 101روبيديوم 

*BT1 نظائر الروبيديوم 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 102روبيديوم 

*BT1 نظائر الروبيديوم 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 103روبيديوم 

INIS: 1982-06-09; ETDE: 1982-07-08 
*BT1 نظائر الروبيديوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 71روبيديوم 

2007-12-21 

*BT1 نظائر الروبيديوم 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 72روبيديوم 

2007-12-21 

*BT1 نظائر الروبيديوم 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 73روبيديوم 

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1980-06-22 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروبيديوم 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 74روبيديوم 

INIS: 1977-06-14; ETDE: 1977-10-20 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروبيديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 75روبيديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الروبيديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 76روبيديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروبيديوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 77روبيديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروبيديوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 78روبيديوم 

*BT1 زائد المشعة -ا نظائر اضمحالل بيت 

*BT1 نظائر الروبيديوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 79روبيديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروبيديوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 80روبيديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الروبيديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 81روبيديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر الروبيديوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 تلها متوسطةنوى ك 

 82روبيديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الروبيديوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 83روبيديوم 

*BT1 نظائر الروبيديوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 84روبيديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروبيديوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1  مشعة ذات األسر اإللكترونينظائر 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 85روبيديوم 

*BT1 نظائر الروبيديوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 86روبيديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروبيديوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 87روبيديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروبيديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 88روبيديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الروبيديوم 

*BT1 ا دقائقنظائر مشعة عمره 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 
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 89روبيديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الروبيديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 90روبيديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروبيديوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 91روبيديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الروبيديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 وسطةنوى كتلها مت 

 92روبيديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروبيديوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 93روبيديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروبيديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 94روبيديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروبيديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 95روبيديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الروبيديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 96روبيديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروبيديوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 97روبيديوم 

*BT1 ناقص المشعة  -ئر اضمحالل بيتا نظا 

*BT1 نظائر الروبيديوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 98روبيديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروبيديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 وى كتلها متوسطةن 

 99روبيديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروبيديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 روبينيا بسودوأكاسيا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-04-29 
USE أشجار السنط الكاذب 

 روتونات

BT1 أشباه جسيمات 
RT نظرية الدوامة 

RT نظرية النداو للهليوم السائل 

 روتيل

*BT1 معادن مشعة 
*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد التيتانيوم 

 روتينيوم

*BT1 معادن البالتين 
*BT1 معادن حرارية 

 100روتينيوم 

*BT1 نظائر الروتينيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 101روتينيوم 

*BT1 نظائر الروتينيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 102روتينيوم 

*BT1 نظائر الروتينيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 103روتينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 104روتينيوم 

*BT1 نظائر الروتينيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 105روتينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروتينيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 106روتينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 107روتينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الروتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 108روتينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الروتينيوم 

*BT1 عة عمرها دقائقنظائر مش 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 109روتينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروتينيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 110روتينيوم 

*BT1  عةناقص المش  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 111روتينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروتينيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 112روتينيوم 

1979-01-18 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروتينيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 113روتينيوم 

INIS: 1979-01-18; ETDE: 1979-02-23 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1  الروتينيومنظائر 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 114روتينيوم 

1993-03-09 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الروتينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 115روتينيوم 

2007-06-06 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الروتينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 116روتينيوم 

2007-06-06 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروتينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 117روتينيوم 

2007-06-06 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروتينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 118روتينيوم 

2007-06-06 

*BT1  اقص المشعةن  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروتينيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 119روتينيوم 

2007-06-06 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروتينيوم 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 120روتينيوم 

2007-06-06 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروتينيوم 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 
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 87روتينيوم 

2007-06-06 
*BT1 نظائر الروتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 88روتينيوم 

1995-02-27 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروتينيوم 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 89روتينيوم 

1999-09-22 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 90روتينيوم 

INIS: 1996-11-27; ETDE: 1996-01-12 
*BT1 نظائر الروتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 91روتينيوم 

1983-09-05 
*BT1 نظائر الروتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 92روتينيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 93روتينيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروتينيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 94روتينيوم 

*BT1 نظائر الروتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 95روتينيوم 

*BT1  لمشعةزائد ا -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الروتينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 96روتينيوم 

*BT1 نظائر الروتينيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 97روتينيوم 

*BT1 ر الروتينيومنظائ 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 98روتينيوم 

*BT1 نظائر الروتينيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 99روتينيوم 

*BT1 نظائر الروتينيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 روح الكولونيا

USE إيتانول 

 رود أيلند

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

RT الشاطىء الشرقي في الواليات المتحدة 

 رودامينات

BT1 أصباغ 

*BT1 أمينات 

*BT1 حموض حلقية المتجانسة 
BT1 كواشف 

*BT1  عضويةمركبات أكسجين 

RT حمض الفتاليك 

 روداناتات )التيوسيانات(

USE تيوسيانات 

 رودانيدات )التيوسيانات(

USE تيوسيانات 

 رودوبسودوموناس

*BT1 بكتريا االصطناع الضوئي 

 رودوبسين

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1983-09-15 

UF أصبغة شبكية العين 
UF )بنفسجي البصري )رودبسين 

BT1 أصبغة 
*BT1 بروتينات 

RT شبكية العين 

 روديسيا )الجنوبية(

USE روديسيا الجنوبية 

 روديسيا )الشمالية(

USE زامبيا 

 روديسيا الجنوبية

UF )روديسيا )الجنوبية 

*BT1 زيمبابوي 

 روديسيا الشمالية

USE زامبيا 

 روديوم

*BT1 معادن البالتين 
*BT1 معادن حرارية 

 100روديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر الروديوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 101روديوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر الروديوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 102روديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -بيتا نظائر اضمحالل 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروديوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 103روديوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الروديوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 104روديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الروديوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 105روديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر الروديوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 106روديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروديوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 107روديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروديوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 108روديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 109روديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروديوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 110روديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 111روديوم 

INIS: 1979-01-18; ETDE: 1979-02-23 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 
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 112روديوم 

1985-01-17 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 113روديوم 

INIS: 1988-11-16; ETDE: 1988-12-02 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 114روديوم 

INIS: 1988-06-22; ETDE: 1988-07-15 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروديوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 ها متوسطةنوى كتل 

 115روديوم 

INIS: 1988-11-16; ETDE: 1988-12-02 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروديوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 116روديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 117روديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 118روديوم 

2000-12-28 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 119روديوم 

2007-11-22 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروديوم 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 120روديوم 

2007-11-22 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 121روديوم 

2007-11-22 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 122روديوم 

2007-11-22 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروديوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 89روديوم 

2006-10-11 

*BT1 نظائر الروديوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 90روديوم 

2004-12-20 

*BT1 نظائر الروديوم 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 91روديوم 

2004-11-30 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروديوم 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 فردية -ة نوى زوجي 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 92روديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروديوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 92روديوم 

1999-03-23 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروديوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 93روديوم 

2004-11-30 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروديوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 94روديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروديوم 

*BT1 نينظائر مشعة عمرها ثوا 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 95روديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروديوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 96روديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الروديوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 97روديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروديوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 98روديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الروديوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 روذرفورديت

1997-01-28 
USE فلزات كربوناتية 

USE معادن اليورانيوم 

 روز بنغال

BT1 أصباغ 
*BT1 حموض أكسجينية 

BT1 كواشف 

BT1 )مؤشرات )مشعرات 
*BT1 مركبات كلور عضوية 

*BT1 مركبات يود عضوية 

RT حمض الفتاليك 

 روفيت

2000-04-12 

*BT1 معادن اليورانيوم 

*BT1 مواد أكسيدية 
RT أكاسيد الفاناديوم 

RT أكاسيد الكالسيوم 
RT أكاسيد اليورانيوم 

 روكي ماونتنس

BT1 جبال 

RT الواليات المتحدة األمريكية 
RT كندا 

 رومانيا

UF رومانيا 

*BT1 أوروبا الشرقية 
BT1 بلدان نامية 

RT  ً  اقتصاديات مخططة مركزيا

RT البحر األسود 
RT نهر الدانوب 

 رومانيا

USE رومانيا 

ض(  رونتغن )وحدة تعرُّ

USE وحدات جرعة إشعاعية 

 273رونتغنيوم 

2007-05-14 

*BT1 نظائر الرونتغينيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 274رونتغنيوم 

2007-05-14 
*BT1 نظائر الرونتغينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 رونتغينيوم

2006-01-11 
UF  111بعد الذهب، العنصر 

UF  111عنصر 

UF  (111يونينينيوم )العنصر 
*BT1 عناصر ما بعد األكتنيد 



 272رونتغينيوم  x 372 -ريزرات 

 

 

 272رونتغينيوم 

2006-01-11 
UF  111 272عنصر 

*BT1 نظائر الرونتغينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 279رونتغينيوم 

2006-01-11 

*BT1 نظائر الرونتغينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 280رونتغينيوم 

2006-01-11 

*BT1 نظائر الرونتغينيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 شعة من اضمحالل ألفانظائر م 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 رياح موسمية

INIS: 1992-03-31; ETDE: 1986-07-08 

BT1 عواصف 
RT أعاصير 

RT مطر 

 رياح نجمية

SF فقد الكتلة 
BT1 نشاط نجمي 

NT1 ريح شمسية 

RT ُشواظ نجمي 

RT نجوم 

 رياضيات

NT1 إحصاء 
NT2 تحليل المتسلسالت الزمنية 

NT2 تحليل تراجعي 

NT2 تحليل متعدد المتغيرات 
NT2 كريجينغ 

NT2 نظرية األلعاب 

NT1  ّتحليل دالي 
NT1 تحليل شامل 

NT1 تحليل عددي 

NT1 جبر 
NT1 حساب التكامالت 

NT1 حساب تفاضلي 

NT1 طبولوجيا 
NT2 طبولوجيا تفاضلية 

NT1 طريقة بروني 

NT1 نظرية الرسم البياني 
NT1 نظرية الزمر 

NT1 نظرية الشواش 

NT1 نظرية القياس 
NT1 نظرية المجموعات 

NT1 هندسة 

NT2 هندسة تفاضلية 
NT2 هندسة لوباتشفسكي 

RT إحداثيات 

RT أرتال 
RT استقراء خارجي 

RT استقراء داخلي 

RT تحليل إلى عوامل 
RT تحليل الشبكة 

RT تحليل فورييه 

RT تحويالت تكاملية 

RT تحويالت قانونية 

RT تطبيق ممتثل 

RT تقارب 
RT تكامالت 

RT تنسورات 

RT توافقيات كروية 
RT توليد العُرى 

RT حدوديّات 
RT حسابات أحادية البعد 

RT حسابات األبعاد العديدة 

RT حسابات ثالثية األبعاد 

RT حسابات ثنائية البعد 
RT حسابات رباعية األبعاد 

RT  حسبانregge 

RT حلول رياضياتية 
RT خوارزميات 

RT دالة غاما 

RT دوال حدودية استقرائية 
RT دوال فيرشتراس 

RT  ّدوال 

RT سلسلة أسية 
RT سلّميات 

RT طرق التغيرات 

RT طرق تكرارية 
RT طريقة التوسع العقدي 

RT طريقة العناصر الحدية 

RT طريقة العناصر المحدودة 
RT طريقة الفروق المحدودة 

RT ار طريقة النقطة السرجية )طريقة االنحد

 األعظمي(
RT تيت-طريقة بيث 

RT  كوتا -طريقة َرْنج 

RT  بتروف -طريقة غاِلركين 
RT طريقة نيوتن 

RT عالقات التقارب الفائق 

RT علم المساحة 
RT فضاء الطور 

RT فضاء رياضياتي 

RT مؤشرات رياضياتية 
RT متجهات 

RT متجهات ذاتية 

RT متريات 
RT متنوعات رياضياتية 

RT مسائل القيمة القصوى 

RT مسائل شبه خطية 

RT مسائل الخطية 

RT مصفوفات 

RT معادالت 
RT معادالت تفاضلية 

RT معادالت تكاملية 

RT منطق رياضياتي 
RT مهتزات توافقية 

RT نشر السلسلة 

RT نظرية االضطراب 
RT هزازات ال توافقية 

 رياضيات االقتصاد

BT1 علم االقتصاد 
RT أمثَلَة 

RT خطية برمجة 

RT برمجة ديناميكية 
RT برمجة الخطية 

RT تحليل اقتصادي 

RT مرونة اقتصادية 

 ريبوز

*BT1 ألدهيدات 

*BT1 سكريات خماسية 

RT ريبوفالفين 

 ريبوز منقوص األكسجين

*BT1 ألدهيدات 

*BT1 سكريات خماسية 

RT ريبوزيدات 

 ريبوزيدات

NT1 نوكليوزيدات 

NT2 أدينوزين 
NT2 إينوزين 

NT2 برومودأكسي يوريدين 

NT2 تيميدين 
NT2 سيتيدين 

NT2 سيتيدين منقوص األكسجين 

NT2 غوانوزين 
NT2 فلوكسريدين 

NT2 يوديد أكسي يوريدين 

NT2 يوريدين 
NT2 يوريدين منقوص األكسجين 

RT حموض نووية 

RT ريبوز منقوص األكسجين 

RT سكريات خماسية 

 ريبوفالفين

UF  فيتامينb-2 
*BT1 ين زمرة فيتامb 

RT ريبوز 

 ريبولوز

*BT1 سكريات خماسية 
*BT1 كيتونات 

 ريبونوكلياز

USE رناز 

 ريتشلند

INIS: 1999-03-03; ETDE: 1979-03-05 

BT1 مناطق المدينة 

*BT1 واشنطن 

 ريتينول

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-05-24 

USE  فيتامينa 

 ريح

RT أشرعة 
RT إعادة تعليق الجسيمات 

RT أعاصير 

RT أعاصير تورنيدو 
RT اضطراب 

RT  ّتأفّق 
RT تيار تدفق نفاث 

RT حموالت الرياح 

RT دوامات 
RT دوران الغالف الجوي 

RT ُسُحب مشعة 

RT َسْقط 
RT طقس 

RT علم األرصاد الجوية 

RT كوارث طبيعية 
RT مناخات 

RT هواء 

 ريح شمسية

*BT1 رياح نجمية 
*BT1 نشاط شمسي 

RT إشعاع شمسي 

RT إكليل الشمس 
RT الشمس 

RT بالزما 

RT تمدّد 
RT ُشواظ شمسي 

RT ضغط اإلشعاع 

RT غالف مغنطيسي 
RT مخروط الفقد 

RT  فيرارو -مسألة تشابمان 

RT نقصان فوربوش 
RT هالة أرضية 

 ريد

2013-04-29 
مجموعة خطوات مصممة الستعمال الحوافز المالية و السوق 
، وذلك لخفض إنبعاثات غازات الدفيئات الناتجة عن إزالة 

 الغابات و تدهورها.
UF  خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات

 وتدهورها

RT unfccc 
RT استئصال الحراج 

RT انحسار تلوث الهواء 

RT تجارة اإلصدارات 
RT غابات 

RT غازات الدفيئة 

 ريدكتاز

USE اختزالي مؤكسد 

 ريزا

USE ألبومينات 

USE مركبات يود عضوية 

 x -ريزرات 

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1978-03-08 

USE  ليزرات أشعة- x 



 ريزوبنزين )حمض الفوليك( 373 182رينيوم 

 

 

 ريزوبنزين )حمض الفوليك(

USE حمض الفوليك 

 ريزوبيوم

INIS: 1992-05-05; ETDE: 1986-01-24 

*BT1 بكتريا 

RT تثبيت النتروجين 
RT تكافل 

RT قَْرنيّات 

 ريزورسين )ريزورسينول(

USE ريزورسينول 

 ريزورسينول

UF 3،1-ثنائي هيدروكسي البنزن 

UF )ريزورسين )ريزورسينول 
UF ثنائي هدروكسي بنزن-ميتا 

*BT1 متعدد الفنوالت 

BT1 ُمّظهرات 

 ريزيربين

*BT1 إندوالت 

*BT1 حاالّت الودَّي 

*BT1 عوامل مضادة لفرط ضغط الدم 
*BT1 قلوانيات 

*BT1 مات ومسّكنات  منّوِ

*BT1 ئات  مهدِّ

 ريش

RT جلد 

RT طيور 

 ريشات

RT شفرات 

RT مكونات المفاعل 

 ريكتْسيّات )أحياء دقيقة أوليات النواة(

BT1 متعّضات دقيقة 
RT أمراض َرَخديّة 

RT تيفوس 

RT حشرات 

 ريم

USE وحدات جرعة إشعاعية 

 رينيات

BT1 مركبات أوكسجينية 
*BT1 مركبات الرينيوم 

RT أكاسيد الرينيوم 

 رينيوم

*BT1 عناصر انتقالية 
*BT1 معادن حرارية 

 159رينيوم 

2007-07-10 

*BT1 نظائر الرينيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 160رينيوم 

2007-07-10 
*BT1 نظائر الرينيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 161رينيوم 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 

*BT1 نظائر الرينيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 162رينيوم 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 
*BT1 نظائر الرينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 ئر مشعة من اضمحالل ألفانظا 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 163رينيوم 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 
*BT1 نظائر الرينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 164رينيوم 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 

*BT1 نظائر الرينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 165رينيوم 

INIS: 1983-09-01; ETDE: 1983-07-07 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 166رينيوم 

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1979-05-25 

*BT1 نظائر الرينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 167رينيوم 

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1979-05-25 
*BT1 نظائر الرينيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 168رينيوم 

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 

*BT1 نظائر الرينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 ل ألفانظائر مشعة من اضمحال 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 169رينيوم 

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 

*BT1 نظائر الرينيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 170رينيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 171رينيوم 

INIS: 1987-09-22; ETDE: 1987-10-02 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرينيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 172رينيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرينيوم 

*BT1 ر اإللكترونينظائر مشعة ذات األس 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 173رينيوم 

*BT1 نظائر الرينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 174رينيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 175رينيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 176رينيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 177رينيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرينيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 178رينيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرينيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 179رينيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الرينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 180رينيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الرينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 181رينيوم 

*BT1 نظائر الرينيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 182رينيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 



 183رينيوم  374 185زئبق 

 

 

*BT1 نظائر الرينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 183رينيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الرينيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 184رينيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الرينيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 185رينيوم 

*BT1 نظائر الرينيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 186رينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرينيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 187رينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرينيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 188رينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر الرينيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 189رينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الرينيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 وى ثقيلةن 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 190رينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرينيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 191رينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الرينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 192رينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الرينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 193رينيوم 

2007-07-10 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الرينيوم 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 194رينيوم 

2007-07-10 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الرينيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 195رينيوم 

2010-03-02 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الرينيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 196رينيوم 

2010-03-02 

*BT1 ناقص المشعة  -ل بيتا نظائر اضمحال 

*BT1 نظائر الرينيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 ريوليت

INIS: 1978-08-30; ETDE: 1975-11-11 
SF خفاف 

*BT1 صخور بركانية 

RT أكاسيد السيليسيوم 
RT برليت 

RT غرانيت 

RT فلسبارات 

 ريّ 

RT أتربة 

RT استخدام المياه 

RT تقنيات الفالحة 

RT حفظ التربة 

RT زراعة 

RT ماء عذب 
RT مقاومة الجفاف 

RT مياه سطحية 

RT هجرة نكليدات مشعة 

 زئبق

*BT1 معادن 

 171زئبق 

2007-11-22 
*BT1 نظائر الزئبق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 172زئبق 

2007-11-22 
*BT1 نظائر الزئبق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 173زئبق 

2007-11-22 
*BT1 نظائر الزئبق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 174زئبق 

2007-11-22 
*BT1 نظائر الزئبق 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 175زئبق 

1983-09-01 

*BT1 نظائر الزئبق 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 178زئبق 

*BT1 نظائر الزئبق 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 179زئبق 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزئبق 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 181زئبق 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الزئبق 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 182زئبق 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزئبق 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 183زئبق 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الزئبق 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 184زئبق 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزئبق 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 انينظائر مشعة عمرها ثو 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 185زئبق 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزئبق 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 



 186زئبق  375 زاوية المزج

 

 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 186زئبق 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزئبق 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 187زئبق 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الزئبق 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 188زئبق 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزئبق 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 189زئبق 

*BT1 نظائر الزئبق 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  ديةفر -نوى زوجية 

 190زئبق 

*BT1 نظائر الزئبق 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 191زئبق 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزئبق 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 192زئبق 

*BT1 نظائر الزئبق 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 193زئبق 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1  الداخلي المشعةنظائر التحول 
*BT1 نظائر الزئبق 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 194زئبق 

*BT1 نظائر الزئبق 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 195زئبق 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر الزئبق 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 196زئبق 

*BT1 نظائر الزئبق 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 197زئبق 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الزئبق 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 عاتنظائر مشعة عمرها سا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 198زئبق 

*BT1 نظائر الزئبق 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 199زئبق 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الزئبق 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 200زئبق 

*BT1 نظائر الزئبق 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 201زئبق 

*BT1 نظائر الزئبق 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 202زئبق 

*BT1 نظائر الزئبق 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 203زئبق 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزئبق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 204زئبق 

*BT1 نظائر الزئبق 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 205زئبق 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزئبق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 206زئبق 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 ائر الزئبقنظ 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 207زئبق 

*BT1 نظائر الزئبق 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 208زئبق 

*BT1 نظائر الزئبق 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 209زئبق 

*BT1 نظائر الزئبق 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 211زئبق 

*BT1 نظائر الزئبق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 212زئبق 

*BT1 نظائر الزئبق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 176زئبق

1983-09-01 

*BT1 نظائر الزئبق 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 زوجية -جية نوى زو 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 177زئبق

INIS: 1976-05-07; ETDE: 1976-08-04 

*BT1 نظائر الزئبق 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 180زئبق

*BT1 نظائر الزئبق 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 210زئبق

*BT1 نظائر الزئبق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 زاعجات

USE بعوض 

 زامبيا

UF شمالية(روديسيا )ال 

UF روديسيا الشمالية 
BT1 أفريقيا 

BT1 بلدان نامية 

 زاوية )الورود(

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1980-11-08 

USE زاوية الورود 

 زاوية )رابطة(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-08 
USE زاوية الرابطة 

 زاوية الرابطة

UF )زاوية )رابطة 

RT روابط كيميائية 
RT طاقة االرتباط 

 زاوية المزج

2015-11-27 
NT1 زاوية فاينبرغ 

NT1 زاوية مزج النترينو 

RT نسبة المزج 



 زاوية المزج الكهرضعيف 376 زركونوليت

 

 

 زاوية المزج الكهرضعيف

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-07-23 
USE زاوية فاينبرغ 

 زاوية الميل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-26 

USE َمْيل 

 زاوية الميل

USE َمْيل 

 زاوية الورود

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1980-01-24 
USE زاوية الورود 

 زاوية الورود

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1980-01-24 

UF )زاوية )الورود 
UF زاوية الورود 

RT انعكاس 

RT انكسار 
RT بصريات 

RT تبعثر 

RT توجيه 
RT توزع زاوي 

RT َمْيل 

 زاوية براغ

USE انعكاس براغ 

 زاوية فاينبرغ

INIS: 1995-08-10; ETDE: 1985-07-23 

UF زاوية المزج الكهرضعيف 
BT1 زاوية المزج 

RT بوزونات متجهة متوسطة 

RT تآثرات التيارات المشحونة 
RT تآثرات ضعيفة 

RT تفاعالت التيار المعتدل 

RT نسبة المزج 
RT نموذج عياري 

 زاوية كابيبو

RT تآثرات ضعيفة 

RT جبر التيارات 
RT  ماسكاوا -مصفوفة كوباياشي 

 زاوية مزج النترينو

2015-11-26 
BT1 زاوية المزج 

RT اهتزاز النترينو 

 َزبابات

*BT1 ثدييّات 

 زبدة

1996-10-22 

*BT1 منتجات الحليب 

 زبّئيت

1997-01-28 

USE معادن اليورانيوم 

USE معادن كبريتاتية 

 زجاج

NT1 زجاج الفسفات 

NT1 زجاج بوروسليكات 

NT2 بايركس 
NT1 زجاج بوروفسفات 

RT أجسام صلبة 

RT أكاسيد السيليسيوم 
RT برليت 

RT تحويالت الطور 

RT تزجج 
RT تزجيج ثالثي 

RT تزجيج مزدوج 

RT خزف 
RT زجاج ليفي 

RT زجاج معدني 

RT صناعة الزجاج 
RT فايكور 

RT مخططات الطور 

RT مقاييس جرعة لونية 
RT مكاشيف المسار الكهرنافذية 

RT مواد تزجيج 

 زجاج البليكسي

*BT1 بالستيك 
*BT1 متعدد األكريالتات 

RT  بولي ميتيل ميتا أكريليت إتيل ماليميد-n 

 زجاج الفسفات

2000-04-04 
BT1 زجاج 

RT زجاج بوروفسفات 

RT  مقاييس جرعةrpl 

 زجاج بوروسليكات

INIS: 1980-11-07; ETDE: 1980-07-09 

UF بوروفسفات 
BT1 زجاج 

NT1 بايركس 

RT زجاج بوروفسفات 

RT  البورسليكات 

 زجاج بوروفسفات

INIS: 2000-04-04; ETDE: 1980-10-07 

UF بوروفسفات 
BT1 زجاج 

RT زجاج الفسفات 

RT زجاج بوروسليكات 
RT فسفات البور 

 زجاج عازل حراريا  

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 

SEE تزجيج ثالثي 
SEE تزجيج مزدوج 

 زجاج ليفي

INIS: 1978-08-30; ETDE: 1978-04-06 
*BT1 مواد مركبة 

RT ألياف 

RT زجاج 
RT متماثرات عضوية 

RT مواد تزجيج 

 زجاج معدني

INIS: 1984-01-18; ETDE: 2002-03-28 
USE زجاج معدني 

 زجاج معدني

INIS: 1984-01-18; ETDE: 1983-01-21 

UF زجاج معدني 
UF سبائك زجاجية 

UF معادن زجاجية 

RT تزجج 
RT حالة ال بلورية 

RT زجاج 

RT سبائك 

 زحف

BT1 خواص ميكانيكية 

RT استرخاء إجهادي 
RT تشوه تدريجي ناتج عن التحميل الدوري 

RT لدونة 

 زراعات )نسيجية(

USE مستنبتات  نسيجية 

 زراعات حراجية قصيرة الدورة

INIS: 1992-02-04; ETDE: 1979-10-23 

BT1 تقنيات الفالحة 

RT أشجار 
RT زراعة 

RT علم الحراج 
RT مزارع الكتلة الحيوية 

 زراعة

UF تعاونيات زراعية 

NT1 علم البستنة 
RT أتربة 

RT أسمدة 

RT إطالق الحشرات العقيمة 
RT أغريس 

RT استيالد الحيوان 

RT تطهير الحبوب 
RT تقنيات الفالحة 

RT تقنية الذكور العقيمة 

RT حصاد 
RT حفظ التربة 

RT حيوانات أليفة 

RT دفيئات 
RT  ّري 

RT زراعات حراجية قصيرة الدورة 

RT زراعة الحراج 
RT صناعة السماد 

RT غذاء 

RT )فاو )منظمة الغذاء والزراعة 
RT فالحة 

RT فالحة الحدائق 

RT كيمياء التربة 
RT مبيدات اآلفات 

RT محاصيل 

RT مزارع 
RT مزارع الكتلة الحيوية 

RT مزرعة مائية 

RT مقاومة الجفاف 
RT مكافحة اآلفات 

RT منظومات بيئية 

RT نباتات 
RT نفايات زراعية 

 زراعة الحراج

INIS: 1992-03-27; ETDE: 1988-01-15 

BT1 علم الحراج 
RT أشجار 

RT تربية النبات 

RT حصاد 
RT زراعة 

RT مزارع الكتلة الحيوية 

 زراعة بحرية

INIS: 1991-09-18; ETDE: 1976-03-22 

USE زراعة مائية 

 زراعة مائية

INIS: 1991-09-18; ETDE: 1975-11-11 
USE زراعة مائية 

 زراعة مائية

INIS: 1991-09-18; ETDE: 1975-11-11 

UF زراعة بحرية 
UF زراعة مائية 

RT أسماك 

RT استعمال الحرارة الضائعة 
RT مزرعة مائية 

RT مسامك 

 زرع أيوني

RT أيونات 

RT بلّورات 

RT تطعيم البلّورات 
RT حزم أيونية 

RT شوائب 

RT مقادير أثر 
RT مواد مطعّمة 

 زركون

*BT1 معادن السيليكيت 

RT سليكات الزركونيوم 
RT كلداسيت 

 زركون مائي

INIS: 1991-12-16; ETDE: 1977-11-29 
*BT1 ليليوبسيدا 

BT1 متعضيات مائية 

 زركونات

BT1 مركبات أوكسجينية 
*BT1 مركبات الزركونيوم 

NT1 تيتانات زيركونات الرصاص 

NT1 تيتانيوم زركونين النثانيوم رصاص 
RT أكاسيد الزركونيوم 

 زركونوليت

INIS: 1981-09-17; ETDE: 1981-06-13 

*BT1 مواد أكسيدية 
RT أكاسيد التيتانيوم 

RT أكاسيد الزركونيوم 
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RT أكاسيد الكالسيوم 

RT )عملية سينروك )صخور صنعية 

 زركونيوم

*BT1 عناصر انتقالية 

NT1  ألفا -زركونيوم 

NT1  أوميغا -زركونيوم 
NT1  بتا -زركونيوم 

 ألفا -زركونيوم 

*BT1 زركونيوم 

 أوميغا -زركونيوم 

*BT1 زركونيوم 

 بتا -زركونيوم 

*BT1 زركونيوم 

 100زركونيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزركونيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 101زركونيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزركونيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 102زركونيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزركونيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 103زركونيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزركونيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 104زركونيوم 

*BT1  اقص المشعةن  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزركونيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 105زركونيوم 

2006-09-04 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزركونيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 106زركونيوم 

2007-05-14 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزركونيوم 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 107زركونيوم 

2007-05-14 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزركونيوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 108زركونيوم 

2007-05-14 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الزركونيوم 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 109زركونيوم 

2006-09-04 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزركونيوم 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 110زركونيوم 

2007-05-14 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزركونيوم 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 78زركونيوم 

2007-05-14 
*BT1 نظائر الزركونيوم 

*BT1 مشعة ذات األسر اإللكتروني نظائر 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 79زركونيوم 

2007-05-14 

*BT1 نظائر الزركونيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 80زركونيوم 

*BT1 نيومنظائر الزركو 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 81زركونيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الزركونيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 82زركونيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزركونيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 83زركونيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزركونيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 84زركونيوم 

*BT1 زائد المشعة -ر اضمحالل بيتا نظائ 

*BT1 نظائر الزركونيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 85زركونيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزركونيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 86زركونيوم 

*BT1 نظائر الزركونيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 87زركونيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الزركونيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  يةفرد -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 88زركونيوم 

*BT1 نظائر الزركونيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 89زركونيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزركونيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 90زركونيوم 

*BT1 نظائر الزركونيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 ستقرةنظائر م 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 91زركونيوم 

*BT1 نظائر الزركونيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 92زركونيوم 

*BT1 نظائر الزركونيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 93زركونيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزركونيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 94زركونيوم 

*BT1 نظائر الزركونيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 95زركونيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزركونيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 96زركونيوم 

*BT1 نظائر الزركونيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 97زركونيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الزركونيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 98زركونيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
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*BT1 نظائر الزركونيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 99زركونيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الزركونيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 زرنيخ

*BT1 أنصاف المعادن 

 60زرنيخ 

2007-04-19 

*BT1 نظائر الزرنيخ 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 61زرنيخ 

2007-04-19 

*BT1 نظائر الزرنيخ 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 62زرنيخ 

2007-04-19 
*BT1 نظائر الزرنيخ 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 63زرنيخ 

2007-04-19 
*BT1 نظائر الزرنيخ 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 64زرنيخ 

INIS: 2003-01-03; ETDE: 2002-12-26 

*BT1 نظائر الزرنيخ 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 65زرنيخ 

INIS: 1990-12-05; ETDE: 1991-01-14 

*BT1 نظائر الزرنيخ 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 66زرنيخ 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-03-29 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزرنيخ 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 67زرنيخ 

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1978-04-06 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزرنيخ 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 68زرنيخ 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الزرنيخ 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 69زرنيخ 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزرنيخ 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 70زرنيخ 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزرنيخ 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 71زرنيخ 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1  الزرنيخنظائر 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 72زرنيخ 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزرنيخ 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 73زرنيخ 

*BT1 نظائر الزرنيخ 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 74زرنيخ 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزرنيخ 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 75زرنيخ 

*BT1 نظائر الزرنيخ 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 76زرنيخ 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الزرنيخ 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 77زرنيخ 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1  الزرنيخنظائر 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 78زرنيخ 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزرنيخ 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 79زرنيخ 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزرنيخ 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 80زرنيخ 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزرنيخ 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 81زرنيخ 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزرنيخ 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 82زرنيخ 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الزرنيخ 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 83زرنيخ 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزرنيخ 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 84زرنيخ 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزرنيخ 
*BT1 ئر عمرها ميلي ثانيةنظا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 85زرنيخ 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزرنيخ 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 86زرنيخ 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزرنيخ 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 87زرنيخ 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزرنيخ 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 ها متوسطةنوى كتل 

 88زرنيخ 

2007-04-19 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزرنيخ 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 89زرنيخ 

2007-04-19 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزرنيخ 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 90زرنيخ 

2007-04-19 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الزرنيخ 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 91زرنيخ 

2007-04-19 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الزرنيخ 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 
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 92زرنيخ 

2007-04-19 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزرنيخ 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 زرنيخات البراسيوديميوم

INIS: 1976-02-05; ETDE: 1975-10-28 

*BT1 زرنيخدات 
*BT1 مركبات البراسيوديميوم 

 زرنيخانات

BT1 مركبات أوكسجينية 
BT1 مركبات الزرنيخ 

RT أكاسيد الزرنيخ 

 زرنيخدات

1997-06-19 

BT1 بنيستيدات 

BT1 مركبات الزرنيخ 

NT1 أرستيدات الفضة 
NT1 أرسنيد الزنك 

NT1 أرسنيد المغنزيوم 

NT1 أرسنيدات  الكدميوم 
NT1 أرسنيدات األلمنيوم 

NT1 أرسنيدات األمريسيوم 

NT1 أرسنيدات اإلنديوم 
NT1 مأرسنيدات اإليتريو 

NT1 أرسنيدات البالتين 

NT1 أرسنيدات البالّديوم 
NT1 أرسنيدات البلوتونيوم 

NT1 أرسنيدات التربيوم 

NT1 أرسنيدات التلّوريوم 
NT1 أرسنيدات التوريوم 

NT1 أرسنيدات التوليوم 

NT1 أرسنيدات التيتانيوم 
NT1 أرسنيدات الجرمانيوم 

NT1 أرسنيدات الحديد 

NT1 أرسنيدات الروتينيوم 
NT1 أرسنيدات الزركونيوم 

NT1 أرسنيدات الساماريوم 

NT1 أرسنيدات السيريوم 
NT1 أرسنيدات السيليسيوم 

NT1 أرسنيدات الغادولينيوم 

NT1 أرسنيدات الغاليوم 
NT1 أرسنيدات الفاناديوم 

NT1 أرسنيدات القصدير 

NT1 أرسنيدات الكاليفورنيوم 
NT1 أرسنيدات الكوبالت 

NT1 مأرسنيدات الكوريو 
NT1 أرسنيدات الليتيوم 

NT1 أرسنيدات المنغنيز 

NT1 أرسنيدات الموليبدنوم 
NT1 أرسنيدات النبتونيوم 

NT1 أرسنيدات النحاس 

NT1 أرسنيدات النيكل 
NT1 أرسنيدات النيوبيوم 

NT1 أرسنيدات اليورانيوم 

NT1 أرسيندات البور 
NT1 أرسيندات الهافنيوم 

NT1 أرسينيدات االوروبيوم 

NT1 أرسينيدات البركيليوم 
NT1 زرنيخات البراسيوديميوم 

NT1 زرنيخدات التنتاليوم 

NT1 زرنيخدات الروديوم 
RT سبائك الزرنيخ 

RT سبائك بين معدنية 

 زرنيخدات التنتاليوم

2013-05-15 
*BT1 زرنيخدات 

*BT1 مركبات التنتاليوم 

 زرنيخدات الروديوم

2013-05-15 
*BT1 زرنيخدات 

*BT1 مركبات الروديوم 

 زعنفيات األقدام

INIS: 1993-05-04; ETDE: 1982-02-08 
UF )فُْقمات )ثدييات 

*BT1 ثدييّات 

BT1 متعضيات مائية 

 زفير

*BT1 إفراغ 

RT تصفية الرئة 

RT نَفَس 

 زالزل

UF بؤر زلزالية 

UF قْدر الزلزال 
UF نطاق بنيوف 

BT1 أحداث سيسمية 

NT1 زالزل مكروية 
RT مأمواج الصد 

RT أمواج رايلي 

RT انزالقات أرضية 
RT  تربة -تأثرات بنية 

RT تأثيرات سيسمية 

RT حركة التربة 
RT سيسمولوجيا 

RT )سيسمية )زلزالية 

RT صدوع جيولوجية 
RT عزل سيسمي 

RT كارثة طبيعية استثنائية 

RT ما قبل الهزات 
RT مراكز الزالزل الباطنية 

RT )مراكز سطحية )للزالزل 

RT مسوح جيوديزية 
RT )مقاييس السيسمية )الزلزالية 

RT )موجات سطحية سيسمية )زلزالية 

RT موجات سيسمية 
RT موجات سيسمية 

RT )موجات سيسمية )زلزالية 

RT )موجات مدّية )تسونامي 
RT مولد طليعي 

RT هزات الحقة 

 زالزل مكروية

1993-01-28 
*BT1 زالزل 

RT هزات الحقة 

 زالل

USE ألبومينات 

 زليل

USE مفاصل عظمية 

 زمر )فضاء(

USE زمرة فضائية 

 Oزمر 

*BT1 زمر ديناميكية 

*BT1 زمر لي 

 SLزمر 

*BT1 زمر لي 

 SOزمر 

*BT1 زمر لي 

NT1  زمرso-10 
NT1  زمرso-12 

NT1  زمرso-2 

NT1  زمرso-3 
NT1  زمرso-4 

NT1  زمرso-6 

NT1  زمرso-8 

NT1  مجموعاتso-5 

 SO-10زمر 

INIS: 1981-03-10; ETDE: 1981-04-17 
*BT1  زمرso 

RT دة الكبرى  النظرية الموحَّ

 SO-12زمر 

INIS: 1986-01-21; ETDE: 1986-03-04 
*BT1  زمرso 

 SO-2زمر 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-05-01 
*BT1  زمرso 

 SO-3زمر 

*BT1  زمرso 

 SO-4زمر 

INIS: 1977-10-17; ETDE: 1977-11-10 
*BT1  زمرso 

 SO-6زمر 

INIS: 1981-09-18; ETDE: 1981-10-24 
*BT1  زمرso 

 SO-8زمر 

INIS: 1987-04-28; ETDE: 1987-07-21 

*BT1  زمرso 

 SPزمر 

UF زمر مترابطة 

*BT1 زمر لي 

 SUزمر 

*BT1 زمر لي 

NT1  زمرsu-2 

NT1  زمرsu-3 
NT1  زمرsu-4 

NT1  زمرsu-5 

NT1  زمرsu-6 
NT1  زمرsu-7 

NT1  زمرsu-8 

NT1  زمرsu-9 
RT إنستانتونات 

RT بوزونات غولدستون 

RT تناظر واحدي 

 SU-2زمر 

*BT1  زمرsu 

 SU-3زمر 

*BT1  زمرsu 

RT جسيمات فتنة 
RT كروموديناميك كمومي 

RT نموذج هيغز 

 SU-4زمر 

*BT1  زمرsu 

 SU-5زمر 

*BT1  زمرsu 

RT دة الكبرى  النظرية الموحَّ

 SU-6زمر 

*BT1  زمرsu 

 SU-7زمر 

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1981-03-13 
*BT1  زمرsu 

 SU-8زمر 

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-01 

*BT1  زمرsu 

 SU-9زمر 

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1989-09-18 

*BT1  زمرsu 

 SWزمر 

1996-07-23 

UF  زمرsw-3 

*BT1 زمر لي 

 sw-3زمر 

1996-07-23 

USE  زمرsw 

 Uزمر 

*BT1 زمر لي 
NT1  زمرu-1 

NT1  زمرu-12 

NT1  زمرu-2 
NT1  زمرu-3 

NT1  زمرu-4 
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NT1  زمرu-5 

NT1  زمرu-6 
RT تناظر واحدي 

 U-1زمر 

*BT1  زمرu 

 U-12زمر 

*BT1  زمرu 

 U-2زمر 

*BT1  زمرu 

 U-3زمر 

*BT1  زمرu 

 U-4زمر 

*BT1  زمرu 

 U-5زمر 

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1986-09-05 

*BT1  زمرu 

 U-6زمر 

*BT1  زمرu 

 زمر التناظر

1997-08-20 
NT1 زمر ديناميكية 

NT2  زمرo 

NT1 زمر كمومية 
NT1 زمر لي 

NT2  زمرo 

NT2  زمرsl 
NT2  زمرso 

NT3  زمرso-10 

NT3  زمرso-12 
NT3  زمرso-2 

NT3  زمرso-3 

NT3  زمرso-4 
NT3  زمرso-6 

NT3  زمرso-8 

NT3  مجموعاتso-5 
NT2  زمرsp 

NT2  زمرsu 

NT3  زمرsu-2 
NT3  زمرsu-3 

NT3  زمرsu-4 

NT3  زمرsu-5 
NT3  زمرsu-6 

NT3  زمرsu-7 

NT3  زمرsu-8 
NT3  زمرsu-9 

NT2  زمرsw 

NT2  زمرu 

NT3  زمرu-1 

NT3  زمرu-12 
NT3  زمرu-2 

NT3  زمرu-3 

NT3  زمرu-4 
NT3  زمرu-5 

NT3  زمرu-6 

NT2 زمر بوانكاريه 
NT3 زمر لورنتز 

NT2 زمر ممتثلة 

NT2  زمرةde sitter المضادة 
NT2 زمرة دي سيتر 

NT2 مجموعات لي المتدّرجة 

NT1 زمرة فضائية 
RT تمثيالت غير قابلة لالختزال 

RT تمثيالت الواحدية 

RT تناظر 
RT جبر التيارات 

RT كسر التناظر 

RT مؤثرات كازيمير 
RT نظرية الزمر 

 زمر الدم

RT دم 

RT راّصات دموية 
RT كريات حمراء 

RT نقل الدم 

 زمر الضغط

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1980-12-08 
USE مجموعات ذات اهتمام مشترك 

 زمر بوانكاريه

*BT1 زمر لي 

NT1 زمر لورنتز 
RT تحويالت لورنتز 

 زمر ديناميكية

BT1 زمر التناظر 

NT1  زمرo 
RT فرميوني -تناظر بوزوني 

 زمر كمومية

1997-08-20 
BT1 اظرزمر التن 

RT جبر 

RT نظرية الحقول الكمومية 

RT نظرية الزمر 

 زمر لورنتز

*BT1 زمر بوانكاريه 

RT  فضاءde sitter 
RT  فضاءde sitter  المضاد 

 زمر لي

BT1 زمر التناظر 
NT1  زمرo 

NT1  زمرsl 

NT1  زمرso 
NT2  زمرso-10 

NT2  زمرso-12 

NT2  زمرso-2 
NT2  زمرso-3 

NT2  زمرso-4 

NT2  زمرso-6 
NT2  زمرso-8 

NT2  مجموعاتso-5 

NT1  زمرsp 
NT1  زمرsu 

NT2  زمرsu-2 

NT2  زمرsu-3 
NT2  زمرsu-4 

NT2  زمرsu-5 

NT2  زمرsu-6 
NT2  زمرsu-7 

NT2  زمرsu-8 

NT2  زمرsu-9 
NT1  زمرsw 

NT1  زمرu 

NT2  زمرu-1 
NT2  زمرu-12 

NT2  زمرu-2 

NT2  زمرu-3 
NT2  زمرu-4 

NT2  زمرu-5 

NT2  زمرu-6 
NT1 زمر بوانكاريه 

NT2 زمر لورنتز 

NT1 زمر ممتثلة 
NT1  زمرةde sitter المضادة 

NT1 زمرة دي سيتر 

NT1 مجموعات لي المتدّرجة 
RT نظرية حقل الشبيكة 

 زمر مترابطة

USE  زمرsp 

 زمر ممتثلة

*BT1 زمر لي 

RT تطبيق ممتثل 

RT صمود ممتثل 

 زمر نووية مضادة

INIS: 1982-12-03; ETDE: 2002-06-07 

USE مجموعات ذات اهتمام مشترك 

 المضادة DE SITTERزمرة 

2007-08-13 
*BT1 زمر لي 

RT  فضاءde sitter  المضاد 

 زمرة دي سيتر

*BT1 زمر لي 
RT  فضاءde sitter 

 زمرة فضائية

UF )زمر )فضاء 

BT1 زمر التناظر 
RT شبيكات بلّورية 

RT نظرية الزمر 

 Bزمرة فيتامين 

BT1 فيتامينات 
NT1 بريدوكسين 

NT1 بيوتين 
NT1 تيامين 

NT1 حمض البنتوتنيك 

NT1 حمض الفوليك 
NT1 حمض النيكوتينيك 

NT1 ريبوفالفين 

NT1  فيتامينb-12 
NT1 كرنتين 

NT1 نيكوتين أميد 

RT أدينينات 
RT بيريدوكسال 

RT تمائم أنزيمات 

RT حمض بارا أمينو البنزوئيك 
RT عملية سيتروفورم 

RT م  عوامل مضادة للتشحُّ

 زمرة محلية

USE مجّرات 

 زمكان

UF زمكان 

NT1 مخروط الضوء 

RT إنقاص عدد األبعاد الزمكانية 

RT تحويالت غاليليه 

RT تحويالت لورنتز 

RT ثابت كوسمولوجي 
RT  فضاءde sitter 

RT  فضاءde sitter  المضاد 
RT فضاء رياضياتي 

RT كوسمولوجيا 

RT كون متضخم 
RT مبدأ ماخ 

RT متريات 

RT نظرية الالويات 
RT نظرية النسبية 

 زمكان

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-06-13 

USE زمكان 

 زمن االسترخاء

INIS: 1981-08-18; ETDE: 1980-03-29 

RT استرخاء 

RT تابعية للزمن 

 زمن البقاء

RT تابعية للزمن 

RT تشعيع مميت 

 زمن التبريد

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1979-09-26 

NT1 زمن تبريد الوقود 

RT استخالص حراري 
RT تبريد 

 زمن الَحْصر

RT أجهزة نووية حرارية 

RT تابعية للزمن 

RT تمزق البالزما 

RT  حصر البالزما في النمط- h 

RT حصر بالزمي 
RT معيار الوسون 

RT مفاعالت نووية حرارية 

 زمن الصعود

USE زمن صعود النبضة 

 زمن النصف

USE عمر النصف 
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 زمن النصف للبقاء

1982-12-08 
UF توزع زمن االقامة 

RT َسْقط 

RT عمر النصف 
RT غالف الجو األرضي 

RT نشاط إشعاعي 

 زمن تبريد الوقود

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-05-06 
BT1 زمن التبريد 

RT أحواض تخزين الوقود 

RT استحراق 
RT تبريد 

RT تخزين الوقود المستهلك 

RT حرارة متبقية 
RT مطيافية غاما 

RT نواتج االنشطار 

RT وقود مستهلك 

 زمن سبيتزر للتصادم الذاتي

ETDE: 2002-06-13 

USE نظرية سبيتزر 

 زمن صعود النبضة

UF زمن الصعود 

BT1 خواص التوقيت 

RT ذروات 
RT قياس الزمن 

RT نبضات 

 زمن كامن

UF دور الكمون 
RT تأثيرات إشعاعية متأخرة 

RT تشعيع حاد 

RT َحْجر صحي 

RT حضانة 

RT متالزمة اإلشعاع 

 زمن ميت

UF زمن نشط 

BT1 خواص التوقيت 

RT حساسية 
RT دارات قياس الزمن 

RT قياس الزمن 

 زمن نشط

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-03-28 
USE زمن ميت 

 زنابير

1996-11-13 

UF دبّور 
*BT1 غشائيات األجنحة 

 زنجبيل

INIS: 1996-04-26; ETDE: 1996-05-03 
USE توابل 

 زنجفر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-08 

USE معادن سلفيدية 

 زنك

*BT1 معادن 

 54زنك 

2008-01-28 
*BT1 نظائر الزنك 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 وسطةنوى كتلها مت 

 55زنك 

2008-01-28 

*BT1 نظائر الزنك 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 56زنك 

2008-01-28 
*BT1 نظائر الزنك 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 57زنك 

INIS: 1976-05-05; ETDE: 1976-06-07 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزنك 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 58زنك 

INIS: 1986-09-26; ETDE: 1984-05-08 

*BT1 نظائر الزنك 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 59زنك 

INIS: 1982-06-09; ETDE: 1982-03-10 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الزنك 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 لها متوسطةنوى كت 

 60زنك 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزنك 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 61زنك 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الزنك 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 62زنك 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الزنك 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 63زنك 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزنك 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 64زنك 

*BT1 نظائر الزنك 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 65زنك 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزنك 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 66زنك 

*BT1 نظائر الزنك 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 67زنك 

*BT1 نظائر الزنك 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 68زنك 

*BT1 نظائر الزنك 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 69زنك 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الزنك 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 70زنك 

*BT1 نظائر الزنك 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 71زنك 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزنك 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 72زنك 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الزنك 

*BT1 شعة عمرها أيامنظائر م 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 73زنك 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزنك 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 74زنك 

1976-11-08 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزنك 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 75زنك 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزنك 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 76زنك 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزنك 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 77زنك 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزنك 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 سطةنوى كتلها متو 

 78زنك 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الزنك 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 



 79زنك  382 فول الصويازيت 

 

 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 79زنك 

INIS: 1977-06-13; ETDE: 1976-07-07 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزنك 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 80زنك 

INIS: 1985-06-07; ETDE: 1985-07-18 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزنك 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 81زنك 

1992-03-18 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الزنك 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 82زنك 

2008-01-28 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الزنك 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 83زنك 

2008-01-28 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الزنك 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 زنكات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 

BT1 مركبات الزنك 

 زهرة المناقع البيضاء

INIS: 1991-12-16; ETDE: 1982-03-11 
USE رغوة المروج 

 زوابع

2013-12-13 

 ال تستعمل من أجل  أعاصير. 
UF مناطق ضغط منخفض 

RT أعاصير 

RT تروبوسفير 

RT ضغط جوي 

RT علم األرصاد الجوية 
RT عواصف 

 زواحف

1997-06-17 

*BT1 فقاريّات 
NT1 أفاعي 

NT1 تماسيح 

NT1 سالحف 
NT1 عظاءات 

 زوارق ذات محّرك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-06-07 

RT سفن 
RT مركبات استجمام 

 زونريت

1996-07-15 
USE معادن اليورانيوم 

USE مواد أكسيدية 

 زيادة

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1979-07-18 
UF ازدياد 

RT أمثَلَة 

RT انكماش 
RT تخفيض إلى الحد األدنى 

RT تمدّد 

RT نمو 

 زيادة إيجابية

1996-07-08 

SEE إشعاع كوني 

SEE شحنات كهربائية 

 زيادة مدة الحياة

INIS: 2004-11-26; ETDE: 2004-12-01 

*BT1 عمر الخدمة 

RT ترخيص المفاعل 
RT تشغيل المفاعل 

RT دورة حياة المفاعل 

 زيارات سفن نووية

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1981-04-17 

RT تنظيمات النقل 

RT سفن نووية 

RT قوانين بحرية 

RT مياه إقليمية 

RT  ميثاق بروكسل حول مسؤولية تشغيل السفن
 النووية

 gigilyزيت 

USE زيت السمسم 

 gingilyزيت 

USE زيت السمسم 

 زيت أْلتول

INIS: 1999-05-03; ETDE: 1980-11-08 

*BT1 نفوط 

روع  زيت الخِّ

*BT1 زيوت نباتية 

RT ِخروع 

 زيت الذرة

UF زيت الذرة 
*BT1 ثالثي الغليسريدات 

*BT1 زيوت نباتية 

 زيت الذرة

USE زيت الذرة 

 زيت الزيتون

USE زيت الزيتون 

 زيت الزيتون

UF زيت الزيتون 
UF زيت الزيتون 

*BT1 ثالثي الغليسريدات 

*BT1 زيوت نباتية 
RT زيتون 

 زيت الزيتون

USE زيت الزيتون 

 زيت السخان

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 

USE زيوت التدفئة 

 زيت السمسم

USE زيت السمسم 

 زيت السمسم

USE زيت السمسم 

 زيت السمسم

UF  زيتgigily 
UF  زيتgingily 

UF زيت السمسم 

UF زيت السمسم 

UF زيت السمسم 

UF زيت السمسم 

UF زيت السمسم 
UF زيت السمسم 

*BT1 زيوت نباتية 

RT سمسم 

 زيت السمسم

USE زيت السمسم 

 زيت السمسم

USE زيت السمسم 

 زيت السمسم

USE زيت السمسم 

 زيت السمسم

USE زيت السمسم 

 زيت السمك

INIS: 1976-10-29; ETDE: 1976-12-16 

*BT1 نفوط 

RT أسماك 
RT هدروكربونات 

 زيت الصويا

USE زيت فول الصويا 

 زيت الفاصولياء الصينية

USE زيت فول الصويا 

 زيت الفرن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 

USE زيوت التدفئة 

 زيت الفول السوداني

*BT1 ثالثي الغليسريدات 

*BT1 زيوت نباتية 

 زيت النخيل

INIS: 2001-06-19; ETDE: 2001-11-30 
*BT1 زيوت نباتية 

RT نخيل الزيت 

 زيت بذرة الكتان

USE زيت بذرة الكتّان 

 زيت بذرة الكتّان

UF زيت بذرة الكتان 

*BT1 ثالثي الغليسريدات 
*BT1 زيوت نباتية 

RT ملونات 

RT نباتات الَكتّان 

 زيت بذور القطن

INIS: 1981-08-06; ETDE: 1980-09-22 

*BT1 زيوت نباتية 

RT نباتات القطن 

 زيت تيغليوم )زيت كروتون(

1996-10-22 

USE ثالثي الغليسريدات 
USE زيوت نباتية 

 زيت حب الملوك

1996-10-22 

USE ثالثي الغليسريدات 
USE زيوت نباتية 

 زيت خام

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-04-19 

USE أجزاء الزيت الحجري 

 زيت خام اصطناعي

1994-09-29 

USE بترول اصطناعي 

 زيت خام عالي الكبريت

INIS: 1993-03-23; ETDE: 1993-04-16 

USE خامات رديئة 

 زيت ديزل )كّسر(

INIS: 1992-01-09; ETDE: 1976-03-11 
USE وقود ديزل 

 زيت عبّاد الشمس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-03-06 
*BT1 زيوت نباتية 

 زيت فول الصويا

UF زيت الصويا 

UF زيت الفاصولياء الصينية 
UF زيت فول الصويا 

*BT1 ثالثي الغليسريدات 

*BT1 زيوت نباتية 



 زيت فول الصويا 383 سائل َسلَويّ 

 

 

 زيت فول الصويا

USE زيت فول الصويا 

 زيت وقود الحّراق

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 

USE يوت التدفئةز 

 زيت وقود متبقٍ 

INIS: 1992-05-21; ETDE: 1976-01-23 
USE  ٍوقود متبق 

 زيت وقود مقطر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 
USE زيوت التدفئة 

 زيتون

*BT1 ثِمار 

RT ذبابة الزيتون 
RT زيت الزيتون 

 زيجوتات متغايرة

USE تهجين 

 زيجوتات متماثلة

ETDE: 2002-06-13 

USE تهجين 

 زيالنات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-04-12 
*BT1 سلّولوز نصفي 

RT أشجار 

RT خشب 
RT كتلة حيوية 

RT ليغنين 

 زيمبابوي

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1980-10-07 
BT1 أفريقيا 

BT1 بلدان نامية 

NT1 روديسيا الجنوبية 

 زيموسان

1996-07-23 

RT خمائر 
RT متعدد السكريدات 

RT مة  متّمِ

 زيموموناس موبيليس

INIS: 1993-07-20; ETDE: 1982-05-12 
*BT1 بكتريا 

RT شروط ال هوائية 

 زيوت التدفئة

INIS: 1992-01-09; ETDE: 1976-03-11 
UF زيت السخان 

UF زيت الفرن 

UF زيت وقود الحّراق 
UF زيت وقود مقطر 

UF وقود مقطر 
UF  2وقود نفطي رقم 

*BT1 زيوت الوقود 

RT غازات نفط ُمسالة 

 زيوت التزليق

BT1 مزلّقات 

BT1 منتجات نفطية 

*BT1 نفوط 
RT رغوة المروج 

RT زيوت هالكة 

RT علم االحتكاك 
RT معامل تكرير النفط المستهلك 

 زيوت الخشب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-09-21 

*BT1 نفوط 
RT وقود إصطناعي 

 زيوت الوقود

1992-02-22 
UF  فحم -مزائج زيت 

*BT1 مازوت 

*BT1 وقود سائل 
NT1 زيوت التدفئة 

NT1  ٍوقود متبق 

RT نفوط 

 زيوت ثقيلة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-27 

USE لزوجة 

USE نفط 

 زيوت حرارية

INIS: 1992-07-17; ETDE: 1978-10-23 

*BT1 نفوط 

BT1 نواتج تحلل حراري 
*BT1 وقود إصطناعي 

RT سوائل الفحم 

RT غازات حرارية 
RT غضار صفحي نفطي 

RT مادة طيارة 

 nos. 5و  6زيوت حراق 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-23 

USE  ٍوقود متبق 

 زيوت عازلة

INIS: 1999-03-01; ETDE: 1980-07-23 
UF زيوت محّوالت 

*BT1 نفوط 

RT خواص كهرنافذية 
RT عوازل كهربائية 

RT قاطعات الدارات 

RT مبدالت 
RT محّوالت 

RT مواد كهرنافذة 

 زيوت عطرية

*BT1 نفوط 
RT زيوت نباتية 

RT قرع الجاموس 

RT نباتات 

 زيوت غير منجزة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

BT1 منتجات نفطية 

 زيوت قطران الفحم الحجري

1992-07-22 

*BT1 نفوط 

RT أحماض قطران الفحم الحجري 
RT أسس قطران الفحم الحجري 

RT قطران الفحم الحجري 

 زيوت متبّقية

INIS: 1992-04-02; ETDE: 1977-10-20 
USE فضاالت نفطية 

 زيوت محّوالت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 
USE زيوت عازلة 

 زيوت معدنية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 

SEE مزلّقات 
SEE نفط 

 زيوت منتهية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

USE منتجات نفطية 

 زيوت نباتية

INIS: 1996-10-22; ETDE: 1983-03-07 

UF )زيت تيغليوم )زيت كروتون 
UF زيت حب الملوك 

*BT1 نفوط 

NT1 زيت الِخروع 

NT1 زيت الذرة 

NT1 زيت الزيتون 

NT1 زيت السمسم 
NT1 زيت الفول السوداني 

NT1 زيت النخيل 

NT1 زيت بذرة الكتّان 
NT1 زيت بذور القطن 

NT1 زيت عبّاد الشمس 

NT1 زيت فول الصويا 
RT زيوت عطرية 

 زيوت هالكة

INIS: 1992-03-17; ETDE: 1976-10-13 
*BT1 نفوط 

RT إدارة النفايات 

RT إعادة تدوير 
RT زيوت التزليق 

RT معامل تكرير النفط المستهلك 

 زيوت وسخة

INIS: 1992-05-21; ETDE: 1976-01-23 
USE  ٍوقود متبق 

 nos. 4, 5و  6زيوت وقود 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-23 
USE  ٍوقود متبق 

 زيوغ  كروية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-24 

USE زيوغ هندسية 

 زيوغ أسطوانية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-24 

USE زيوغ هندسية 

 زيوغ صبغية

1998-02-16 
UF مواضعتغييرات متبادلة لل 

UF خبون  صْبغيّة 
UF )ُخبون )صبغية 

UF زيوغ كروموزمية 

UF ُشدَف صبغية 
UF )شذوذات )صبغية 

UF مبادالت صبغية 

BT1 طفرات 
NT1 قَْطع صبغي 

NT1  ْمبادالت الكروماتيدْين الشَّقيقين 

RT أَْعطاب الدنا 
RT أمراض وراثية 

RT تحكُّم جيني 

RT تقنيات إظهار الزيوغ الصبغية 
RT صبغيات 

RT صبغيات بشرية 

RT صبغيات ثنائية المركز 
RT صبغيات طرفية المركز 

RT صبغيّات مغايرة 

RT قسيمات انتهائية 
RT متالزمة داون 

RT مشعرات بيولوجية 

RT نمط نووي 

 زيوغ كروموزمية

USE زيوغ صبغية 

 زيوغ لونية

RT بصريات الحزمة 

 زيوغ هندسية

UF زيوغ  كروية 

UF زيوغ أسطوانية 

RT بصريات الحزمة 
RT خواص ضوئية 

 زيوليتات

UF )أنالسيم )زيوليت 

*BT1 مبادالت العضوية 
*BT1 معادن السيليكيت 

NT1 فوجاسيت 

NT1 )كلينو بتيلوليت )سليكات ألومينية مائية 
NT1 لومونتيت 

NT1 موردنيت 

NT1 هوالنديت 

NT1 وايراكيت 

RT عمائل تجفيف 

 سائل ألويت

BT1 سواتل 

 سائل َسلَويّ 

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1975-12-16 

*BT1 سوائل الجسم 
RT أجنة 

RT أجنة مكتملة 



 سائل فيرمي 384 146ساماريوم 

 

 

 سائل فيرمي

USE غاز فيرمي 

 سائل فيرمي

USE غاز فيرمي 

ي شوكي  سائل مّخِّ

*BT1 سوائل الجسم 

RT جهاز عصبي مركزي 

 سائل نفايات الكبريتيت

INIS: 1993-02-15; ETDE: 1978-08-08 

USE عصارات مستهلكة 

 بوغاليتسا

2000-04-12 

*BT1 معادن اليورانيوم 

RT فسفات اليورانيوم 
RT فسفاتات األلمنيوم 

 ساتل بيئي عملياتي ثابت بالنسبة لألرض

INIS: 2000-01-24; ETDE: 1980-04-14 

USE  سواتلgoes 

 ساحقات

INIS: 1992-04-03; ETDE: 1978-08-07 

*BT1 آليات 
RT سحق 

RT سحق 

RT منظومات تغذية الوقود 

 ساحل

USE شواطئ 

 ساحل الخليج

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

USE غولف كوست في الواليات المتحدة 

 ساحل الشرقي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

USE الشاطىء الشرقي في الواليات المتحدة 

 سادات عينية

USE سادّات 

 ساّدات

UF سادات عينية 

*BT1 اض أعضاء الحسأمر 
RT عدسة بلّورية 

 ساركوما العضلة المخططة

*BT1 أورام عضلية 

 ساركومات ليفية

*BT1 )أغران )ساركومات 

 ساسكاتشوان

1996-07-16 

UF بيفرلودج 
*BT1 كندا 

RT بحيرة أتاباسكا 

RT  حقلweyburn  
RT حوض ويليستون 

RT مكمن الكولد ليك 

RT منجم بيفرلودج 
RT منجم كالّف ليك 

RT منجم كي ليك 

 سافانا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-10-07 

*BT1 منظومات بيئية أرضية 

RT أراضي جافة 
RT مناطق مدارية 

 سافاناه )سفينة نووية(

USE السفينة النووية سافانا 

 ساق )نبات(

USE سوق النبات 

 (ceaساكلي )

USE هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في ساكليه 

 سالسوال كالي  )نبات حولي من الفصيلة السرمقية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-17 
USE صف المغنوليّات 

 ساْلمين

1996-07-08 

USE بروتامينات 

 ساليئيت

*BT1 فلزات الفسفات 

*BT1 معادن اليورانيوم 

RT فسفات المغنيزيوم 
RT فسفات اليورانيوم 

 ساماريوم

*BT1 أتربة نادرة 
RT اهتزازات سماريوم 

 128ساماريوم 

2007-04-20 

*BT1 نظائر الساماريوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 129ساماريوم 

2007-04-20 

*BT1 نظائر الساماريوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 وى األتربة النادرةن 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 130ساماريوم 

2006-12-20 

*BT1 نظائر الساماريوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 131ساماريوم 

INIS: 1987-02-25; ETDE: 1987-05-01 

*BT1 نظائر الساماريوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 132ساماريوم 

2007-04-20 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الساماريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 بة النادرةنوى األتر 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 133ساماريوم 

INIS: 1977-06-13; ETDE: 1977-10-20 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الساماريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 135اماريوم س

INIS: 1977-06-14; ETDE: 1977-10-20 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الساماريوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 136ساماريوم 

INIS: 1982-08-27; ETDE: 1982-07-08 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الساماريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 137ساماريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الساماريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 138ساماريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الساماريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1  عمرها دقائقنظائر مشعة 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 139ساماريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الساماريوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 140ساماريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الساماريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 141ساماريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الساماريوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 142ساماريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 لساماريومنظائر ا 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 143ساماريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الساماريوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 144ساماريوم 

*BT1 نظائر الساماريوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 145ساماريوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الساماريوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 146ساماريوم 

*BT1 نظائر الساماريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
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 147ساماريوم 

*BT1 نظائر الساماريوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 148ساماريوم 

*BT1 نظائر الساماريوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 149ساماريوم 

*BT1 نظائر الساماريوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 150ساماريوم 

*BT1 نظائر الساماريوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 151ساماريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر الساماريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 152ساماريوم 

*BT1 نظائر الساماريوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 153ساماريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الساماريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 154ساماريوم 

*BT1 نظائر الساماريوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 155ساماريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الساماريوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 156ساماريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1  الساماريومنظائر 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 157ساماريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الساماريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 158ساماريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الساماريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 159ساماريوم 

INIS: 1986-10-29; ETDE: 1986-11-20 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الساماريوم 

*BT1 عمرها ثواني نظائر مشعة 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 160ساماريوم 

INIS: 1986-10-29; ETDE: 1986-11-20 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الساماريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 161ساماريوم 

2007-04-20 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الساماريوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 162ساماريوم 

2007-04-20 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الساماريوم 
*BT1 مشعة عمرها ثواني نظائر 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 163ساماريوم 

2007-04-20 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الساماريوم 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 164ساماريوم 

2007-04-20 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الساماريوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 165ساماريوم 

2007-04-20 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الساماريوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 134ساماريوم ساماريوم 

INIS: 1977-06-13; ETDE: 1977-10-20 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الساماريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1 زوجية -وى زوجية ن 

 ساموا األمريكية

INIS: 1993-10-01; ETDE: 1979-09-26 
*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

BT1 ُجُزر 

RT المحيط الهادي 

 سان مارينو

2000-05-03 

*BT1 أوروبا الغربية 

BT1 بلدان متطورة 
RT إيطاليا 

 سانت فانسان والغرونادين

INIS: 1992-04-24; ETDE: 1992-06-23 
BT1 أمريكا الالتينية 

BT1 بلدان نامية 

*BT1 ُجُزر  الهند الغربية 

 سانت كيتس و نيفيس

INIS: 1997-09-25; ETDE: 1998-02-24 
*BT1 أنتيل الصغرى 

 سانت لوسيا

INIS: 1990-06-25; ETDE: 1990-08-02 

BT1 أمريكا الالتينية 
BT1 بلدان نامية 

*BT1 ُجُزر  الهند الغربية 

 سانتواكس

1996-07-08 
USE شموع 

USE متعدد الفنيالت 

 ساندات )حفّاز(

INIS: 1992-01-16; ETDE: 1980-10-07 

USE دعامات المحفِّز 

 30سانيكرو 

INIS: 1996-07-23; ETDE: 1978-12-20 
USE سبيكة-fe46ni33cr21 

 70سانيكرو 

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 

USE سبيكة-ni76cr15fe8 

 ايتساوث أطلنطيك ب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 

*BT1 المحيط األطلنطي 
RT خليج أونسلو 

RT رف قاري 

RT منعطف وسط األطلنطي 
RT مياه ساحلية 

 سبائك

1996-01-24 

UF إضافات أينشتاينيوم 
UF إضافات األستاتين 

UF إضافات األكتينيوم 

UF إضافات البركيليوم 
UF إضافات الراديوم 

UF إضافات الكاليفورنيوم 

NT1 إضافات الفسفور 
NT1 إضافات الكبريت 

NT2 نيكل قاسي 

NT1 إضافات الكربون 
NT2 أستنيت 

NT2 حديد صب 

NT2 )حديديت )فّريت 
NT2 دوريرون 

NT2 سبيكة-co43cr20fe18ni13w3 

NT3 هافار 
NT2 سبيكة-hs-31 

NT2 سبيكة-in-102 
NT2 سبيكة-n-10m 

NT2 سبيكة-n-9m 

NT2 سبيكة-n28t3 
NT2 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT3 سبيكة-in-100 

NT2  سبيكةrene 41 
NT2  سبيكةrene 95 

NT2 سبيكة-s-816 

NT2 سبيكة-v-36 
NT2 أسترولوي-سبيكة 

NT2 أسكولوي-سبيكة 

NT2 سبيكة ديسكالوي 
NT2 فوالذ 

NT3 سبيكة-astm-a572 

NT3 سبيكة الفوالذ والنيكل 
NT4 يتيةسبيكة ال كبر 

NT3 سبيكة كرولوي الفوالذية 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr13 
NT5 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16 

NT5 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

NT5 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr2mo 
NT5 سبيكة-astm-a542 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr5mo 



 سبائك 386 سبائك

 

 

NT3 فوالذ أستينتي 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT5  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 
NT5 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT5 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT5 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT4 لفوالذسبيكة ا-cr17ni17 
NT5 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

NT5 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

NT5 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 

NT5 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 
NT5 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 

NT5 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 

NT5 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 
NT5 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

NT5 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 

NT5 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 

NT5 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 

NT5 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 كة الفوالذسبي-cr20ni11-l 
NT5 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 

NT5 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 

NT5 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT5 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 

NT5 بيكةس-hk-40 

NT5 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 
NT5 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

NT5 سبيكة-a-286 
NT3 فوالذ عالي السبائكية 

NT4 سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 
NT6 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 317-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 318-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT5 422-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة فوالذ ال يصدأ-fv-548 

NT5 سبيكة فوالذ ال يصدأ-jbk-75 
NT5  سبيكة فوالذ ال يصدأm-50 

NT5 سبيكة ال كبريتية 

NT5  بونمنخفض الكر -فوالذ عالي السبك 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 

NT7  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT7 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT7 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 

NT7 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT7 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT6 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

NT5  نيكل -فوالذ كروم 

NT6 دوركو 
NT6 سبائك تِمكن 

NT6 سبيكة-d-9 

NT6 سبيكة االندورو 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 

NT7 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

NT7 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

NT7 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 
NT7 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 

NT7 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 

NT7 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 
NT7 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 

NT7 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

NT7 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 

NT7 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 
NT7 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 

NT7 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT7 308-يكة فوالذ ال يصدأسبl 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 

NT7 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT7 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 

NT7 سبيكة-hk-40 
NT7 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 

NT7 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT6 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

NT6 303-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT6 329-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 7-سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT6 سبيكة فوالذ ال يصدأ-ph-15-7-mo 

NT6 فوالذ عالي الكربون 

NT6  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

NT7 سبيكة-m-813 
NT7 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 
NT7 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 
NT8  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 
NT8 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT8 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT8 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-

13 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 
NT7 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT7 فوالذسبيكة ال-
ni26cr15ti2movalb 

NT8 سبيكة-a-286 

NT5 فوالذ كرومي 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr12 

NT7 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr12al 
NT7 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr12mov 

NT7 سبيكة-ht-9 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr13 

NT7 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr16 
NT7 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr16ni 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 
NT7  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17mo 

NT7 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni4mo3 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr18 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr25 
NT7 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr9mo 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 
NT6 406-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6  موليبدنيوم -فوالذ كروم 

NT7  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 
NT8 سبيكة-m-813 

NT8 سبيكة الفوالذ-

cr11ni10mo2ti-l 
NT8 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT8 سبيكة الفوالذ-

cr16ni13monbv 
NT8 سبيكة الفوالذ-

cr16ni15mo3nb 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 
NT8 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT9  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT9 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-
l 

NT9 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT9 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-
13 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 
NT8 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT8 ة الفوالذسبيك-

ni26cr15ti2movalb 
NT9 سبيكة-a-286 

NT6 فوالذ مغنطيسي-ks 
NT6 ميديوال 

NT3 فوالذ فّريتي 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr12al 

NT5 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16 
NT5 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr25 

NT5 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr9mo 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 

NT3 فوالذ كربوني 
NT4 سبيكة الفوالذ-astm-a105 

NT4 سبيكة الفوالذ-astm-a106 

NT4 سبيكة الفوالذ-astm-a212 
NT4 سبيكة الفوالذ-astm-a285 

NT4 سبيكة الفوالذ-astm-a516 

NT4 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 
NT4 سبيكة الفوالذ-in-787 

NT4 سبيكة الفوالذ-sae-1045 

NT3 فوالذ مرتنزيتي 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr12 

NT5 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr12mov 

NT5 سبيكة-ht-9 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr13 
NT5 410- يصدأسبيكة فوالذ ال 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 



 سبائك 387 سبائك

 

 

NT5  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17mo 
NT5 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18 

NT4  إصالدي -فوالذ هارتنزيتي 
NT3 فوالذ منخفض السبك 

NT4 -سبيكة الفوالذ-astm-a533 

NT4 سبيكة الفوالذ-astm-a350 
NT4 سبيكة الفوالذ-astm-a508 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr2mo 

NT5 سبيكة-astm-a542 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr2mov 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr2nimov 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr5mo 

NT4 سبيكة الفوالذ-cralnimo 

NT4 سبيكة الفوالذ-crmo 
NT4 سبيكة الفوالذ-crmov 

NT4 سبيكة الفوالذ-crni 

NT4 سبيكة الفوالذ-mncumo 
NT5 سبيكة-astm-a537 

NT4 سبيكة الفوالذ-mnmo 

NT5 سبيكة الفوالذ-astm-a302 
NT4 سبيكة الفوالذ-mnnimo 

NT5 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 

NT4 سبيكة الفوالذ-mnnimov 
NT4 سبيكة الفوالذ-ni3cr 

NT4 سبيكة الفوالذ-ni3crmo 

NT5 سبيكة-astm-a543 
NT4 سبيكة الفوالذ-ni3crmov 

NT4 سبيكة الفوالذ-ni4crw 

NT4 سبيكة الفوالذ-nicr 
NT4 سبيكة الفوالذ-nicrmo 

NT4 سبيكة الفوالذ-nimocr 

NT4 سبيكة الفوالذ-stm-a387 

NT3 فوالذ هدفيلد المنغنيزي 

NT2 مرتنزيت 

NT1 إضافات النتروجين 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 

NT3 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-nicrmo 
NT1 سبائك  الكدميوم 

NT2 إضافات الكدميوم 

NT3 سبيكة زاماك 
NT2 سبائك  الكدميوم القاعدية 

NT2 سبائك سّروبند 

NT2 سبيكة-bi50pb25cd12sn12 
NT3 معدن الخشب 

NT1 سبائك أكتينيدية 
NT2 سبائك األمريسيوم 

NT2 سبائك األينشتاينيوم 

NT2 سبائك البركيليوم 

NT2 سبائك البروتكتينيوم 

NT2 سبائك البلوتونيوم 

NT3 سبائك البلوتونيوم القاعدية 
NT2 سبائك التوريوم 

NT3 إضافات التوريوم 

NT3 سبائك التوريوم القاعدية 
NT3 سبيكة المغنيزيوم-hk31a 

NT2 سبائك الكاليفورنيوم 

NT2 سبائك الكوريوم 
NT3 إضافات الكوريوم 

NT2 سبائك النبتونيوم 

NT3 إضافات النبتونيوم 
NT2 سبائك اليورانيوم 

NT3 سبائك اليورانيوم القاعدية 

NT4 سبيكة-u90nb7zr3 
NT1 سبائك إنكولوي 

NT2 سبيكة-fe44ni33cr21 

NT3  800سبيكة إنكولويh 
NT2 سبيكة-fe46ni33cr21 

NT3  800سبيكة إنكولوي 

NT3  802سبيكة إنكولوي 
NT2 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 

NT3  825سبيكة إنكولوي 

NT2  901سبيكة إنكولوي 
NT1 سبائك األتربة النادرة 

NT2 إضافات األتربة النادرة 

NT3 إضافات اإليتربيوم 

NT3 إضافات االربيوم 

NT3 إضافات االوروبيوم 
NT3 إضافات البراسيوديميوم 

NT3 إضافات البروميتيوم 

NT3 إضافات التربيوم 
NT3 إضافات التوليوم 

NT3 إضافات الديسبروسيوم 

NT3 أضافات الساماريوم 
NT3 إضافات السيريوم 

NT3 إضافات الغادولينيوم 

NT3 إضافات الالنتانوم 
NT4 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 

NT5  188سبيكة هاينس 

NT3 إضافات اللوتيسيوم 
NT3 إضافات النيوديميوم 

NT3 إضافات الهولميوم 

NT2 سبائك اإلربيوم 
NT3 إضافات االربيوم 

NT3 سبائك اإلربيوم القاعدية 

NT2 سبائك اإليتربيوم 
NT3 سبائك اإليتربيوم القاعدية 

NT2 سبائك االوروبيوم 

NT3 إضافات االوروبيوم 
NT3 سبائك االوروبيوم القاعدية 

NT2 سبائك البراسيوديميوم 

NT3 سبائك البراسيوديميوم القاعدية 
NT2 سبائك التربيوم 

NT3 إضافات التربيوم 

NT3 سبائك التربيوم  القاعدية 
NT2 سبائك التوليوم 

NT3 إضافات التوليوم 

NT3 سبائك التوليوم القاعدية 
NT2 سبائك الديسبروسيوم 

NT3 إضافات الديسبروسيوم 

NT3 سبائك الديسبروسيوم القاعدية 

NT2 ك الساماريومسبائ 

NT3 أضافات الساماريوم 

NT3 سبائك الساماريوم القاعدية 
NT2 سبائك السيريوم 

NT3 إضافات السيريوم 

NT3 سبائك السيريوم القاعدية 
NT4 معدن الخليط الكلوريدي 

NT2 سبائك الغادولينيوم 

NT3 إضافات الغادولينيوم 
NT3 سبائك الغادولينيوم القاعدية 

NT2 سبائك الالنتانوم 

NT3 إضافات الالنتانوم 
NT4 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 

NT5  188سبيكة هاينس 
NT3 سبائك الالنتانوم القاعدية 

NT3 معدن الخليط الكلوريدي 

NT2 سبائك اللوتيسيوم 

NT3 إضافات اللوتيسيوم 

NT3 سبائك اللوتيسيوم القاعدية 

NT2 سبائك النيوديميوم 
NT3 يميومإضافات النيود 

NT3 سبائك النيوديميوم القاعدية 

NT2 سبائك الهولميوم 
NT3 إضافات الهولميوم 

NT3 سبائك الهولميوم القاعدية 

NT2 سبيكة المغنيزيوم-ek 
NT2 سبيكة المغنيزيوم-ez 

NT1 سبائك األلمنيوم 

NT2 إضافات األلمنيوم 
NT3 سبيكة-fe44ni33cr21 

NT4  800سبيكة إنكولويh 

NT3 سبيكة-fe46ni33cr21 
NT4  800سبيكة إنكولوي 

NT4  802سبيكة إنكولوي 

NT3 سبيكة-in-102 
NT3 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 

NT4  825سبيكة إنكولوي 

NT3 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 
NT4  718سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni54cr22co13mo9 

NT4  617سبيكة إنكونل 
NT3 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 

NT4  625سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 

NT4  سبيكة هاستلويs 

NT3 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 
NT4  8 -إينور 

NT4  سبيكة هاستلويn 

NT3 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 
NT4  سبائك إنكونلx750 

NT3 سبيكة-ni76cr15fe8 

NT4  600سبيكة إنكونل 
NT3 سبيكة-ni77cr20ti2 

NT3 سبيكة-ni78cr21 

NT3 سبيكة-ni80cr20 
NT3  901سبيكة إنكولوي 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr12al 

NT4 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cralnimo 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

NT4 سبيكة-a-286 
NT3 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

NT3 سبيكة ديسكالوي 

NT2 دورانيكل 
NT2 سبائك ألينكو 

NT2 سبائك األلمنيوم القاعدية 

NT3 ألودور 
NT3 دوراناليوم 

NT3 سبيكة-al95cu4 

NT4 دورالومين 
NT3  سبيكةheddur 

NT3 سبيكة المغناليوم 

NT3 بوندور-سبيكة 
NT3 لينيت 

NT2 سبائك هويسلر 

NT2 سبيكة-b-1900 
NT2 سبيكة-d-979 

NT2  سبيكةge 2541 

NT2 سبيكة-in-853 

NT2 سبيكة-khn50mbvyu 

NT2 سبيكة-m-813 

NT2 سبيكة-mar-m246 
NT2 سبيكة-mn-21 

NT2 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

NT3  سبيكة نيمونيكpe16 
NT2 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT3 سبيكة-in-939 

NT2 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 
NT3  105سبيكة نيمونيك 

NT2 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 

NT3  700أديمت 
NT2 سبيكة-ni55co17cr15mo5al4ti4 

NT3 أسترولوي-سبيكة 
NT2 سبيكة-ni55cr19co11mo10ti3 

NT3  سبيكةrene 41 

NT2 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 

NT3 سبيكة 

NT2 سبيكة-ni59cr20co17ti2 

NT2 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 
NT3 سبيكة-in-100 

NT2 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 

NT3 سبيكة-in-738 
NT2 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT3  713سبيكة إنكونلc 

NT2 سبيكة-ni75cr12al6mo5 
NT3  713سبيكة إنكونلlc 

NT2 سبيكة-ni76cr20ti2 

NT3  80سبيكة نيمونيكa 
NT2 سبيكة-ni94mn3al2 

NT3 ألوِمل 

NT2 سبيكة-nt25a5 
NT2 سبيكة-nx-188 

NT2  سبيكةrene 100 

NT2  سبيكةrene 80 
NT2  سبيكةrene 95 

NT2 سبيكة-ti78cr11mo7al3 

NT2 سبيكة-ti88mo8al3 
NT2 سبيكة-ti89al6mo3 

NT2 سبيكة-ti90al6 

NT2 سبيكة-ti90al6mo3 
NT2 سبيكة-ti90al6v4 

NT2 سبيكة-ti90mo7al2 

NT2 سبيكة-ti91al4mo3 
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NT2 سبيكة-ti91al5cr2 

NT2 سبيكة-yundk 25ba 
NT2 سبيكة المغنيزيوم-az31b 

NT2 سبيكة زاماك 

NT2 7-سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 
NT2 سبيكة كانتال 

NT2  115سبيكة نيمونيك 

NT2  875سبيكة هوسكنز 
NT1 سبائك األنتيموان 

NT2 إضافات األنتيموان 

NT2 سبائك األنتيموان القلوية 
NT2  ترن -سبيكة 

NT1 سبائك اإلنديوم 

NT2 إضافات اإلنديوم 
NT2 سبائك اإلنديوم القاعدية 

NT1 سبائك الباريوم 

NT2 إضافات الباريوم 
NT2 سبائك الباريوم القاعدية 

NT1 سبائك البريليوم 

NT2 إضافات البريليوم 
NT2 سبائك البريليوم القاعدية 

NT1 سبائك البزموت 

NT2 إضافات البزموت 
NT2 سبائك البزموت القاعدية 

NT3 سبائك سّروبند 

NT3 سبيكة-bi50pb25cd12sn12 
NT4 معدن الخشب 

NT3 عملية ليشتنبرغ 

NT3 معدن نيوتن 
NT2  روز -معدن 

NT1 سبائك البوتاسيوم 

NT2 سبائك البوتاسيوم  القاعدية 
NT1 سبائك البور 

NT2 إضافات البور 

NT3 سبيكة-in-102 

NT3 سبيكة-mo99b 

NT3 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

NT4  سبيكة نيمونيكpe16 
NT3 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT4 سبيكة-in-939 

NT3 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 
NT4  700أديمت 

NT3 سبيكة-ni55co17cr15mo5al4ti4 

NT4 أسترولوي-سبيكة 
NT3 سبيكة-ni55cr19co11mo10ti3 

NT4  سبيكةrene 41 

NT3 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 
NT4 سبيكة 

NT3 سبيكة-ni59cr20co17ti2 
NT3 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT4 سبيكة-in-100 

NT3 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 

NT4 سبيكة-in-738 

NT3 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 

NT4  سبيكة هاستلويs 
NT3 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT4  713سبيكة إنكونلc 

NT3 سبيكة-ni75cr12al6mo5 
NT4  713سبيكة إنكونلlc 

NT3 سبيكة-ni76cr20ti2 

NT4  80سبيكة نيمونيكa 
NT3 سبيكة-ni77cr20ti2 

NT3  سبيكةrene 80 

NT3  901سبيكة إنكولوي 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

NT4 سبيكة-a-286 
NT2 كولمونوي 

NT1 سبائك البولونيوم 

NT1 سبائك التاليوم 
NT2 إضافات التاليوم 

NT2 سبائك التاليوم القاعدية 

NT1 سبائك التلّوريوم 
NT2 إضافات التلّوريوم 

NT1 سبائك الجرمانيوم 

NT2 إضافات الجرمانيوم 
NT2 سبائك الجرمانيوم القاعدية 

NT1 سبائك الرصاص 

NT2 إضافات الرصاص 

NT2 سبائك الرصاص القاعدية 

NT3  ترن -سبيكة 
NT2 سبائك سّروبند 

NT2 سبيكة-bi50pb25cd12sn12 

NT3 معدن الخشب 
NT2 سبيكة معدن األونصة 

NT2 عملية ليشتنبرغ 

NT2  روز -معدن 
NT2 معدن نيوتن 

NT1 سبائك الروبيديوم 

NT2 إضافات الروبيديوم 
NT2 سبائك الروبيديوم القاعدية 

NT1 سبائك الزئبق 

NT2 إضافات الزئبق 
NT2 سبائك الزئبق القاعدية 

NT1 سبائك الزرنيخ 

NT2 إضافات الزرنيخ 
NT1 سبائك الزنك 

NT2 إضافات الزنك 

NT3 سبائك نيكولين 
NT2 سبائك الزنك القاعدية 

NT3 سبيكة زاماك 

NT2 سبيكة المغنزيوم-zr 
NT2 سبيكة المغنيزيوم-az31b 

NT2 سبيكة المغنيزيوم-ez 

NT2 سبيكة معدن األونصة 
NT2 لينيت 

NT2 معدن مونتس 

NT2 نحاس أصفر 
NT3  ألفا -نحاس أصفر 

NT3  بتا -نحاس أصفر 

NT1 سبائك السترونسيوم 
NT2 إضافات السترونسيوم 

NT1 سبائك السلينيوم 

NT2 إضافات السلينيوم 

NT1 سبائك السيزيوم 

NT2 إضافات السيزيوم 

NT2 سبائك  السيزيوم القاعدية 
NT1 سبائك السيليسيوم 

NT2 إضافات السيليسيوم 

NT3 ألودور 
NT3 دورانيكل 

NT3 سبيكة-al95cu4 

NT4 دورالومين 
NT3 سبيكة-fe40ni35cr22 

NT3 سبيكة-hs-31 

NT3 سبيكة-n28t3 
NT3 سبيكة-ni78cr21 

NT3 سبيكة-ni80cr20 
NT3 سبيكة-ni94mn3al2 

NT4 ألوِمل 

NT3 سبيكة-s-816 

NT3 سبيكة-v-36 

NT3 أسكولوي-سبيكة 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 
NT3 بوندور-سبيكة 

NT3 سبيكة ديسكالوي 

NT3 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 
NT3 ميديوال 

NT3 نيكل قاسي 

NT2 حديد صب 
NT2 دوريرون 

NT2 سبيكة-mo-re-1 

NT2 سبيكة-ni50mo32cr15si3 
NT2 سبيكة-ra-333 

NT2  سبيكةtribaloy 800 

NT2 سبيكة سوبرترم 
NT2 كولمونوي 

NT1 سبائك الصوديوم 

NT2 إضافات الصوديوم 
NT2 سبائك الصوديوم  القاعدية 

NT1 سبائك العناصر االنتقالية 

NT2 سبائك اإليتريوم 
NT3 سبائك اإليتريوم القاعدية 

NT3 سبيكة-c-103 

NT3  سبيكةge 2541 
NT2 سبائك البالتين المعدنية 

NT3 سبائك األوسميوم 

NT4 إضافات األوسميوم 

NT4 سبائك األوسميوم القاعدية 

NT3 سبائك اإليريديوم 
NT4 إضافات اإليريديوم 

NT4 سبائك اإليريديوم القاعدية 

NT3 سبائك البالتين 
NT4 سبائك البالتين الفاعدية 

NT3 سبائك البالّديوم 

NT4 سبائك البالّديوم القاعدية 
NT4  ذهب( -سبيكة بَلَذّ )بالديوم 

NT3 سبائك الروتينيوم 

NT4 إضافات الروتينيوم 
NT4 الروتينيوم القاعدية سبائك 

NT3 سبائك الروديوم 

NT4 إضافات الروديوم 
NT4 سبائك الروديوم القاعدية 

NT2 سبائك التكنيسيوم 

NT3 إضافات التكنيسيوم 
NT3 سبائك التكنيسيوم القاعدية 

NT2 سبائك التنتاليوم 

NT3 إضافات التنتاليوم 
NT4 سبيكة-n-10m 

NT3 سبائك التنتاليوم القاعدية 

NT4  811أستارc 
NT4  سبائك التنتاليوم-t222 

NT4 سبيكة-ta90wbhf 

NT5  سبائك التنتاليوم-t111 
NT3 سبيكة-b-1900 

NT3 سبيكة-c-103 

NT3 سبيكة-mar-m246 
NT3 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT4 سبيكة-in-939 

NT3 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 
NT4 سبيكة-in-738 

NT3 سبيكة-s-816 

NT3 سبيكة-v-36 

NT3 كربولوي 

NT2 سبائك التنغستين 

NT3  500أديمت 
NT3  811أستارc 

NT3 إضافات التنغستين 

NT4 سبيكة-ni49cr22fe18mo9 
NT5  سبيكة هاستلويx 

NT4 سبيكة-ni50cr22fe18mo9 

NT5  سبيكة هاستلويxr 
NT4 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 

NT5  سبيكة هاستلويs 

NT4 سبيكة الفوالذ-ni4crw 
NT3 برونز التنغستين 

NT3 سبائك التنغستين القاعدية 
NT4 سبيكة-mo-re-2 

NT3 سبيكة-c-103 

NT3 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 

NT4  188سبيكة هاينس 

NT3 سبيكة-co43cr20fe18ni13w3 

NT4 هافار 
NT3 سبيكة-co54cr20w15ni10 

NT4 سبيكة-hs-25 

NT4  25سبيكة هاينس 
NT3 سبيكة-co60cr30w4 

NT4  ّ6يت ستل 

NT3 سبيكة-d-979 
NT3 سبيكة-in-102 

NT3 سبيكة-khn50mbvyu 

NT3 سبيكة-mar-m246 
NT3 سبيكة-mn-21 

NT3 سبيكة-mo-re-1 

NT3 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 
NT4  سبيكة هاستلويc 

NT3 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 

NT4 سبيكة-in-738 
NT3 سبيكة-ra-333 

NT3  سبيكةrene 80 

NT3  سبيكةrene 95 
NT3 سبيكة-s-590 

NT3 سبيكة-s-816 

NT3 سبيكة-ta90wbhf 
NT4  سبائك التنتاليوم-t111 

NT3 سبيكة-v-36 

NT3 سبيكة سوبرترم 
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NT3 فوالذ مغنطيسي-ks 

NT3 كربولوي 
NT3 ميديوال 

NT2 سبائك التيتانيوم 

NT3 إضافات التيتانيوم 
NT4 دورانيكل 

NT4 سبيكة-fe44ni33cr21 

NT5  800سبيكة إنكولويh 
NT4 سبيكة-fe46ni33cr21 

NT5  800سبيكة إنكولوي 

NT5  802سبيكة إنكولوي 
NT4 سبيكة-in-102 

NT4 سبيكة-mo99 

NT5 سبيكة-tzm 
NT5 سبيكة-zm-2a 

NT4 سبيكة-n-10m 

NT4 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 
NT5  825سبيكة إنكولوي 

NT4 سبيكة-ni51cr48 

NT5  671سبيكة إنكونل 
NT4 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 

NT5  718سبيكة إنكونل 

NT4 سبيكة-ni59cr30fe9 
NT5  690سبيكة إنكونل 

NT4 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 

NT5  625سبيكة إنكونل 
NT4 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 

NT5  8 -إينور 

NT5  سبيكة هاستلويn 
NT4 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 

NT5  82سبيكة إنكونل 

NT4 سبيكة-ni74cr13al6mo4 
NT5  713سبيكة إنكونلc 

NT4 سبيكة-ni75cr12al6mo5 

NT5  713سبيكة إنكونلlc 

NT4 سبيكة-ni76cr15fe8 

NT5  600سبيكة إنكونل 

NT4 سبيكة-ni78cr21 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 
NT4 كة الفوالذسبي-cr18ni10t 

NT5 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

NT3  سبائكni-o-nel 

NT3 سبائك أديمت 
NT4  500أديمت 

NT4 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 
NT5  700أديمت 

NT3 سبائك التيتانيوم القاعدية 

NT4 سبيكة-ti78cr11mo7al3 

NT4 سبيكة-ti88mo8al3 

NT4 سبيكة-ti89al6mo3 

NT4 سبيكة-ti90al6 
NT4 سبيكة-ti90al6mo3 

NT4 سبيكة-ti90al6v4 

NT4 سبيكة-ti90mo7al2 
NT4 سبيكة-ti91al4mo3 

NT4 سبيكة-ti91al5cr2 

NT4 سبيكة-ti99 
NT3 سبيكة-b-1900 

NT3 سبيكة-c-103 

NT3 سبيكة-d-979 
NT3 سبيكة-in-853 

NT3 سبيكة-m-813 

NT3 سبيكة-mar-m246 
NT3 سبيكة-n28t3 

NT3 سبيكة-ni41fe40cr16nb3 

NT4  706سبيكة إنكونل 
NT3 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

NT4  سبيكة نيمونيكpe16 

NT3 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 
NT4 سبيكة-in-939 

NT3 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 

NT4  105سبيكة نيمونيك 
NT3 سبيكة-ni55co17cr15mo5al4ti4 

NT4 أسترولوي-سبيكة 

NT3 سبيكة-ni55cr19co11mo10ti3 

NT4  سبيكةrene 41 

NT3 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 
NT4 سبيكة 

NT3 سبيكة-ni59cr20co17ti2 

NT3 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 
NT4 سبيكة-in-100 

NT3 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 

NT4 سبيكة-in-738 
NT3 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 

NT4  سبائك إنكونلx750 

NT3 سبيكة-ni76cr20ti2 
NT4  80سبيكة نيمونيكa 

NT3 سبيكة-ni77cr20ti2 

NT3 سبيكة-nt25a5 
NT3  سبيكةrene 100 

NT3  سبيكةrene 80 

NT3  سبيكةrene 95 
NT3  901سبيكة إنكولوي 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 
NT4 سبيكة-a-286 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

NT3 سبيكة ديسكالوي 
NT3 سبيكة فوالذ ال يصدأ-jbk-75 

NT3 سبيكة كونل 

NT3 كربولوي 
NT2 سبائك الحديد 

NT3 أستنيت 

NT3 إضافات الحديد 
NT4 ألودور 

NT4 دورانيكل 

NT4 سبيكة-al95cu4 
NT5 وميندورال 

NT4 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT5 سبيكة-in-939 

NT4 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT5 سبيكة-in-100 

NT4 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 
NT5  82سبيكة إنكونل 

NT4 سبيكة-ni80cr20 

NT4  سبيكةrene 95 
NT4 سبيكة-ti88mo8al3 

NT4 سبيكة-ti90al6mo3 

NT4 سبيكة-ti90al6v4 
NT4 سبيكة-ti91al4mo3 

NT4 سبيكة-ti91al5cr2 

NT4 سبيكة-zr98sn-2 
NT5  2سبيكة زيركالوي 

NT4 سبيكة-zr98sn-4 
NT5  4سبيكة زيركالوي 

NT4 سبيكة زاماك 

NT3 أوثونول 

NT3 )حديديت )فّريت 

NT3 سبائك الحديد القاعدية 

NT4 حديد صب 
NT4 دوريرون 

NT4 سبائك ألينكو 

NT4 سبيكة-co50fe50 
NT5 سبيكة برمندور 

NT4 سبيكة-fe40ni35cr22 

NT4 سبيكة-fe44ni33cr21 
NT5  800سبيكة إنكولويh 

NT4 سبيكة-fe46ni33cr21 

NT5  800سبيكة إنكولوي 
NT5  802سبيكة إنكولوي 

NT4 سبيكة-fe53ni29co18 

NT5 )كوفار )عالمة تجارية 
NT4  سبيكةge 2541 

NT4 أسكولوي-سبيكة 

NT4 سبيكة إنفار 
NT4 يكة الفوالذسب-cd-4mcu 

NT4 سبيكة ديسكالوي 

NT4 سبيكة كانتال 
NT4  875سبيكة هوسكنز 

NT4 سبيكة هيبركو 

NT4  9سيكروموm 
NT4 فوالذ 

NT5 سبيكة-astm-a572 

NT5 سبيكة الفوالذ والنيكل 

NT6 سبيكة ال كبريتية 

NT5 سبيكة كرولوي الفوالذية 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr13 

NT7 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr16 
NT7 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

NT7 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr2mo 

NT7 سبيكة-astm-a542 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr5mo 
NT5 فوالذ أستينتي 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT6 يكة الفوالذسب-cr16ni13monbv 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 
NT7  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT7 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT7 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT7 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 

NT7 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

NT7 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

NT7 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 

NT7 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 

NT7 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 

NT7 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 
NT7 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 

NT7 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

NT7 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 

NT7 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 

NT7 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 

NT7 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 
NT7 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT6 بيكة الفوالذس-cr21mn9n9ni6 

NT7 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 

NT7 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT7 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 

NT7 سبيكة-hk-40 
NT7 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 

NT7 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT6 سبيكة الفوالذ-

ni26cr15ti2movalb 

NT7 سبيكة-a-286 
NT5 فوالذ عالي السبائكية 

NT6 سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 
NT8 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT7 317-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT7 318-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT7 422-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT7 سبيكة فوالذ ال يصدأ-fv-548 

NT7 سبيكة فوالذ ال يصدأ-jbk-75 
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NT7  سبيكة فوالذ ال يصدأm-50 

NT7 سبيكة ال كبريتية 
NT7  منخفض  -فوالذ عالي السبك

 الكربون

NT8 سبيكة الفوالذ-
cr11ni10mo2ti-l 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-

l 
NT9  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-

l 
NT9 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT9 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-

13 
NT8 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 

NT9 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT8 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT9 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT8 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-
l 

NT7  نيكل -فوالذ كروم 

NT8 دوركو 
NT8 سبائك تِمكن 

NT8 سبيكة-d-9 

NT8 سبيكة االندورو 
NT8 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 

NT9 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT8 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

NT9 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 
NT8 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

NT9 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 

NT9 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 

NT9 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT8 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 

NT9 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 
NT9 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 

NT9 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT8 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

NT9 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 
NT8 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 

NT9 304-فوالذ ال يصدأ سبيكة 
NT8 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 

NT9 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 

NT9 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 
NT9 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 

NT9 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT9 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 
NT9 سبيكة-hk-40 

NT9 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT8 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 
NT9 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT8 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-

l 
NT8 303-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT8 329-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT8 7-سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 
NT8 سبيكة فوالذ ال يصدأ-ph-15-7-

mo 

NT8 فوالذ عالي الكربون 
NT8  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

NT9 سبيكة-m-813 

NT9 سبيكة الفوالذ-
cr11ni10mo2ti-l 

NT9 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT9 سبيكة الفوالذ-

cr16ni13monbv 
NT9 سبيكة الفوالذ-

cr16ni15mo3nb 

NT9 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 
NT9 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT10  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT9 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 
NT9 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT10 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT9 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-
l 

NT10 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT10 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-
13 

NT9 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT9 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 
NT9 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT9 سبيكة الفوالذ-

ni26cr15ti2movalb 
NT10 سبيكة-a-286 

NT7 فوالذ كرومي 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 
NT8 سبيكة الفوالذ-

cr11ni10mo2ti-l 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr12 
NT9 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr12al 

NT9 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT8 سبيكة الفوالذ-cr12mov 

NT9 سبيكة-ht-9 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr13 
NT9 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr16 

NT9 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr16ni 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-

l 
NT9  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr17mo 

NT9 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT8 سبيكة الفوالذ-cr17ni4mo3 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr18 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr25 
NT9 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr9mo 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 
NT8 406-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT8  موليبدنيوم -فوالذ كروم 
NT9  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

NT10 سبيكة-m-813 

NT10 سبيكة الفوالذ-

cr11ni10mo2ti-l 

NT10 الذسبيكة الفو-cr15ni15motib 

NT10 سبيكة الفوالذ-
cr16ni13monbv 

NT10 سبيكة الفوالذ-

cr16ni15mo3nb 
NT10 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

*NT10 سبيكة الفوالذ-

cr16ni8mo2 
NT10 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 

*NT10 سبيكة الفوالذ-

cr17ni12mo3 
*NT10 سبيكة الفوالذ-

cr17ni12mo3-l 

NT10 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 
NT10 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT10 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

*NT10 سبيكة الفوالذ-
ni26cr15ti2movalb 

NT8 فوالذ مغنطيسي-ks 

NT8 ميديوال 
NT5 فوالذ فّريتي 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr12al 
NT7 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr16 

NT7 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr25 

NT7 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr9mo 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 

NT5 فوالذ كربوني 
NT6 سبيكة الفوالذ-astm-a105 

NT6 سبيكة الفوالذ-astm-a106 

NT6 يكة الفوالذسب-astm-a212 
NT6 سبيكة الفوالذ-astm-a285 

NT6 سبيكة الفوالذ-astm-a516 

NT6 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 
NT6 سبيكة الفوالذ-in-787 

NT6 سبيكة الفوالذ-sae-1045 

NT5 فوالذ مرتنزيتي 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr12 

NT7 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr12mov 

NT7 سبيكة-ht-9 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr13 
NT7 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr16ni 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 
NT7  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17mo 

NT7 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr18 

NT6  إصالدي -فوالذ هارتنزيتي 

NT5 فوالذ منخفض السبك 
NT6 -سبيكة الفوالذ-astm-a533 

NT6 سبيكة الفوالذ-astm-a350 

NT6 سبيكة الفوالذ-astm-a508 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr2mo 

NT7 سبيكة-astm-a542 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr2mov 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr2nimov 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr5mo 
NT6 سبيكة الفوالذ-cralnimo 

NT6 سبيكة الفوالذ-crmo 

NT6 سبيكة الفوالذ-crmov 
NT6 سبيكة الفوالذ-crni 

NT6 سبيكة الفوالذ-mncumo 

NT7 سبيكة-astm-a537 
NT6 سبيكة الفوالذ-mnmo 

NT7 سبيكة الفوالذ-astm-a302 

NT6 ذسبيكة الفوال-mnnimo 
NT7 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 

NT6 سبيكة الفوالذ-mnnimov 
NT6 سبيكة الفوالذ-ni3cr 

NT6 سبيكة الفوالذ-ni3crmo 

NT7 سبيكة-astm-a543 

NT6 سبيكة الفوالذ-ni3crmov 

NT6 سبيكة الفوالذ-ni4crw 

NT6 سبيكة الفوالذ-nicr 
NT6 سبيكة الفوالذ-nicrmo 

NT6 سبيكة الفوالذ-nimocr 

NT6 سبيكة الفوالذ-stm-a387 
NT5 فوالذ هدفيلد المنغنيزي 

NT3 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 

NT4  188سبيكة هاينس 
NT3 سبيكة-co43cr20fe18ni13w3 

NT4 هافار 

NT3 سبيكة-co52fe35v10 
NT3 سبيكة-co54cr20w15ni10 

NT4 سبيكة-hs-25 

NT4  25سبيكة هاينس 
NT3 سبيكة-co60cr30w4 

NT4  6ستلّيت 

NT3 سبيكة-hs-31 
NT3 سبيكة-in-102 

NT3 سبيكة-khn50mbvyu 

NT3 سبيكة-mo-re-1 
NT3 سبيكة-ni41fe40cr16nb3 

NT4  706سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 
NT4  825سبيكة إنكولوي 

NT3 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

NT4  سبيكة نيمونيكpe16 
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NT3 سبيكة-ni45fe34cr20 

NT3 سبيكة-ni49cr22fe18mo9 
NT4  سبيكة هاستلويx 

NT3 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 

NT4  105سبيكة نيمونيك 
NT3 سبيكة-ni50cr22fe18mo9 

NT4  سبيكة هاستلويxr 

NT3 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 
NT4  718سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 

NT4  سبيكة هاستلويc 
NT3 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 

NT4 سبيكة 

NT3 سبيكة-ni59cr20co17ti2 
NT3 سبيكة-ni59cr30fe9 

NT4  690سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni60fe24cr16 
NT4 سبيكة نكروم 

NT3 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 

NT4  625سبيكة إنكونل 
NT3 سبيكة-ni61cr23fe14 

NT3 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 

NT4  سبيكة هاستلويs 
NT3 سبيكة-ni66cu32 

NT4  400سبيكة مونل 

NT3 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 
NT4  8 -إينور 

NT4  سبيكة هاستلويn 

NT3 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 
NT4  سبائك إنكونلx750 

NT3 سبيكة-ni76cr15fe8 

NT4  600سبيكة إنكونل 
NT3 سبيكة-ni77cr20ti2 

NT3 سبيكة-ni78cr21 

NT3 سبيكة-ni79fe16mo4 

NT3 سبيكة-ra-333 

NT3  سبيكةrene 41 

NT3 سبيكة-s-816 
NT3  سبيكةtribaloy 400 

NT3  سبيكةtribaloy 800 

NT3 سبيكة-v-36 
NT3 سبيكة-v87cr9fe3 

NT3 سبيكة-yundk 25ba 

NT3  901سبيكة إنكولوي 
NT3 سبيكة برمالّوي 

NT3 سبيكة سوبرترم 

NT3 سبيكة كونل 
NT3 ويكولمون 

NT3 لينيت 
NT3 مرتنزيت 

NT3 معدن ميسكو 

NT3 نيكل قاسي 

NT2 سبائك الذهب 

NT3 إضافات الذهب 

NT3 سبائك الذهب القاعدية 
NT4  ذهب( -سبيكة بَلَذّ )بالديوم 

NT2 سبائك الرينيوم 

NT3 إضافات الرينيوم 
NT3 سبائك الرينيوم القاعدية 

NT2 سبائك الزركونيوم 

NT3 إضافات الزركونيوم 
NT4 سبيكة-in-102 

NT4 سبيكة-mo99 

NT5 سبيكة-tzm 
NT5 سبيكة-zm-2a 

NT4 سبيكة-mo99b 

NT4 سبيكة-n-10m 
NT4 سبيكة-n-9m 

NT4 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

NT5  سبيكة نيمونيكpe16 
NT4 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT5 سبيكة-in-939 

NT4 سبيكة-ni55co17cr15mo5al4ti4 
NT5 أسترولوي-سبيكة 

NT4 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 

NT5 سبيكة 
NT4 سبيكة-ni59cr20co17ti2 

NT4 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT5 سبيكة-in-100 

NT4 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 

NT5 سبيكة-in-738 
NT4 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT5  713سبيكة إنكونلc 

NT4 سبيكة-ni75cr12al6mo5 
NT5  713سبيكة إنكونلlc 

NT4 سبيكة-ni76cr20ti2 

NT5  80سبيكة نيمونيكa 
NT4  سبيكةrene 80 

NT4  سبيكةrene 95 

NT4 سبيكة المغنيزيوم-ek 
NT4 سبيكة المغنيزيوم-ez 

NT4 سبيكة المغنيزيوم-hk31a 

NT3 سبائك الزركونيوم القاعدية 
NT4 سبيكة-zr97nb3 

NT4 سبيكة زيركالوي 

NT5 سبيكة-zr98sn-2 
NT6 2لوي سبيكة زيركا 

NT5 سبيكة-zr98sn-4 

NT6  4سبيكة زيركالوي 
NT3 سبيكة-c-103 

NT3 سبيكة-ti89al6mo3 

NT3 سبيكة-ti90al6 
NT3 سبيكة-u90nb7zr3 

NT3 سبيكة-v87cr9fe3 

NT2 سبائك السكانديوم 
NT3 إضافات السكانديوم 

NT3 سبائك السكانديوم القاعدية 

NT2 سبائك الفاناديوم 
NT3 أضافات الفاناديوم 

NT4 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 

NT5  سبيكة هاستلويc 
NT4 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT5 سبيكة-in-100 

NT4 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 

NT5  سبيكة هاستلويs 

NT4 سبيكة-ni65mo28fes 

NT5  سبيكة هاستلويb 
NT4 سبيكة-ti90al6 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr12mov 
NT5 سبيكة-ht-9 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr2mov 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr2nimov 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 

NT4 سبيكة الفوالذ-crmov 
NT4 سبيكة الفوالذ-mnnimov 

NT4 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 
NT5 سبيكة-a-286 

NT4 سبيكة الفوالذ-ni3crmo 

NT5 سبيكة-astm-a543 

NT4 سبيكة الفوالذ-ni3crmov 

NT3 سبائك الفاناديوم القاعدية 

NT4 سبيكة-v87cr9fe3 
NT3 سبيكة-co52fe35v10 

NT3 سبيكة-ti90al6v4 

NT3 سبيكة-ti91al4mo3 
NT2 سبائك الفضة 

NT3 إضافات الفضة 

NT3 سبائك الفضة القاعدية 
NT2 سبائك الكروم 

NT3 إضافات الكروم 

NT4 سبيكة-ni65mo28fes 
NT5  سبيكة هاستلويb 

NT4 سبيكة-zr98sn-2 

NT5  2سبيكة زيركالوي 
NT4 سبيكة-zr98sn-4 

NT5  4سبيكة زيركالوي 

NT4 سبيكة الفوالذ-crmo 
NT4 سبيكة الفوالذ-crni 

NT4 سبيكة الفوالذ-mncumo 

NT5 سبيكة-astm-a537 
NT4 سبيكة الفوالذ-ni3cr 

NT4 بيكة الفوالذس-nicr 

NT4 سبيكة الفوالذ-nicrmo 
NT4 سبيكة الفوالذ-nimocr 

NT3  تبعثر نيكل كروم- td 

NT3 توفت 

NT3  سبائكni-o-nel 

NT3 سبائك أديمت 
NT4  500أديمت 

NT4 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 

NT5  700أديمت 
NT3 سبائك أساسها الكروم 

NT4 سبيكة-mo-re-2 

NT3 سبيكة-b-1900 
NT3 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 

NT4  188سبيكة هاينس 

NT3 سبيكة-co43cr20fe18ni13w3 
NT4 هافار 

NT3 سبيكة-co54cr20w15ni10 

NT4 سبيكة-hs-25 
NT4  25سبيكة هاينس 

NT3 سبيكة-co60cr30w4 

NT4  6ستلّيت 
NT3 سبيكة-d-979 

NT3 سبيكة-fe40ni35cr22 

NT3 سبيكة-fe44ni33cr21 
NT4 800نكولوي سبيكة إh 

NT3 سبيكة-fe46ni33cr21 

NT4  800سبيكة إنكولوي 
NT4  802سبيكة إنكولوي 

NT3  سبيكةge 2541 

NT3 سبيكة-in-102 
NT3 سبيكة-khn50mbvyu 

NT3 سبيكة-mar-m246 

NT3 سبيكة-mn-21 
NT3 سبيكة-mo-re-1 

NT3 سبيكة-mp35n 

NT3 سبيكة-ni41fe40cr16nb3 
NT4  706سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 

NT4  825سبيكة إنكولوي 

NT3 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

NT4  سبيكة نيمونيكpe16 

NT3 سبيكة-ni45fe34cr20 
NT3 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT4 سبيكة-in-939 

NT3 سبيكة-ni49cr22fe18mo9 
NT4  سبيكة هاستلويx 

NT3 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 

NT4  105سبيكة نيمونيك 
NT3 سبيكة-ni50cr22fe18mo9 

NT4  سبيكة هاستلويxr 

NT3 سبيكة-ni50mo32cr15si3 
NT3 سبيكة-ni51cr48 

NT4  671سبيكة إنكونل 
NT3 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 

NT4  718سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni54cr22co13mo9 

NT4  617سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 

NT4  سبيكة هاستلويc 
NT3 سبيكة-ni55co17cr15mo5al4ti4 

NT4 أسترولوي-سبيكة 

NT3 سبيكة-ni55cr19co11mo10ti3 
NT4  سبيكةrene 41 

NT3 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 

NT4 سبيكة 
NT3 سبيكة-ni59cr20co17ti2 

NT3 سبيكة-ni59cr30fe9 

NT4  690سبيكة إنكونل 
NT3 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT4 سبيكة-in-100 

NT3 سبيكة-ni60fe24cr16 
NT4 سبيكة نكروم 

NT3 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 

NT4 سبيكة-in-738 
NT3 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 

NT4  625سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni61cr23fe14 
NT3 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 

NT4  سبيكة هاستلويs 

NT3 سبيكة-ni65cr25mo10 
NT4  86سبيكة نيمونيك 

NT3 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 

NT4  8 -إينور 
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NT4  سبيكة هاستلويn 

NT3 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 
NT4  سبائك إنكونلx750 

NT3 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 

NT4  82سبيكة إنكونل 
NT3 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT4  713سبيكة إنكونلc 

NT3 سبيكة-ni75cr12al6mo5 
NT4  713سبيكة إنكونلlc 

NT3 سبيكة-ni76cr15fe8 

NT4  600سبيكة إنكونل 
NT3 سبيكة-ni76cr20ti2 

NT4  80سبيكة نيمونيكa 

NT3 سبيكة-ni77cr20ti2 
NT3 سبيكة-ni78cr21 

NT3 سبيكة-ni80cr20 

NT3 سبيكة-ra-333 
NT3  سبيكةrene 100 

NT3  سبيكةrene 80 

NT3  سبيكةrene 95 
NT3 سبيكة-s-590 

NT3 سبيكة-s-816 

NT3 سبيكة-ti78cr11mo7al3 
NT3 سبيكة-ti88mo8al3 

NT3 سبيكة-ti91al5cr2 

NT3  سبيكةtribaloy 400 
NT3  سبيكةtribaloy 800 

NT3 سبيكة-v-36 

NT3 سبيكة-v87cr9fe3 
NT3 أسكولوي-سبيكة 

NT3 سبيكة إليّوم 

NT3  901سبيكة إنكولوي 
NT3 سبيكة الفوالذ-cd-4mcu 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 

NT4 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr2mo 

NT4 سبيكة-astm-a542 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr2mov 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr2nimov 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr5mo 
NT3 سبيكة الفوالذ-cralnimo 

NT3 سبيكة الفوالذ-crmov 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni3crmo 
NT4 سبيكة-astm-a543 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni3crmov 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni4crw 
NT3 سبيكة المغنزيوم-zr 

NT3 سبيكة ديسكالوي 
NT3 سبيكة سوبرترم 

NT3 سبيكة كانتال 

NT3 سبيكة كونل 

NT3 سبيكة ال كبريتية 

NT3 50سبيكة نيكروبراز 

NT3  115سبيكة نيمونيك 
NT3  875سبيكة هوسكنز 

NT3  9سيكروموm 

NT3  نيكل -فوالذ كروم 
NT4 دوركو 

NT4 سبائك تِمكن 

NT4 سبيكة-d-9 
NT4 سبيكة االندورو 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 
NT5 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

NT5 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

NT5 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 

NT5 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 
NT5 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 

NT5 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 

NT5 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 

NT5 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 
NT5 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 
NT5 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 كة الفوالذسبي-cr19ni10-l 

NT5 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 

NT5 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT5 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 
NT5 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 

NT5 سبيكة-hk-40 

NT5 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 

NT5 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 
NT4 303-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 329-ذ ال يصدأسبيكة فوال 

NT4 7-سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 
NT4 سبيكة فوالذ ال يصدأ-ph-15-7-mo 

NT4 فوالذ عالي الكربون 

NT4  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 
NT5 سبيكة-m-813 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT6  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT6 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 
NT6 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT6 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT5 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 
NT6 سبيكة-a-286 

NT3 فوالذ كرومي 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr12 

NT5 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr12al 

NT5 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr12mov 

NT5 سبيكة-ht-9 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr13 
NT5 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16 

NT5 430-كة فوالذ ال يصدأسبي 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 

NT5  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr17mo 

NT5 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni4mo3 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr18 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr25 

NT5 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr9mo 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 

NT4 406-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4  موليبدنيوم -فوالذ كروم 

NT5  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

NT6 سبيكة-m-813 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT7  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT7 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 
NT7 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT7 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT6 سبيكة الفوالذ-
ni26cr15ti2movalb 

NT7 سبيكة-a-286 

NT4 فوالذ مغنطيسي-ks 
NT4 ميديوال 

NT3 كولمونوي 

NT3  ُِ  ُمحُّ
NT3 معدن ميسكو 

NT3 نيكل قاسي 

NT2 سبائك الكوبالت 
NT3 إضافات الكوبالت 

NT4 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

NT5  سبيكة نيمونيكpe16 
NT4 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 

NT5  سبيكة هاستلويs 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 
NT5 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبائك أديمت 

NT4  500أديمت 
NT4 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 

NT5  700أديمت 

NT3 سبائك أساسها الكوبالت 

NT4  سبائكmar-m509 

NT4 سبائك هاينس 

NT5 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 
NT6  188سبيكة هاينس 

NT5 سبيكة-co54cr20w15ni10 

NT6 سبيكة-hs-25 
NT6  25سبيكة هاينس 

NT5 سبيكة-co60cr30w4 

NT6  6ستلّيت 
NT4 سبيكة-co43cr20fe18ni13w3 

NT5 هافار 

NT4 سبيكة-co50fe50 
NT5 سبيكة برمندور 

NT4 سبيكة-co52fe35v10 
NT4  سبيكةtribaloy 400 

NT4  سبيكةtribaloy 800 

NT4 سبيكة ستْلّيت 

NT5 سبيكة-co54cr20w15ni10 

NT6 سبيكة-hs-25 

NT6  25سبيكة هاينس 
NT5 سبيكة-co60cr30w4 

NT6  6ستلّيت 

NT5 سبيكة-hs-31 
NT3 سبائك ألينكو 

NT3 سبائك تِمكن 

NT3 سبيكة-b-1900 
NT3 سبيكة-fe44ni33cr21 

NT4  800سبيكة إنكولويh 

NT3 سبيكة-fe53ni29co18 
NT4 )كوفار )عالمة تجارية 

NT3 سبيكة-mar-m246 

NT3 سبيكة-mp35n 
NT3 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT4 سبيكة-in-939 

NT3 سبيكة-ni49cr22fe18mo9 
NT4  سبيكة هاستلويx 

NT3 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 

NT4  105سبيكة نيمونيك 
NT3 سبيكة-ni54cr22co13mo9 

NT4  617سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 
NT4  سبيكة هاستلويc 

NT3 سبيكة-ni55co17cr15mo5al4ti4 

NT4 لويأسترو-سبيكة 
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NT3 سبيكة-ni55cr19co11mo10ti3 

NT4  سبيكةrene 41 
NT3 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 

NT4 سبيكة 

NT3 سبيكة-ni59cr20co17ti2 
NT3 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT4 سبيكة-in-100 

NT3 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 
NT4 سبيكة-in-738 

NT3 سبيكة-ni65mo28fes 

NT4  سبيكة هاستلويb 
NT3 سبيكة-ra-333 

NT3  سبيكةrene 100 

NT3  سبيكةrene 80 
NT3  سبيكةrene 95 

NT3 سبيكة-s-590 

NT3 سبيكة-s-816 
NT3 سبيكة-v-36 

NT3 سبيكة-yundk 25ba 

NT3 سبيكة سوبرترم 
NT3 سبيكة كانتال 

NT3 سبيكة كونل 

NT3 كونيكو-سبيكة 
NT3  115سبيكة نيمونيك 

NT3 سبيكة هيبركو 

NT3 فوالذ مغنطيسي-ks 
NT3 كربولوي 

NT3  ُِ  ُمحُّ

NT2 سبائك المنغنيز 
NT3 إضافات المنغنيز 

NT4 دورانيكل 

NT4 دوريرون 
NT4 سبيكة-al95cu4 

NT5 دورالومين 

NT4 سبيكة-fe40ni35cr22 

NT4 سبيكة-fe53ni29co18 

NT5 )كوفار )عالمة تجارية 

NT4 سبيكة-hs-31 
NT4 سبيكة-n28t3 

NT4 سبيكة-ni66cu32 

NT5  400سبيكة مونل 
NT4 سبيكة-ni78cr21 

NT4 سبيكة-v-36 

NT4 أسكولوي-سبيكة 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 

NT4 سبيكة المغنيزيوم-az31b 

NT4 بوندور-سبيكة 
NT4 سبيكة ديسكالوي 

NT4 ميديوال 
NT4 نيكل قاسي 

NT3 سبائك المنغنيز القاعدية 

NT3 سبائك هويسلر 

NT3 سبيكة-co43cr20fe18ni13w3 

NT4 هافار 

NT3 سبيكة-mo-re-1 
NT3 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 

NT4  82سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni94mn3al2 
NT4 ألوِمل 

NT3 سبيكة-s-816 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 
NT4 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-mncumo 

NT4 سبيكة-astm-a537 
NT3 سبيكة الفوالذ-mnmo 

NT4 سبيكة الفوالذ-astm-a302 

NT3 سبيكة الفوالذ-mnnimo 
NT4 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 

NT3 سبيكة الفوالذ-mnnimov 

NT3 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 
NT3 فوالذ هدفيلد المنغنيزي 

NT3 منغنين 

NT2 سبائك الموليبدنوم 
NT3 إضافات الموليبدنوم 

NT4 سبيكة-ti90al6 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr12mov 

NT5 سبيكة-ht-9 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17mo 

NT5 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr2mo 
NT5 سبيكة-astm-a542 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr2mov 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr2nimov 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr5mo 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr9mo 
NT4 سبيكة الفوالذ-cralnimo 

NT4 سبيكة الفوالذ-crmo 

NT4 سبيكة الفوالذ-crmov 
NT4 سبيكة الفوالذ-mncumo 

NT5 سبيكة-astm-a537 

NT4 سبيكة الفوالذ-mnmo 
NT5 سبيكة الفوالذ-astm-a302 

NT4 سبيكة الفوالذ-mnnimo 

NT5 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 
NT4 سبيكة الفوالذ-mnnimov 

NT4 سبيكة الفوالذ-ni3crmo 

NT5 سبيكة-astm-a543 
NT4 سبيكة الفوالذ-ni3crmov 

NT4 سبيكة الفوالذ-nicrmo 

NT4 سبيكة الفوالذ-nimocr 
NT3  سبائكni-o-nel 

NT3 سبائك أديمت 

NT4  500أديمت 
NT4 كةسبي-ni53co19cr15mo5al4t13 

NT5  700أديمت 

NT3 سبائك الموليبدنوم القاعدية 
NT4 سبيكة-mo99 

NT5 سبيكة-tzm 

NT5 سبيكة-zm-2a 
NT4 سبيكة-mo99b 

NT3 سبائك تِمكن 

NT3 سبيكة-b-1900 

NT3 سبيكة-co43cr20fe18ni13w3 

NT4 هافار 

NT3 سبيكة-d-979 
NT3 سبيكة-in-102 

NT3 سبيكة-khn50mbvyu 

NT3 سبيكة-mar-m246 
NT3 سبيكة-mn-21 

NT3 سبيكة-mp35n 

NT3 سبيكة-n-10m 
NT3 سبيكة-n-9m 

NT3 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 

NT4  825سبيكة إنكولوي 
NT3 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

NT4  سبيكة نيمونيكpe16 
NT3 سبيكة-ni49cr22fe18mo9 

NT4  سبيكة هاستلويx 

NT3 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 

NT4  105سبيكة نيمونيك 

NT3 سبيكة-ni50cr22fe18mo9 

NT4  سبيكة هاستلويxr 
NT3 سبيكة-ni50mo32cr15si3 

NT3 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 

NT4  718سبيكة إنكونل 
NT3 سبيكة-ni54cr22co13mo9 

NT4  617سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 
NT4  سبيكة هاستلويc 

NT3 سبيكة-ni55co17cr15mo5al4ti4 

NT4 أسترولوي-سبيكة 
NT3 سبيكة-ni55cr19co11mo10ti3 

NT4  سبيكةrene 41 

NT3 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 
NT4 سبيكة 

NT3 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT4 سبيكة-in-100 
NT3 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 

NT4 سبيكة-in-738 

NT3 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 
NT4  625سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 

NT4  سبيكة هاستلويs 
NT3 سبيكة-ni65cr25mo10 

NT4  86سبيكة نيمونيك 

NT3 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 

NT4  8 -إينور 

NT4  سبيكة هاستلويn 
NT3 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT4  713سبيكة إنكونلc 

NT3 سبيكة-ni75cr12al6mo5 
NT4  713سبيكة إنكونلlc 

NT3 سبيكة-ni79fe16mo4 

NT3 سبيكة-nx-188 
NT3 سبيكة-ra-333 

NT3  سبيكةrene 100 

NT3  سبيكةrene 80 
NT3  سبيكةrene 95 

NT3 سبيكة-s-590 

NT3 سبيكة-s-816 
NT3 سبيكة-ti78cr11mo7al3 

NT3 سبيكة-ti88mo8al3 

NT3 سبيكة-ti89al6mo3 
NT3 سبيكة-ti90al6mo3 

NT3 سبيكة-ti90mo7al2 

NT3 سبيكة-ti91al4mo3 
NT3 سبيكة-ti91al5cr2 

NT3  سبيكةtribaloy 400 

NT3  سبيكةtribaloy 800 
NT3 سبيكة-v-36 

NT3 سبيكة إليّوم 

NT3  901سبيكة إنكولوي 
NT3 سبيكة الفوالذ-cd-4mcu 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni4mo3 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 

NT3 سبيكة الفوالذ-in-787 

NT3 سبيكة ديسكالوي 
NT3  سبيكة فوالذ ال يصدأm-50 

NT3  115سبيكة نيمونيك 

NT3  9سيكروموm 

NT3  موليبدنيوم -فوالذ كروم 

NT4  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

NT5 سبيكة-m-813 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 
NT6  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 
NT6 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 
NT6 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT6 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT5 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 
NT6 سبيكة-a-286 

NT3 كلوريمت 

NT3  ُِ  ُمحُّ
NT2 سبائك النحاس 

NT3 إضافات النحاس 

NT4 دورانيكل 
NT4 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

NT5  سبيكة نيمونيكpe16 

NT4 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 
NT5 سبيكة-in-100 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr2mov 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr2nimov 
NT4 سبيكة الفوالذ-crmov 

NT4 سبيكة الفوالذ-crni 

NT4 سبيكة الفوالذ-mncumo 
NT5 سبيكة-astm-a537 

NT4 سبيكة الفوالذ-ni3cr 

NT4 سبيكة الفوالذ-ni4crw 
NT4 سبيكة الفوالذ-nicr 

NT4 سبيكة الفوالذ-nicrmo 

NT3  سبائكni-o-nel 
NT3 سبائك النحاس القاعدية 

NT4 برونز 

NT4 برونز التنغستين 
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NT4 سبائك نيكولين 

NT4 سبائك هويسلر 
NT4 ةسبيك-cu52ni47 

NT5 كونستنتان 

NT4 سبيكة-cu70ni30 
NT4 سبيكة-cu90ni10 

NT4 سبيكة معدن األونصة 

NT4 معدن مونتس 
NT4 منغنين 

NT4 نحاس أصفر 

NT5  ألفا -نحاس أصفر 
NT5  بتا -نحاس أصفر 

NT3 سبيكة-al95cu4 

NT4 دورالومين 
NT3  سبيكةheddur 

NT3 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 

NT4  825سبيكة إنكولوي 
NT3 سبيكة-ni66cu32 

NT4  400سبيكة مونل 

NT3 سبيكة-yundk 25ba 
NT3 سبيكة إليّوم 

NT3 سبيكة الفوالذ-cd-4mcu 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 
NT4  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT3 سبيكة الفوالذ-in-787 

NT3 سبيكة المغناليوم 
NT3 بوندور-سبيكة 

NT3 زاماك سبيكة 

NT3 كونيكو-سبيكة 
NT3 لينيت 

NT2 سبائك النيكل 

NT3 إضافات النيكل 
NT4 سبيكة-zr98sn-2 

NT5  2سبيكة زيركالوي 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr2mov 

NT4 سبيكة الفوالذ-cralnimo 
NT4 سبيكة الفوالذ-crmo 

NT4 سبيكة الفوالذ-crmov 

NT4 سبيكة الفوالذ-crni 
NT4 سبيكة الفوالذ-mncumo 

NT5 سبيكة-astm-a537 

NT4 سبيكة الفوالذ-mnnimo 
NT5 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 

NT4 سبيكة الفوالذ-nimocr 

NT4 سبيكة معدن األونصة 
NT3 أوثونول 

NT3  سبائكni-o-nel 
NT3 سبائك ألينكو 

NT3  القاعديةسبائك النيكل 

NT4  تبعثر نيكل كروم- td 

NT4 توفت 

NT4 دورانيكل 

NT4 سبائك أديمت 
NT5  500أديمت 

NT5 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 

NT6  700أديمت 
NT4 سبائك إنكونل 

NT5 سبيكة-ni41fe40cr16nb3 

NT6  706سبيكة إنكونل 
NT5 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT6 سبيكة-in-939 

NT5 سبيكة-ni51cr48 
NT6  671سبيكة إنكونل 

NT5 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 

NT6  718سبيكة إنكونل 
NT5 سبيكة-ni54cr22co13mo9 

NT6  617سبيكة إنكونل 

NT5 سبيكة-ni59cr30fe9 
NT6  690سبيكة إنكونل 

NT5 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT6 سبيكة-in-100 
NT5 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 

NT6 سبيكة-in-738 

NT5 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 
NT6  625سبيكة إنكونل 

NT5 سبيكة-ni61cr23fe14 

NT5 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 

NT6  سبائك إنكونلx750 

NT5 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 
NT6  82سبيكة إنكونل 

NT5 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT6  713سبيكة إنكونلc 
NT5 سبيكة-ni75cr12al6mo5 

NT6 713كة إنكونل سبيlc 

NT5 سبيكة-ni76cr15fe8 
NT6  600سبيكة إنكونل 

NT5  700سبيكة إنكونل 

NT5  738سبيكة إنكونل 
NT5  739سبيكة إنكونل 

NT4 سبائك هاستلوي 

NT5 سبيكة-ni49cr22fe18mo9 
NT6  سبيكة هاستلويx 

NT5 سبيكة-ni50cr22fe18mo9 

NT6  سبيكة هاستلويxr 
NT5 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 

NT6  سبيكة هاستلويc 

NT5 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 
NT6  سبيكة هاستلويs 

NT5 سبيكة-ni65mo28fes 

NT6  سبيكة هاستلويb 
NT5 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 

NT6  8 -إينور 

NT6  سبيكة هاستلويn 
NT4 سبيكة-b-1900 

NT4 سبيكة-in-102 

NT4 سبيكة-in-853 
NT4 سبيكة-mar-m246 

NT4 سبيكة-mn-21 

NT4 سبيكة-mo-re-2 
NT4 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 

NT5  825سبيكة إنكولوي 

NT4 سبيكة-ni45fe34cr20 

NT4 سبيكة-ni50mo32cr15si3 

NT4 سبيكة-ni55co17cr15mo5al4ti4 

NT5 أسترولوي-سبيكة 
NT4 سبيكة-ni55cr19co11mo10ti3 

NT5  سبيكةrene 41 

NT4 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 
NT5 سبيكة 

NT4 سبيكة-ni77cr20ti2 

NT4 سبيكة-ni78cr21 
NT4 سبيكة-ni79fe16mo4 

NT4 سبيكة-ni94mn3al2 

NT5 ألوِمل 
NT4 سبيكة-nx-188 

NT4 سبيكة-ra-333 
NT4  سبيكةrene 100 

NT4  سبيكةrene 80 

NT4  سبيكةrene 95 

NT4 سبيكة إليّوم 

NT4  901سبيكة إنكولوي 

NT4 سبيكة كونل 
NT4 سبيكة مونل 

NT5 سبيكة-ni66cu32 

NT6  400سبيكة مونل 
NT4 50سبيكة نيكروبراز 

NT4 سبيكة نيمونيك 

NT5 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 
NT6  سبيكة نيمونيكpe16 

NT5 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 

NT6  105سبيكة نيمونيك 
NT5 سبيكة-ni59cr20co17ti2 

NT5 سبيكة-ni65cr25mo10 

NT6  86سبيكة نيمونيك 
NT5 سبيكة-ni76cr15fe8 

NT6  600سبيكة إنكونل 

NT5 سبيكة-ni76cr20ti2 
NT6  80سبيكة نيمونيكa 

NT5  115سبيكة نيمونيك 

NT5  115سبيكة نيمونيكa 
NT4 كرومل 

NT5 سبيكة-ni60fe24cr16 

NT6 سبيكة نكروم 
NT5 سبيكة-ni80cr20 

NT4 كلوريمت 

NT4 كولمونوي 

NT3 سبائك نيكولين 

NT3 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 
NT4  188سبيكة هاينس 

NT3 سبيكة-co43cr20fe18ni13w3 

NT4 هافار 
NT3 سبيكة-co54cr20w15ni10 

NT4 سبيكة-hs-25 

NT4  25سبيكة هاينس 
NT3 سبيكة-co60cr30w4 

NT4  6ستلّيت 

NT3 سبيكة-cu52ni47 
NT4 كونستنتان 

NT3 سبيكة-d-979 

NT3 سبيكة-fe40ni35cr22 
NT3 سبيكة-fe44ni33cr21 

NT4  800سبيكة إنكولويh 

NT3 سبيكة-fe46ni33cr21 
NT4  800سبيكة إنكولوي 

NT4  802سبيكة إنكولوي 

NT3 سبيكة-fe53ni29co18 
NT4 )كوفار )عالمة تجارية 

NT3 سبيكة-hs-31 

NT3 سبيكة-mo-re-1 
NT3 سبيكة-mp35n 

NT3 سبيكة-n28t3 

NT3 سبيكة-s-590 
NT3 سبيكة-s-816 

NT3 سبيكة-v-36 

NT3 سبيكة-yundk 25ba 
NT3 أسكولوي-سبيكة 

NT3 سبيكة إنفار 

NT3 سبيكة الفوالذ-cd-4mcu 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 

NT4  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni4mo3 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 

NT4 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr2nimov 

NT3 سبيكة الفوالذ-in-787 

NT3 سبيكة الفوالذ-mnnimov 
NT3 سبيكة الفوالذ-ni3cr 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni3crmo 

NT4 سبيكة-astm-a543 
NT3 سبيكة الفوالذ-ni3crmov 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni4crw 

NT3 سبيكة الفوالذ-nicr 
NT3 سبيكة الفوالذ-nicrmo 

NT3 سبيكة الفوالذ والنيكل 
NT4 سبيكة ال كبريتية 

NT3 سبيكة برمالّوي 

NT3 سبيكة ديسكالوي 

NT3 سبيكة سوبرترم 

NT3 سبيكة فوالذ ال يصدأ-jbk-75 

NT3 كونيكو-سبيكة 
NT3  نيكل -فوالذ كروم 

NT4 دوركو 

NT4 سبائك تِمكن 
NT4 سبيكة-d-9 

NT4 سبيكة االندورو 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 

NT5 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 
NT5 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 
NT5 321-ال يصدأ سبيكة فوالذ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 

NT5 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 

NT5 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 
NT5 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 

NT5 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 

NT5 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 
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NT5 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 

NT5 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 
NT5 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT4  الفوالذسبيكة-cr19ni12ti 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 
NT5 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT5 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 

NT5 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 

NT4 والذسبيكة الف-cr25ni20 

NT5 سبيكة-hk-40 
NT5 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 

NT5 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

NT4 303-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 329-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 7-سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT4 سبيكة فوالذ ال يصدأ-ph-15-7-mo 

NT4 فوالذ عالي الكربون 
NT4  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

NT5 سبيكة-m-813 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT6  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT6 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT6 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT6 صدأسبيكة فوالذ ال ي-zcnd17-13 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 
NT5 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

NT6 سبيكة-a-286 

NT3 معدن ميسكو 
NT3 منغنين 

NT3 نيكل قاسي 
NT2 سبائك النيوبيوم 

NT3 إضافات النيوبيوم 

NT4 سبيكة-ni45fe34cr20 

NT4 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT5 سبيكة-in-939 

NT4 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 
NT5 سبيكة-in-738 

NT4 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 

NT5  سبائك إنكونلx750 
NT4 سبيكة-yundk 25ba 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 

NT5  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 

NT5 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 

NT5 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 

NT3 سبائك النيوبيوم القاعدية 

NT4 سبيكة-c-103 
NT4 سبيكة-n-10m 

NT4 سبيكة-n-9m 

NT4 سبيكة-nt25a5 
NT3 سبيكة-in-102 

NT3 سبيكة-khn50mbvyu 

NT3 سبيكة-mn-21 

NT3 سبيكة-ni41fe40cr16nb3 

NT4  706سبيكة إنكونل 
NT3 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 

NT4  718سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 
NT4  625سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 

NT4  82سبيكة إنكونل 
NT3 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT4  713سبيكة إنكونلc 

NT3 سبيكة-ni75cr12al6mo5 
NT4  713سبيكة إنكونلlc 

NT3  سبيكةrene 95 

NT3 سبيكة-s-590 
NT3 سبيكة-s-816 

NT3 سبيكة-u90nb7zr3 

NT3 سبيكة-v-36 
NT3 سبيكة-zr97nb3 

NT3 سبيكة الفوالذ-in-787 

NT2 سبائك الهافنيوم 
NT3 إضافات الهافنيوم 

NT4  811أستارc 

NT3 سبائك الهافنيوم القاعدية 
NT3 سبيكة-c-103 

NT3 سبيكة-ta90wbhf 

NT4  سبائك التنتاليوم-t111 
NT1 سبائك الغاليوم 

NT2 إضافات الغاليوم 

NT2 سبائك الغاليوم القاعدية 
NT1 سبائك الفرانسيوم 

NT2 إضافات الفرانسيوم 

NT1 سبائك القصدير 
NT2 إضافات القصدير 

NT3 سبيكة زاماك 

NT2 برونز 

NT2 سبائك القصدير القاعدية 

NT2 سبائك سّروبند 

NT2  ترن -سبيكة 
NT2 سبيكة-bi50pb25cd12sn12 

NT3 معدن الخشب 

NT2 سبيكة-zr98sn-2 
NT3  2سبيكة زيركالوي 

NT2 سبيكة-zr98sn-4 

NT3  4سبيكة زيركالوي 
NT2 سبيكة معدن األونصة 

NT2 عملية ليشتنبرغ 

NT2  روز -معدن 
NT2 معدن نيوتن 

NT1 سبائك الكالسيوم 
NT2 إضافات الكالسيوم 

NT2 سبائك الكالسيوم القاعدية 

NT1 سبائك الليتيوم 

NT2 إضافات الليتيوم 

NT2 سبائك الليتيوم القاعدية 

NT1 سبائك المغنيزيوم 
NT2 إضافات المغنيزيوم 

NT3 سبيكة-al95cu4 

NT4 دورالومين 
NT3 بوندور-سبيكة 

NT3 سبيكة زاماك 

NT2 دوراناليوم 
NT2 سبائك المغنيزيوم القاعدية 

NT3 سبيكة المغنزيوم-zr 

NT3 يومسبيكة المغنيز-az31b 
NT3 سبيكة المغنيزيوم-ek 

NT3 سبيكة المغنيزيوم-ez 

NT3 سبيكة المغنيزيوم-hk31a 
NT3 ماغنوكس 

NT2 سبيكة المغناليوم 

NT1 سبائك بين معدنية 
NT2 كربيد الحديد 

NT1 سبائك ألم 

NT1 سبائك مقاومة التآكل 
NT2 سبائك هويسلر 

NT2 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 

NT3  188سبيكة هاينس 
NT2 سبيكة-co54cr20w15ni10 

NT3 سبيكة-hs-25 

NT3  25سبيكة هاينس 

NT2 سبيكة-co60cr30w4 

NT3  6ستلّيت 
NT2 سبيكة-fe44ni33cr21 

NT3  800سبيكة إنكولويh 

NT2 سبيكة-fe46ni33cr21 
NT3  800سبيكة إنكولوي 

NT3  802سبيكة إنكولوي 

NT2 سبيكة-mo99 
NT3 سبيكة-tzm 

NT3 سبيكة-zm-2a 

NT2 سبيكة-ni41fe40cr16nb3 
NT3  706سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 

NT3  825سبيكة إنكولوي 
NT2 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

NT3  سبيكة نيمونيكpe16 

NT2 سبيكة-ni45fe34cr20 
NT2 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT3 سبيكة-in-939 

NT2 سبيكة-ni49cr22fe18mo9 
NT3  سبيكة هاستلويx 

NT2 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 

NT3  105سبيكة نيمونيك 
NT2 سبيكة-ni50cr22fe18mo9 

NT3  سبيكة هاستلويxr 

NT2 سبيكة-ni50mo32cr15si3 
NT2 سبيكة-ni51cr48 

NT3  671سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 
NT3  700أديمت 

NT2 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 

NT3  718سبيكة إنكونل 
NT2 سبيكة-ni54cr22co13mo9 

NT3  617سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 

NT3  سبيكة هاستلويc 

NT2 سبيكة-ni55cr19co11mo10ti3 

NT3  سبيكةrene 41 
NT2 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 

NT3 سبيكة 

NT2 سبيكة-ni59cr20co17ti2 
NT2 سبيكة-ni59cr30fe9 

NT3 690بيكة إنكونل س 

NT2 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 
NT3 سبيكة-in-100 

NT2 سبيكة-ni60fe24cr16 

NT3 سبيكة نكروم 
NT2 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 

NT3 سبيكة-in-738 
NT2 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 

NT3  625سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 

NT3  سبيكة هاستلويs 

NT2 سبيكة-ni65cr25mo10 

NT3  86سبيكة نيمونيك 
NT2 سبيكة-ni65mo28fes 

NT3  سبيكة هاستلويb 

NT2 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 
NT3  8 -إينور 

NT3  سبيكة هاستلويn 

NT2 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 
NT3  سبائك إنكونلx750 

NT2 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 

NT3  82سبيكة إنكونل 
NT2 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT3  713سبيكة إنكونلc 

NT2 سبيكة-ni75cr12al6mo5 
NT3  713سبيكة إنكونلlc 

NT2 سبيكة-ni76cr15fe8 

NT3  600سبيكة إنكونل 
NT2 سبيكة-ni76cr20ti2 

NT3  80سبيكة نيمونيكa 

NT2 سبيكة-ni77cr20ti2 
NT2 سبيكة-ra-333 

NT2  سبيكةrene 80 

NT2  سبيكةrene 95 
NT2  سبيكةtribaloy 800 

NT2 سبيكة-zr98sn-2 

NT3  2سبيكة زيركالوي 
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NT2 سبيكة-zr98sn-4 

NT3  4سبيكة زيركالوي 
NT2  901سبيكة إنكولوي 

NT2 سبيكة الفوالذ-cd-4mcu 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr12 

NT3 403- يصدأسبيكة فوالذ ال 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr12al 

NT3 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr12mov 
NT3 سبيكة-ht-9 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr13 

NT3 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16 

NT3 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT3  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 

NT3  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17mo 
NT3 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT3 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT3 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT3 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 

NT3 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni4mo3 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 
NT3 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 
NT3 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 

NT3 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 

NT3 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 

NT3 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 

NT3 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 

NT3 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

NT3 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 

NT3 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 والذسبيكة الف-cr19ni10-l 
NT3 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 
NT3 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT3 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 

NT3 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 كة الفوالذسبي-cr23ni14 
NT3 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr25 

NT3 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 
NT3 سبيكة-hk-40 

NT3 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 

NT3 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 
NT3 سبيكة-a-286 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

NT2 كولمونوي 
NT1 سبائك مقاومة للحرارة 

NT2 توفت 

NT2 سبائك أديمت 
NT3  500أديمت 

NT3 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 

NT4  700أديمت 
NT2 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 

NT3  188سبيكة هاينس 

NT2 سبيكة-co54cr20w15ni10 
NT3 سبيكة-hs-25 

NT3  25سبيكة هاينس 

NT2 سبيكة-co60cr30w4 
NT3  6ستلّيت 

NT2 سبيكة-d-979 

NT2 سبيكة-fe44ni33cr21 
NT3  800سبيكة إنكولويh 

NT2 سبيكة-fe46ni33cr21 

NT3  800سبيكة إنكولوي 
NT3  802سبيكة إنكولوي 

NT2 سبيكة-mo99 

NT3 سبيكة-tzm 
NT3 سبيكة-zm-2a 

NT2 سبيكة-n-10m 

NT2 سبيكة-n-9m 
NT2 سبيكة-ni41fe40cr16nb3 

NT3  706سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 
NT3  825سبيكة إنكولوي 

NT2 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

NT3  سبيكة نيمونيكpe16 

NT2 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT3 سبيكة-in-939 

NT2 سبيكة-ni49cr22fe18mo9 
NT3  سبيكة هاستلويx 

NT2 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 

NT3  105سبيكة نيمونيك 
NT2 سبيكة-ni50cr22fe18mo9 

NT3  سبيكة هاستلويxr 

NT2 سبيكة-ni50mo32cr15si3 
NT2 سبيكة-ni51cr48 

NT3  671سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 
NT3  718سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni54cr22co13mo9 
NT3  617سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 

NT3  سبيكة هاستلويc 

NT2 سبيكة-ni55cr19co11mo10ti3 

NT3  سبيكةrene 41 

NT2 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 
NT3 سبيكة 

NT2 سبيكة-ni59cr20co17ti2 

NT2 سبيكة-ni59cr30fe9 
NT3  690سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT3 سبيكة-in-100 
NT2 سبيكة-ni60fe24cr16 

NT3 سبيكة نكروم 

NT2 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 
NT3 سبيكة-in-738 

NT2 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 

NT3  625سبيكة إنكونل 
NT2 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 

NT3  سبيكة هاستلويs 

NT2 سبيكة-ni65cr25mo10 
NT3  86سبيكة نيمونيك 

NT2 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 

NT3  8 -إينور 
NT3  سبيكة هاستلويn 

NT2 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 

NT3  سبائك إنكونلx750 
NT2 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 

NT3  82سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT3  713سبيكة إنكونلc 

NT2 سبيكة-ni75cr12al6mo5 
NT3  713سبيكة إنكونلlc 

NT2 سبيكة-ni76cr15fe8 

NT3  600سبيكة إنكونل 
NT2 سبيكة-ni76cr20ti2 

NT3  80سبيكة نيمونيكa 

NT2 سبيكة-ni77cr20ti2 
NT2 سبيكة-nt25a5 

NT2 سبيكة-ra-333 

NT2  سبيكةrene 80 
NT2  سبيكةrene 95 

NT2 سبيكة-s-590 

NT2 سبيكة-s-816 
NT2  سبيكةtribaloy 800 

NT2 سبيكة-v-36 

NT2 سبيكة-zr97nb3 
NT2 سبيكة-zr98sn-2 

NT3  2سبيكة زيركالوي 

NT2 سبيكة-zr98sn-4 
NT3  4سبيكة زيركالوي 

NT2  901سبيكة إنكولوي 

NT2 سبيكة االندورو 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr12 

NT3 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr12al 

NT3 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr12mov 
NT3 سبيكة-ht-9 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr13 

NT3 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16 

NT3 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT3  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 

NT3  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT2 ذسبيكة الفوال-cr17mo 
NT3 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT3 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT3 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT3 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 
NT3 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni4mo3 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 
NT3 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 
NT3 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 

NT3 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 

NT3 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 
NT3 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 

NT3 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 

NT3 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 
NT3 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 
NT3 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 

NT3 304-والذ ال يصدأسبيكة فl 
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NT2 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 
NT3 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT3 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 

NT3 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 
NT3 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr25 

NT3 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 
NT3 سبيكة-hk-40 

NT3 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr2mov 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 

NT3 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

NT3 سبيكة-a-286 

NT2 سبيكة الفوالذ-nimocr 
NT1 سبائك ممددة 

RT أنصاف المعادن 

RT زجاج معدني 
RT محاليل صلبة 

RT مزائج ثنائية 

RT معادن 
RT منظومات السبائك 

 لقاعديةسبائك  السيزيوم ا

*BT1 سبائك السيزيوم 

 سبائك  الكدميوم

BT1 سبائك 

NT1 إضافات الكدميوم 

NT2 سبيكة زاماك 
NT1 سبائك  الكدميوم القاعدية 

NT1 سبائك سّروبند 

NT1 سبيكة-bi50pb25cd12sn12 
NT2 معدن الخشب 

 سبائك  الكدميوم القاعدية

*BT1 سبائك  الكدميوم 

 117سبائك 

2000-04-12 
USE سبائك التيتانيوم القاعدية 

 120سبائك 

2000-04-12 
USE سبائك التيتانيوم القاعدية 

 129سبائك 

2000-04-12 

USE سبائك التيتانيوم القاعدية 
USE سبائك الزركونيوم 

USE سبائك الفاناديوم 

 134سبائك 

2000-04-12 
USE سبائك التيتانيوم القاعدية 

USE سبائك الزركونيوم 

USE ناديومسبائك الفا 

 175سبائك 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-11-20 

USE سبائك التيتانيوم القاعدية 
USE سبائك الفاناديوم 

USE سبائك القصدير 

 MAR-M509سبائك 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 
UF  سبيكةxc-224 

UF  سبيكةxc-224fe 

*BT1 سبائك أساسها الكوبالت 

 NI-O-NELسبائك 

2000-04-12 

*BT1 سبائك التيتانيوم 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 سبائك النحاس 
*BT1 سبائك النيكل 

 سبائك أديمت

*BT1 سبائك التيتانيوم 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 سبائك الكوبالت 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 سبائك النيكل القاعدية 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

NT1  500أديمت 

NT1 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 
NT2  700أديمت 

 سبائك أساسها الكروم

*BT1 سبائك الكروم 

NT1 سبيكة-mo-re-2 

 سبائك أساسها الكوبالت

1996-11-13 

UF سبيكة-co52cr17fe15mo3si3 
UF سبيكة-co52fe35v13 

UF سبيكة-l-605 

UF  1سبيكة فيكالوي 
UF  2سبيكة فيكالوي 

*BT1 سبائك الكوبالت 

NT1  سبائكmar-m509 
NT1 سبائك هاينس 

NT2 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 

NT3  188سبيكة هاينس 
NT2 سبيكة-co54cr20w15ni10 

NT3 سبيكة-hs-25 

NT3  25سبيكة هاينس 
NT2 سبيكة-co60cr30w4 

NT3  6ستلّيت 

NT1 سبيكة-co43cr20fe18ni13w3 
NT2 هافار 

NT1 سبيكة-co50fe50 

NT2 سبيكة برمندور 
NT1 سبيكة-co52fe35v10 

NT1  سبيكةtribaloy 400 

NT1  سبيكةtribaloy 800 
NT1 سبيكة ستْلّيت 

NT2 سبيكة-co54cr20w15ni10 

NT3 سبيكة-hs-25 
NT3  25سبيكة هاينس 

NT2 سبيكة-co60cr30w4 

NT3  6ستلّيت 
NT2 سبيكة-hs-31 

 سبائك أكتينيدية

BT1 سبائك 

NT1 سبائك األمريسيوم 

NT1 سبائك األينشتاينيوم 

NT1 سبائك البركيليوم 
NT1 سبائك البروتكتينيوم 

NT1 سبائك البلوتونيوم 

NT2 سبائك البلوتونيوم القاعدية 
NT1 سبائك التوريوم 

NT2 إضافات التوريوم 

NT2 سبائك التوريوم القاعدية 
NT2 سبيكة المغنيزيوم-hk31a 

NT1 اليفورنيومسبائك الك 

NT1 سبائك الكوريوم 
NT2 إضافات الكوريوم 

NT1 سبائك النبتونيوم 

NT2 إضافات النبتونيوم 
NT1 سبائك اليورانيوم 

NT2 سبائك اليورانيوم القاعدية 

NT3 سبيكة-u90nb7zr3 
RT سبائك األتربة النادرة 

 سبائك ألينكو

*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك الحديد القاعدية 
*BT1 سبائك الكوبالت 

*BT1 سبائك النيكل 

 سبائك إنكولوي

UF سبيكة-ni42fe36cr12mo6ti3 

BT1 سبائك 

NT1 سبيكة-fe44ni33cr21 
NT2  800سبيكة إنكولويh 

NT1 سبيكة-fe46ni33cr21 

NT2  800سبيكة إنكولوي 
NT2  802سبيكة إنكولوي 

NT1 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 

NT2  825سبيكة إنكولوي 
NT1  901إنكولوي سبيكة 

 سبائك إنكونل

1996-11-13 

UF سبيكة-in-643 
UF سبيكة-ni47cr25co12w9fe3 

UF سبيكة-ni48co28cr15al3mo3ti2 

UF سبيكة-ni78cr16al4 
UF  643سبيكة إنكونل 

UF  702سبيكة إنكونل 

*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

NT1 سبيكة-ni41fe40cr16nb3 

NT2  706سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 
NT2 سبيكة-in-939 

NT1 سبيكة-ni51cr48 

NT2  671سبيكة إنكونل 
NT1 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 

NT2  718سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni54cr22co13mo9 
NT2  617سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni59cr30fe9 

NT2  690سبيكة إنكونل 
NT1 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT2 سبيكة-in-100 

NT1 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 
NT2 سبيكة-in-738 

NT1 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 

NT2  625سبيكة إنكونل 
NT1 سبيكة-ni61cr23fe14 

NT1 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 
NT2  سبائك إنكونلx750 

NT1 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 

NT2  82سبيكة إنكونل 
NT1 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT2  713سبيكة إنكونلc 

NT1 سبيكة-ni75cr12al6mo5 
NT2  713سبيكة إنكونلlc 

NT1 سبيكة-ni76cr15fe8 

NT2  600سبيكة إنكونل 
NT1  700سبيكة إنكونل 

NT1  738سبيكة إنكونل 

NT1  739سبيكة إنكونل 
RT  8 -إينور 

RT سبيكة-ni70mo17cr7fe5 

RT سبيكة نيمونيك 

 ma 753سبائك إنكونل 

2000-04-12 

USE سبيكة-in-853 

 X750سبائك إنكونل 

1993-10-03 
UF سبيكة-x750 )إنكونل( 

*BT1 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 

 سبائك األتربة النادرة

1996-07-23 

UF سبائك البروميتيوم 

BT1 سبائك 
NT1 إضافات األتربة النادرة 

NT2 إضافات اإليتربيوم 

NT2 إضافات االربيوم 
NT2 إضافات االوروبيوم 

NT2 إضافات البراسيوديميوم 

NT2 إضافات البروميتيوم 
NT2 إضافات التربيوم 

NT2 إضافات التوليوم 

NT2 إضافات الديسبروسيوم 
NT2 أضافات الساماريوم 

NT2 إضافات السيريوم 

NT2 إضافات الغادولينيوم 



 ومسبائك اإلربي 398 سبائك اإليريديوم

 

 

NT2 إضافات الالنتانوم 

NT3 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 
NT4  188سبيكة هاينس 

NT2 إضافات اللوتيسيوم 

NT2 إضافات النيوديميوم 
NT2 إضافات الهولميوم 

NT1 سبائك اإلربيوم 

NT2 إضافات االربيوم 
NT2 سبائك اإلربيوم القاعدية 

NT1 سبائك اإليتربيوم 

NT2 سبائك اإليتربيوم القاعدية 
NT1 سبائك االوروبيوم 

NT2 إضافات االوروبيوم 

NT2 سبائك االوروبيوم القاعدية 
NT1 سبائك البراسيوديميوم 

NT2 سبائك البراسيوديميوم القاعدية 

NT1 سبائك التربيوم 
NT2 إضافات التربيوم 

NT2 سبائك التربيوم  القاعدية 

NT1 سبائك التوليوم 
NT2 إضافات التوليوم 

NT2 سبائك التوليوم القاعدية 

NT1 سبائك الديسبروسيوم 
NT2 إضافات الديسبروسيوم 

NT2 سبائك الديسبروسيوم القاعدية 

NT1 سبائك الساماريوم 
NT2 أضافات الساماريوم 

NT2 سبائك الساماريوم القاعدية 

NT1 سبائك السيريوم 
NT2 إضافات السيريوم 

NT2 سبائك السيريوم القاعدية 

NT3 معدن الخليط الكلوريدي 
NT1 سبائك الغادولينيوم 

NT2 دولينيومإضافات الغا 

NT2 سبائك الغادولينيوم القاعدية 

NT1 سبائك الالنتانوم 

NT2 إضافات الالنتانوم 

NT3 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 
NT4  188سبيكة هاينس 

NT2 سبائك الالنتانوم القاعدية 

NT2 معدن الخليط الكلوريدي 
NT1 سبائك اللوتيسيوم 

NT2 إضافات اللوتيسيوم 

NT2 اعديةسبائك اللوتيسيوم الق 
NT1 سبائك النيوديميوم 

NT2 إضافات النيوديميوم 

NT2 سبائك النيوديميوم القاعدية 
NT1 سبائك الهولميوم 

NT2 إضافات الهولميوم 
NT2 سبائك الهولميوم القاعدية 

NT1 سبيكة المغنيزيوم-ek 

NT1 سبيكة المغنيزيوم-ez 

RT سبائك أكتينيدية 

 سبائك اإلربيوم

*BT1 سبائك األتربة النادرة 

NT1 إضافات االربيوم 
NT1 سبائك اإلربيوم القاعدية 

 سبائك اإلربيوم القاعدية

*BT1 سبائك اإلربيوم 

 سبائك األلمنيوم

1996-11-13 
UF سبائك سكرومال 

UF سبيكة-ni78cr16al4 
UF  702سبيكة إنكونل 

BT1 سبائك 

NT1 إضافات األلمنيوم 
NT2 سبيكة-fe44ni33cr21 

NT3  800سبيكة إنكولويh 

NT2 سبيكة-fe46ni33cr21 
NT3  800سبيكة إنكولوي 

NT3  802سبيكة إنكولوي 

NT2 سبيكة-in-102 
NT2 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 

NT3  825سبيكة إنكولوي 

NT2 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 
NT3  718سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni54cr22co13mo9 

NT3  617سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 
NT3  625سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 

NT3  سبيكة هاستلويs 
NT2 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 

NT3  8 -إينور 

NT3  سبيكة هاستلويn 
NT2 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 

NT3  سبائك إنكونلx750 

NT2 سبيكة-ni76cr15fe8 
NT3  600سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni77cr20ti2 

NT2 سبيكة-ni78cr21 
NT2 سبيكة-ni80cr20 

NT2  901سبيكة إنكولوي 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr12al 
NT3 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cralnimo 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 
NT3 سبيكة-a-286 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

NT2 سبيكة ديسكالوي 
NT1 دورانيكل 

NT1 سبائك ألينكو 

NT1 سبائك األلمنيوم القاعدية 
NT2 ألودور 

NT2 دوراناليوم 

NT2 سبيكة-al95cu4 
NT3 دورالومين 

NT2  سبيكةheddur 

NT2 سبيكة المغناليوم 
NT2 بوندور-سبيكة 

NT2 لينيت 

NT1 سبائك هويسلر 

NT1 سبيكة-b-1900 

NT1 سبيكة-d-979 

NT1  سبيكةge 2541 
NT1 سبيكة-in-853 

NT1 سبيكة-khn50mbvyu 

NT1 سبيكة-m-813 
NT1 سبيكة-mar-m246 

NT1 سبيكة-mn-21 

NT1 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 
NT2  سبيكة نيمونيكpe16 

NT1 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT2 سبيكة-in-939 
NT1 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 

NT2  105سبيكة نيمونيك 
NT1 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 

NT2  700أديمت 

NT1 سبيكة-ni55co17cr15mo5al4ti4 

NT2 أسترولوي-سبيكة 

NT1 سبيكة-ni55cr19co11mo10ti3 

NT2  سبيكةrene 41 
NT1 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 

NT2 سبيكة 

NT1 سبيكة-ni59cr20co17ti2 
NT1 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT2 سبيكة-in-100 

NT1 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 
NT2 سبيكة-in-738 

NT1 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT2  713سبيكة إنكونلc 
NT1 سبيكة-ni75cr12al6mo5 

NT2  713سبيكة إنكونلlc 

NT1 سبيكة-ni76cr20ti2 
NT2  80سبيكة نيمونيكa 

NT1 سبيكة-ni94mn3al2 

NT2 ألوِمل 
NT1 سبيكة-nt25a5 

NT1 سبيكة-nx-188 

NT1  سبيكةrene 100 
NT1  سبيكةrene 80 

NT1  سبيكةrene 95 

NT1 سبيكة-ti78cr11mo7al3 
NT1 سبيكة-ti88mo8al3 

NT1 سبيكة-ti89al6mo3 

NT1 سبيكة-ti90al6 

NT1 سبيكة-ti90al6mo3 

NT1 سبيكة-ti90al6v4 
NT1 سبيكة-ti90mo7al2 

NT1 سبيكة-ti91al4mo3 

NT1 سبيكة-ti91al5cr2 
NT1 سبيكة-yundk 25ba 

NT1 سبيكة المغنيزيوم-az31b 

NT1 سبيكة زاماك 
NT1 7-سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT1 سبيكة كانتال 

NT1  115سبيكة نيمونيك 
NT1  875سبيكة هوسكنز 

 سبائك األلمنيوم القاعدية

UF 1915-سبيكة 

UF 214-سبيكةx 
SF سبيكة-vad23 

*BT1 سبائك األلمنيوم 

NT1 ألودور 

NT1 وراناليومد 

NT1 سبيكة-al95cu4 

NT2 دورالومين 
NT1  سبيكةheddur 

NT1 سبيكة المغناليوم 

NT1 بوندور-سبيكة 
NT1 لينيت 

 سبائك األمريسيوم

1996-07-16 
UF سبائك األمريسيوم القاعدية 

SF إضافات األمريسيوم 

*BT1 سبائك أكتينيدية 

 سبائك األمريسيوم القاعدية

1996-07-16 

USE سبائك األمريسيوم 

 سبائك األنتيموان

BT1 سبائك 
NT1 إضافات األنتيموان 

NT1 سبائك األنتيموان القلوية 

NT1  ترن -سبيكة 
RT أنتيمونيدات 

 سبائك األنتيموان القلوية

*BT1 سبائك األنتيموان 

 سبائك اإلنديوم

BT1 سبائك 

NT1 إضافات اإلنديوم 

NT1 سبائك اإلنديوم القاعدية 

 ديوم القاعديةسبائك اإلن

*BT1 سبائك اإلنديوم 

 سبائك األوسميوم

*BT1 سبائك البالتين المعدنية 
NT1 إضافات األوسميوم 

NT1 سبائك األوسميوم القاعدية 

 سبائك األوسميوم القاعدية

*BT1 سبائك األوسميوم 

 سبائك اإليتربيوم

*BT1 سبائك األتربة النادرة 

NT1 سبائك اإليتربيوم القاعدية 

RT إضافات اإليتربيوم 

 سبائك اإليتربيوم القاعدية

*BT1 سبائك اإليتربيوم 

 سبائك اإليتريوم

1995-02-27 
*BT1 سبائك العناصر االنتقالية 

NT1 سبائك اإليتريوم القاعدية 

NT1 سبيكة-c-103 
NT1  سبيكةge 2541 

RT إضافات اإليتريوم 

 سبائك اإليتريوم القاعدية

*BT1 سبائك اإليتريوم 

 ك اإليريديومسبائ

*BT1 سبائك البالتين المعدنية 



 سبائك اإليريديوم القاعدية 399 سبائك التنغستين

 

 

NT1 إضافات اإليريديوم 

NT1 سبائك اإليريديوم القاعدية 

 سبائك اإليريديوم القاعدية

*BT1 سبائك اإليريديوم 

 سبائك األينشتاينيوم

2000-04-12 

*BT1 سبائك أكتينيدية 

 سبائك االوروبيوم

*BT1 سبائك األتربة النادرة 

NT1 إضافات االوروبيوم 
NT1 سبائك االوروبيوم القاعدية 

 سبائك االوروبيوم القاعدية

*BT1 سبائك االوروبيوم 

 سبائك الباريوم

BT1 سبائك 

NT1 إضافات الباريوم 

NT1 سبائك الباريوم القاعدية 

 سبائك الباريوم القاعدية

*BT1 سبائك الباريوم 

 سبائك البراسيوديميوم

*BT1 سبائك األتربة النادرة 

NT1 سبائك البراسيوديميوم القاعدية 
RT إضافات البراسيوديميوم 

 سبائك البراسيوديميوم القاعدية

*BT1 سبائك البراسيوديميوم 

 سبائك البركيليوم

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1978-10-23 
*BT1 سبائك أكتينيدية 

 سبائك البروتكتينيوم

1996-07-23 
UF تكتينيومإضافات البرو 

*BT1 سبائك أكتينيدية 

 سبائك البروميتيوم

1996-07-23 
USE سبائك األتربة النادرة 

 سبائك البريليوم

BT1 سبائك 

NT1 إضافات البريليوم 
NT1 سبائك البريليوم القاعدية 

RT مهدئات 

 سبائك البريليوم القاعدية

*BT1 سبائك البريليوم 

 سبائك البزموت

BT1 سبائك 

NT1 إضافات البزموت 
NT1 سبائك البزموت القاعدية 

NT2 سبائك سّروبند 

NT2 سبيكة-bi50pb25cd12sn12 
NT3 معدن الخشب 

NT2 عملية ليشتنبرغ 

NT2 معدن نيوتن 
NT1  روز -معدن 

 سبائك البزموت القاعدية

*BT1 سبائك البزموت 

NT1 سبائك سّروبند 
NT1 سبيكة-bi50pb25cd12sn12 

NT2 معدن الخشب 

NT1 عملية ليشتنبرغ 
NT1 معدن نيوتن 

 سبائك البالتين

*BT1 سبائك البالتين المعدنية 
NT1 سبائك البالتين الفاعدية 

RT إضافات البالتين 

 سبائك البالتين الفاعدية

*BT1 سبائك البالتين 

 سبائك البالتين المعدنية

1995-02-27 
*BT1 سبائك العناصر االنتقالية 

NT1 سبائك األوسميوم 

NT2 إضافات األوسميوم 
NT2 سبائك األوسميوم القاعدية 

NT1 سبائك اإليريديوم 

NT2 إضافات اإليريديوم 
NT2 سبائك اإليريديوم القاعدية 

NT1 سبائك البالتين 

NT2 سبائك البالتين الفاعدية 
NT1 سبائك البالّديوم 

NT2 سبائك البالّديوم القاعدية 

NT2  ذهب( -سبيكة بَلَذّ )بالديوم 
NT1 ائك الروتينيومسب 

NT2 إضافات الروتينيوم 

NT2 سبائك الروتينيوم القاعدية 
NT1 سبائك الروديوم 

NT2 إضافات الروديوم 

NT2 سبائك الروديوم القاعدية 

 سبائك البالّديوم

*BT1 سبائك البالتين المعدنية 

NT1 سبائك البالّديوم القاعدية 
NT1  ذهب( -سبيكة بَلَذّ )بالديوم 

RT إضافات البالّديوم 

 سبائك البالّديوم القاعدية

*BT1 سبائك البالّديوم 

 سبائك البلوتونيوم

*BT1 سبائك أكتينيدية 

NT1 سبائك البلوتونيوم القاعدية 

RT إضافات البلوتونيوم 

 سبائك البلوتونيوم القاعدية

*BT1 سبائك البلوتونيوم 

 سبائك البوتاسيوم

UF  وم(صودي -سبيكة قلوية )بوتاسيوم 
BT1 سبائك 

NT1 سبائك البوتاسيوم  القاعدية 

RT إضافات البوتاسيوم 

 سبائك البوتاسيوم  القاعدية

*BT1 سبائك البوتاسيوم 

 سبائك البور

BT1 سبائك 

NT1 إضافات البور 
NT2 سبيكة-in-102 

NT2 سبيكة-mo99b 

NT2 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 
NT3  سبيكة نيمونيكpe16 

NT2 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 
NT3 سبيكة-in-939 

NT2 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 

NT3  700أديمت 
NT2 سبيكة-ni55co17cr15mo5al4ti4 

NT3 أسترولوي-سبيكة 

NT2 سبيكة-ni55cr19co11mo10ti3 
NT3  سبيكةrene 41 

NT2 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 

NT3 سبيكة 
NT2 سبيكة-ni59cr20co17ti2 

NT2 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT3 سبيكة-in-100 
NT2 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 

NT3 سبيكة-in-738 

NT2 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 
NT3  سبيكة هاستلويs 

NT2 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT3  713سبيكة إنكونلc 
NT2 سبيكة-ni75cr12al6mo5 

NT3  713سبيكة إنكونلlc 

NT2 سبيكة-ni76cr20ti2 
NT3  80سبيكة نيمونيكa 

NT2 سبيكة-ni77cr20ti2 

NT2  سبيكةrene 80 
NT2  901سبيكة إنكولوي 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

NT3 سبيكة-a-286 
NT1 كولمونوي 

 سبائك البولونيوم

1996-07-23 

UF إضافات البولونيوم 
BT1 سبائك 

 سبائك التاليوم

BT1 سبائك 

NT1 إضافات التاليوم 
NT1 سبائك التاليوم القاعدية 

 سبائك التاليوم القاعدية

*BT1 سبائك التاليوم 

 سبائك التربيوم

*BT1 سبائك األتربة النادرة 

NT1 إضافات التربيوم 

NT1 سبائك التربيوم  القاعدية 

 سبائك التربيوم  القاعدية

*BT1 سبائك التربيوم 

 سبائك التكنيسيوم

1995-02-27 

*BT1 سبائك العناصر االنتقالية 
NT1 إضافات التكنيسيوم 

NT1 سبائك التكنيسيوم القاعدية 

 سبائك التكنيسيوم القاعدية

*BT1 سبائك التكنيسيوم 

 سبائك التلّوريوم

BT1 سبائك 

NT1 إضافات التلّوريوم 
RT تلوريدات 

 سبائك التنتاليوم

1995-02-27 

*BT1 سبائك العناصر االنتقالية 
NT1 إضافات التنتاليوم 

NT2 سبيكة-n-10m 
NT1 سبائك التنتاليوم القاعدية 

NT2  811أستارc 

NT2  سبائك التنتاليوم-t222 
NT2 سبيكة-ta90wbhf 

NT3  سبائك التنتاليوم-t111 

NT1 سبيكة-b-1900 
NT1 سبيكة-c-103 

NT1 سبيكة-mar-m246 

NT1 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 
NT2 سبيكة-in-939 

NT1 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 

NT2 سبيكة-in-738 
NT1 سبيكة-s-816 

NT1 سبيكة-v-36 

NT1 كربولوي 
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NT6 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 

NT7  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT7 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT7 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 

NT7 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT7 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT6 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 
NT5  يكلن -فوالذ كروم 

NT6 دوركو 

NT6 سبائك تِمكن 
NT6 سبيكة-d-9 

NT6 سبيكة االندورو 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 

NT7 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

NT7 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 
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NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 
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NT7 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

NT7 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 

NT7 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 
NT7 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 
NT7 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT7 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 

NT7 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT7 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 
NT7 سبيكة-hk-40 

NT7 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 
NT7 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

NT6 303-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT6 329-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 7-ال يصدأ سبيكة فوالذph-17 

NT6 سبيكة فوالذ ال يصدأ-ph-15-7-mo 
NT6 فوالذ عالي الكربون 

NT6  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

NT7 سبيكة-m-813 
NT7 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 
NT7 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 
NT8  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 
NT8 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 
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NT7 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 
NT7 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT7 سبيكة الفوالذ-

ni26cr15ti2movalb 

NT8 سبيكة-a-286 

NT5 فوالذ كرومي 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr12 
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NT6 سبيكة الفوالذ-cr12al 

NT7 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr12mov 

NT7 سبيكة-ht-9 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr13 
NT7 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr16 
NT7 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 لفوالذسبيكة ا-cr16ni 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 

NT7  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17mo 

NT7 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni4mo3 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr18 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr25 
NT7 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr9mo 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 
NT6 406-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6  موليبدنيوم -فوالذ كروم 

NT7  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 
NT8 سبيكة-m-813 

NT8 سبيكة الفوالذ-

cr11ni10mo2ti-l 
NT8 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT8 سبيكة الفوالذ-

cr16ni13monbv 
NT8 سبيكة الفوالذ-

cr16ni15mo3nb 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 
NT8 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT9  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 
NT8 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT9 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
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NT8 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-

l 
NT9 316- يصدأسبيكة فوالذ الl 

NT9 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-

13 
NT8 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 
NT8 سبيكة الفوالذ-

ni26cr15ti2movalb 

NT9 سبيكة-a-286 
NT6 فوالذ مغنطيسي-ks 

NT6 ميديوال 

NT3 فوالذ فّريتي 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr12al 

NT5 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr16 

NT5 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr25 
NT5 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr9mo 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 
NT3 فوالذ كربوني 

NT4 سبيكة الفوالذ-astm-a105 

NT4 سبيكة الفوالذ-astm-a106 
NT4 سبيكة الفوالذ-astm-a212 

NT4 سبيكة الفوالذ-astm-a285 

NT4 سبيكة الفوالذ-astm-a516 
NT4 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 

NT4 سبيكة الفوالذ-in-787 

NT4 سبيكة الفوالذ-sae-1045 
NT3 فوالذ مرتنزيتي 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr12 

NT5 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr12mov 

NT5 سبيكة-ht-9 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr13 

NT5 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 

NT5  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17mo 
NT5 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18 

NT4  إصالدي -فوالذ هارتنزيتي 
NT3 فوالذ منخفض السبك 

NT4 -سبيكة الفوالذ-astm-a533 
NT4 سبيكة الفوالذ-astm-a350 

NT4 سبيكة الفوالذ-astm-a508 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr2mo 

NT5 سبيكة-astm-a542 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr2mov 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr2nimov 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr5mo 

NT4 سبيكة الفوالذ-cralnimo 
NT4 سبيكة الفوالذ-crmo 

NT4 سبيكة الفوالذ-crmov 

NT4 سبيكة الفوالذ-crni 
NT4 سبيكة الفوالذ-mncumo 

NT5 سبيكة-astm-a537 

NT4 سبيكة الفوالذ-mnmo 
NT5 سبيكة الفوالذ-astm-a302 

NT4 سبيكة الفوالذ-mnnimo 

NT5 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 
NT4 سبيكة الفوالذ-mnnimov 

NT4 سبيكة الفوالذ-ni3cr 

NT4 سبيكة الفوالذ-ni3crmo 
NT5 سبيكة-astm-a543 

NT4 سبيكة الفوالذ-ni3crmov 

NT4 سبيكة الفوالذ-ni4crw 
NT4 يكة الفوالذسب-nicr 

NT4 سبيكة الفوالذ-nicrmo 

NT4 سبيكة الفوالذ-nimocr 
NT4 سبيكة الفوالذ-stm-a387 

NT3 فوالذ هدفيلد المنغنيزي 

NT1 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 

NT2  188سبيكة هاينس 

NT1 سبيكة-co43cr20fe18ni13w3 
NT2 هافار 

NT1 سبيكة-co52fe35v10 

NT1 سبيكة-co54cr20w15ni10 
NT2 سبيكة-hs-25 

NT2  25سبيكة هاينس 

NT1 سبيكة-co60cr30w4 
NT2  6ستلّيت 

NT1 سبيكة-hs-31 

NT1 سبيكة-in-102 
NT1 سبيكة-khn50mbvyu 

NT1 سبيكة-mo-re-1 

NT1 سبيكة-ni41fe40cr16nb3 
NT2  706سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 

NT2  825سبيكة إنكولوي 
NT1 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

NT2  سبيكة نيمونيكpe16 

NT1 سبيكة-ni45fe34cr20 
NT1 سبيكة-ni49cr22fe18mo9 

NT2  سبيكة هاستلويx 

NT1 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 
NT2  105سبيكة نيمونيك 

NT1 سبيكة-ni50cr22fe18mo9 

NT2  سبيكة هاستلويxr 
NT1 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 

NT2 718ل سبيكة إنكون 

NT1 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 
NT2  سبيكة هاستلويc 

NT1 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 

NT2 سبيكة 
NT1 سبيكة-ni59cr20co17ti2 

NT1 سبيكة-ni59cr30fe9 

NT2  690سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni60fe24cr16 

NT2 سبيكة نكروم 

NT1 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 
NT2  625سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni61cr23fe14 

NT1 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 
NT2  سبيكة هاستلويs 

NT1 سبيكة-ni66cu32 

NT2  400سبيكة مونل 
NT1 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 

NT2  8 -إينور 

NT2  سبيكة هاستلويn 
NT1 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 

NT2  سبائك إنكونلx750 
NT1 سبيكة-ni76cr15fe8 

NT2  600سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni77cr20ti2 

NT1 سبيكة-ni78cr21 

NT1 سبيكة-ni79fe16mo4 

NT1 سبيكة-ra-333 
NT1  سبيكةrene 41 

NT1 سبيكة-s-816 

NT1  سبيكةtribaloy 400 
NT1  سبيكةtribaloy 800 

NT1 سبيكة-v-36 

NT1 سبيكة-v87cr9fe3 
NT1 سبيكة-yundk 25ba 

NT1  901سبيكة إنكولوي 

NT1 سبيكة برمالّوي 
NT1 سبيكة سوبرترم 

NT1 سبيكة كونل 

NT1 كولمونوي 
NT1 لينيت 

NT1 مرتنزيت 

NT1 معدن ميسكو 
NT1 نيكل قاسي 
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UF تيكونال 
UF سبائك سكرومال 

UF سبيكة-fe31cr1co20ni20mo3w2 

UF سبيكة-fe36ni33cr26 
UF سبيكة-fe48cr24ni24 

UF  سبيكةhd-556 

UF سبيكة-hd-556 
UF  سبيكةin 519 

UF سبيكة-in-519 

UF  سبيكةma 956 
UF سبيكة-ma-956 

UF سبيكة-n-155 

UF سبيكة الرزستال 
UF  36 -مانوريتx 

UF  900 -مانوريت 

SF سبيكة-okh12n13m 
*BT1 سبائك الحديد 

NT1 حديد صب 

NT1 دوريرون 
NT1 سبائك ألينكو 

NT1 سبيكة-co50fe50 

NT2 سبيكة برمندور 
NT1 سبيكة-fe40ni35cr22 

NT1 سبيكة-fe44ni33cr21 

NT2  800سبيكة إنكولويh 
NT1 سبيكة-fe46ni33cr21 

NT2  800سبيكة إنكولوي 

NT2  802سبيكة إنكولوي 
NT1 سبيكة-fe53ni29co18 

NT2 )كوفار )عالمة تجارية 

NT1  سبيكةge 2541 
NT1 أسكولوي-سبيكة 

NT1 سبيكة إنفار 

NT1 سبيكة الفوالذ-cd-4mcu 
NT1 سبيكة ديسكالوي 

NT1 سبيكة كانتال 

NT1  875سبيكة هوسكنز 
NT1 سبيكة هيبركو 

NT1  9سيكروموm 

NT1 فوالذ 

NT2 سبيكة-astm-a572 

NT2 سبيكة الفوالذ والنيكل 

NT3 سبيكة ال كبريتية 
NT2 سبيكة كرولوي الفوالذية 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr13 

NT4 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr16 

NT4 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 
NT4 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr2mo 

NT4 سبيكة-astm-a542 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr5mo 

NT2 فوالذ أستينتي 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT4  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT4 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 
NT4 316-ذ ال يصدأسبيكة فوالl 

NT4 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 

NT4 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 
NT4 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 
NT4 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 

NT4 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 

NT4 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 
NT4 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 

NT4 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
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NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 

NT4 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

NT4 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 

NT4 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 
NT4 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 
NT4 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT4 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 

NT4 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 
NT4 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 

NT4 سبيكة-hk-40 

NT4 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 

NT4  25-20-ال يصدأسبيكة فوالذ 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 
NT4 سبيكة-a-286 

NT2 فوالذ عالي السبائكية 

NT3 سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 

NT5 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 317-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 318-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 422-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة فوالذ ال يصدأ-fv-548 

NT4 سبيكة فوالذ ال يصدأ-jbk-75 

NT4  سبيكة فوالذ ال يصدأm-50 

NT4 سبيكة ال كبريتية 
NT4  منخفض الكربون -فوالذ عالي السبك 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 
NT6  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT6 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT6 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 
NT6 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 
NT6 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT5 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

NT4  نيكل -فوالذ كروم 

NT5 دوركو 

NT5 سبائك تِمكن 

NT5 سبيكة-d-9 
NT5 سبيكة االندورو 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 
NT6 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

NT6 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

NT6 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 

NT6 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 
NT6 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 

NT6 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 

NT6 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 
NT6 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

NT6 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 

NT6 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 والذسبيكة الف-cr19ni10-l 

NT6 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 

NT6 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT6 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 
NT6 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 309-ذ ال يصدأسبيكة فوالs 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 

NT6 سبيكة-hk-40 

NT6 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT5 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 

NT6 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 
NT5 303-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 329-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 7-سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 
NT5 سبيكة فوالذ ال يصدأ-ph-15-7-mo 

NT5 فوالذ عالي الكربون 

NT5  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 
NT6 سبيكة-m-813 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT7  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT7 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT7 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT7 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT6 سبيكة الفوالذ-
ni26cr15ti2movalb 

NT7 سبيكة-a-286 

NT4 فوالذ كرومي 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr12 
NT6 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr12al 
NT6 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr12mov 

NT6 سبيكة-ht-9 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr13 

NT6 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16 
NT6 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 
NT6  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17mo 

NT6 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni4mo3 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr18 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr25 
NT6 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr9mo 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 
NT5 406-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5  موليبدنيوم -فوالذ كروم 

NT6  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 
NT7 سبيكة-m-813 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 
NT7 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 
NT7 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT8  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT8 316-ذ ال يصدأسبيكة فوال 
NT7 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT8 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT8 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-
13 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 
NT7 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT7 سبيكة الفوالذ-

ni26cr15ti2movalb 
NT8 سبيكة-a-286 

NT5 فوالذ مغنطيسي-ks 

NT5 ميديوال 
NT2 فوالذ فّريتي 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr12al 
NT4 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16 

NT4 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr25 

NT4 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr9mo 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 

NT2 فوالذ كربوني 

NT3 سبيكة الفوالذ-astm-a105 
NT3 سبيكة الفوالذ-astm-a106 

NT3 سبيكة الفوالذ-astm-a212 

NT3 سبيكة الفوالذ-astm-a285 
NT3 سبيكة الفوالذ-astm-a516 

NT3 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 

NT3 سبيكة الفوالذ-in-787 
NT3 سبيكة الفوالذ-sae-1045 

NT2 فوالذ مرتنزيتي 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr12 

NT4 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr12mov 
NT4 سبيكة-ht-9 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr13 

NT4 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni 

NT3 فوالذسبيكة ال-cr17cu4ni4nb-l 

NT4  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr17mo 

NT4 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18 
NT3  إصالدي -فوالذ هارتنزيتي 

NT2 فوالذ منخفض السبك 
NT3 -سبيكة الفوالذ-astm-a533 

NT3 سبيكة الفوالذ-astm-a350 

NT3 سبيكة الفوالذ-astm-a508 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr2mo 

NT4 سبيكة-astm-a542 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr2mov 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr2nimov 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr5mo 
NT3 سبيكة الفوالذ-cralnimo 

NT3 سبيكة الفوالذ-crmo 

NT3 سبيكة الفوالذ-crmov 
NT3  الفوالذسبيكة-crni 

NT3 سبيكة الفوالذ-mncumo 

NT4 سبيكة-astm-a537 
NT3 سبيكة الفوالذ-mnmo 

NT4 سبيكة الفوالذ-astm-a302 

NT3 سبيكة الفوالذ-mnnimo 
NT4 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 

NT3 سبيكة الفوالذ-mnnimov 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni3cr 
NT3 سبيكة الفوالذ-ni3crmo 

NT4 سبيكة-astm-a543 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni3crmov 
NT3 سبيكة الفوالذ-ni4crw 

NT3 سبيكة الفوالذ-nicr 

NT3 سبيكة الفوالذ-nicrmo 
NT3 سبيكة الفوالذ-nimocr 

NT3 سبيكة الفوالذ-stm-a387 

NT2 فوالذ هدفيلد المنغنيزي 



 سبائك الديسبروسيوم 404 سبائك السيليسيوم

 

 

 سبائك الديسبروسيوم

*BT1 سبائك األتربة النادرة 
NT1 إضافات الديسبروسيوم 

NT1 سبائك الديسبروسيوم القاعدية 

 سبائك الديسبروسيوم القاعدية

*BT1 سبائك الديسبروسيوم 

 سبائك الذهب

1995-02-27 

*BT1 سبائك العناصر االنتقالية 

NT1 إضافات الذهب 
NT1 سبائك الذهب القاعدية 

NT2  ذهب( -سبيكة بَلَذّ )بالديوم 

 سبائك الذهب القاعدية

*BT1 سبائك الذهب 

NT1  ذهب( -سبيكة بَلَذّ )بالديوم 

 سبائك الرصاص

BT1 سبائك 
NT1 إضافات الرصاص 

NT1 سبائك الرصاص القاعدية 

NT2  ترن -سبيكة 
NT1 سبائك سّروبند 

NT1 سبيكة-bi50pb25cd12sn12 

NT2 معدن الخشب 
NT1 سبيكة معدن األونصة 

NT1 عملية ليشتنبرغ 

NT1  روز -معدن 
NT1 معدن نيوتن 

 سبائك الرصاص القاعدية

*BT1 سبائك الرصاص 
NT1  ترن -سبيكة 

 سبائك الروبيديوم

BT1 سبائك 

NT1 إضافات الروبيديوم 
NT1 سبائك الروبيديوم القاعدية 

 سبائك الروبيديوم القاعدية

*BT1 سبائك الروبيديوم 

 سبائك الروتينيوم

*BT1 سبائك البالتين المعدنية 

NT1 إضافات الروتينيوم 

NT1 سبائك الروتينيوم القاعدية 

 سبائك الروتينيوم القاعدية

*BT1 سبائك الروتينيوم 

 سبائك الروديوم

*BT1 سبائك البالتين المعدنية 

NT1 إضافات الروديوم 

NT1 سبائك الروديوم القاعدية 

 سبائك الروديوم القاعدية

*BT1 سبائك الروديوم 

 سبائك الرينيوم

1995-02-27 

*BT1 سبائك العناصر االنتقالية 

NT1 إضافات الرينيوم 
NT1 سبائك الرينيوم القاعدية 

 سبائك الرينيوم القاعدية

*BT1 سبائك الرينيوم 

 سبائك الزئبق

UF ُملغمات 
BT1 سبائك 

NT1 إضافات الزئبق 

NT1 سبائك الزئبق القاعدية 

 سبائك الزئبق القاعدية

*BT1 سبائك الزئبق 

 الزركونيوم سبائك

1995-02-27 
UF  129سبائك 

UF  134سبائك 

*BT1 سبائك العناصر االنتقالية 
NT1 إضافات الزركونيوم 

NT2 سبيكة-in-102 

NT2 سبيكة-mo99 
NT3 سبيكة-tzm 

NT3 سبيكة-zm-2a 

NT2 سبيكة-mo99b 
NT2 سبيكة-n-10m 

NT2 سبيكة-n-9m 

NT2 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 
NT3  سبيكة نيمونيكpe16 

NT2 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT3 سبيكة-in-939 
NT2 سبيكة-ni55co17cr15mo5al4ti4 

NT3 أسترولوي-سبيكة 

NT2 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 
NT3 سبيكة 

NT2 سبيكة-ni59cr20co17ti2 

NT2 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 
NT3 سبيكة-in-100 

NT2 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 

NT3 سبيكة-in-738 
NT2 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT3  713سبيكة إنكونلc 

NT2 سبيكة-ni75cr12al6mo5 
NT3  713سبيكة إنكونلlc 

NT2 سبيكة-ni76cr20ti2 

NT3  80سبيكة نيمونيكa 
NT2  سبيكةrene 80 

NT2  سبيكةrene 95 

NT2 سبيكة المغنيزيوم-ek 
NT2 سبيكة المغنيزيوم-ez 

NT2 سبيكة المغنيزيوم-hk31a 

NT1 سبائك الزركونيوم القاعدية 
NT2 سبيكة-zr97nb3 

NT2 سبيكة زيركالوي 

NT3 سبيكة-zr98sn-2 

NT4  2سبيكة زيركالوي 

NT3 سبيكة-zr98sn-4 

NT4  4سبيكة زيركالوي 
NT1 سبيكة-c-103 

NT1 سبيكة-ti89al6mo3 

NT1 سبيكة-ti90al6 
NT1 سبيكة-u90nb7zr3 

NT1 سبيكة-v87cr9fe3 

 سبائك الزركونيوم القاعدية

*BT1 سبائك الزركونيوم 

NT1 سبيكة-zr97nb3 

NT1 سبيكة زيركالوي 
NT2 سبيكة-zr98sn-2 

NT3  2سبيكة زيركالوي 

NT2 سبيكة-zr98sn-4 
NT3  4سبيكة زيركالوي 

 سبائك الزرنيخ

BT1 سبائك 

NT1 إضافات الزرنيخ 
RT زرنيخدات 

 سبائك الزنك

1996-06-28 

UF سبيكة الفضة والنيكل 
UF فضة ألمانية 

UF نحاس أبيض 

BT1 سبائك 
NT1 إضافات الزنك 

NT2 سبائك نيكولين 
NT1 سبائك الزنك القاعدية 

NT2 سبيكة زاماك 

NT1 سبيكة المغنزيوم-zr 
NT1 سبيكة المغنيزيوم-az31b 

NT1 سبيكة المغنيزيوم-ez 

NT1 سبيكة معدن األونصة 
NT1 لينيت 

NT1 معدن مونتس 

NT1 نحاس أصفر 
NT2  ألفا -نحاس أصفر 

NT2  بتا -نحاس أصفر 

 سبائك الزنك القاعدية

*BT1 سبائك الزنك 

NT1 سبيكة زاماك 

 سبائك الساماريوم

*BT1 سبائك األتربة النادرة 
NT1 أضافات الساماريوم 

NT1 سبائك الساماريوم القاعدية 

 سبائك الساماريوم القاعدية

*BT1 سبائك الساماريوم 

 سبائك السترونسيوم

1996-07-23 

UF سبائك السترونسيوم القاعدية 
BT1 سبائك 

NT1 إضافات السترونسيوم 

 سبائك السترونسيوم القاعدية

1996-07-23 
USE سبائك السترونسيوم 

 سبائك السكانديوم

1995-02-27 

*BT1 سبائك العناصر االنتقالية 
NT1 إضافات السكانديوم 

NT1 ئك السكانديوم القاعديةسبا 

 سبائك السكانديوم القاعدية

*BT1 سبائك السكانديوم 

 سبائك السلينيوم

BT1 سبائك 

NT1 إضافات السلينيوم 
RT سلينيدات 

 سبائك السيريوم

*BT1 سبائك األتربة النادرة 

NT1 إضافات السيريوم 
NT1 سبائك السيريوم القاعدية 

NT2 معدن الخليط الكلوريدي 

 سبائك السيريوم القاعدية

*BT1 سبائك السيريوم 
NT1 معدن الخليط الكلوريدي 

 سبائك السيزيوم

BT1 سبائك 
NT1 إضافات السيزيوم 

NT1 سبائك  السيزيوم القاعدية 

 سبائك السيليسيوم

1996-11-13 
UF سبائك سكرومال 

BT1 سبائك 

NT1 إضافات السيليسيوم 
NT2 ألودور 

NT2 دورانيكل 

NT2 سبيكة-al95cu4 
NT3 دورالومين 

NT2 سبيكة-fe40ni35cr22 

NT2 سبيكة-hs-31 
NT2 سبيكة-n28t3 

NT2 سبيكة-ni78cr21 

NT2 سبيكة-ni80cr20 
NT2 سبيكة-ni94mn3al2 

NT3 ألوِمل 

NT2 سبيكة-s-816 
NT2 سبيكة-v-36 

NT2 أسكولوي-سبيكة 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 
NT2 بوندور-سبيكة 

NT2 سبيكة ديسكالوي 
NT2 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT2 ميديوال 

NT2 نيكل قاسي 
NT1 حديد صب 

NT1 دوريرون 

NT1 سبيكة-mo-re-1 
NT1 سبيكة-ni50mo32cr15si3 

NT1 سبيكة-ra-333 

NT1  سبيكةtribaloy 800 
NT1 سبيكة سوبرترم 

NT1 كولمونوي 

RT سليسيدات 



 سبائك الصوديوم 405 سبائك العناصر االنتقالية

 

 

 سبائك الصوديوم

UF  صوديوم( -)بوتاسيوم سبيكة قلوية 
BT1 سبائك 

NT1 إضافات الصوديوم 

NT1 سبائك الصوديوم  القاعدية 

 سبائك الصوديوم  القاعدية

*BT1 سبائك الصوديوم 

 سبائك العناصر االنتقالية

1995-10-11 

BT1 سبائك 
NT1 سبائك اإليتريوم 

NT2 سبائك اإليتريوم القاعدية 
NT2 سبيكة-c-103 

NT2  سبيكةge 2541 

NT1 سبائك البالتين المعدنية 
NT2 سبائك األوسميوم 

NT3 إضافات األوسميوم 

NT3 سبائك األوسميوم القاعدية 
NT2 سبائك اإليريديوم 

NT3 إضافات اإليريديوم 

NT3 سبائك اإليريديوم القاعدية 
NT2 سبائك البالتين 

NT3 سبائك البالتين الفاعدية 

NT2 سبائك البالّديوم 
NT3 سبائك البالّديوم القاعدية 

NT3  ذهب( -سبيكة بَلَذّ )بالديوم 

NT2 سبائك الروتينيوم 
NT3 إضافات الروتينيوم 

NT3 سبائك الروتينيوم القاعدية 

NT2 سبائك الروديوم 
NT3 إضافات الروديوم 

NT3 سبائك الروديوم القاعدية 

NT1 سبائك التكنيسيوم 
NT2 إضافات التكنيسيوم 

NT2 نيسيوم القاعديةسبائك التك 

NT1 سبائك التنتاليوم 
NT2 إضافات التنتاليوم 

NT3 سبيكة-n-10m 

NT2 سبائك التنتاليوم القاعدية 
NT3  811أستارc 

NT3  سبائك التنتاليوم-t222 

NT3 سبيكة-ta90wbhf 
NT4  سبائك التنتاليوم-t111 

NT2 سبيكة-b-1900 

NT2 سبيكة-c-103 
NT2 سبيكة-mar-m246 

NT2 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT3 سبيكة-in-939 
NT2 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 

NT3 سبيكة-in-738 

NT2 سبيكة-s-816 
NT2 سبيكة-v-36 

NT2 كربولوي 

NT1 سبائك التنغستين 
NT2  500أديمت 

NT2  811أستارc 

NT2 إضافات التنغستين 
NT3 سبيكة-ni49cr22fe18mo9 

NT4  سبيكة هاستلويx 

NT3 سبيكة-ni50cr22fe18mo9 
NT4  سبيكة هاستلويxr 

NT3 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 
NT4  سبيكة هاستلويs 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni4crw 

NT2 برونز التنغستين 
NT2 سبائك التنغستين القاعدية 

NT3 سبيكة-mo-re-2 

NT2 سبيكة-c-103 
NT2 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 

NT3  188سبيكة هاينس 

NT2 سبيكة-co43cr20fe18ni13w3 
NT3 هافار 

NT2 سبيكة-co54cr20w15ni10 

NT3 سبيكة-hs-25 
NT3  25سبيكة هاينس 

NT2 سبيكة-co60cr30w4 

NT3  6ستلّيت 

NT2 سبيكة-d-979 

NT2 سبيكة-in-102 
NT2 سبيكة-khn50mbvyu 

NT2 سبيكة-mar-m246 

NT2 سبيكة-mn-21 
NT2 سبيكة-mo-re-1 

NT2 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 

NT3  سبيكة هاستلويc 
NT2 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 

NT3 سبيكة-in-738 

NT2 سبيكة-ra-333 
NT2  سبيكةrene 80 

NT2  سبيكةrene 95 

NT2 سبيكة-s-590 
NT2 سبيكة-s-816 

NT2 سبيكة-ta90wbhf 

NT3  سبائك التنتاليوم-t111 
NT2 سبيكة-v-36 

NT2 سبيكة سوبرترم 

NT2 فوالذ مغنطيسي-ks 
NT2 كربولوي 

NT2 ميديوال 

NT1 سبائك التيتانيوم 
NT2 إضافات التيتانيوم 

NT3 دورانيكل 

NT3 سبيكة-fe44ni33cr21 
NT4  800سبيكة إنكولويh 

NT3 سبيكة-fe46ni33cr21 

NT4  800سبيكة إنكولوي 
NT4  802سبيكة إنكولوي 

NT3 سبيكة-in-102 

NT3 سبيكة-mo99 
NT4 سبيكة-tzm 

NT4 سبيكة-zm-2a 

NT3 سبيكة-n-10m 

NT3 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 

NT4  825سبيكة إنكولوي 

NT3 سبيكة-ni51cr48 
NT4  671سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 

NT4  718سبيكة إنكونل 
NT3 سبيكة-ni59cr30fe9 

NT4  690سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 
NT4  625سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 

NT4  8 -إينور 
NT4  سبيكة هاستلويn 

NT3 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 
NT4  82سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT4  713سبيكة إنكونلc 

NT3 سبيكة-ni75cr12al6mo5 

NT4  713سبيكة إنكونلlc 

NT3 سبيكة-ni76cr15fe8 
NT4  600سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni78cr21 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 
NT4 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 
NT2  سبائكni-o-nel 

NT2 سبائك أديمت 

NT3  500أديمت 
NT3 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 

NT4  700أديمت 

NT2 سبائك التيتانيوم القاعدية 
NT3 سبيكة-ti78cr11mo7al3 

NT3 سبيكة-ti88mo8al3 

NT3 سبيكة-ti89al6mo3 
NT3 سبيكة-ti90al6 

NT3 سبيكة-ti90al6mo3 

NT3 سبيكة-ti90al6v4 
NT3 سبيكة-ti90mo7al2 

NT3 سبيكة-ti91al4mo3 

NT3 سبيكة-ti91al5cr2 

NT3 سبيكة-ti99 

NT2 سبيكة-b-1900 
NT2 سبيكة-c-103 

NT2 سبيكة-d-979 

NT2 سبيكة-in-853 
NT2 سبيكة-m-813 

NT2 سبيكة-mar-m246 

NT2 سبيكة-n28t3 
NT2 سبيكة-ni41fe40cr16nb3 

NT3  706سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 
NT3 ونيك سبيكة نيمpe16 

NT2 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT3 سبيكة-in-939 
NT2 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 

NT3  105سبيكة نيمونيك 

NT2 سبيكة-ni55co17cr15mo5al4ti4 
NT3 أسترولوي-سبيكة 

NT2 سبيكة-ni55cr19co11mo10ti3 

NT3  سبيكةrene 41 
NT2 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 

NT3 سبيكة 

NT2 سبيكة-ni59cr20co17ti2 
NT2 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT3 سبيكة-in-100 

NT2 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 
NT3 سبيكة-in-738 

NT2 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 

NT3  سبائك إنكونلx750 
NT2 سبيكة-ni76cr20ti2 

NT3  80سبيكة نيمونيكa 

NT2 سبيكة-ni77cr20ti2 
NT2 سبيكة-nt25a5 

NT2  سبيكةrene 100 

NT2  سبيكةrene 80 

NT2  سبيكةrene 95 

NT2  901سبيكة إنكولوي 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 
NT2 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

NT3 سبيكة-a-286 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 
NT2 سبيكة ديسكالوي 

NT2 سبيكة فوالذ ال يصدأ-jbk-75 

NT2 سبيكة كونل 
NT2 كربولوي 

NT1 سبائك الحديد 

NT2 أستنيت 
NT2 إضافات الحديد 

NT3 ألودور 
NT3 دورانيكل 

NT3 سبيكة-al95cu4 

NT4 دورالومين 

NT3 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT4 سبيكة-in-939 

NT3 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 
NT4 سبيكة-in-100 

NT3 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 

NT4  82سبيكة إنكونل 
NT3 سبيكة-ni80cr20 

NT3  سبيكةrene 95 

NT3 سبيكة-ti88mo8al3 
NT3 سبيكة-ti90al6mo3 

NT3 سبيكة-ti90al6v4 

NT3 سبيكة-ti91al4mo3 
NT3 سبيكة-ti91al5cr2 

NT3 سبيكة-zr98sn-2 

NT4  2سبيكة زيركالوي 
NT3 سبيكة-zr98sn-4 

NT4  4سبيكة زيركالوي 

NT3 سبيكة زاماك 
NT2 أوثونول 

NT2 )حديديت )فّريت 

NT2 سبائك الحديد القاعدية 
NT3 حديد صب 

NT3 دوريرون 

NT3 سبائك ألينكو 
NT3 سبيكة-co50fe50 

NT4 سبيكة برمندور 

NT3 سبيكة-fe40ni35cr22 
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NT3 سبيكة-fe44ni33cr21 

NT4  800سبيكة إنكولويh 
NT3 سبيكة-fe46ni33cr21 

NT4  800سبيكة إنكولوي 

NT4  802إنكولوي سبيكة 
NT3 سبيكة-fe53ni29co18 

NT4 )كوفار )عالمة تجارية 

NT3  سبيكةge 2541 
NT3 أسكولوي-سبيكة 

NT3 سبيكة إنفار 

NT3 سبيكة الفوالذ-cd-4mcu 
NT3 سبيكة ديسكالوي 

NT3 سبيكة كانتال 

NT3  875سبيكة هوسكنز 
NT3 سبيكة هيبركو 

NT3  9سيكروموm 

NT3 فوالذ 
NT4 سبيكة-astm-a572 

NT4 سبيكة الفوالذ والنيكل 

NT5 سبيكة ال كبريتية 
NT4 سبيكة كرولوي الفوالذية 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr13 

NT6 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr16 

NT6 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 
NT6 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr2mo 

NT6 سبيكة-astm-a542 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr5mo 

NT4 فوالذ أستينتي 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT6  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 
NT6 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT6 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT6 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 
NT6 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 
NT6 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

NT6 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 

NT6 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 

NT6 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 
NT6 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 

NT6 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 

NT6 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 
NT6 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 
NT6 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 

NT6 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 

NT6 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT6 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 
NT6 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 

NT6 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 

NT6 سبيكة-hk-40 

NT6 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT5 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 

NT6 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 
NT6 سبيكة-a-286 

NT4 فوالذ عالي السبائكية 

NT5 سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 

NT7 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 317-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT6 318-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 422-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة فوالذ ال يصدأ-fv-548 
NT6 سبيكة فوالذ ال يصدأ-jbk-75 

NT6  سبيكة فوالذ ال يصدأm-50 

NT6 سبيكة ال كبريتية 
NT6  منخفض الكربون -فوالذ عالي السبك 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 
NT8  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT8 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT8 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-
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NT7 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 
NT7 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 

NT8 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 
NT8 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT7 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

NT6  نيكل -فوالذ كروم 

NT7 دوركو 

NT7 سبائك تِمكن 

NT7 سبيكة-d-9 
NT7 سبيكة االندورو 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 
NT8 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

NT8 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT7 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

NT8 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT7 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 

NT8 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 
NT7 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 

NT8 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 

NT8 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 

NT8 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT7 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 

NT8 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 
NT8 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 
NT8 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 

NT8 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT7 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 

NT8 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT7 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT8 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 
NT8 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT8 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 
NT7 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 

NT8 سبيكة-hk-40 

NT8 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT7 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 

NT8 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT7 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

NT7 303-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT7 329-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT7 7-سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT7 سبيكة فوالذ ال يصدأ-ph-15-7-

mo 
NT7 فوالذ عالي الكربون 

NT7  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

NT8 سبيكة-m-813 
NT8 سبيكة الفوالذ-

cr11ni10mo2ti-l 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 
NT8 سبيكة الفوالذ-

cr16ni13monbv 

NT8 سبيكة الفوالذ-
cr16ni15mo3nb 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 
NT9  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 
NT9 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-

l 
NT9 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT9 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-

13 
NT8 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT8 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 
NT8 سبيكة الفوالذ-

ni26cr15ti2movalb 

NT9 سبيكة-a-286 
NT6 فوالذ كرومي 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr12 

NT8 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr12al 
NT8 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr12mov 

NT8 سبيكة-ht-9 
NT7 سبيكة الفوالذ-cr13 

NT8 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr16 
NT8 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr16ni 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 
NT8  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr17mo 
NT8 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr17ni4mo3 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr18 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr25 

NT8 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT7 سبيكة الفوالذ-cr9mo 
NT7 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 

NT7 406-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT7  موليبدنيوم -فوالذ كروم 
NT8  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

NT9 سبيكة-m-813 

NT9 سبيكة الفوالذ-
cr11ni10mo2ti-l 

NT9 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT9 سبيكة الفوالذ-
cr16ni13monbv 

NT9 سبيكة الفوالذ-

cr16ni15mo3nb 
NT9 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT9 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT10 16-8-2-يصدأ  سبيكة فوالذ ال 
NT9 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 

NT9 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT10 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT9 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-

l 

NT10 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT10 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-

13 

NT9 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 
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NT9 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT9 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 
NT9 سبيكة الفوالذ-

ni26cr15ti2movalb 

NT10 سبيكة-a-286 
NT7 فوالذ مغنطيسي-ks 

NT7 ميديوال 

NT4 فوالذ فّريتي 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr12al 

NT6 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr16 

NT6 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr25 
NT6 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr9mo 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 
NT4 فوالذ كربوني 

NT5 سبيكة الفوالذ-astm-a105 

NT5 سبيكة الفوالذ-astm-a106 
NT5 سبيكة الفوالذ-astm-a212 

NT5 سبيكة الفوالذ-astm-a285 

NT5 سبيكة الفوالذ-astm-a516 
NT5 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 

NT5 سبيكة الفوالذ-in-787 

NT5 سبيكة الفوالذ-sae-1045 
NT4 فوالذ مرتنزيتي 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr12 
NT6 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr12mov 

NT6 سبيكة-ht-9 
NT5 الفوالذ سبيكة-cr13 

NT6 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 

NT6  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17mo 
NT6 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr18 

NT5  إصالدي -فوالذ هارتنزيتي 
NT4 فوالذ منخفض السبك 

NT5 -سبيكة الفوالذ-astm-a533 

NT5 سبيكة الفوالذ-astm-a350 
NT5 سبيكة الفوالذ-astm-a508 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr2mo 

NT6 سبيكة-astm-a542 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr2mov 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr2nimov 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr5mo 

NT5 سبيكة الفوالذ-cralnimo 

NT5 سبيكة الفوالذ-crmo 

NT5 سبيكة الفوالذ-crmov 

NT5 سبيكة الفوالذ-crni 
NT5 سبيكة الفوالذ-mncumo 

NT6 سبيكة-astm-a537 

NT5 سبيكة الفوالذ-mnmo 
NT6 سبيكة الفوالذ-astm-a302 

NT5 سبيكة الفوالذ-mnnimo 

NT6 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 
NT5 سبيكة الفوالذ-mnnimov 

NT5 سبيكة الفوالذ-ni3cr 

NT5 سبيكة الفوالذ-ni3crmo 
NT6 سبيكة-astm-a543 

NT5 سبيكة الفوالذ-ni3crmov 

NT5 سبيكة الفوالذ-ni4crw 
NT5 سبيكة الفوالذ-nicr 

NT5 سبيكة الفوالذ-nicrmo 

NT5 سبيكة الفوالذ-nimocr 
NT5 سبيكة الفوالذ-stm-a387 

NT4 فيلد المنغنيزيفوالذ هد 

NT2 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 
NT3  188سبيكة هاينس 

NT2 سبيكة-co43cr20fe18ni13w3 

NT3 هافار 
NT2 سبيكة-co52fe35v10 

NT2 سبيكة-co54cr20w15ni10 

NT3 سبيكة-hs-25 

NT3  25سبيكة هاينس 

NT2 سبيكة-co60cr30w4 
NT3  6ستلّيت 

NT2 سبيكة-hs-31 

NT2 سبيكة-in-102 
NT2 سبيكة-khn50mbvyu 

NT2 سبيكة-mo-re-1 

NT2 سبيكة-ni41fe40cr16nb3 
NT3  706سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 

NT3  825سبيكة إنكولوي 
NT2 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

NT3  سبيكة نيمونيكpe16 

NT2 سبيكة-ni45fe34cr20 
NT2 سبيكة-ni49cr22fe18mo9 

NT3  سبيكة هاستلويx 

NT2 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 
NT3  105سبيكة نيمونيك 

NT2 سبيكة-ni50cr22fe18mo9 

NT3  سبيكة هاستلويxr 
NT2 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 

NT3  718سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 
NT3  سبيكة هاستلويc 

NT2 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 

NT3 سبيكة 
NT2 سبيكة-ni59cr20co17ti2 

NT2 سبيكة-ni59cr30fe9 

NT3  690سبيكة إنكونل 
NT2 سبيكة-ni60fe24cr16 

NT3 سبيكة نكروم 

NT2 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 
NT3  625سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni61cr23fe14 

NT2 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 

NT3  سبيكة هاستلويs 

NT2 سبيكة-ni66cu32 

NT3  400سبيكة مونل 
NT2 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 

NT3  8 -إينور 

NT3  سبيكة هاستلويn 
NT2 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 

NT3  سبائك إنكونلx750 

NT2 سبيكة-ni76cr15fe8 
NT3  600سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni77cr20ti2 

NT2 سبيكة-ni78cr21 
NT2 سبيكة-ni79fe16mo4 

NT2 سبيكة-ra-333 
NT2  سبيكةrene 41 

NT2 سبيكة-s-816 

NT2  سبيكةtribaloy 400 

NT2  سبيكةtribaloy 800 

NT2 سبيكة-v-36 

NT2 سبيكة-v87cr9fe3 
NT2 سبيكة-yundk 25ba 

NT2  901سبيكة إنكولوي 

NT2 سبيكة برمالّوي 
NT2 سبيكة سوبرترم 

NT2 سبيكة كونل 

NT2 كولمونوي 
NT2 لينيت 

NT2 مرتنزيت 

NT2 معدن ميسكو 
NT2 نيكل قاسي 

NT1 سبائك الذهب 

NT2 إضافات الذهب 
NT2 سبائك الذهب القاعدية 

NT3  ذهب( -سبيكة بَلَذّ )بالديوم 

NT1 سبائك الرينيوم 
NT2 إضافات الرينيوم 

NT2 سبائك الرينيوم القاعدية 

NT1 سبائك الزركونيوم 
NT2 إضافات الزركونيوم 

NT3 سبيكة-in-102 

NT3 سبيكة-mo99 
NT4 سبيكة-tzm 

NT4 سبيكة-zm-2a 

NT3 سبيكة-mo99b 

NT3 سبيكة-n-10m 

NT3 سبيكة-n-9m 
NT3 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

NT4  سبيكة نيمونيكpe16 

NT3 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 
NT4 سبيكة-in-939 

NT3 سبيكة-ni55co17cr15mo5al4ti4 

NT4 أسترولوي-سبيكة 
NT3 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 

NT4 سبيكة 

NT3 سبيكة-ni59cr20co17ti2 
NT3 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT4 سبيكة-in-100 

NT3 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 
NT4 سبيكة-in-738 

NT3 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT4  713سبيكة إنكونلc 
NT3 سبيكة-ni75cr12al6mo5 

NT4  713سبيكة إنكونلlc 

NT3 سبيكة-ni76cr20ti2 
NT4  80سبيكة نيمونيكa 

NT3  سبيكةrene 80 

NT3  سبيكةrene 95 
NT3 سبيكة المغنيزيوم-ek 

NT3 سبيكة المغنيزيوم-ez 

NT3 سبيكة المغنيزيوم-hk31a 
NT2 سبائك الزركونيوم القاعدية 

NT3 سبيكة-zr97nb3 

NT3 سبيكة زيركالوي 
NT4 سبيكة-zr98sn-2 

NT5  2سبيكة زيركالوي 

NT4 سبيكة-zr98sn-4 
NT5 4 سبيكة زيركالوي 

NT2 سبيكة-c-103 

NT2 سبيكة-ti89al6mo3 

NT2 سبيكة-ti90al6 

NT2 سبيكة-u90nb7zr3 

NT2 سبيكة-v87cr9fe3 
NT1 سبائك السكانديوم 

NT2 إضافات السكانديوم 

NT2 سبائك السكانديوم القاعدية 
NT1 سبائك الفاناديوم 

NT2 أضافات الفاناديوم 

NT3 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 
NT4  سبيكة هاستلويc 

NT3 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT4 سبيكة-in-100 
NT3 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 

NT4  سبيكة هاستلويs 
NT3 سبيكة-ni65mo28fes 

NT4  سبيكة هاستلويb 

NT3 سبيكة-ti90al6 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr12mov 

NT4 سبيكة-ht-9 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr2mov 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr2nimov 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 

NT3 سبيكة الفوالذ-crmov 

NT3 سبيكة الفوالذ-mnnimov 
NT3 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

NT4 سبيكة-a-286 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni3crmo 
NT4 سبيكة-astm-a543 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni3crmov 

NT2 سبائك الفاناديوم القاعدية 
NT3 سبيكة-v87cr9fe3 

NT2 سبيكة-co52fe35v10 

NT2 سبيكة-ti90al6v4 
NT2 سبيكة-ti91al4mo3 

NT1 سبائك الفضة 

NT2 إضافات الفضة 
NT2 سبائك الفضة القاعدية 

NT1 سبائك الكروم 

NT2 إضافات الكروم 
NT3 سبيكة-ni65mo28fes 

NT4  سبيكة هاستلويb 

NT3 سبيكة-zr98sn-2 



 سبائك العناصر االنتقالية 408 يةسبائك العناصر االنتقال

 

 

NT4  2سبيكة زيركالوي 

NT3 سبيكة-zr98sn-4 
NT4  4سبيكة زيركالوي 

NT3 سبيكة الفوالذ-crmo 

NT3 سبيكة الفوالذ-crni 
NT3 سبيكة الفوالذ-mncumo 

NT4 سبيكة-astm-a537 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni3cr 
NT3 سبيكة الفوالذ-nicr 

NT3 سبيكة الفوالذ-nicrmo 

NT3 سبيكة الفوالذ-nimocr 
NT2  تبعثر نيكل كروم- td 

NT2 توفت 

NT2  سبائكni-o-nel 
NT2 سبائك أديمت 

NT3  500أديمت 

NT3 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 
NT4  700أديمت 

NT2 سبائك أساسها الكروم 

NT3 سبيكة-mo-re-2 
NT2 سبيكة-b-1900 

NT2 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 

NT3  188سبيكة هاينس 
NT2 سبيكة-co43cr20fe18ni13w3 

NT3 هافار 

NT2 سبيكة-co54cr20w15ni10 
NT3 سبيكة-hs-25 

NT3  25سبيكة هاينس 

NT2 سبيكة-co60cr30w4 
NT3  6ستلّيت 

NT2 سبيكة-d-979 

NT2 سبيكة-fe40ni35cr22 
NT2 سبيكة-fe44ni33cr21 

NT3  800سبيكة إنكولويh 

NT2 سبيكة-fe46ni33cr21 

NT3  800سبيكة إنكولوي 

NT3  802سبيكة إنكولوي 

NT2  سبيكةge 2541 
NT2 سبيكة-in-102 

NT2 سبيكة-khn50mbvyu 

NT2 سبيكة-mar-m246 
NT2 سبيكة-mn-21 

NT2 سبيكة-mo-re-1 

NT2 سبيكة-mp35n 
NT2 سبيكة-ni41fe40cr16nb3 

NT3  706سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 
NT3  825سبيكة إنكولوي 

NT2 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 
NT3  سبيكة نيمونيكpe16 

NT2 سبيكة-ni45fe34cr20 

NT2 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT3 سبيكة-in-939 

NT2 سبيكة-ni49cr22fe18mo9 

NT3  سبيكة هاستلويx 
NT2 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 

NT3  105سبيكة نيمونيك 

NT2 سبيكة-ni50cr22fe18mo9 
NT3  سبيكة هاستلويxr 

NT2 سبيكة-ni50mo32cr15si3 

NT2 سبيكة-ni51cr48 
NT3  671سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 

NT3  718سبيكة إنكونل 
NT2 سبيكة-ni54cr22co13mo9 

NT3  617سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 
NT3  سبيكة هاستلويc 

NT2 سبيكة-ni55co17cr15mo5al4ti4 

NT3 أسترولوي-سبيكة 
NT2 سبيكة-ni55cr19co11mo10ti3 

NT3  سبيكةrene 41 

NT2 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 
NT3 سبيكة 

NT2 سبيكة-ni59cr20co17ti2 

NT2 سبيكة-ni59cr30fe9 
NT3  690سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT3 سبيكة-in-100 

NT2 سبيكة-ni60fe24cr16 

NT3 سبيكة نكروم 
NT2 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 

NT3 سبيكة-in-738 

NT2 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 
NT3  625سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni61cr23fe14 

NT2 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 
NT3  سبيكة هاستلويs 

NT2 سبيكة-ni65cr25mo10 

NT3 86ونيك سبيكة نيم 
NT2 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 

NT3  8 -إينور 

NT3  سبيكة هاستلويn 
NT2 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 

NT3  سبائك إنكونلx750 

NT2 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 
NT3  82سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT3  713سبيكة إنكونلc 
NT2 سبيكة-ni75cr12al6mo5 

NT3  713سبيكة إنكونلlc 

NT2 سبيكة-ni76cr15fe8 
NT3  600سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni76cr20ti2 

NT3  80سبيكة نيمونيكa 
NT2 سبيكة-ni77cr20ti2 

NT2 سبيكة-ni78cr21 

NT2 سبيكة-ni80cr20 
NT2 سبيكة-ra-333 

NT2  سبيكةrene 100 

NT2  سبيكةrene 80 
NT2  سبيكةrene 95 

NT2 سبيكة-s-590 

NT2 سبيكة-s-816 

NT2 بيكةس-ti78cr11mo7al3 

NT2 سبيكة-ti88mo8al3 

NT2 سبيكة-ti91al5cr2 
NT2  سبيكةtribaloy 400 

NT2  سبيكةtribaloy 800 

NT2 سبيكة-v-36 
NT2 سبيكة-v87cr9fe3 

NT2 أسكولوي-سبيكة 

NT2 سبيكة إليّوم 
NT2  901سبيكة إنكولوي 

NT2 سبيكة الفوالذ-cd-4mcu 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 
NT3 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr2mo 
NT3 سبيكة-astm-a542 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr2mov 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr2nimov 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr5mo 

NT2 سبيكة الفوالذ-cralnimo 
NT2 سبيكة الفوالذ-crmov 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni3crmo 

NT3 سبيكة-astm-a543 
NT2 سبيكة الفوالذ-ni3crmov 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni4crw 

NT2 سبيكة المغنزيوم-zr 
NT2 سبيكة ديسكالوي 

NT2 سبيكة سوبرترم 

NT2 سبيكة كانتال 
NT2 سبيكة كونل 

NT2 سبيكة ال كبريتية 

NT2 50سبيكة نيكروبراز 
NT2  115سبيكة نيمونيك 

NT2  875سبيكة هوسكنز 

NT2  9سيكروموm 
NT2  نيكل -فوالذ كروم 

NT3 دوركو 

NT3 سبائك تِمكن 
NT3 سبيكة-d-9 

NT3 سبيكة االندورو 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 

NT4 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

NT4 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

NT4 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 
NT4 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 

NT4 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 

NT4 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 
NT4 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 

NT4 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

NT4 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 

NT4 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 
NT4 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 
NT4 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT4 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 

NT4 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 309-بيكة فوالذ ال يصدأسs 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 

NT4 سبيكة-hk-40 
NT4 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 

NT4 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

NT3 303-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 329-ال يصدأ سبيكة فوالذ 
NT3 7-سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT3 سبيكة فوالذ ال يصدأ-ph-15-7-mo 

NT3 فوالذ عالي الكربون 
NT3  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

NT4 سبيكة-m-813 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 
NT5  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT5 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT5 316- يصدأسبيكة فوالذ الl 
NT5 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT4 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

NT5 سبيكة-a-286 
NT2 فوالذ كرومي 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr12 

NT4 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr12al 
NT4 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr12mov 

NT4 سبيكة-ht-9 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr13 

NT4 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16 
NT4 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 
NT4  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17mo 

NT4 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
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NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni4mo3 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr25 

NT4 446-ال يصدأ سبيكة فوالذ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr9mo 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 

NT3 406-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3  موليبدنيوم -فوالذ كروم 
NT4  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

NT5 سبيكة-m-813 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT6  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT6 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT6 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT6 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 
NT5 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

NT6 سبيكة-a-286 

NT3 فوالذ مغنطيسي-ks 
NT3 ميديوال 

NT2 كولمونوي 

NT2  ُِ  ُمحُّ
NT2 معدن ميسكو 

NT2 نيكل قاسي 

NT1 سبائك الكوبالت 

NT2 إضافات الكوبالت 

NT3 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

NT4  سبيكة نيمونيكpe16 
NT3 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 

NT4  سبيكة هاستلويs 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 
NT4 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبائك أديمت 

NT3  500أديمت 
NT3 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 

NT4  700أديمت 

NT2 سبائك أساسها الكوبالت 
NT3  سبائكmar-m509 

NT3 سبائك هاينس 
NT4 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 

NT5  188سبيكة هاينس 

NT4 سبيكة-co54cr20w15ni10 

NT5 سبيكة-hs-25 

NT5  25سبيكة هاينس 

NT4 سبيكة-co60cr30w4 
NT5  ّ6يت ستل 

NT3 سبيكة-co43cr20fe18ni13w3 

NT4 هافار 
NT3 سبيكة-co50fe50 

NT4 سبيكة برمندور 

NT3 سبيكة-co52fe35v10 
NT3  سبيكةtribaloy 400 

NT3  سبيكةtribaloy 800 

NT3 سبيكة ستْلّيت 
NT4 سبيكة-co54cr20w15ni10 

NT5 سبيكة-hs-25 

NT5  25سبيكة هاينس 
NT4 سبيكة-co60cr30w4 

NT5  6ستلّيت 

NT4 سبيكة-hs-31 
NT2 سبائك ألينكو 

NT2 سبائك تِمكن 

NT2 سبيكة-b-1900 
NT2 سبيكة-fe44ni33cr21 

NT3  800سبيكة إنكولويh 

NT2 سبيكة-fe53ni29co18 
NT3 )كوفار )عالمة تجارية 

NT2 سبيكة-mar-m246 

NT2 سبيكة-mp35n 

NT2 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT3 سبيكة-in-939 
NT2 يكةسب-ni49cr22fe18mo9 

NT3  سبيكة هاستلويx 

NT2 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 
NT3  105سبيكة نيمونيك 

NT2 سبيكة-ni54cr22co13mo9 

NT3  617سبيكة إنكونل 
NT2 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 

NT3  سبيكة هاستلويc 

NT2 سبيكة-ni55co17cr15mo5al4ti4 
NT3 أسترولوي-سبيكة 

NT2 سبيكة-ni55cr19co11mo10ti3 

NT3  سبيكةrene 41 
NT2 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 

NT3 سبيكة 

NT2 سبيكة-ni59cr20co17ti2 
NT2 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT3 سبيكة-in-100 

NT2 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 
NT3 سبيكة-in-738 

NT2 سبيكة-ni65mo28fes 

NT3  سبيكة هاستلويb 
NT2 سبيكة-ra-333 

NT2  سبيكةrene 100 

NT2  سبيكةrene 80 
NT2  سبيكةrene 95 

NT2 سبيكة-s-590 

NT2 سبيكة-s-816 
NT2 سبيكة-v-36 

NT2 سبيكة-yundk 25ba 

NT2 سبيكة سوبرترم 
NT2 سبيكة كانتال 

NT2 سبيكة كونل 

NT2 كونيكو-سبيكة 

NT2  115سبيكة نيمونيك 

NT2 سبيكة هيبركو 

NT2 يسيفوالذ مغنط-ks 
NT2 كربولوي 

NT2  ُِ  ُمحُّ

NT1 سبائك المنغنيز 
NT2 إضافات المنغنيز 

NT3 دورانيكل 

NT3 دوريرون 
NT3 سبيكة-al95cu4 

NT4 دورالومين 

NT3 سبيكة-fe40ni35cr22 
NT3 سبيكة-fe53ni29co18 

NT4 )كوفار )عالمة تجارية 
NT3 سبيكة-hs-31 

NT3 سبيكة-n28t3 

NT3 سبيكة-ni66cu32 

NT4  400سبيكة مونل 

NT3 سبيكة-ni78cr21 

NT3 سبيكة-v-36 
NT3 أسكولوي-سبيكة 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 

NT3 سبيكة المغنيزيوم-az31b 
NT3 بوندور-سبيكة 

NT3 سبيكة ديسكالوي 

NT3 ميديوال 
NT3 نيكل قاسي 

NT2 سبائك المنغنيز القاعدية 

NT2 سبائك هويسلر 
NT2 سبيكة-co43cr20fe18ni13w3 

NT3 هافار 

NT2 سبيكة-mo-re-1 
NT2 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 

NT3  82سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni94mn3al2 
NT3 ألوِمل 

NT2 سبيكة-s-816 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 
NT3 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-mncumo 

NT3 سبيكة-astm-a537 
NT2 سبيكة الفوالذ-mnmo 

NT3 سبيكة الفوالذ-astm-a302 

NT2 سبيكة الفوالذ-mnnimo 

NT3 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 

NT2 سبيكة الفوالذ-mnnimov 
NT2 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT2 فوالذ هدفيلد المنغنيزي 

NT2 منغنين 
NT1 سبائك الموليبدنوم 

NT2 إضافات الموليبدنوم 

NT3 سبيكة-ti90al6 
NT3 فوالذسبيكة ال-cr11ni10mo2ti-l 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr12mov 

NT4 سبيكة-ht-9 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr17mo 

NT4 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr2mo 
NT4 سبيكة-astm-a542 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr2mov 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr2nimov 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr5mo 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr9mo 
NT3 سبيكة الفوالذ-cralnimo 

NT3 سبيكة الفوالذ-crmo 

NT3 سبيكة الفوالذ-crmov 
NT3 سبيكة الفوالذ-mncumo 

NT4 سبيكة-astm-a537 

NT3 سبيكة الفوالذ-mnmo 
NT4 سبيكة الفوالذ-astm-a302 

NT3 سبيكة الفوالذ-mnnimo 

NT4 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 
NT3 سبيكة الفوالذ-mnnimov 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni3crmo 

NT4 سبيكة-astm-a543 
NT3 سبيكة الفوالذ-ni3crmov 

NT3 سبيكة الفوالذ-nicrmo 

NT3 سبيكة الفوالذ-nimocr 

NT2  سبائكni-o-nel 

NT2 سبائك أديمت 

NT3  500أديمت 
NT3 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 

NT4  700أديمت 

NT2 سبائك الموليبدنوم القاعدية 
NT3 سبيكة-mo99 

NT4 سبيكة-tzm 

NT4 سبيكة-zm-2a 
NT3 سبيكة-mo99b 

NT2 سبائك تِمكن 

NT2 سبيكة-b-1900 
NT2 سبيكة-co43cr20fe18ni13w3 

NT3 هافار 
NT2 سبيكة-d-979 

NT2 سبيكة-in-102 

NT2 سبيكة-khn50mbvyu 

NT2 سبيكة-mar-m246 

NT2 سبيكة-mn-21 

NT2 سبيكة-mp35n 
NT2 سبيكة-n-10m 

NT2 سبيكة-n-9m 

NT2 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 
NT3  825سبيكة إنكولوي 

NT2 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

NT3  سبيكة نيمونيكpe16 
NT2 سبيكة-ni49cr22fe18mo9 

NT3  سبيكة هاستلويx 

NT2 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 
NT3  105سبيكة نيمونيك 

NT2 سبيكة-ni50cr22fe18mo9 

NT3  سبيكة هاستلويxr 
NT2 سبيكة-ni50mo32cr15si3 

NT2 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 

NT3  718سبيكة إنكونل 
NT2 سبيكة-ni54cr22co13mo9 

NT3  617سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 
NT3  سبيكة هاستلويc 

NT2 سبيكة-ni55co17cr15mo5al4ti4 

NT3 أسترولوي-سبيكة 
NT2 سبيكة-ni55cr19co11mo10ti3 

NT3  سبيكةrene 41 

NT2 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 
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NT3 سبيكة 

NT2 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 
NT3 سبيكة-in-100 

NT2 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 

NT3 سبيكة-in-738 
NT2 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 

NT3  625سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 
NT3  سبيكة هاستلويs 

NT2 سبيكة-ni65cr25mo10 

NT3  86سبيكة نيمونيك 
NT2 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 

NT3  8 -إينور 

NT3  سبيكة هاستلويn 
NT2 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT3  713سبيكة إنكونلc 

NT2 سبيكة-ni75cr12al6mo5 
NT3  713سبيكة إنكونلlc 

NT2 سبيكة-ni79fe16mo4 

NT2 سبيكة-nx-188 
NT2 سبيكة-ra-333 

NT2  سبيكةrene 100 

NT2  سبيكةrene 80 
NT2  سبيكةrene 95 

NT2 سبيكة-s-590 

NT2 سبيكة-s-816 
NT2 سبيكة-ti78cr11mo7al3 

NT2 سبيكة-ti88mo8al3 

NT2 سبيكة-ti89al6mo3 
NT2 سبيكة-ti90al6mo3 

NT2 سبيكة-ti90mo7al2 

NT2 سبيكة-ti91al4mo3 
NT2 سبيكة-ti91al5cr2 

NT2  سبيكةtribaloy 400 

NT2  سبيكةtribaloy 800 

NT2 سبيكة-v-36 

NT2 سبيكة إليّوم 

NT2  901سبيكة إنكولوي 
NT2 سبيكة الفوالذ-cd-4mcu 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni4mo3 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 

NT2 سبيكة الفوالذ-in-787 

NT2 بيكة ديسكالويس 
NT2  سبيكة فوالذ ال يصدأm-50 

NT2  115سبيكة نيمونيك 

NT2  9سيكروموm 
NT2  موليبدنيوم -فوالذ كروم 

NT3  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 
NT4 سبيكة-m-813 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT5  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT5 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 
NT5 316-الذ ال يصدأسبيكة فوl 

NT5 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT4 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 
NT5 سبيكة-a-286 

NT2 كلوريمت 

NT2  ُِ  ُمحُّ
NT1 سبائك النحاس 

NT2 إضافات النحاس 

NT3 دورانيكل 
NT3 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

NT4  سبيكة نيمونيكpe16 

NT3 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 
NT4 سبيكة-in-100 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr2mov 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr2nimov 

NT3 سبيكة الفوالذ-crmov 

NT3 سبيكة الفوالذ-crni 
NT3 سبيكة الفوالذ-mncumo 

NT4 سبيكة-astm-a537 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni3cr 
NT3 سبيكة الفوالذ-ni4crw 

NT3 سبيكة الفوالذ-nicr 

NT3 سبيكة الفوالذ-nicrmo 
NT2  سبائكni-o-nel 

NT2 سبائك النحاس القاعدية 

NT3 برونز 
NT3 برونز التنغستين 

NT3 سبائك نيكولين 

NT3 سبائك هويسلر 
NT3 سبيكة-cu52ni47 

NT4 كونستنتان 

NT3 سبيكة-cu70ni30 
NT3 سبيكة-cu90ni10 

NT3 سبيكة معدن األونصة 

NT3 معدن مونتس 
NT3 منغنين 

NT3 نحاس أصفر 

NT4  ألفا -نحاس أصفر 
NT4  بتا -نحاس أصفر 

NT2 سبيكة-al95cu4 

NT3 دورالومين 
NT2  سبيكةheddur 

NT2 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 

NT3  825سبيكة إنكولوي 
NT2 سبيكة-ni66cu32 

NT3  400سبيكة مونل 

NT2 سبيكة-yundk 25ba 
NT2 سبيكة إليّوم 

NT2 سبيكة الفوالذ-cd-4mcu 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 

NT3  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT2 سبيكة الفوالذ-in-787 

NT2 سبيكة المغناليوم 
NT2 بوندور-سبيكة 

NT2 سبيكة زاماك 

NT2 كونيكو-سبيكة 
NT2 لينيت 

NT1 سبائك النيكل 

NT2 إضافات النيكل 
NT3 سبيكة-zr98sn-2 

NT4  2سبيكة زيركالوي 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr2mov 
NT3 سبيكة الفوالذ-cralnimo 

NT3 سبيكة الفوالذ-crmo 

NT3 سبيكة الفوالذ-crmov 

NT3 سبيكة الفوالذ-crni 

NT3 سبيكة الفوالذ-mncumo 

NT4 سبيكة-astm-a537 
NT3 سبيكة الفوالذ-mnnimo 

NT4 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 

NT3 سبيكة الفوالذ-nimocr 
NT3 سبيكة معدن األونصة 

NT2 أوثونول 

NT2  سبائكni-o-nel 
NT2 سبائك ألينكو 

NT2 سبائك النيكل القاعدية 

NT3  تبعثر نيكل كروم- td 
NT3 توفت 

NT3 دورانيكل 

NT3 سبائك أديمت 
NT4  500أديمت 

NT4 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 

NT5  700أديمت 
NT3 سبائك إنكونل 

NT4 سبيكة-ni41fe40cr16nb3 

NT5  706سبيكة إنكونل 
NT4 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT5 سبيكة-in-939 

NT4 سبيكة-ni51cr48 
NT5  671سبيكة إنكونل 

NT4 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 

NT5  718سبيكة إنكونل 

NT4 سبيكة-ni54cr22co13mo9 

NT5  617سبيكة إنكونل 
NT4 سبيكة-ni59cr30fe9 

NT5  690سبيكة إنكونل 

NT4 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 
NT5 سبيكة-in-100 

NT4 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 

NT5 سبيكة-in-738 
NT4 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 

NT5  625سبيكة إنكونل 

NT4 سبيكة-ni61cr23fe14 
NT4 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 

NT5  سبائك إنكونلx750 

NT4 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 
NT5  82سبيكة إنكونل 

NT4 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT5  713سبيكة إنكونلc 
NT4 سبيكة-ni75cr12al6mo5 

NT5  713سبيكة إنكونلlc 

NT4 سبيكة-ni76cr15fe8 
NT5  600سبيكة إنكونل 

NT4  700سبيكة إنكونل 

NT4  738سبيكة إنكونل 
NT4  739سبيكة إنكونل 

NT3 سبائك هاستلوي 

NT4 سبيكة-ni49cr22fe18mo9 
NT5  سبيكة هاستلويx 

NT4 سبيكة-ni50cr22fe18mo9 

NT5  سبيكة هاستلويxr 
NT4 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 

NT5  سبيكة هاستلويc 

NT4 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 
NT5  سبيكة هاستلويs 

NT4 سبيكة-ni65mo28fes 

NT5  سبيكة هاستلويb 

NT4 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 

NT5  8 -إينور 

NT5  سبيكة هاستلويn 
NT3 سبيكة-b-1900 

NT3 سبيكة-in-102 

NT3 سبيكة-in-853 
NT3 سبيكة-mar-m246 

NT3 سبيكة-mn-21 

NT3 سبيكة-mo-re-2 
NT3 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 

NT4  825سبيكة إنكولوي 

NT3 سبيكة-ni45fe34cr20 
NT3 سبيكة-ni50mo32cr15si3 

NT3 سبيكة-ni55co17cr15mo5al4ti4 
NT4 أسترولوي-سبيكة 

NT3 سبيكة-ni55cr19co11mo10ti3 

NT4  سبيكةrene 41 

NT3 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 

NT4 سبيكة 

NT3 سبيكة-ni77cr20ti2 
NT3 سبيكة-ni78cr21 

NT3 سبيكة-ni79fe16mo4 

NT3 سبيكة-ni94mn3al2 
NT4 ألوِمل 

NT3 سبيكة-nx-188 

NT3 سبيكة-ra-333 
NT3  سبيكةrene 100 

NT3  سبيكةrene 80 

NT3  سبيكةrene 95 
NT3 سبيكة إليّوم 

NT3  901سبيكة إنكولوي 

NT3 سبيكة كونل 
NT3 سبيكة مونل 

NT4 سبيكة-ni66cu32 

NT5  400مونل سبيكة 
NT3 50سبيكة نيكروبراز 

NT3 سبيكة نيمونيك 

NT4 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 
NT5  سبيكة نيمونيكpe16 

NT4 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 

NT5  105سبيكة نيمونيك 
NT4 سبيكة-ni59cr20co17ti2 

NT4 سبيكة-ni65cr25mo10 

NT5  86سبيكة نيمونيك 
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NT4 سبيكة-ni76cr15fe8 

NT5  600سبيكة إنكونل 
NT4 سبيكة-ni76cr20ti2 

NT5  80سبيكة نيمونيكa 

NT4  115سبيكة نيمونيك 
NT4  115سبيكة نيمونيكa 

NT3 كرومل 

NT4 سبيكة-ni60fe24cr16 
NT5 سبيكة نكروم 

NT4 سبيكة-ni80cr20 

NT3 كلوريمت 
NT3 كولمونوي 

NT2 سبائك نيكولين 

NT2 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 
NT3  188سبيكة هاينس 

NT2 سبيكة-co43cr20fe18ni13w3 

NT3 هافار 
NT2 سبيكة-co54cr20w15ni10 

NT3 سبيكة-hs-25 

NT3  25سبيكة هاينس 
NT2 سبيكة-co60cr30w4 

NT3  6ستلّيت 

NT2 سبيكة-cu52ni47 
NT3 كونستنتان 

NT2 سبيكة-d-979 

NT2 سبيكة-fe40ni35cr22 
NT2 سبيكة-fe44ni33cr21 

NT3  800سبيكة إنكولويh 

NT2 سبيكة-fe46ni33cr21 
NT3  800سبيكة إنكولوي 

NT3  802سبيكة إنكولوي 

NT2 سبيكة-fe53ni29co18 
NT3 )كوفار )عالمة تجارية 

NT2 سبيكة-hs-31 

NT2 سبيكة-mo-re-1 

NT2 سبيكة-mp35n 

NT2 سبيكة-n28t3 

NT2 سبيكة-s-590 
NT2 سبيكة-s-816 

NT2 سبيكة-v-36 

NT2 سبيكة-yundk 25ba 
NT2 أسكولوي-سبيكة 

NT2 سبيكة إنفار 

NT2 سبيكة الفوالذ-cd-4mcu 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 

NT3  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni4mo3 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 
NT3 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr2nimov 

NT2 سبيكة الفوالذ-in-787 

NT2 سبيكة الفوالذ-mnnimov 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni3cr 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni3crmo 
NT3 سبيكة-astm-a543 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni3crmov 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni4crw 
NT2 سبيكة الفوالذ-nicr 

NT2 سبيكة الفوالذ-nicrmo 

NT2 سبيكة الفوالذ والنيكل 
NT3 سبيكة ال كبريتية 

NT2 سبيكة برمالّوي 

NT2 سبيكة ديسكالوي 
NT2 سبيكة سوبرترم 

NT2 سبيكة فوالذ ال يصدأ-jbk-75 

NT2 كونيكو-سبيكة 
NT2  نيكل -فوالذ كروم 

NT3 دوركو 

NT3 سبائك تِمكن 
NT3 سبيكة-d-9 

NT3 سبيكة االندورو 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 

NT4 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 
NT4 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

NT4 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 
NT4 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 

NT4 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 

NT4 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 
NT4 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 

NT4 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

NT4 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 

NT4 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 
NT4 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 
NT4 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT4 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 

NT4 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 

NT4 سبيكة-hk-40 
NT4 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 

NT4 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

NT3 303-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 329-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 7-سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT3 سبيكة فوالذ ال يصدأ-ph-15-7-mo 

NT3 فوالذ عالي الكربون 
NT3  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

NT4 سبيكة-m-813 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT5  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 كة الفوالذسبي-cr16ni9mo2 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 
NT5 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT5 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT5 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT4 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

NT5 سبيكة-a-286 
NT2 معدن ميسكو 

NT2 منغنين 

NT2 نيكل قاسي 
NT1 سبائك النيوبيوم 

NT2 إضافات النيوبيوم 

NT3 سبيكة-ni45fe34cr20 
NT3 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT4 سبيكة-in-939 

NT3 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 
NT4 سبيكة-in-738 

NT3 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 

NT4  سبائك إنكونلx750 
NT3 سبيكة-yundk 25ba 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 

NT4  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 
NT3 ة الفوالذسبيك-cr17ni12monb 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 

NT4 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 

NT4 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 

NT2 سبائك النيوبيوم القاعدية 
NT3 سبيكة-c-103 

NT3 سبيكة-n-10m 

NT3 سبيكة-n-9m 
NT3 سبيكة-nt25a5 

NT2 سبيكة-in-102 

NT2 سبيكة-khn50mbvyu 
NT2 سبيكة-mn-21 

NT2 سبيكة-ni41fe40cr16nb3 

NT3  706سبيكة إنكونل 
NT2 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 

NT3  718سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 
NT3  625سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 

NT3  82سبيكة إنكونل 
NT2 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT3  713سبيكة إنكونلc 

NT2 سبيكة-ni75cr12al6mo5 
NT3  713سبيكة إنكونلlc 

NT2  سبيكةrene 95 

NT2 سبيكة-s-590 
NT2 سبيكة-s-816 

NT2 سبيكة-u90nb7zr3 

NT2 سبيكة-v-36 
NT2 سبيكة-zr97nb3 

NT2 سبيكة الفوالذ-in-787 

NT1 سبائك الهافنيوم 
NT2 إضافات الهافنيوم 

NT3  811أستارc 

NT2 سبائك الهافنيوم القاعدية 

NT2 سبيكة-c-103 

NT2 سبيكة-ta90wbhf 

NT3  سبائك التنتاليوم-t111 

 سبائك الغادولينيوم

*BT1 سبائك األتربة النادرة 

NT1 إضافات الغادولينيوم 
NT1 سبائك الغادولينيوم القاعدية 

 سبائك الغادولينيوم القاعدية

*BT1 سبائك الغادولينيوم 

 سبائك الغاليوم

BT1 سبائك 
NT1 إضافات الغاليوم 

NT1 سبائك الغاليوم القاعدية 

 سبائك الغاليوم القاعدية

*BT1 سبائك الغاليوم 

 سبائك الفاناديوم

1996-11-13 

UF  129سبائك 
UF  134سبائك 

UF  175سبائك 

UF سبيكة-co52fe35v13 
UF سبيكة-ehp-496 

UF 40-سبيكة الفوالذk14g18f 

UF  1سبيكة فيكالوي 
UF  2سبيكة فيكالوي 

*BT1 سبائك العناصر االنتقالية 

NT1 أضافات الفاناديوم 
NT2 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 

NT3  سبيكة هاستلويc 

NT2 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT3 سبيكة-in-100 

NT2 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 

NT3  سبيكة هاستلويs 
NT2 سبيكة-ni65mo28fes 

NT3  سبيكة هاستلويb 

NT2 سبيكة-ti90al6 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr12mov 

NT3 سبيكة-ht-9 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr2mov 
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NT2 سبيكة الفوالذ-cr2nimov 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 
NT2 سبيكة الفوالذ-crmov 

NT2 سبيكة الفوالذ-mnnimov 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 
NT3 سبيكة-a-286 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni3crmo 

NT3 سبيكة-astm-a543 
NT2 سبيكة الفوالذ-ni3crmov 

NT1 سبائك الفاناديوم القاعدية 

NT2 سبيكة-v87cr9fe3 
NT1 ةسبيك-co52fe35v10 

NT1 سبيكة-ti90al6v4 

NT1 سبيكة-ti91al4mo3 

 سبائك الفاناديوم القاعدية

*BT1 سبائك الفاناديوم 

NT1 سبيكة-v87cr9fe3 

 سبائك الفرانسيوم

2000-04-12 
BT1 سبائك 

NT1 إضافات الفرانسيوم 

 سبائك الفضة

1995-02-27 

UF سبيكة-ge 

*BT1 سبائك العناصر االنتقالية 
NT1 ات الفضةإضاف 

NT1 سبائك الفضة القاعدية 

 سبائك الفضة القاعدية

*BT1 سبائك الفضة 

 سبائك القصدير

UF  175سبائك 

BT1 سبائك 

NT1 إضافات القصدير 
NT2 سبيكة زاماك 

NT1 برونز 
NT1 سبائك القصدير القاعدية 

NT1 سبائك سّروبند 

NT1  ترن -سبيكة 
NT1 سبيكة-bi50pb25cd12sn12 

NT2 معدن الخشب 

NT1 سبيكة-zr98sn-2 
NT2  2سبيكة زيركالوي 

NT1 سبيكة-zr98sn-4 

NT2  4سبيكة زيركالوي 
NT1 سبيكة معدن األونصة 

NT1 عملية ليشتنبرغ 

NT1  روز -معدن 
NT1 معدن نيوتن 

 سبائك القصدير القاعدية

*BT1 سبائك القصدير 

 سبائك الكالسيوم

BT1 سبائك 
NT1 إضافات الكالسيوم 

NT1 سبائك الكالسيوم القاعدية 

 سبائك الكالسيوم القاعدية

*BT1 سبائك الكالسيوم 

 سبائك الكاليفورنيوم

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1978-10-23 

*BT1 سبائك أكتينيدية 

 سبائك الكروم

1996-11-13 

UF سبائك سكرومال 

UF 50-سبيكةkh4n6g12f2v 
UF سبيكة-co64cr29w4 

UF سبيكة-co66cr29w4 

UF سبيكة-ehi 868 
UF سبيكة-ehp-567 

UF سبيكة-fe48cr24ni24 

UF  سبيكةin 519 
UF سبيكة-in-519 

UF سبيكة-khn60b 

UF سبيكة-khn60v 

UF سبيكة-ni60cr25w15 

UF سبيكة-ni65mo16cr15wa 
UF سبيكة-ni78cr16al4 

UF سبيكة-vzh98 

UF  702سبيكة إنكونل 
UF سبيكة الرزستال 

UF 000-سبيكة الفوالذkh20n20 

UF 1-سبيكة الفوالذ-kh18n20t3p 
UF 37-سبيكة الفوالذkhn3t 

UF 40-سبيكة الفوالذkh2n5sm 

UF سبيكة الفوالذ-k26kht1 
UF سبيكة الفوالذ-kh12n20t3p 

UF سبيكة الفوالذ-kh18n22v2t2 

UF سبيكة الفوالذ-khn35vt 
UF سبيكة الفوالذ-vzh102 

UF سبيكة رفراكتالوي 

UF  156ستلّيت 
UF  كرومي -فوالذ نيكلي 

UF  900 -مانوريت 

SF سبيكة-okh12n13m 
SF 60-سبيكة الفوالذkh3g8n8v 

*BT1 سبائك العناصر االنتقالية 

NT1 إضافات الكروم 
NT2 سبيكة-ni65mo28fes 

NT3  سبيكة هاستلويb 

NT2 سبيكة-zr98sn-2 
NT3  2سبيكة زيركالوي 

NT2 سبيكة-zr98sn-4 

NT3  4سبيكة زيركالوي 
NT2 سبيكة الفوالذ-crmo 

NT2 سبيكة الفوالذ-crni 

NT2 سبيكة الفوالذ-mncumo 
NT3 سبيكة-astm-a537 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni3cr 

NT2 سبيكة الفوالذ-nicr 

NT2 سبيكة الفوالذ-nicrmo 

NT2 سبيكة الفوالذ-nimocr 

NT1  تبعثر نيكل كروم- td 
NT1 توفت 

NT1  سبائكni-o-nel 

NT1 سبائك أديمت 
NT2  500أديمت 

NT2 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 

NT3  700أديمت 
NT1 سبائك أساسها الكروم 

NT2 سبيكة-mo-re-2 

NT1 سبيكة-b-1900 
NT1 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 

NT2  188سبيكة هاينس 
NT1 سبيكة-co43cr20fe18ni13w3 

NT2 هافار 

NT1 سبيكة-co54cr20w15ni10 

NT2 سبيكة-hs-25 

NT2  25سبيكة هاينس 

NT1 سبيكة-co60cr30w4 
NT2  6ستلّيت 

NT1 سبيكة-d-979 

NT1 سبيكة-fe40ni35cr22 
NT1 سبيكة-fe44ni33cr21 

NT2  800سبيكة إنكولويh 

NT1 سبيكة-fe46ni33cr21 
NT2  800سبيكة إنكولوي 

NT2  802سبيكة إنكولوي 

NT1  سبيكةge 2541 
NT1 سبيكة-in-102 

NT1 سبيكة-khn50mbvyu 

NT1 سبيكة-mar-m246 
NT1 سبيكة-mn-21 

NT1 سبيكة-mo-re-1 

NT1 سبيكة-mp35n 
NT1 سبيكة-ni41fe40cr16nb3 

NT2  706سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 
NT2  825سبيكة إنكولوي 

NT1 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

NT2  سبيكة نيمونيكpe16 
NT1 سبيكة-ni45fe34cr20 

NT1 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT2 سبيكة-in-939 

NT1 سبيكة-ni49cr22fe18mo9 

NT2  سبيكة هاستلويx 
NT1 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 

NT2  105سبيكة نيمونيك 

NT1 سبيكة-ni50cr22fe18mo9 
NT2  سبيكة هاستلويxr 

NT1 سبيكة-ni50mo32cr15si3 

NT1 سبيكة-ni51cr48 
NT2  671سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 

NT2  718سبيكة إنكونل 
NT1 سبيكة-ni54cr22co13mo9 

NT2  617سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 
NT2  سبيكة هاستلويc 

NT1 سبيكة-ni55co17cr15mo5al4ti4 

NT2 أسترولوي-سبيكة 
NT1 سبيكة-ni55cr19co11mo10ti3 

NT2  سبيكةrene 41 

NT1 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 
NT2 سبيكة 

NT1 سبيكة-ni59cr20co17ti2 

NT1 سبيكة-ni59cr30fe9 
NT2  690سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT2 سبيكة-in-100 
NT1 سبيكة-ni60fe24cr16 

NT2 سبيكة نكروم 

NT1 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 
NT2 سبيكة-in-738 

NT1 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 

NT2  625سبيكة إنكونل 
NT1 سبيكة-ni61cr23fe14 

NT1 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 

NT2  سبيكة هاستلويs 

NT1 سبيكة-ni65cr25mo10 

NT2  86سبيكة نيمونيك 

NT1 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 
NT2  8 -إينور 

NT2  سبيكة هاستلويn 

NT1 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 
NT2  سبائك إنكونلx750 

NT1 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 

NT2  82سبيكة إنكونل 
NT1 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT2  713سبيكة إنكونلc 

NT1 سبيكة-ni75cr12al6mo5 
NT2  713سبيكة إنكونلlc 

NT1 سبيكة-ni76cr15fe8 
NT2  600سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni76cr20ti2 

NT2  80سبيكة نيمونيكa 

NT1 سبيكة-ni77cr20ti2 

NT1 سبيكة-ni78cr21 

NT1 سبيكة-ni80cr20 
NT1 سبيكة-ra-333 

NT1  سبيكةrene 100 

NT1  سبيكةrene 80 
NT1  سبيكةrene 95 

NT1 سبيكة-s-590 

NT1 سبيكة-s-816 
NT1 سبيكة-ti78cr11mo7al3 

NT1 سبيكة-ti88mo8al3 

NT1 سبيكة-ti91al5cr2 
NT1  سبيكةtribaloy 400 

NT1  سبيكةtribaloy 800 

NT1 سبيكة-v-36 
NT1 سبيكة-v87cr9fe3 

NT1 أسكولوي-سبيكة 

NT1 سبيكة إليّوم 
NT1  901سبيكة إنكولوي 

NT1 سبيكة الفوالذ-cd-4mcu 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 
NT2 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr2mo 

NT2 سبيكة-astm-a542 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr2mov 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr2nimov 
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NT1 سبيكة الفوالذ-cr5mo 

NT1 سبيكة الفوالذ-cralnimo 
NT1 سبيكة الفوالذ-crmov 

NT1 سبيكة الفوالذ-ni3crmo 

NT2 سبيكة-astm-a543 
NT1 سبيكة الفوالذ-ni3crmov 

NT1 سبيكة الفوالذ-ni4crw 

NT1 سبيكة المغنزيوم-zr 
NT1 سكالويسبيكة دي 

NT1 سبيكة سوبرترم 

NT1 سبيكة كانتال 
NT1 سبيكة كونل 

NT1 سبيكة ال كبريتية 

NT1 50سبيكة نيكروبراز 
NT1  115سبيكة نيمونيك 

NT1  875سبيكة هوسكنز 

NT1  9سيكروموm 
NT1  نيكل -فوالذ كروم 

NT2 دوركو 

NT2 سبائك تِمكن 
NT2 سبيكة-d-9 

NT2 سبيكة االندورو 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 

NT3 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 
NT3 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 
NT3 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 

NT3 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 

NT3 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 

NT3 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 

NT3 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 

NT3 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 بيكة الفوالذس-cr18ni9 
NT3 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 
NT3 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 

NT3 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 
NT3 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT3 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 

NT3 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 

NT3 سبيكة-hk-40 
NT3 310-صدأسبيكة فوالذ ال ي 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 

NT3 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

NT2 303-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 329-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 7-سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT2 سبيكة فوالذ ال يصدأ-ph-15-7-mo 

NT2 فوالذ عالي الكربون 
NT2  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

NT3 سبيكة-m-813 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT4  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT4 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT4 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT4 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT3 ذسبيكة الفوال-cr17ni13mo2ti 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

NT4 سبيكة-a-286 
NT1 فوالذ كرومي 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr12 

NT3 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr12al 
NT3 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr12mov 

NT3 سبيكة-ht-9 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr13 

NT3 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16 
NT3 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 
NT3  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17mo 

NT3 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni4mo3 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr25 
NT3 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr9mo 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 
NT2 406-أسبيكة فوالذ ال يصد 

NT2  موليبدنيوم -فوالذ كروم 

NT3  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

NT4 سبيكة-m-813 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 
NT4  الفوالذسبيكة-cr16ni8mo2 

NT5  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT5 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 
NT5 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT5 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT4 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

NT5 سبيكة-a-286 

NT2 فوالذ مغنطيسي-ks 
NT2 ميديوال 

NT1 كولمونوي 

NT1  ُِ  ُمحُّ
NT1 معدن ميسكو 

NT1 نيكل قاسي 

 سبائك الكوبالت

1996-11-13 
*BT1 سبائك العناصر االنتقالية 

NT1 إضافات الكوبالت 

NT2 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 
NT3  سبيكة نيمونيكpe16 

NT2 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 

NT3  سبيكة هاستلويs 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 

NT3 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبائك أديمت 
NT2  500أديمت 

NT2 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 

NT3  700أديمت 
NT1 سبائك أساسها الكوبالت 

NT2  سبائكmar-m509 

NT2 سبائك هاينس 
NT3 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 

NT4  188سبيكة هاينس 

NT3 سبيكة-co54cr20w15ni10 
NT4 سبيكة-hs-25 

NT4  25سبيكة هاينس 

NT3 سبيكة-co60cr30w4 
NT4  6ستلّيت 

NT2 سبيكة-co43cr20fe18ni13w3 

NT3 هافار 
NT2 سبيكة-co50fe50 

NT3 سبيكة برمندور 

NT2 سبيكة-co52fe35v10 
NT2  سبيكةtribaloy 400 

NT2  سبيكةtribaloy 800 

NT2 سبيكة ستْلّيت 
NT3 سبيكة-co54cr20w15ni10 

NT4 سبيكة-hs-25 

NT4  25سبيكة هاينس 
NT3 سبيكة-co60cr30w4 

NT4  6ستلّيت 

NT3 سبيكة-hs-31 
NT1 سبائك ألينكو 

NT1 سبائك تِمكن 

NT1 سبيكة-b-1900 
NT1 سبيكة-fe44ni33cr21 

NT2  800سبيكة إنكولويh 

NT1 سبيكة-fe53ni29co18 
NT2 )كوفار )عالمة تجارية 

NT1 سبيكة-mar-m246 

NT1 سبيكة-mp35n 
NT1 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT2 سبيكة-in-939 

NT1 سبيكة-ni49cr22fe18mo9 
NT2  سبيكة هاستلويx 

NT1 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 

NT2  105سبيكة نيمونيك 

NT1 سبيكة-ni54cr22co13mo9 

NT2  617سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 
NT2  سبيكة هاستلويc 

NT1 سبيكة-ni55co17cr15mo5al4ti4 

NT2 أسترولوي-سبيكة 
NT1 سبيكة-ni55cr19co11mo10ti3 

NT2  سبيكةrene 41 

NT1 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 
NT2 سبيكة 

NT1 سبيكة-ni59cr20co17ti2 

NT1 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 
NT2 سبيكة-in-100 

NT1 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 
NT2 سبيكة-in-738 

NT1 سبيكة-ni65mo28fes 

NT2  سبيكة هاستلويb 

NT1 سبيكة-ra-333 

NT1  سبيكةrene 100 

NT1  سبيكةrene 80 
NT1  سبيكةrene 95 

NT1 سبيكة-s-590 

NT1 سبيكة-s-816 
NT1 سبيكة-v-36 

NT1 سبيكة-yundk 25ba 

NT1 سبيكة سوبرترم 
NT1 سبيكة كانتال 

NT1 سبيكة كونل 

NT1 كونيكو-سبيكة 
NT1  115سبيكة نيمونيك 

NT1 سبيكة هيبركو 

NT1 فوالذ مغنطيسي-ks 
NT1 كربولوي 

NT1  ُِ  ُمحُّ

 سبائك الكوريوم

1996-07-18 
UF سبائك الكوريوم القاعدية 

*BT1 سبائك أكتينيدية 

NT1 إضافات الكوريوم 

 سبائك الكوريوم القاعدية

1996-07-18 

USE سبائك الكوريوم 



 سبائك الالنتانوم 414 سبائك الموليبدنوم

 

 

 سبائك الالنتانوم

*BT1 سبائك األتربة النادرة 
NT1 إضافات الالنتانوم 

NT2 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 

NT3 188نس سبيكة هاي 
NT1 سبائك الالنتانوم القاعدية 

NT1 معدن الخليط الكلوريدي 

 سبائك الالنتانوم القاعدية

*BT1 سبائك الالنتانوم 

 سبائك اللوتيسيوم

*BT1 سبائك األتربة النادرة 

NT1 إضافات اللوتيسيوم 
NT1 سبائك اللوتيسيوم القاعدية 

 سبائك اللوتيسيوم القاعدية

*BT1 سبائك اللوتيسيوم 

 بائك الليتيومس

BT1 سبائك 
NT1 إضافات الليتيوم 

NT1 سبائك الليتيوم القاعدية 

 سبائك الليتيوم القاعدية

*BT1 سبائك الليتيوم 

 سبائك المغنيزيوم

BT1 سبائك 

NT1 إضافات المغنيزيوم 
NT2 سبيكة-al95cu4 

NT3 دورالومين 

NT2 بوندور-سبيكة 
NT2 سبيكة زاماك 

NT1 دوراناليوم 

NT1 سبائك المغنيزيوم القاعدية 
NT2 سبيكة المغنزيوم-zr 

NT2 سبيكة المغنيزيوم-az31b 

NT2 سبيكة المغنيزيوم-ek 
NT2 سبيكة المغنيزيوم-ez 

NT2 سبيكة المغنيزيوم-hk31a 

NT2 ماغنوكس 
NT1 سبيكة المغناليوم 

 سبائك المغنيزيوم القاعدية

*BT1 سبائك المغنيزيوم 

NT1 سبيكة المغنزيوم-zr 
NT1 سبيكة المغنيزيوم-az31b 

NT1 سبيكة المغنيزيوم-ek 

NT1 سبيكة المغنيزيوم-ez 
NT1 سبيكة المغنيزيوم-hk31a 

NT1 ماغنوكس 

 سبائك المنغنيز

1996-11-13 

UF 40-سبيكة الفوالذk14g18f 

UF 40-سبيكة الفوالذkh13n8g8 
UF سبيكة الفوالذ-cr13mn8ni8 

*BT1 سبائك العناصر االنتقالية 

NT1 إضافات المنغنيز 
NT2 دورانيكل 

NT2 دوريرون 

NT2 سبيكة-al95cu4 
NT3 دورالومين 

NT2 سبيكة-fe40ni35cr22 

NT2 سبيكة-fe53ni29co18 
NT3 )كوفار )عالمة تجارية 

NT2 سبيكة-hs-31 

NT2 سبيكة-n28t3 
NT2 سبيكة-ni66cu32 

NT3  400سبيكة مونل 

NT2 سبيكة-ni78cr21 
NT2 سبيكة-v-36 

NT2 أسكولوي-سبيكة 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 
NT2 سبيكة المغنيزيوم-az31b 

NT2 بوندور-سبيكة 

NT2 سبيكة ديسكالوي 
NT2 ميديوال 

NT2 نيكل قاسي 

NT1 سبائك المنغنيز القاعدية 

NT1 سبائك هويسلر 

NT1 سبيكة-co43cr20fe18ni13w3 
NT2 هافار 

NT1 سبيكة-mo-re-1 

NT1 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 
NT2  82سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni94mn3al2 

NT2 ألوِمل 
NT1 سبيكة-s-816 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 

NT2 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-mncumo 

NT2 سبيكة-astm-a537 

NT1 سبيكة الفوالذ-mnmo 
NT2 سبيكة الفوالذ-astm-a302 

NT1 الفوالذ سبيكة-mnnimo 

NT2 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 
NT1 سبيكة الفوالذ-mnnimov 

NT1 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT1 فوالذ هدفيلد المنغنيزي 
NT1 منغنين 

 سبائك المنغنيز القاعدية

*BT1 سبائك المنغنيز 

 سبائك الموليبدنوم

1996-11-13 

UF سبيكة-ehp-496 

UF سبيكة-ehp-567 
UF سبيكة-n55m20v25 

UF سبيكة-n65m20v15 

UF سبيكة-ni65mo16cr15wa 
UF سبيكة-ni80fe16mo4 

UF سبيكة الفوالذ-cr26ni5mo-l 

UF سبيكة رفراكتالوي 
UF 44-سبيكة فوالذ ال يصدأln 

*BT1 سبائك العناصر االنتقالية 

NT1 إضافات الموليبدنوم 
NT2 سبيكة-ti90al6 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr12mov 
NT3 سبيكة-ht-9 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17mo 

NT3 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr2mo 

NT3 سبيكة-astm-a542 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr2mov 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr2nimov 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr5mo 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr9mo 

NT2 سبيكة الفوالذ-cralnimo 

NT2 سبيكة الفوالذ-crmo 

NT2 سبيكة الفوالذ-crmov 

NT2 سبيكة الفوالذ-mncumo 

NT3 سبيكة-astm-a537 
NT2 سبيكة الفوالذ-mnmo 

NT3 سبيكة الفوالذ-astm-a302 

NT2 سبيكة الفوالذ-mnnimo 
NT3 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 

NT2 لفوالذسبيكة ا-mnnimov 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni3crmo 
NT3 سبيكة-astm-a543 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni3crmov 

NT2 سبيكة الفوالذ-nicrmo 
NT2 سبيكة الفوالذ-nimocr 

NT1  سبائكni-o-nel 

NT1 سبائك أديمت 
NT2  500أديمت 

NT2 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 

NT3  700أديمت 
NT1 لقاعديةسبائك الموليبدنوم ا 

NT2 سبيكة-mo99 

NT3 سبيكة-tzm 
NT3 سبيكة-zm-2a 

NT2 سبيكة-mo99b 
NT1 سبائك تِمكن 

NT1 سبيكة-b-1900 

NT1 سبيكة-co43cr20fe18ni13w3 
NT2 هافار 

NT1 سبيكة-d-979 

NT1 سبيكة-in-102 
NT1 سبيكة-khn50mbvyu 

NT1 سبيكة-mar-m246 

NT1 سبيكة-mn-21 
NT1 سبيكة-mp35n 

NT1 سبيكة-n-10m 

NT1 سبيكة-n-9m 
NT1 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 

NT2  825سبيكة إنكولوي 

NT1 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 
NT2  سبيكة نيمونيكpe16 

NT1 سبيكة-ni49cr22fe18mo9 

NT2  سبيكة هاستلويx 
NT1 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 

NT2  105سبيكة نيمونيك 

NT1 سبيكة-ni50cr22fe18mo9 
NT2 هاستلوي  سبيكةxr 

NT1 سبيكة-ni50mo32cr15si3 

NT1 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 
NT2  718سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni54cr22co13mo9 

NT2  617سبيكة إنكونل 
NT1 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 

NT2  سبيكة هاستلويc 

NT1 سبيكة-ni55co17cr15mo5al4ti4 
NT2 أسترولوي-سبيكة 

NT1 سبيكة-ni55cr19co11mo10ti3 

NT2  سبيكةrene 41 
NT1 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 

NT2 سبيكة 

NT1 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 
NT2 سبيكة-in-100 

NT1 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 

NT2 سبيكة-in-738 

NT1 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 

NT2  625سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 
NT2  سبيكة هاستلويs 

NT1 سبيكة-ni65cr25mo10 

NT2  86سبيكة نيمونيك 
NT1 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 

NT2  8 -إينور 

NT2  سبيكة هاستلويn 
NT1 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT2  713سبيكة إنكونلc 

NT1 سبيكة-ni75cr12al6mo5 
NT2  713سبيكة إنكونلlc 

NT1 سبيكة-ni79fe16mo4 
NT1 سبيكة-nx-188 

NT1 سبيكة-ra-333 

NT1  سبيكةrene 100 

NT1  سبيكةrene 80 

NT1  سبيكةrene 95 

NT1 سبيكة-s-590 
NT1 سبيكة-s-816 

NT1 سبيكة-ti78cr11mo7al3 

NT1 سبيكة-ti88mo8al3 
NT1 سبيكة-ti89al6mo3 

NT1 سبيكة-ti90al6mo3 

NT1 سبيكة-ti90mo7al2 
NT1 سبيكة-ti91al4mo3 

NT1 سبيكة-ti91al5cr2 

NT1  سبيكةtribaloy 400 
NT1  سبيكةtribaloy 800 

NT1 سبيكة-v-36 

NT1 سبيكة إليّوم 
NT1  901سبيكة إنكولوي 

NT1 سبيكة الفوالذ-cd-4mcu 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni4mo3 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 

NT1 سبيكة الفوالذ-in-787 
NT1 سبيكة ديسكالوي 

NT1  سبيكة فوالذ ال يصدأm-50 

NT1  115سبيكة نيمونيك 
NT1  9سيكروموm 

NT1  موليبدنيوم -فوالذ كروم 

NT2  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 



 سبائك الموليبدنوم القاعدية 415 سبائك النيكل

 

 

NT3 سبيكة-m-813 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT4  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT4 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT4 316- يصدأسبيكة فوالذ الl 

NT4 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 
NT3 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

NT4 سبيكة-a-286 

NT1 كلوريمت 
NT1  ُِ  ُمحُّ

 سبائك الموليبدنوم القاعدية

SF سبيكة-tzc 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 
NT1 سبيكة-mo99 

NT2 سبيكة-tzm 

NT2 سبيكة-zm-2a 
NT1 سبيكة-mo99b 

 سبائك النبتونيوم

UF سبائك النبتونيوم القاعدية 
*BT1 سبائك أكتينيدية 

NT1 إضافات النبتونيوم 

 سبائك النبتونيوم القاعدية

USE سبائك النبتونيوم 

 سبائك النحاس

1996-11-13 

UF سبيكة-ge 

*BT1 سبائك العناصر االنتقالية 
NT1 إضافات النحاس 

NT2 دورانيكل 

NT2 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 
NT3  سبيكة نيمونيكpe16 

NT2 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT3 سبيكة-in-100 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr2mov 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr2nimov 

NT2 سبيكة الفوالذ-crmov 
NT2 سبيكة الفوالذ-crni 

NT2 سبيكة الفوالذ-mncumo 

NT3 سبيكة-astm-a537 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni3cr 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni4crw 
NT2 سبيكة الفوالذ-nicr 

NT2 سبيكة الفوالذ-nicrmo 

NT1  سبائكni-o-nel 
NT1 سبائك النحاس القاعدية 

NT2 برونز 

NT2 برونز التنغستين 
NT2 سبائك نيكولين 

NT2 سبائك هويسلر 

NT2 سبيكة-cu52ni47 
NT3 كونستنتان 

NT2 سبيكة-cu70ni30 

NT2 سبيكة-cu90ni10 
NT2 سبيكة معدن األونصة 

NT2 معدن مونتس 

NT2 منغنين 
NT2 نحاس أصفر 

NT3  ألفا -نحاس أصفر 

NT3  بتا -نحاس أصفر 
NT1 سبيكة-al95cu4 

NT2 دورالومين 

NT1  سبيكةheddur 
NT1 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 

NT2 825يكة إنكولوي سب 

NT1 سبيكة-ni66cu32 

NT2  400سبيكة مونل 

NT1 سبيكة-yundk 25ba 
NT1 سبيكة إليّوم 

NT1 سبيكة الفوالذ-cd-4mcu 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 
NT2  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT1 سبيكة الفوالذ-in-787 

NT1 سبيكة المغناليوم 
NT1 بوندور-سبيكة 

NT1 سبيكة زاماك 

NT1 كونيكو-سبيكة 
NT1 لينيت 

 سبائك النحاس القاعدية

1996-06-28 

UF )رزيستال )سبائك النحاس القاعدية 
UF سبيكة الفضة والنيكل 

UF فضة ألمانية 

UF نحاس أبيض 

*BT1 سبائك النحاس 

NT1 برونز 

NT1 برونز التنغستين 
NT1 سبائك نيكولين 

NT1 سبائك هويسلر 

NT1 سبيكة-cu52ni47 
NT2 كونستنتان 

NT1 سبيكة-cu70ni30 

NT1 سبيكة-cu90ni10 
NT1 سبيكة معدن األونصة 

NT1 معدن مونتس 

NT1 منغنين 
NT1 نحاس أصفر 

NT2  ألفا -نحاس أصفر 

NT2  بتا -نحاس أصفر 

 سبائك النيكل

1996-11-13 

UF سبيكة-fe48cr24ni24 
UF  سبيكةin 519 

UF سبيكة-in-519 

UF سبيكة الرزستال 
UF سبيكة الفضة والنيكل 

UF سبيكة الفوالذ-(astm-a350 )gr3 

UF 20-سبيكة الفوالذn14 
UF سبيكة الفوالذ-cr21ni5ti 

UF سبيكة الفوالذ-cr22ni5ti 

UF سبيكة الفوالذ-cr26ni5mo-l 
UF سبيكة الفوالذ-din-1-6348 

UF سبيكة الفوالذ-ni3mov 

UF سبيكة الفوالذ-ni4 
UF سبيكة الفوالذ-okh21n5t 

UF سبيكة الفوالذ-okh22n5t 

UF سبيكة رفراكتالوي 

UF 44-سبيكة فوالذ ال يصدأln 

UF ( سبيكة نيتينولni  وti) 

UF فضة ألمانية 
UF  900 -مانوريت 

UF نحاس أبيض 

*BT1 سبائك العناصر االنتقالية 
NT1 إضافات النيكل 

NT2 سبيكة-zr98sn-2 

NT3  2سبيكة زيركالوي 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr2mov 
NT2 سبيكة الفوالذ-cralnimo 

NT2 سبيكة الفوالذ-crmo 

NT2 سبيكة الفوالذ-crmov 
NT2 سبيكة الفوالذ-crni 

NT2 سبيكة الفوالذ-mncumo 

NT3 سبيكة-astm-a537 
NT2 سبيكة الفوالذ-mnnimo 

NT3 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 

NT2 سبيكة الفوالذ-nimocr 
NT2 سبيكة معدن األونصة 

NT1 أوثونول 
NT1  سبائكni-o-nel 

NT1 سبائك ألينكو 

NT1 سبائك النيكل القاعدية 
NT2  تبعثر نيكل كروم- td 

NT2 توفت 

NT2 دورانيكل 
NT2 سبائك أديمت 

NT3  500أديمت 

NT3 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 
NT4  700أديمت 

NT2 سبائك إنكونل 

NT3 سبيكة-ni41fe40cr16nb3 
NT4  706سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT4 سبيكة-in-939 
NT3 سبيكة-ni51cr48 

NT4  671سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 
NT4  718سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni54cr22co13mo9 

NT4  617سبيكة إنكونل 
NT3 سبيكة-ni59cr30fe9 

NT4  690سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 
NT4 سبيكة-in-100 

NT3 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 

NT4 سبيكة-in-738 
NT3 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 

NT4  625سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni61cr23fe14 
NT3 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 

NT4  سبائك إنكونلx750 

NT3 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 
NT4  82سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT4  713سبيكة إنكونلc 
NT3 سبيكة-ni75cr12al6mo5 

NT4  713سبيكة إنكونلlc 

NT3 سبيكة-ni76cr15fe8 

NT4  600سبيكة إنكونل 

NT3  700سبيكة إنكونل 

NT3  738سبيكة إنكونل 
NT3  739سبيكة إنكونل 

NT2 سبائك هاستلوي 

NT3 سبيكة-ni49cr22fe18mo9 
NT4  سبيكة هاستلويx 

NT3 سبيكة-ni50cr22fe18mo9 

NT4  سبيكة هاستلويxr 
NT3 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 

NT4  سبيكة هاستلويc 

NT3 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 
NT4  سبيكة هاستلويs 

NT3 سبيكة-ni65mo28fes 
NT4  سبيكة هاستلويb 

NT3 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 

NT4  8 -إينور 

NT4  سبيكة هاستلويn 

NT2 سبيكة-b-1900 

NT2 سبيكة-in-102 
NT2 سبيكة-in-853 

NT2 سبيكة-mar-m246 

NT2 سبيكة-mn-21 
NT2 سبيكة-mo-re-2 

NT2 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 

NT3  825سبيكة إنكولوي 
NT2 سبيكة-ni45fe34cr20 

NT2 سبيكة-ni50mo32cr15si3 

NT2 سبيكة-ni55co17cr15mo5al4ti4 
NT3 أسترولوي-سبيكة 

NT2 سبيكة-ni55cr19co11mo10ti3 

NT3  سبيكةrene 41 
NT2 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 

NT3 سبيكة 

NT2 سبيكة-ni77cr20ti2 
NT2 سبيكة-ni78cr21 

NT2 سبيكة-ni79fe16mo4 

NT2 سبيكة-ni94mn3al2 
NT3 ألوِمل 

NT2 سبيكة-nx-188 

NT2 سبيكة-ra-333 
NT2  سبيكةrene 100 

NT2  سبيكةrene 80 

NT2  سبيكةrene 95 
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NT2 سبيكة إليّوم 

NT2  901سبيكة إنكولوي 
NT2 سبيكة كونل 

NT2 سبيكة مونل 

NT3 سبيكة-ni66cu32 
NT4  400سبيكة مونل 

NT2 50سبيكة نيكروبراز 

NT2 سبيكة نيمونيك 
NT3 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

NT4  سبيكة نيمونيكpe16 

NT3 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 
NT4  105سبيكة نيمونيك 

NT3 سبيكة-ni59cr20co17ti2 

NT3 سبيكة-ni65cr25mo10 
NT4  86سبيكة نيمونيك 

NT3 سبيكة-ni76cr15fe8 

NT4  600سبيكة إنكونل 
NT3 سبيكة-ni76cr20ti2 

NT4  80سبيكة نيمونيكa 

NT3  115سبيكة نيمونيك 
NT3  115سبيكة نيمونيكa 

NT2 كرومل 

NT3 سبيكة-ni60fe24cr16 
NT4 سبيكة نكروم 

NT3 سبيكة-ni80cr20 

NT2 كلوريمت 
NT2 كولمونوي 

NT1 سبائك نيكولين 

NT1 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 
NT2  188سبيكة هاينس 

NT1 سبيكة-co43cr20fe18ni13w3 

NT2 هافار 
NT1 سبيكة-co54cr20w15ni10 

NT2 سبيكة-hs-25 

NT2  25سبيكة هاينس 

NT1 سبيكة-co60cr30w4 

NT2  6ستلّيت 

NT1 سبيكة-cu52ni47 
NT2 كونستنتان 

NT1 سبيكة-d-979 

NT1 سبيكة-fe40ni35cr22 
NT1 سبيكة-fe44ni33cr21 

NT2  800سبيكة إنكولويh 

NT1 سبيكة-fe46ni33cr21 
NT2 800لوي سبيكة إنكو 

NT2  802سبيكة إنكولوي 

NT1 سبيكة-fe53ni29co18 
NT2 )كوفار )عالمة تجارية 

NT1 سبيكة-hs-31 
NT1 سبيكة-mo-re-1 

NT1 سبيكة-mp35n 

NT1 سبيكة-n28t3 

NT1 سبيكة-s-590 

NT1 سبيكة-s-816 

NT1 سبيكة-v-36 
NT1 سبيكة-yundk 25ba 

NT1 أسكولوي-سبيكة 

NT1 سبيكة إنفار 
NT1 سبيكة الفوالذ-cd-4mcu 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 
NT2  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni4mo3 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 
NT2 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr2nimov 

NT1 سبيكة الفوالذ-in-787 
NT1 سبيكة الفوالذ-mnnimov 

NT1 سبيكة الفوالذ-ni3cr 

NT1 سبيكة الفوالذ-ni3crmo 
NT2 سبيكة-astm-a543 

NT1 سبيكة الفوالذ-ni3crmov 

NT1 سبيكة الفوالذ-ni4crw 
NT1 سبيكة الفوالذ-nicr 

NT1 سبيكة الفوالذ-nicrmo 

NT1 سبيكة الفوالذ والنيكل 
NT2 سبيكة ال كبريتية 

NT1 الّويسبيكة برم 

NT1 سبيكة ديسكالوي 

NT1 سبيكة سوبرترم 

NT1 سبيكة فوالذ ال يصدأ-jbk-75 
NT1 كونيكو-سبيكة 

NT1  نيكل -فوالذ كروم 

NT2 دوركو 
NT2 سبائك تِمكن 

NT2 سبيكة-d-9 

NT2 سبيكة االندورو 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 

NT3 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

NT3 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

NT3 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 
NT3 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 

NT3 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 

NT3 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 
NT3 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 

NT3 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

NT3 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 
NT2 بيكة الفوالذس-cr19ni10 

NT3 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 
NT3 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 

NT3 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT3 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 

NT3 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 

NT3 سبيكة-hk-40 
NT3 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 

NT3 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

NT2 303-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 329-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 7-سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT2 سبيكة فوالذ ال يصدأ-ph-15-7-mo 

NT2 فوالذ عالي الكربون 

NT2  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

NT3 سبيكة-m-813 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT3 والذسبيكة الف-cr15ni15motib 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 
NT4  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 
NT4 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT4 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT4 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

NT4 سبيكة-a-286 
NT1 معدن ميسكو 

NT1 منغنين 

NT1 نيكل قاسي 

 سبائك النيكل القاعدية

1996-11-27 
UF  79سبيطوnm 

UF سبيكة-ehi 826 

UF سبيكة-ehi 868 
UF سبيكة-ehp-199 

UF سبيكة-ehp-496 

UF سبيكة-ehp-567 
UF سبيكة-gmr-235 

UF  سبيكةhd 8077 

UF سبيكة-hd-8077 
UF سبيكة-kh20n80t 

UF سبيكة-khn56vmtyu 

UF سبيكة-khn60b 
UF سبيكة-khn60v 

UF سبيكة-khn60vt 

UF سبيكة-khn67vmtyu 
UF سبيكة-khn77tyu 

UF سبيكة-m-252 

UF  سبيكةma 754 
UF سبيكة-ma-754 

UF  سبيكةmm-0011 

UF سبيكة-mm-0011 
UF سبيكة-n55m20v25 

UF سبيكة-n65m20v15 

UF سبيكة-ni42fe36cr12mo6ti3 
UF سبيكة-ni45cr23fe19co3mo3w3 

UF سبيكة-ni56cr21w10mo5fe4al2 

UF سبيكة-ni58cr14co8al4mo4nb4w4 
UF سبيكة-ni60cr14co10ti5mo4w4al3 

UF سبيكة-ni60cr25w15 

UF سبيكة-ni65mo16cr15wa 
UF سبيكة-ni67cr19mo5w5ti3 

UF سبيكة-ni68cr15w6al3mo3fe2 

UF سبيكة-ni80fe16mo4 

UF سبيكة-vzh98 

UF سبيكة-waz-16 
UF  سبيكة برمالّويc 

UF سبيكة نيكل قاعدية 

*BT1 سبائك النيكل 
NT1  تبعثر نيكل كروم- td 

NT1 توفت 

NT1 دورانيكل 
NT1 سبائك أديمت 

NT2  500أديمت 

NT2 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 
NT3  700أديمت 

NT1 سبائك إنكونل 

NT2 سبيكة-ni41fe40cr16nb3 
NT3  706سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT3 سبيكة-in-939 

NT2 سبيكة-ni51cr48 

NT3  671سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 
NT3  718سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni54cr22co13mo9 

NT3  617سبيكة إنكونل 
NT2 سبيكة-ni59cr30fe9 

NT3  690سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 
NT3 سبيكة-in-100 

NT2 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 

NT3 سبيكة-in-738 
NT2 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 

NT3  625سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni61cr23fe14 
NT2 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 

NT3  سبائك إنكونلx750 

NT2 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 
NT3  82سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT3  713سبيكة إنكونلc 
NT2 سبيكة-ni75cr12al6mo5 

NT3  713سبيكة إنكونلlc 

NT2 سبيكة-ni76cr15fe8 
NT3  600سبيكة إنكونل 

NT2  700سبيكة إنكونل 

NT2  738سبيكة إنكونل 
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NT2  739سبيكة إنكونل 

NT1 سبائك هاستلوي 
NT2 سبيكة-ni49cr22fe18mo9 

NT3 استلوي سبيكة هx 

NT2 سبيكة-ni50cr22fe18mo9 
NT3  سبيكة هاستلويxr 

NT2 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 

NT3  سبيكة هاستلويc 
NT2 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 

NT3  سبيكة هاستلويs 

NT2 سبيكة-ni65mo28fes 
NT3  سبيكة هاستلويb 

NT2 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 

NT3  8 -إينور 
NT3  سبيكة هاستلويn 

NT1 سبيكة-b-1900 

NT1 سبيكة-in-102 
NT1 سبيكة-in-853 

NT1 سبيكة-mar-m246 

NT1 سبيكة-mn-21 
NT1 سبيكة-mo-re-2 

NT1 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 

NT2  825سبيكة إنكولوي 
NT1 سبيكة-ni45fe34cr20 

NT1 سبيكة-ni50mo32cr15si3 

NT1 سبيكة-ni55co17cr15mo5al4ti4 
NT2 أسترولوي-سبيكة 

NT1 ةسبيك-ni55cr19co11mo10ti3 

NT2  سبيكةrene 41 
NT1 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 

NT2 سبيكة 

NT1 سبيكة-ni77cr20ti2 
NT1 سبيكة-ni78cr21 

NT1 سبيكة-ni79fe16mo4 

NT1 سبيكة-ni94mn3al2 

NT2 ألوِمل 

NT1 سبيكة-nx-188 

NT1 سبيكة-ra-333 
NT1  سبيكةrene 100 

NT1  سبيكةrene 80 

NT1  سبيكةrene 95 
NT1 سبيكة إليّوم 

NT1  901سبيكة إنكولوي 

NT1 سبيكة كونل 
NT1 سبيكة مونل 

NT2 سبيكة-ni66cu32 

NT3  400سبيكة مونل 
NT1 50سبيكة نيكروبراز 

NT1 سبيكة نيمونيك 
NT2 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

NT3  سبيكة نيمونيكpe16 

NT2 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 

NT3  105سبيكة نيمونيك 

NT2 سبيكة-ni59cr20co17ti2 

NT2 سبيكة-ni65cr25mo10 
NT3  86سبيكة نيمونيك 

NT2 سبيكة-ni76cr15fe8 

NT3  600سبيكة إنكونل 
NT2 سبيكة-ni76cr20ti2 

NT3  80سبيكة نيمونيكa 

NT2  115سبيكة نيمونيك 
NT2  115سبيكة نيمونيكa 

NT1 كرومل 

NT2 سبيكة-ni60fe24cr16 
NT3 سبيكة نكروم 

NT2 سبيكة-ni80cr20 

NT1 كلوريمت 
NT1 كولمونوي 

 سبائك النيوبيوم

1996-11-13 

UF سبيكة-fe48cr24ni24 
UF  سبيكةin 519 

UF سبيكة-in-519 

*BT1 سبائك العناصر االنتقالية 
NT1 إضافات النيوبيوم 

NT2 سبيكة-ni45fe34cr20 

NT2 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 
NT3 سبيكة-in-939 

NT2 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 

NT3 سبيكة-in-738 
NT2 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 

NT3  سبائك إنكونلx750 

NT2 سبيكة-yundk 25ba 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 

NT3  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 

NT3 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 
NT3 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 
NT1 سبائك النيوبيوم القاعدية 

NT2 سبيكة-c-103 

NT2 سبيكة-n-10m 
NT2 سبيكة-n-9m 

NT2 سبيكة-nt25a5 

NT1 سبيكة-in-102 
NT1 سبيكة-khn50mbvyu 

NT1 سبيكة-mn-21 

NT1 سبيكة-ni41fe40cr16nb3 
NT2  706سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 

NT2  718سبيكة إنكونل 
NT1 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 

NT2  625سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 
NT2  82سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT2  713سبيكة إنكونلc 

NT1 سبيكة-ni75cr12al6mo5 

NT2  713سبيكة إنكونلlc 

NT1  سبيكةrene 95 
NT1 سبيكة-s-590 

NT1 سبيكة-s-816 

NT1 سبيكة-u90nb7zr3 
NT1 سبيكة-v-36 

NT1 سبيكة-zr97nb3 

NT1 سبيكة الفوالذ-in-787 

 سبائك النيوبيوم القاعدية

1996-07-16 

UF سبيكة-b-66 
UF سبيكة-b-88 

UF سبيكة-c-129y 

UF سبيكة-cb-1 
UF سبيكة-cb-752 

UF سبيكة-d-43 

UF سبيكة-dh-245 
UF سبيكة-fs-85 

UF سبيكة-su31 

UF سبيكة-vus-6 
SF سبيكة-vn-3 

*BT1 سبائك النيوبيوم 

NT1 سبيكة-c-103 
NT1 سبيكة-n-10m 

NT1 سبيكة-n-9m 

NT1 سبيكة-nt25a5 

 سبائك النيوديميوم

*BT1 سبائك األتربة النادرة 

NT1 إضافات النيوديميوم 

NT1 سبائك النيوديميوم القاعدية 

 سبائك النيوديميوم القاعدية

*BT1 سبائك النيوديميوم 

 سبائك الهافنيوم

1995-02-27 
*BT1 سبائك العناصر االنتقالية 

NT1 إضافات الهافنيوم 

NT2  811أستارc 
NT1 سبائك الهافنيوم القاعدية 

NT1 سبيكة-c-103 

NT1 سبيكة-ta90wbhf 

NT2  سبائك التنتاليوم-t111 

 سبائك الهافنيوم القاعدية

*BT1 سبائك الهافنيوم 

 سبائك الهولميوم

*BT1 سبائك األتربة النادرة 

NT1 إضافات الهولميوم 

NT1 سبائك الهولميوم القاعدية 

 سبائك الهولميوم القاعدية

*BT1 سبائك الهولميوم 

 سبائك اليورانيوم

*BT1 سبائك أكتينيدية 
NT1 سبائك اليورانيوم القاعدية 

NT2 سبيكة-u90nb7zr3 

RT إضافات اليورانيوم 

 سبائك اليورانيوم القاعدية

*BT1 سبائك اليورانيوم 

NT1 سبيكة-u90nb7zr3 

 سبائك بين معدنية

1995-11-22 
UF مركبات إلكترونية 

BT1 سبائك 

NT1 كربيد الحديد 
RT أطوار ليفس 

RT أنتيمونيدات 
RT أنصاف المعادن 

RT بوريدات 

RT تلوريدات 
RT زرنيخدات 

RT سليسيدات 

RT سلينيدات 

 سبائك تِّمكن

2000-04-12 

*BT1 سبائك الكوبالت 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 
*BT1  نيكل -فوالذ كروم 

 سبائك حرارية

INIS: 2003-01-06; ETDE: 2002-05-03 

USE سبائك مقاومة للحرارة 

 سبائك زجاجية

INIS: 1984-01-18; ETDE: 2002-06-13 

USE زجاج معدني 

 سبائك سّروبند

2000-04-12 

*BT1 سبائك  الكدميوم 

*BT1 سبائك البزموت القاعدية 

*BT1 سبائك الرصاص 

*BT1 سبائك القصدير 

 سبائك سكرومال

2000-04-12 
USE سبائك األلمنيوم 

USE سبائك الحديد القاعدية 

USE سبائك السيليسيوم 
USE سبائك الكروم 

 سبائك فائقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-01-21 
USE سبائك مقاومة للحرارة 

 سبائك ألم

BT1 سبائك 

RT لحام بالصفر 
RT معادن مالئة 

 سبائك مقاومة التآكل

1996-11-13 

BT1 سبائك 
NT1 سبائك هويسلر 

NT1 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 

NT2  188سبيكة هاينس 
NT1 سبيكة-co54cr20w15ni10 

NT2 سبيكة-hs-25 

NT2  25سبيكة هاينس 
NT1 سبيكة-co60cr30w4 
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NT2  6ستلّيت 

NT1 سبيكة-fe44ni33cr21 
NT2  800سبيكة إنكولويh 

NT1 سبيكة-fe46ni33cr21 

NT2  800سبيكة إنكولوي 
NT2  802سبيكة إنكولوي 

NT1 سبيكة-mo99 

NT2 سبيكة-tzm 
NT2 سبيكة-zm-2a 

NT1 سبيكة-ni41fe40cr16nb3 

NT2  706سبيكة إنكونل 
NT1 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 

NT2  825سبيكة إنكولوي 

NT1 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 
NT2  سبيكة نيمونيكpe16 

NT1 سبيكة-ni45fe34cr20 

NT1 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 
NT2 سبيكة-in-939 

NT1 سبيكة-ni49cr22fe18mo9 

NT2  سبيكة هاستلويx 
NT1 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 

NT2  105سبيكة نيمونيك 

NT1 سبيكة-ni50cr22fe18mo9 
NT2  سبيكة هاستلويxr 

NT1 سبيكة-ni50mo32cr15si3 

NT1 سبيكة-ni51cr48 
NT2  671سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 

NT2  700أديمت 
NT1 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 

NT2  718سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni54cr22co13mo9 
NT2  617سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 

NT2  سبيكة هاستلويc 

NT1 سبيكة-ni55cr19co11mo10ti3 

NT2  سبيكةrene 41 

NT1 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 
NT2 سبيكة 

NT1 سبيكة-ni59cr20co17ti2 

NT1 سبيكة-ni59cr30fe9 
NT2  690سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT2 سبيكة-in-100 
NT1 سبيكة-ni60fe24cr16 

NT2 سبيكة نكروم 

NT1 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 
NT2 سبيكة-in-738 

NT1 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 
NT2  625سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 

NT2  سبيكة هاستلويs 

NT1 سبيكة-ni65cr25mo10 

NT2  86سبيكة نيمونيك 

NT1 سبيكة-ni65mo28fes 
NT2  سبيكة هاستلويb 

NT1 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 

NT2 8 -ور إين 
NT2  سبيكة هاستلويn 

NT1 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 

NT2  سبائك إنكونلx750 
NT1 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 

NT2  82سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni74cr13al6mo4 
NT2  713سبيكة إنكونلc 

NT1 سبيكة-ni75cr12al6mo5 

NT2  713سبيكة إنكونلlc 
NT1 سبيكة-ni76cr15fe8 

NT2  600سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni76cr20ti2 
NT2  80سبيكة نيمونيكa 

NT1 سبيكة-ni77cr20ti2 

NT1 سبيكة-ra-333 
NT1  سبيكةrene 80 

NT1  سبيكةrene 95 

NT1  سبيكةtribaloy 800 
NT1 سبيكة-zr98sn-2 

NT2  2سبيكة زيركالوي 

NT1 سبيكة-zr98sn-4 

NT2  4سبيكة زيركالوي 

NT1  901سبيكة إنكولوي 
NT1 سبيكة الفوالذ-cd-4mcu 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr12 

NT2 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr12al 
NT2 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr12mov 

NT2 سبيكة-ht-9 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr13 

NT2 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr16 

NT2 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 
NT1 يكة الفوالذسب-cr16ni8mo2 

NT2  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 
NT2  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17mo 

NT2 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT2 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 
NT2 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT2 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 

NT2 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni4mo3 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr18 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

NT2 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

NT2 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 

NT2 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 

NT1 الفوالذ سبيكة-cr18ni11nb 
NT2 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 
NT2 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 

NT2 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 

NT2 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 
NT2 302-ذ ال يصدأسبيكة فوال 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 
NT2 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 

NT2 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 

NT2 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT2 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 
NT2 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 

NT2 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr25 
NT2 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 

NT2 سبيكة-hk-40 
NT2 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 

NT2 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

NT2 سبيكة-a-286 
NT1 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

NT1 كولمونوي 

RT ائك هاستلويسب 
RT سبيكة فوالذ ال يصدأ 

RT فوالذ أستينتي 

RT فوالذ فّريتي 

 سبائك مقاومة للحرارة

1996-11-13 

UF سبائك حرارية 

UF سبائك فائقة 
BT1 سبائك 

*BT1 مواد مقاومة للحرارة 

NT1 توفت 
NT1 سبائك أديمت 

NT2  500أديمت 

NT2 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 

NT3  700أديمت 

NT1 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 

NT2  188سبيكة هاينس 
NT1 سبيكة-co54cr20w15ni10 

NT2 سبيكة-hs-25 

NT2  25سبيكة هاينس 
NT1 سبيكة-co60cr30w4 

NT2  6ستلّيت 

NT1 سبيكة-d-979 
NT1 سبيكة-fe44ni33cr21 

NT2  800سبيكة إنكولويh 

NT1 سبيكة-fe46ni33cr21 
NT2  800سبيكة إنكولوي 

NT2 802إنكولوي  سبيكة 

NT1 سبيكة-mo99 
NT2 سبيكة-tzm 

NT2 سبيكة-zm-2a 

NT1 سبيكة-n-10m 
NT1 سبيكة-n-9m 

NT1 سبيكة-ni41fe40cr16nb3 
NT2  706سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 

NT2  825سبيكة إنكولوي 
NT1 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

NT2  سبيكة نيمونيكpe16 

NT1 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 
NT2 سبيكة-in-939 

NT1 سبيكة-ni49cr22fe18mo9 

NT2  سبيكة هاستلويx 
NT1 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 

NT2  105سبيكة نيمونيك 

NT1 سبيكة-ni50cr22fe18mo9 
NT2  سبيكة هاستلويxr 

NT1 سبيكة-ni50mo32cr15si3 

NT1 سبيكة-ni51cr48 
NT2  671سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 

NT2  718سبيكة إنكونل 
NT1 سبيكة-ni54cr22co13mo9 

NT2  617سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 
NT2  سبيكة هاستلويc 

NT1 سبيكة-ni55cr19co11mo10ti3 

NT2  سبيكةrene 41 
NT1 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 

NT2 سبيكة 

NT1 سبيكة-ni59cr20co17ti2 
NT1 سبيكة-ni59cr30fe9 

NT2  690سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT2 سبيكة-in-100 

NT1 سبيكة-ni60fe24cr16 

NT2 سبيكة نكروم 
NT1 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 

NT2 سبيكة-in-738 

NT1 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 
NT2  625سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 

NT2  سبيكة هاستلويs 
NT1 سبيكة-ni65cr25mo10 
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NT2  86سبيكة نيمونيك 

NT1 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 
NT2  8 -إينور 

NT2  سبيكة هاستلويn 

NT1 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 
NT2  سبائك إنكونلx750 

NT1 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 

NT2  82سبيكة إنكونل 
NT1 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT2  713سبيكة إنكونلc 

NT1 سبيكة-ni75cr12al6mo5 
NT2  713سبيكة إنكونلlc 

NT1 سبيكة-ni76cr15fe8 

NT2  600سبيكة إنكونل 
NT1 سبيكة-ni76cr20ti2 

NT2  80سبيكة نيمونيكa 

NT1 سبيكة-ni77cr20ti2 
NT1 سبيكة-nt25a5 

NT1 سبيكة-ra-333 

NT1  سبيكةrene 80 
NT1  سبيكةrene 95 

NT1 سبيكة-s-590 

NT1 سبيكة-s-816 
NT1  سبيكةtribaloy 800 

NT1 سبيكة-v-36 

NT1 سبيكة-zr97nb3 
NT1 سبيكة-zr98sn-2 

NT2  2سبيكة زيركالوي 

NT1 سبيكة-zr98sn-4 
NT2  4سبيكة زيركالوي 

NT1  901سبيكة إنكولوي 

NT1 سبيكة االندورو 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr12 

NT2 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr12al 

NT2 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr12mov 
NT2 سبيكة-ht-9 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr13 

NT2 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr16 

NT2 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 
NT2  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 

NT2  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17mo 

NT2 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 
NT2 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT2 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT2 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 
NT2 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni4mo3 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 
NT2 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 ذسبيكة الفوال-cr18ni10-l 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 
NT2 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 

NT2 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 

NT2 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 
NT2 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 

NT2 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 

NT2 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

NT2 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 

NT2 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 والذسبيكة الف-cr19ni10-l 
NT2 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 
NT2 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT2 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 

NT2 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 كة الفوالذسبي-cr23ni14 
NT2 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr25 

NT2 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 
NT2 سبيكة-hk-40 

NT2 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr2mov 

NT1 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 

NT2 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

NT2 سبيكة-a-286 

NT1 سبيكة الفوالذ-nimocr 
RT سبيكة فوالذ ال يصدأ 

RT فوالذ أستينتي 

RT معادن حرارية 

RT مواد حرارية 

 سبائك ممددة

BT1 سبائك 

 ك نيكولينسبائ

2000-04-12 

*BT1 إضافات الزنك 

*BT1 سبائك النحاس القاعدية 
*BT1 سبائك النيكل 

 سبائك هاستلوي

UF   سبيكة هاستلويc-276 

UF   سبيكة هاستلويc-4 
UF  سبيكة هاستلويf 

*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

NT1 سبيكة-ni49cr22fe18mo9 
NT2  سبيكة هاستلويx 

NT1 سبيكة-ni50cr22fe18mo9 

NT2  سبيكة هاستلويxr 
NT1 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 

NT2  سبيكة هاستلويc 

NT1 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 
NT2  سبيكة هاستلويs 

NT1 سبيكة-ni65mo28fes 

NT2  سبيكة هاستلويb 
NT1 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 

NT2  8 -إينور 

NT2  سبيكة هاستلويn 
RT سبائك مقاومة التآكل 

 سبائك هاينس

1996-09-12 
UF سبيكة-co62cr28mo6ni3 

UF سبيكة-hs-21 

UF  سبيكة هاينس ستلّيتno 21 
*BT1 سبائك أساسها الكوبالت 

NT1 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 

NT2  188سبيكة هاينس 
NT1 سبيكة-co54cr20w15ni10 

NT2 سبيكة-hs-25 

NT2  25سبيكة هاينس 
NT1 سبيكة-co60cr30w4 

NT2  6ستلّيت 

 سبائك هويسلر

*BT1 سبائك األلمنيوم 
*BT1 سبائك المنغنيز 

*BT1 سبائك النحاس القاعدية 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 
RT برونز 

RT نحاس أصفر 

 سباحة

USE تمرين 

بار اللؤلؤ  سِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-31 

SEE أنكريت 
SEE دولوميت 

 سباكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-07 

RT تزويد بالمياه 

RT صنابير الماء 

RT مواسير 

RT وصالت أنبوبية 
RT وصالت مالءمة أنبوبية 

 سبانخ

*BT1 خضروات 

*BT1 صف المغنوليّات 

 سببية

RT ميكانيك كمومي 

RT نظرية مصدر شفينغر 

 سبرميدين

*BT1 أمينات 

 سبرمين

UF جرونتين 

UF موسكوالمين 
UF )نيوريدين )سبيرمين 

*BT1 أمينات 

 سبك الخبث كهربائيا  

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-08-24 
*BT1  َّصب 

RT لحام خبث كهربائي 

 سبكة مراقبة

USE مراقبة 

 سبكتروفونات

INIS: 1978-02-23; ETDE: 2002-06-13 

USE مقاييس طيف صوتية ضوئية 

 سبوريونات

*BT1 جسيمات غريبة 

*BT1 رضةجسيمات مفت 

RT قواعد االصطفاء 

 سبيبرون

INIS: 1994-07-20; ETDE: 1987-04-24 

*BT1 عوامل الجهاز العصبي المستقل 
RT دوبامين 

 79nmسبيطو 

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1979-05-29 

USE سبائك النيكل القاعدية 

 سبيكة

1993-10-03 

*BT1 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 

 ترن -سبيكة 

2000-04-12 

*BT1 سبائك األنتيموان 

*BT1 سبائك الرصاص القاعدية 
*BT1 سبائك القصدير 

 21-سبيكة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-20 

USE سبيكة-mn-21 

 mnu-سبيكة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-07-23 

USE نتروزويوريا المتيل 



 1915-سبيكة co66cr29w4 420-سبيكة

 

 

 1915-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 
USE وم القاعديةسبائك األلمني 

 214x-سبيكة

2000-04-12 

USE سبائك األلمنيوم القاعدية 

 50kh4n6g12f2v-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-06-21 

USE سبائك الكروم 

 )إنكونل( 600-سبيكة

INIS: 1990-06-25; ETDE: 2002-06-06 

USE  600سبيكة إنكونل 

 )إنكونل( 601-سبيكة

INIS: 1990-06-25; ETDE: 2002-06-06 
USE سبيكة-ni61cr23fe14 

 60t-سبيكة

2000-04-12 

USE سبائك التيتانيوم القاعدية 

 )إنكونل( 617-سبيكة

INIS: 1990-06-25; ETDE: 2002-06-06 

USE  617سبيكة إنكونل 

 )إنكونل( 625-سبيكة

INIS: 1990-06-25; ETDE: 2002-06-06 

USE  625سبيكة إنكونل 

 )إنكونل( 671-سبيكة

INIS: 1990-06-25; ETDE: 2002-06-06 
USE  671سبيكة إنكونل 

 )إنكونل( 690-سبيكة

INIS: 1990-06-25; ETDE: 2002-06-06 
USE  690سبيكة إنكونل 

 )إنكونل( 706-سبيكة

INIS: 1990-06-25; ETDE: 2002-06-06 

USE  706سبيكة إنكونل 

 lc-713-سبيكة

2000-03-24 

USE  713سبيكة إنكونلlc 

 )إنكونل( 713lc-كةسبي

INIS: 1990-06-25; ETDE: 2002-06-06 

USE  713سبيكة إنكونلlc 

 800-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-09-11 
USE  800سبيكة إنكولوي 

 800h-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-02-23 

USE  800سبيكة إنكولويh 

 )إنكونل( 800h-سبيكة

INIS: 1990-06-25; ETDE: 2002-06-06 

USE  800سبيكة إنكولويh 

 )إنكونل( 802-سبيكة

INIS: 1990-06-25; ETDE: 2002-06-06 

USE  802سبيكة إنكولوي 

 )إنكونل( 82-سبيكة

INIS: 1990-06-25; ETDE: 2002-06-06 
USE  82سبيكة إنكونل 

 )إنكونل( 825-سبيكة

INIS: 1990-06-25; ETDE: 2002-06-06 

USE  825سبيكة إنكولوي 

 )إنكونل( 901-سبيكة

INIS: 1990-06-25; ETDE: 2002-06-06 

USE  901سبيكة إنكولوي 

 A-286-سبيكة

1993-10-03 

*BT1 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

 AL95CU4-سبيكة

1983-11-07 
*BT1 إضافات الحديد 

*BT1 إضافات السيليسيوم 

*BT1 إضافات المغنيزيوم 
*BT1 إضافات المنغنيز 

*BT1 سبائك األلمنيوم القاعدية 

*BT1 سبائك النحاس 
NT1 دورالومين 

 ASTM-A537-سبيكة

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1981-01-27 

*BT1 سبيكة الفوالذ-mncumo 

 ASTM-A542-سبيكة

1993-10-03 

*BT1 سبيكة الفوالذ-cr2mo 

 ASTM-A543-سبيكة

1993-10-03 

*BT1 سبيكة الفوالذ-ni3crmo 

 ASTM-A572-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-17 
*BT1 فوالذ 

 B-1900-سبيكة

2000-04-12 
*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك التنتاليوم 

*BT1 سبائك التيتانيوم 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الكوبالت 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 
*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

 b-66-سبيكة

2000-04-12 

USE سبائك النيوبيوم القاعدية 

 b-88-سبيكة

2000-04-12 

USE سبائك النيوبيوم القاعدية 

 BI50PB25CD12SN12-سبيكة

1983-11-07 

*BT1 سبائك  الكدميوم 

*BT1 سبائك البزموت القاعدية 
*BT1 سبائك الرصاص 

*BT1 سبائك القصدير 

NT1 معدن الخشب 

 C-103-سبيكة

2000-04-12 

*BT1 سبائك اإليتريوم 

*BT1 سبائك التنتاليوم 
*BT1 سبائك التنغستين 

*BT1 سبائك التيتانيوم 

*BT1 سبائك الزركونيوم 
*BT1 سبائك النيوبيوم القاعدية 

*BT1 سبائك الهافنيوم 

 c-129y-سبيكة

2000-04-12 
USE سبائك النيوبيوم القاعدية 

 cb-1-سبيكة

2000-04-12 
USE سبائك النيوبيوم القاعدية 

 cb-752-سبيكة

2000-04-12 

USE سبائك النيوبيوم القاعدية 

 ck-20-سبيكة

1983-11-07 

USE سبيكة الفوالذ-cr25ni20 

 CO36CR22NI22W15FE3-سبيكة

1983-11-07 

*BT1 إضافات الالنتانوم 

*BT1 سبائك التنغستين 
*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك النيكل 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 ائك مقاومة للحرارةسب 

*BT1 سبائك هاينس 
NT1  188سبيكة هاينس 

 CO43CR20FE18NI13W3-سبيكة

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1984-01-27 

*BT1 إضافات الكربون 
*BT1 سبائك أساسها الكوبالت 

*BT1 سبائك التنغستين 

*BT1 سبائك الحديد 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك المنغنيز 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 
*BT1 سبائك النيكل 

NT1 هافار 

 CO50FE50-سبيكة

1983-11-07 
*BT1 سبائك أساسها الكوبالت 

*BT1 سبائك الحديد القاعدية 

NT1 سبيكة برمندور 

 co52cr17fe15mo3si3-سبيكة

1983-11-07 

USE سبائك أساسها الكوبالت 

 CO52FE35V10-سبيكة

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1983-11-23 

*BT1 سبائك أساسها الكوبالت 

*BT1 سبائك الحديد 
*BT1 سبائك الفاناديوم 

 co52fe35v13-سبيكة

INIS: 1996-07-16; ETDE: 1983-11-23 

USE سبائك أساسها الكوبالت 
USE سبائك الحديد 

USE سبائك الفاناديوم 

 CO54CR20W15NI10-سبيكة

1983-11-07 

*BT1 سبائك التنغستين 

*BT1 ائك الحديدسب 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك النيكل 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 سبائك هاينس 

*BT1 سبيكة ستْلّيت 
NT1 سبيكة-hs-25 

NT1  25سبيكة هاينس 

 CO60CR30W4-سبيكة

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1983-11-22 
UF   6سبيكة هاينس ستلّيتb 

*BT1 سبائك التنغستين 

*BT1 سبائك الحديد 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك النيكل 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 سبائك هاينس 

*BT1 سبيكة ستْلّيت 
NT1  6ستلّيت 

 co62cr28mo6ni3-سبيكة

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1983-11-19 
USE سبائك هاينس 

USE  ّيتسبيكة ستْل 

 co64cr29w4-سبيكة

INIS: 1996-07-17; ETDE: 1983-11-23 
USE سبائك التنغستين 

USE سبائك الكروم 

USE سبيكة ستْلّيت 

 co66cr29w4-سبيكة

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1984-07-10 

USE سبائك التنغستين 

USE سبائك الكروم 



 CU52NI47-سبيكة in 519 421سبيكة 

 

 

USE سبيكة ستْلّيت 

 CU52NI47-سبيكة

1983-11-07 
*BT1 سبائك النحاس القاعدية 

*BT1 سبائك النيكل 

NT1 كونستنتان 

 CU70NI30-سبيكة

INIS: 1992-03-09; ETDE: 1994-08-10 

*BT1 سبائك النحاس القاعدية 

 CU90NI10-سبيكة

INIS: 1992-03-09; ETDE: 1994-08-10 

*BT1 سبائك النحاس القاعدية 

 d-43-سبيكة

2000-04-12 
USE يةسبائك النيوبيوم القاعد 

 D-9-سبيكة

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1984-08-06 

*BT1  نيكل -فوالذ كروم 

 D-979-سبيكة

2000-04-12 

*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك التنغستين 
*BT1 سبائك التيتانيوم 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 سبائك النيكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

 DELORO STELLITE 6سبيكة 

INIS: 2000-03-29; ETDE: 1984-07-10 

UF )ستلّيت، )دلورو 

 dh-245-سبيكة

2000-04-12 
USE سبائك النيوبيوم القاعدية 

 ehi 183-سبيكة

ETDE: 1979-05-29 
USE سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

 ehi 397-سبيكة

ETDE: 1979-05-29 

USE سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

 ehi 432-سبيكة

ETDE: 1979-05-29 

USE سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

 ehi 437b-سبيكة

1983-11-07 

USE سبيكة-ni77cr20ti2 

 ehi 702-سبيكة

INIS: 2000-03-24; ETDE: 1979-05-29 
SEE سبيكة-ni77cr20ti2 

SEE سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

 ehi 826-سبيكة

1996-11-27 
USE سبائك النيكل القاعدية 

 ehi 868-سبيكة

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1979-05-29 

USE سبائك التنغستين 
USE سبائك الكروم 

USE سبائك النيكل القاعدية 

 ehp-199-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-06 

USE سبائك النيكل القاعدية 

 ehp-496-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 
USE سبائك الحديد 

USE سبائك الفاناديوم 

USE سبائك الموليبدنوم 
USE سبائك النيكل القاعدية 

 ehp-567-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 
USE سبائك التنغستين 

USE سبائك الكروم 

USE سبائك الموليبدنوم 
USE سبائك النيكل القاعدية 

 fe31cr1co20ni20mo3w2-سبيكة

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1983-11-19 

USE سبائك الحديد القاعدية 

 fe36ni33cr26-سبيكة

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1983-11-22 

USE سبائك الحديد القاعدية 

 FE40NI35CR22-سبيكة

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1983-11-22 

*BT1 إضافات السيليسيوم 

*BT1 إضافات المنغنيز 

*BT1 سبائك الحديد القاعدية 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك النيكل 

 FE44NI33CR21-سبيكة

1983-11-07 

*BT1 إضافات األلمنيوم 

*BT1 إضافات التيتانيوم 
*BT1 سبائك إنكولوي 

*BT1 سبائك الحديد القاعدية 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 سبائك الكوبالت 

*BT1 سبائك النيكل 

*BT1 آكلسبائك مقاومة الت 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

NT1  800سبيكة إنكولويh 

 FE46NI33CR21-سبيكة

INIS: 1996-07-23; ETDE: 1983-11-22 

UF  30سانيكرو 

*BT1 إضافات األلمنيوم 
*BT1 إضافات التيتانيوم 

*BT1 سبائك إنكولوي 

*BT1 سبائك الحديد القاعدية 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك النيكل 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

NT1  800سبيكة إنكولوي 

NT1  802سبيكة إنكولوي 

 fe48cr24ni24-سبيكة

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1983-11-19 

USE سبائك الحديد القاعدية 

USE سبائك الكروم 

USE سبائك النيكل 

USE سبائك النيوبيوم 

 FE53NI29CO18-سبيكة

1983-11-07 

*BT1 إضافات المنغنيز 

*BT1 سبائك الحديد القاعدية 
*BT1 سبائك الكوبالت 

*BT1 سبائك النيكل 

NT1 )كوفار )عالمة تجارية 

 fs-85-سبيكة

2000-04-12 

USE سبائك النيوبيوم القاعدية 

 ge-سبيكة

2000-04-12 
USE سبائك الفضة 

USE سبائك النحاس 

 GE 2541سبيكة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-25 

*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك اإليتريوم 
*BT1 سبائك الحديد القاعدية 

*BT1 سبائك الكروم 

 gmr-235-سبيكة

2000-04-12 
USE سبائك النيكل القاعدية 

 hd-556سبيكة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-09 

USE سبائك الحديد القاعدية 

 hd-556-سبيكة

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1979-08-09 

USE سبائك الحديد القاعدية 

 hd 8077سبيكة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-09 

USE سبائك النيكل القاعدية 

 hd-8077-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-09 
USE سبائك النيكل القاعدية 

 HEDDURسبيكة 

2000-04-12 

*BT1 سبائك األلمنيوم القاعدية 
*BT1 سبائك النحاس 

 hk 40سبيكة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-09 
USE سبيكة الفوالذ-cr25ni20 

 HK-40-سبيكة

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1979-08-09 

*BT1 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 

 hs-21-سبيكة

1996-09-12 

USE سبائك هاينس 

USE سبيكة ستْلّيت 

 HS-25-سبيكة

1993-10-03 

*BT1 سبيكة-co54cr20w15ni10 

 HS-31-سبيكة

2000-04-12 

UF  سبيكةx 40 

UF سبيكة-x-40 
*BT1 إضافات السيليسيوم 

*BT1 إضافات الكربون 

*BT1 إضافات المنغنيز 
*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك النيكل 

*BT1 سبيكة ستْلّيت 

 hs-6-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 

USE  6ستلّيت 

 HT-9-سبيكة

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1978-02-15 

*BT1 سبيكة الفوالذ-cr12mov 

 IN-100-سبيكة

1993-10-03 
*BT1 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

 IN-102-سبيكة

2000-04-12 

*BT1 إضافات األلمنيوم 
*BT1 إضافات البور 

*BT1 إضافات التيتانيوم 

*BT1 إضافات الزركونيوم 
*BT1 إضافات الكربون 

*BT1 سبائك التنغستين 

*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 
*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

*BT1 سبائك النيوبيوم 

 in 519سبيكة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-09 
USE سبائك الحديد القاعدية 

USE سبائك الكروم 

USE سبائك النيكل 



 in-519-سبيكة NI41FE40CR16NB3 422-سبيكة

 

 

USE سبائك النيوبيوم 

 in-519-سبيكة

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1979-08-09 
USE سبائك الحديد القاعدية 

USE سبائك الكروم 

USE سبائك النيكل 
USE سبائك النيوبيوم 

 in-643-سبيكة

INIS: 1996-07-17; ETDE: 1979-10-23 

USE سبائك إنكونل 

 IN-738-سبيكة

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1980-03-29 

*BT1 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 

 IN-853-سبيكة

2000-04-12 

UF  سبائك إنكونلma 753 

*BT1 أكاسيد اإليتريوم 
*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك التيتانيوم 

*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

 IN-939-سبيكة

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1982-02-11 

*BT1 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

 kh20n80-سبيكة

1983-11-07 

USE سبيكة-ni80cr20 

 kh20n80t-سبيكة

2000-04-12 
USE سبائك النيكل القاعدية 

 KHN50MBVYU-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-06-21 

*BT1 سبائك األلمنيوم 
*BT1 سبائك التنغستين 

*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 سبائك النيوبيوم 

 khn56vmtyu-سبيكة

INIS: 1996-11-13; ETDE: 2002-06-06 

USE سبائك النيكل القاعدية 

 khn60b-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 
USE سبائك التنغستين 

USE سبائك الكروم 

USE سبائك النيكل القاعدية 

 khn60v-سبيكة

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1979-05-29 

USE نسبائك التنغستي 

USE سبائك الكروم 
USE سبائك النيكل القاعدية 

 khn60vt-سبيكة

INIS: 1996-11-13; ETDE: 2002-06-06 
USE سبائك النيكل القاعدية 

 khn67vmtyu-سبيكة

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1979-05-29 

USE سبائك النيكل القاعدية 

 khn77tyu-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 

USE سبائك النيكل القاعدية 

 khn77tyur-سبيكة

USE سبيكة-ni77cr20ti2 

 khn78t-سبيكة

1983-11-07 

USE سبيكة-ni78cr21 

 l-605-سبيكة

2000-04-12 

USE سبائك أساسها الكوبالت 

 m-252-سبيكة

2000-04-12 
USE سبائك النيكل القاعدية 

 M-813-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-07-23 

*BT1 سبائك األلمنيوم 
*BT1 سبائك التيتانيوم 

*BT1  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

 ma 754سبيكة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-09 
USE سبائك النيكل القاعدية 

 ma-754-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-09 
USE سبائك النيكل القاعدية 

 ma 956سبيكة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-09 

USE سبائك الحديد القاعدية 

 ma-956-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-09 

USE سبائك الحديد القاعدية 

 mar-250سبيكة 

INIS: 1979-05-28; ETDE: 1979-03-05 

USE  إصالدي -فوالذ هارتنزيتي 

 MAR-M246-سبيكة

2000-04-12 
*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك التنتاليوم 

*BT1 سبائك التنغستين 
*BT1 سبائك التيتانيوم 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الكوبالت 
*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

 mm-0011سبيكة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-20 
USE سبائك النيكل القاعدية 

 mm-0011-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-20 
USE سبائك النيكل القاعدية 

 MN-21-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-20 

UF  21-سبيكة 
*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك التنغستين 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

*BT1 سبائك النيوبيوم 

 MO-RE-1-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-09 

UF  سبيكةre-1 
*BT1 سبائك التنغستين 

*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك السيليسيوم 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك المنغنيز 

*BT1 سبائك النيكل 

 MO-RE-2-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-10-23 

UF  سبيكةmo-res 

*BT1 سبائك أساسها الكروم 
*BT1 بائك التنغستين القاعديةس 

*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

 mo-resسبيكة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-10-23 
USE سبيكة-mo-re-2 

 MO99-سبيكة

1983-11-07 
UF  سبيكةtzm 

UF سبيكة-vm-1 

*BT1 إضافات التيتانيوم 
*BT1 إضافات الزركونيوم 

*BT1 سبائك الموليبدنوم القاعدية 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

NT1 سبيكة-tzm 

NT1 سبيكة-zm-2a 

 MO99B-سبيكة

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1984-01-27 

UF سبيكة-tsm6 

*BT1 إضافات البور 
*BT1 إضافات الزركونيوم 

*BT1 سبائك الموليبدنوم القاعدية 

 mp35nسبيكة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 
USE سبيكة-mp35n 

 MP35N-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 
UF  سبيكةmp35n 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الكوبالت 
*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 سبائك النيكل 

 N-10M-سبيكة

2000-04-12 
*BT1 إضافات التنتاليوم 

*BT1 إضافات التيتانيوم 

*BT1 إضافات الزركونيوم 
*BT1 ضافات الكربونإ 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 سبائك النيوبيوم القاعدية 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

 n-155-سبيكة

1997-01-28 
USE سبائك الحديد القاعدية 

 N-9M-سبيكة

2000-04-12 

*BT1 إضافات الزركونيوم 
*BT1 إضافات الكربون 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 سبائك النيوبيوم القاعدية 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

 N28T3-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 

*BT1 إضافات السيليسيوم 
*BT1 إضافات الكربون 

*BT1 إضافات المنغنيز 

*BT1 سبائك التيتانيوم 
*BT1 سبائك النيكل 

 n55m20v25-سبيكة

2000-04-12 
USE سبائك التنغستين 

USE ئك الموليبدنومسبا 

USE سبائك النيكل القاعدية 

 n65m20v15-سبيكة

2000-04-12 

USE سبائك التنغستين 

USE سبائك الموليبدنوم 
USE سبائك النيكل القاعدية 

 NI41FE40CR16NB3-سبيكة

1983-11-07 

*BT1 سبائك إنكونل 
*BT1 سبائك التيتانيوم 

*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 سبائك النيوبيوم 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
NT1  706سبيكة إنكونل 



 ni42fe36cr12mo6ti3-سبيكة NI59CR30FE9 423-سبيكة

 

 

 ni42fe36cr12mo6ti3-سبيكة

1983-11-07 
USE سبائك إنكولوي 

USE سبائك النيكل القاعدية 

 NI43FE30CR22MO3-سبيكة

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1984-01-27 
*BT1 إضافات األلمنيوم 

*BT1 ات التيتانيومإضاف 

*BT1 سبائك إنكولوي 
*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 
*BT1 سبائك النحاس 

*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

NT1  825سبيكة إنكولوي 

 NI43FE33CR16MO3-سبيكة

1983-11-07 

UF  سبيكةpe-16 

*BT1 إضافات البور 
*BT1 إضافات الزركونيوم 

*BT1 إضافات الكوبالت 

*BT1 إضافات النحاس 
*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك التيتانيوم 

*BT1 سبائك الحديد 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 سبيكة نيمونيك 

NT1  سبيكة نيمونيكpe16 

 ni45cr23fe19co3mo3w3-سبيكة

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1984-01-27 

USE سبائك النيكل القاعدية 

 NI45FE34CR20-سبيكة

1983-11-07 

UF سبيكة الفوالذ-kh20n45b 

*BT1 إضافات النيوبيوم 
*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 القاعدية سبائك النيكل 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

 NI46CR23CO19TI5AL4-سبيكة

1983-11-16 

*BT1 إضافات البور 
*BT1 إضافات الحديد 

*BT1 إضافات الزركونيوم 

*BT1 إضافات النيوبيوم 
*BT1 سبائك إنكونل 

*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك التنتاليوم 
*BT1 سبائك التيتانيوم 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الكوبالت 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

NT1 سبيكة-in-939 

 ni47cr25co12w9fe3-سبيكة

INIS: 1996-07-17; ETDE: 1983-11-19 

USE سبائك إنكونل 

 ni48co28cr15al3mo3ti2-سبيكة

INIS: 1996-07-17; ETDE: 1983-11-22 

USE سبائك إنكونل 

 ni48cr22fe18mo9-سبيكة

INIS: 1996-07-17; ETDE: 1983-11-22 
USE سبيكة نيمونيك 

 NI49CR22FE18MO9-سبيكة

1983-11-07 

*BT1 إضافات التنغستين 
*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الكوبالت 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 سبائك هاستلوي 
NT1  سبيكة هاستلويx 

 NI50CO20CR15AL5MO5-سبيكة

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1984-01-27 

*BT1 سبائك األلمنيوم 
*BT1 سبائك التيتانيوم 

*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 سبائك الكوبالت 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 ومة التآكلسبائك مقا 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 سبيكة نيمونيك 

NT1  105سبيكة نيمونيك 

 NI50CR22FE18MO9-سبيكة

1983-11-07 

*BT1 إضافات التنغستين 

*BT1 سبائك الحديد 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 سبائك هاستلوي 
NT1  سبيكة هاستلويxr 

 NI50MO32CR15SI3-سبيكة

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1983-11-23 

UF  سبيكةtribaloy 700 
*BT1 سبائك السيليسيوم 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 
*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

 NI51CR48-بيكةس

1983-11-07 

*BT1 إضافات التيتانيوم 

*BT1 سبائك إنكونل 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
NT1  671سبيكة إنكونل 

 NI53CO19CR15MO5AL4T13-سبيكة

1983-11-07 
*BT1 إضافات البور 

*BT1 سبائك أديمت 

*BT1 سبائك األلمنيوم 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

NT1  700أديمت 

 NI53CR19FE19NB5MO3-سبيكة

1983-11-07 
*BT1 إضافات األلمنيوم 

*BT1 إضافات التيتانيوم 

*BT1 سبائك إنكونل 
*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 
*BT1 سبائك النيوبيوم 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
NT1  718سبيكة إنكونل 

 NI54CR22CO13MO9-سبيكة

1983-11-07 
*BT1 إضافات األلمنيوم 

*BT1 سبائك إنكونل 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 سبائك الكوبالت 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

NT1  617سبيكة إنكونل 

 NI54MO17CR16FE6W4-سبيكة

1983-11-07 
*BT1 أضافات الفاناديوم 

*BT1 سبائك التنغستين 

*BT1 سبائك الحديد 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الكوبالت 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 سبائك هاستلوي 
NT1  سبيكة هاستلويc 

 NI55CO17CR15MO5AL4TI4-سبيكة

1983-11-07 

*BT1 إضافات البور 
*BT1 إضافات الزركونيوم 

*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك التيتانيوم 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الكوبالت 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 
*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

NT1 أسترولوي-سبيكة 

 NI55CR19CO11MO10TI3-سبيكة

1983-11-07 

*BT1 إضافات البور 

*BT1 سبائك األلمنيوم 
*BT1 سبائك التيتانيوم 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الكوبالت 
*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

NT1  سبيكةrene 41 

 ni56cr21w10mo5fe4al2-سبيكة

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1983-11-19 
USE سبائك النيكل القاعدية 

 ni58cr14co8al4mo4nb4w4-سبيكة

1983-11-07 
USE سبائك النيكل القاعدية 

 NI58CR20CO14MO4TI3-سبيكة

1983-11-08 

*BT1 إضافات البور 
*BT1 إضافات الزركونيوم 

*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك التيتانيوم 
*BT1 ك الحديدسبائ 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الكوبالت 
*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

NT1 سبيكة 

 NI59CR20CO17TI2-سبيكة

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1983-11-22 
UF  90سبيكة نيمونيك 

*BT1 إضافات البور 

*BT1 إضافات الزركونيوم 
*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك التيتانيوم 
*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الكوبالت 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 سبيكة نيمونيك 

 NI59CR30FE9-سبيكة

1983-11-07 

*BT1 إضافات التيتانيوم 

*BT1 سبائك إنكونل 
*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك الكروم 



 NI60CO15CR10AL6TI5MO3-سبيكة NI77CR20TI2 424-سبيكة

 

 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
NT1  690سبيكة إنكونل 

 NI60CO15CR10AL6TI5MO3-سبيكة

1983-11-07 

*BT1 إضافات البور 
*BT1 إضافات الحديد 

*BT1 إضافات الزركونيوم 

*BT1 أضافات الفاناديوم 
*BT1 لكربونإضافات ا 

*BT1 إضافات النحاس 

*BT1 سبائك إنكونل 
*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك التيتانيوم 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 سبائك الكوبالت 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

NT1 سبيكة-in-100 

 ni60cr14co10ti5mo4w4al3-سبيكة

1983-11-07 
USE سبائك النيكل القاعدية 

 ni60cr25w15-سبيكة

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1983-11-19 
USE سبائك التنغستين 

USE سبائك الكروم 

USE سبائك النيكل القاعدية 

 NI60FE24CR16-سبيكة

1983-11-07 

UF  سبيكة توفتc 

UF  كروملc 

*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 تآكلسبائك مقاومة ال 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 كرومل 

NT1 سبيكة نكروم 

 NI61CR16CO9AL3TI3W3-سبيكة

1983-11-07 

*BT1 إضافات البور 
*BT1 إضافات الزركونيوم 

*BT1 إضافات النيوبيوم 

*BT1 سبائك إنكونل 
*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك التنتاليوم 

*BT1 سبائك التنغستين 
*BT1 سبائك التيتانيوم 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الكوبالت 
*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
NT1 سبيكة-in-738 

 NI61CR22MO9NB4FE3-سبيكة

1983-11-07 

*BT1 إضافات األلمنيوم 
*BT1 إضافات التيتانيوم 

*BT1 سبائك إنكونل 

*BT1 لحديدسبائك ا 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 سبائك النيوبيوم 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

NT1  625سبيكة إنكونل 

 NI61CR23FE14-سبيكة

INIS: 1985-01-17; ETDE: 1989-03-17 

UF إنكونل( 601-سبيكة( 
UF  601سبيكة إنكونل 

*BT1 سبائك إنكونل 

*BT1 سبائك الحديد 
*BT1 سبائك الكروم 

 NI62CR16MO15FE3-سبيكة

1983-11-07 
*BT1 إضافات األلمنيوم 

*BT1 إضافات البور 

*BT1 إضافات التنغستين 
*BT1 أضافات الفاناديوم 

*BT1 إضافات الكوبالت 

*BT1 سبائك الحديد 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 سبائك هاستلوي 

NT1  سبيكة هاستلويs 

 NI65CR25MO10-سبيكة

1983-11-07 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 سبيكة نيمونيك 
NT1  86سبيكة نيمونيك 

 ni65mo16cr15wa-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-11-19 
USE سبائك التنغستين 

USE سبائك الكروم 

USE سبائك الموليبدنوم 
USE سبائك النيكل القاعدية 

 NI65MO28FES-سبيكة

1983-11-07 

*BT1 أضافات الفاناديوم 
*BT1 إضافات الكروم 

*BT1 سبائك الكوبالت 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 
*BT1 سبائك هاستلوي 

NT1  سبيكة هاستلويb 

 NI66CU32-سبيكة

1983-11-07 

UF  سبيكة مونلr-405 

*BT1 إضافات المنغنيز 
*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك النحاس 

*BT1 سبيكة مونل 
NT1  400سبيكة مونل 

 ni67cr19mo5w5ti3-سبيكة

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1984-01-27 

USE سبائك النيكل القاعدية 

 ni68cr15w6al3mo3fe2-سبيكة

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1983-11-19 

USE سبائك النيكل القاعدية 

 NI70MO17CR7FE5-سبيكة

1983-11-07 

*BT1 إضافات األلمنيوم 

*BT1 إضافات التيتانيوم 
*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 سبائك هاستلوي 
NT1  8 -إينور 

NT1  سبيكة هاستلويn 

RT سبائك إنكونل 

 NI73CR15FE7TI3-سبيكة

1983-11-07 

*BT1 إضافات األلمنيوم 

*BT1 إضافات النيوبيوم 
*BT1 سبائك إنكونل 

*BT1 سبائك التيتانيوم 

*BT1 سبائك الحديد 
*BT1 ائك الكرومسب 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

NT1  سبائك إنكونلx750 

 NI73CR20MN3NB3-سبيكة

1983-11-07 
*BT1 إضافات التيتانيوم 

*BT1 إضافات الحديد 

*BT1 سبائك إنكونل 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك المنغنيز 

*BT1 سبائك النيوبيوم 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

NT1  82سبيكة إنكونل 

 NI74CR13AL6MO4-سبيكة

1983-11-07 

*BT1 إضافات البور 

*BT1 إضافات التيتانيوم 
*BT1 إضافات الزركونيوم 

*BT1 سبائك إنكونل 

*BT1 سبائك األلمنيوم 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 يوبيومسبائك الن 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
NT1  713سبيكة إنكونلc 

 NI75CR12AL6MO5-سبيكة

1983-11-07 

*BT1 إضافات البور 
*BT1 إضافات التيتانيوم 

*BT1 إضافات الزركونيوم 

*BT1 سبائك إنكونل 
*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 
*BT1 سبائك النيوبيوم 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
NT1  713سبيكة إنكونلlc 

 NI76CR15FE8-سبيكة

1983-11-07 

UF  70سانيكرو 
*BT1 إضافات األلمنيوم 

*BT1 إضافات التيتانيوم 

*BT1 سبائك إنكونل 
*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 سبيكة نيمونيك 

NT1  600سبيكة إنكونل 

 NI76CR20TI2-سبيكة

1983-11-07 

*BT1 إضافات البور 
*BT1 إضافات الزركونيوم 

*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك التيتانيوم 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
*BT1 سبيكة نيمونيك 

NT1  80سبيكة نيمونيكa 

 NI77CR20TI2-سبيكة

1983-11-07 
UF سبيكة-ehi 437b 

UF سبيكة-khn77tyur 

SF سبيكة-ehi 702 
*BT1 إضافات األلمنيوم 

*BT1 إضافات البور 

*BT1 سبائك التيتانيوم 
*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك النيكل القاعدية 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 



 ni78cr16al4-سبيكة TI91AL4MO3 425-سبيكة

 

 

 ni78cr16al4-سبيكة

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1983-11-22 
USE سبائك إنكونل 

USE سبائك األلمنيوم 

USE سبائك الكروم 

 NI78CR21-سبيكة

1983-11-07 

UF سبيكة-khn78t 

*BT1 إضافات األلمنيوم 
*BT1 إضافات التيتانيوم 

*BT1 إضافات السيليسيوم 

*BT1 إضافات المنغنيز 
*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

 NI79FE16MO4-سبيكة

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1983-11-22 

*BT1 سبائك الحديد 
*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

 NI80CR20-سبيكة

1983-11-07 
UF سبيكة-kh20n80 

UF  سبيكة توفتa 

UF  سبيكة نكرومv 
UF  كروملa 

*BT1 إضافات األلمنيوم 

*BT1 إضافات الحديد 
*BT1 إضافات السيليسيوم 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 كرومل 

 ni80fe16mo4-سبيكة

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1983-11-22 

USE سبائك الموليبدنوم 

USE سبائك النيكل القاعدية 
USE سبيكة برمالّوي 

 NI94MN3AL2-سبيكة

1983-11-07 
*BT1 إضافات السيليسيوم 

*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك المنغنيز 
*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

NT1 ألوِمل 

 NT25A5-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 
*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك التيتانيوم 

*BT1 سبائك النيوبيوم القاعدية 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

 nx-188سبيكة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-20 
USE سبيكة-nx-188 

 NX-188-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-20 

UF  سبيكةnx-188 
*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 النيكل القاعدية سبائك 

 okh12n13m-سبيكة

2000-04-12 

SEE سبائك الحديد القاعدية 

SEE سبائك الكروم 

 pe-16سبيكة 

INIS: 1975-08-20; ETDE: 2002-04-26 

USE سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

 ra-333سبيكة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-09 

USE سبيكة-ra-333 

 RA-333-سبيكة

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1979-08-09 
UF  سبيكةra-333 

*BT1 سبائك التنغستين 

*BT1 سبائك الحديد 
*BT1 سبائك السيليسيوم 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الكوبالت 
*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

 re-1سبيكة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-09 

USE سبيكة-mo-re-1 

 RENE 100سبيكة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-20 

*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك التيتانيوم 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الكوبالت 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 
*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

 RENE 41سبيكة 

1993-10-03 
*BT1 إضافات الكربون 

*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبيكة-ni55cr19co11mo10ti3 

 RENE 80سبيكة 

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1978-12-20 

*BT1 إضافات البور 

*BT1 إضافات الزركونيوم 
*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك التنغستين 

*BT1 سبائك التيتانيوم 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الكوبالت 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 
*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

 RENE 95سبيكة 

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1976-02-19 

*BT1 إضافات الحديد 
*BT1 إضافات الزركونيوم 

*BT1 إضافات الكربون 

*BT1 سبائك األلمنيوم 
*BT1 سبائك التنغستين 

*BT1 سبائك التيتانيوم 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 سبائك الكوبالت 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 سبائك النيكل القاعدية 
*BT1 سبائك النيوبيوم 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

 S-590-سبيكة

2000-04-12 

*BT1 سبائك التنغستين 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 سبائك الكوبالت 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 سبائك النيكل 
*BT1 سبائك النيوبيوم 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

 S-816-سبيكة

2000-04-12 

*BT1 إضافات السيليسيوم 

*BT1 إضافات الكربون 
*BT1 سبائك التنتاليوم 

*BT1 سبائك التنغستين 

*BT1 سبائك الحديد 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الكوبالت 

*BT1 سبائك المنغنيز 
*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 سبائك النيكل 

*BT1 سبائك النيوبيوم 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

 su31-سبيكة

2000-04-12 

USE سبائك النيوبيوم القاعدية 

 ta-10v-سبيكة

2000-04-12 
SEE سبائك التنتاليوم القاعدية 

 TA90WBHF-سبيكة

1983-11-07 
*BT1 سبائك التنتاليوم القاعدية 

*BT1 سبائك التنغستين 

*BT1 سبائك الهافنيوم 
NT1  سبائك التنتاليوم-t111 

 TI78CR11MO7AL3-سبيكة

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1984-01-27 

UF سبيكة-vt15 
*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك التيتانيوم القاعدية 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 يبدنومسبائك المول 

 TI88MO8AL3-سبيكة

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1984-01-27 

UF سبيكة-vt22 
*BT1 إضافات الحديد 

*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك التيتانيوم القاعدية 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 

 TI89AL6MO3-سبيكة

1983-11-07 

UF سبيكة-vt9 

*BT1 سبائك األلمنيوم 
*BT1 سبائك التيتانيوم القاعدية 

*BT1 سبائك الزركونيوم 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 

 TI90AL6-سبيكة

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1984-01-27 

UF سبيكة-vt20 

*BT1 أضافات الفاناديوم 
*BT1 إضافات الموليبدنوم 

*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك التيتانيوم القاعدية 
*BT1 سبائك الزركونيوم 

 TI90AL6MO3-بيكةس

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1984-01-27 

UF سبيكة-vt8 

*BT1 إضافات الحديد 

*BT1 سبائك األلمنيوم 
*BT1 سبائك التيتانيوم القاعدية 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 

 TI90AL6V4-سبيكة

1983-11-07 
UF سبيكة-vt6 

*BT1 إضافات الحديد 

*BT1 سبائك األلمنيوم 
*BT1 سبائك التيتانيوم القاعدية 

*BT1 سبائك الفاناديوم 

 TI90MO7AL2-سبيكة

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1984-01-27 
UF سبيكة-vt16 

*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك التيتانيوم القاعدية 
*BT1 سبائك الموليبدنوم 

 TI91AL4MO3-سبيكة

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1984-01-27 
UF سبيكة-vt14 

*BT1 إضافات الحديد 

*BT1 سبائك األلمنيوم 
*BT1 سبائك التيتانيوم القاعدية 

*BT1 سبائك الفاناديوم 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 



 TI91AL5CR2-سبيكة 426 سبيكة إنفار

 

 

 TI91AL5CR2-سبيكة

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1984-01-27 
UF سبيكة-vt3-1 

UF سبيكة-vtz-1 

*BT1 إضافات الحديد 
*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 يوم القاعديةسبائك التيتان 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 سبائك الموليبدنوم 

 TI99-سبيكة

1983-11-07 

UF سبيكة-vt1-0 
*BT1 سبائك التيتانيوم القاعدية 

 TRIBALOY 400سبيكة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-07 
*BT1 سبائك أساسها الكوبالت 

*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 سبائك الموليبدنوم 

 tribaloy 700سبيكة 

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1978-10-23 

USE سبيكة-ni50mo32cr15si3 

 TRIBALOY 800سبيكة 

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1979-08-07 

*BT1 سبائك أساسها الكوبالت 

*BT1 سبائك الحديد 
*BT1 سبائك السيليسيوم 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

 ts5-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 

SEE سبائك التيتانيوم القاعدية 

 tsm6-سبيكة

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1978-10-30 
USE سبيكة-mo99b 

 tzc-سبيكة

2000-04-12 

SEE سبائك الموليبدنوم القاعدية 

 tzmسبيكة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-20 

USE سبيكة-mo99 

 TZM-سبيكة

1993-10-03 

*BT1 سبيكة-mo99 

 U90NB7ZR3-سبيكة

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1983-11-22 
UF سبيكة ملبّري 

*BT1 سبائك الزركونيوم 

*BT1 سبائك النيوبيوم 
*BT1  القاعديةسبائك اليورانيوم 

 V-36-سبيكة

2000-04-12 
*BT1 إضافات السيليسيوم 

*BT1 إضافات الكربون 

*BT1 إضافات المنغنيز 
*BT1 سبائك التنتاليوم 

*BT1 سبائك التنغستين 

*BT1 سبائك الحديد 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الكوبالت 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 
*BT1 سبائك النيكل 

*BT1 سبائك النيوبيوم 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

 V87CR9FE3-سبيكة

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1983-11-23 

UF  7فانستار 

*BT1 سبائك الحديد 
*BT1 سبائك الزركونيوم 

*BT1 سبائك الفاناديوم القاعدية 

*BT1 سبائك الكروم 

 vad23-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 

SEE سبائك األلمنيوم القاعدية 

 vm-1-بيكةس

1983-11-07 
USE سبيكة-mo99 

 vn-3-سبيكة

2000-04-12 
SEE سبائك النيوبيوم القاعدية 

 vntسبيكة 

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1978-12-20 

USE فوالذ هدفيلد المنغنيزي 

 vt1-0-سبيكة

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 

USE سبيكة-ti99 

 vt14-سبيكة

1983-11-07 
USE سبيكة-ti91al4mo3 

 vt15-سبيكة

1983-11-07 
USE سبيكة-ti78cr11mo7al3 

 vt16-سبيكة

1983-11-07 

USE سبيكة-ti90mo7al2 

 vt20-سبيكة

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1978-10-19 

USE سبيكة-ti90al6 

 vt22-سبيكة

1983-11-07 

USE سبيكة-ti88mo8al3 

 vt3-1-سبيكة

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1977-04-13 
USE سبيكة-ti91al5cr2 

 vt30-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-10-25 

USE سبائك التيتانيوم القاعدية 

 vt6-سبيكة

1983-11-07 

USE سبيكة-ti90al6v4 

 vt8-سبيكة

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 

USE سبيكة-ti90al6mo3 

 vt9-سبيكة

1983-11-07 
USE سبيكة-ti89al6mo3 

 vtz-1-سبيكة

1977-11-21 
USE سبيكة-ti91al5cr2 

 vus-6-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 

USE سبائك النيوبيوم القاعدية 

 vzh98-سبيكة

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1979-05-29 

USE سبائك التنغستين 

USE سبائك الكروم 

USE سبائك النيكل القاعدية 

 waz-16-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-09 
USE سبائك النيكل القاعدية 

 x 40سبيكة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-17 

USE سبيكة-hs-31 

 x-40-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-17 
USE سبيكة-hs-31 

 )إنكونل( x750-سبيكة

INIS: 1990-06-25; ETDE: 2002-06-07 

USE  سبائك إنكونلx750 

 xc-224سبيكة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 

USE  سبائكmar-m509 

 xc-224feسبيكة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 

USE  سبائكmar-m509 

 YUNDK 25BA-سبيكة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-06-21 
*BT1 إضافات النيوبيوم 

*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك الحديد 
*BT1 سبائك الكوبالت 

*BT1 سبائك النحاس 

*BT1 سبائك النيكل 

 ZM-2A-سبيكة

1993-10-03 

*BT1 سبيكة-mo99 

 ZR97NB3-سبيكة

INIS: 1985-07-23; ETDE: 1989-03-18 

*BT1 سبائك الزركونيوم القاعدية 

*BT1 سبائك النيوبيوم 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

 ZR98SN-2-سبيكة

1983-11-07 

*BT1 لحديدإضافات ا 
*BT1 إضافات الكروم 

*BT1 إضافات النيكل 

*BT1 سبائك القصدير 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 سبيكة زيركالوي 
NT1  2سبيكة زيركالوي 

 ZR98SN-4-سبيكة

1983-11-07 
*BT1 إضافات الحديد 

*BT1 إضافات الكروم 

*BT1 سبائك القصدير 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 سبيكة زيركالوي 

NT1  4سبيكة زيركالوي 

 أسترولوي-سبيكة

1993-10-03 

*BT1 إضافات الكربون 
*BT1 سبيكة-ni55co17cr15mo5al4ti4 

 أسكولوي-سبيكة

2000-04-12 

*BT1 إضافات السيليسيوم 
*BT1 إضافات الكربون 

*BT1 إضافات المنغنيز 

*BT1 سبائك الحديد القاعدية 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك النيكل 

 سبيكة إليّوم

2000-04-12 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 
*BT1 سبائك النحاس 

*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

 سبيكة إنفار

*BT1 سبائك الحديد القاعدية 
*BT1 سبائك النيكل 



 800سبيكة إنكولوي  10cd9-10 427-سبيكة الفوالذ

 

 

 800سبيكة إنكولوي 

1993-10-03 
UF 800-سبيكة 

*BT1 سبيكة-fe46ni33cr21 

 800Hسبيكة إنكولوي 

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1982-02-23 
UF 800-سبيكةh 

UF 800-سبيكةh )إنكونل( 

*BT1 سبيكة-fe44ni33cr21 

 802سبيكة إنكولوي 

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1979-08-09 

UF إنكونل( 802-سبيكة( 
*BT1 سبيكة-fe46ni33cr21 

 825سبيكة إنكولوي 

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1980-09-22 

UF إنكونل( 825-سبيكة( 

*BT1 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 

 901سبيكة إنكولوي 

1993-10-03 

UF إنكونل( 901-سبيكة( 
*BT1 إضافات األلمنيوم 

*BT1 إضافات البور 

*BT1 سبائك إنكولوي 
*BT1 سبائك التيتانيوم 

*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

 600سبيكة إنكونل 

1993-10-03 
UF إنكونل( 600-سبيكة( 

*BT1 سبيكة-ni76cr15fe8 

 601سبيكة إنكونل 

INIS: 1985-01-17; ETDE: 2002-06-13 
USE سبيكة-ni61cr23fe14 

 617سبيكة إنكونل 

1993-10-03 

UF إنكونل( 617-سبيكة( 
*BT1 سبيكة-ni54cr22co13mo9 

 625سبيكة إنكونل 

1993-10-03 
UF إنكونل( 625-سبيكة( 

*BT1 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 

 643سبيكة إنكونل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-25 
USE سبائك إنكونل 

 671سبيكة إنكونل 

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1977-03-04 

UF إنكونل( 671-سبيكة( 
*BT1 سبيكة-ni51cr48 

 690سبيكة إنكونل 

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1980-09-22 
UF إنكونل( 690-سبيكة( 

*BT1 سبيكة-ni59cr30fe9 

 700سبيكة إنكونل 

INIS: 1996-07-17; ETDE: 1979-05-25 
*BT1 كونلسبائك إن 

 702سبيكة إنكونل 

1997-01-28 

USE سبائك إنكونل 
USE سبائك األلمنيوم 

USE سبائك الكروم 

 706سبيكة إنكونل 

1993-10-03 

UF إنكونل( 706-سبيكة( 

*BT1 سبيكة-ni41fe40cr16nb3 

 713Cسبيكة إنكونل 

1993-10-03 
*BT1 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

 713LCسبيكة إنكونل 

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1978-12-20 

UF 713-سبيكة-lc 
UF 713-سبيكةlc )إنكونل( 

*BT1 سبيكة-ni75cr12al6mo5 

 718سبيكة إنكونل 

1993-10-03 
*BT1 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 

 738سبيكة إنكونل 

INIS: 2000-02-14; ETDE: 1978-12-20 
*BT1 سبائك إنكونل 

 739سبيكة إنكونل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-06 

*BT1 سبائك إنكونل 

 82سبيكة إنكونل 

1993-10-03 

UF إنكونل( 82-سبيكة( 

*BT1 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 

 سبيكة االندورو

2000-04-12 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
*BT1  نيكل -فوالذ كروم 

 سبيكة الرزستال

2000-04-12 

USE سبائك الحديد القاعدية 
USE سبائك الكروم 

USE النيكل سبائك 

 سبيكة الفضة والنيكل

1996-06-28 
USE سبائك الزنك 

USE سبائك النحاس القاعدية 

USE سبائك النيكل 

 gr1(astm-a35)-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-09; ETDE: 2002-06-13 

USE فوالذ كربوني 

 gr2(astm-a35)-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-09; ETDE: 2002-06-13 

USE فوالذ كربوني 

 gr3( astm-a350)-سبيكة الفوالذ

INIS: 1996-11-13; ETDE: 2002-06-13 
USE سبائك النيكل 

USE فوالذ منخفض السبك 

 gr4( astm-a350)-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 

USE سبيكة الفوالذ-crni 

 gr11( astm-a387)-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 
USE سبيكة الفوالذ-crmo 

 gr12( astm-a387)-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 

USE سبيكة الفوالذ-crmo 

 gr2( astm-a387)-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 

USE سبيكة الفوالذ-crmo 

 gr21( astm-a387)-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 

USE سبيكة الفوالذ-cr2mo 

 gr22( astm-a387)-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 
USE سبيكة الفوالذ-cr2mo 

 gr5( astm-a387)-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 
USE سبيكة الفوالذ-cr5mo 

 gr2( astm-a508)-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 
USE سبيكة الفوالذ-nimocr 

 gr3( astm-a508)-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 

USE سبيكة الفوالذ-mnnimo 

 gr5( astm-a508)-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 

USE لفوالذسبيكة ا-ni3crmov 

 gr 4(astm-a508)-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 

USE سبيكة الفوالذ-ni3crmo 

 gr a( astm-a533)-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 
USE سبيكة الفوالذ-mnnimo 

 gr b( astm-a533)-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 

USE سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 

 gr c( astm-a533)-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 

USE سبيكة الفوالذ-mnmo 

 gr d( astm-a533)-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 

USE سبيكة الفوالذ-mnmo 

 000kh18n13-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 
USE  نيكل -فوالذ كروم 

 000kh20n16ag6-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 
USE  نيكل -فوالذ كروم 

 000kh20n20-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 

USE سبائك الكروم 
USE سبيكة الفوالذ والنيكل 

 000kh25-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 

USE سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 000kh28-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 

USE سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 00kh20n32t-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 

USE سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 03kh11n10m2t-الذسبيكة الفو

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-30 
USE سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

 03kh11n10m2tk6-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 
USE  نيكل -فوالذ كروم 

 03kh13ag13-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 

USE سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 08g2sfb-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 

USE فوالذ كربوني 

 08kh18n10t-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1982-02-11 
USE سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

 kh18n20t3p-1-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 
USE سبائك الكروم 

USE ذ والنيكلسبيكة الفوال 

 10cd9-10-سبيكة الفوالذ

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1979-05-30 
USE سبيكة الفوالذ-cr2mo 



 10crnnb910-سبيكة الفوالذ ASTM-A302 428-سبيكة الفوالذ

 

 

 10crnnb910-سبيكة الفوالذ

ETDE: 1979-05-30 
USE سبيكة الفوالذ-cr2moninb 

 12kh1mf-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-30 

USE سبيكة الفوالذ-crmov 

 12kh2mv8fb-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-06-21 

USE فوالذ 

 12kh2nch-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-30 

USE سبيكة الفوالذ-ni3cr 

 12kh2v5fb-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 
USE فوالذ 

 12khm-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-30 

USE سبيكة الفوالذ-crmo 

 12khn3-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-31 

USE سبيكة الفوالذ-ni3cr 

 12khn3a-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-30 

USE سبيكة الفوالذ-ni3cr 

 13cr6nmo-سبيكة الفوالذ

INIS: 1996-11-13; ETDE: 2002-06-13 
USE فوالذ أستينتي 

USE  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

 15cd9-10-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-30 

USE سبيكة الفوالذ-cr2mo 

 15kh1m1f-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-30 
USE سبيكة الفوالذ-crmov 

 15kh1m1fl-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-30 

USE سبيكة الفوالذ-crmov 

 15kh2mfa-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1982-01-07 

USE سبيكة الفوالذ-cr2mov 

 15khg2sfmr-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 

USE  موليبدنيوم -فوالذ كروم 

 18kh16n6-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 
USE  نيكل -فوالذ كروم 

 18kh2n4va-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-30 
USE سبيكة الفوالذ-ni4crw 

 18mnv6-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-06-21 

USE فوالذ 

 1kh12v2mf-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 

USE فوالذ كرومي 

 1kh16n14v2br ehp17-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 
USE  نيكل -فوالذ كروم 

 1kh16n15m3b-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-30 
USE سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

 1kh16n4b-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 

USE  نيكل -فوالذ كروم 

 1kh18n10t-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-30 
USE سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

 1kh18n9-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-30 

USE سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

 1kh18n9t-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-30 

USE سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 

 20kh-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-06-21 

USE سبيكة الفوالذ-crni 

 20kh2n2m-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 
USE  نيكل -فوالذ كروم 

 20khmf-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-06-21 

USE  موليبدنيوم -فوالذ كروم 

 20khn3mf-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 

USE  نيكل -فوالذ كروم 

 20m5-سبيكة الفوالذ

INIS: 1994-06-27; ETDE: 1979-06-21 

USE فوالذ هدفيلد المنغنيزي 

 20n14-سبيكة الفوالذ

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1979-06-21 
USE سبائك النيكل 

USE فوالذ منخفض السبك 

 22nmocr37-سبيكة الفوالذ

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1979-05-30 

USE سبيكة الفوالذ-nimocr 

 28cdv508-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-30 
USE سبيكة الفوالذ-crmov 

 2kh13-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-30 

USE سبيكة الفوالذ-cr13 

 2kh18n8v2-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 

USE  نيكل -فوالذ كروم 

 2kh8v8m2k8-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 

USE  موليبدنيوم -فوالذ كروم 

 30n9k4-سبيكة الفوالذ

INIS: 1994-07-01; ETDE: 1979-06-21 
USE فوالذ والنيكلسبيكة ال 

 37khn3t-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 
USE سبائك الكروم 

USE سبيكة الفوالذ والنيكل 

 38kh5msfa-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 
USE  موليبدنيوم -فوالذ كروم 

 38khmyua-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-30 

USE سبيكة الفوالذ-cralnimo 

 3hk5s-سبيكة الفوالذ

ETDE: 1979-05-31 

USE سبيكة الفوالذ-cr2moninb 

 3kh15n13yu3-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 

USE  نيكل -فوالذ كروم 

 40k14g18f-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-06-21 
USE سبائك الفاناديوم 

USE سبائك المنغنيز 

USE فوالذ كرومي 

 40kh-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-30 

USE سبيكة الفوالذ-crni 

 40kh13n8g8-سبيكة الفوالذ

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1979-05-30 
USE سبائك المنغنيز 

USE فوالذ أستينتي 

USE  نيكل -فوالذ كروم 

 40kh2n5sm-فوالذسبيكة ال

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 

USE سبائك الكروم 
USE سبيكة الفوالذ والنيكل 

 40khn-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-30 

USE سبيكة الفوالذ-nicr 

 40khnma-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-30 

USE سبيكة الفوالذ-nicrmo 

 42khegsnm-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 
USE  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

 4kh12n8g8mfb-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 
USE  نيكل -فوالذ كروم 

 4kh14nv2m-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 

USE  كلني -فوالذ كروم 

 5kh2mf-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-30 

USE سبيكة الفوالذ-crmov 

 60kh3g8n8v-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-06-21 

SEE سبائك الكروم 

SEE فوالذ 

 7kh18n9-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-30 

USE سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

 9cr-سبيكة الفوالذ

INIS: 1988-03-08; ETDE: 2002-06-13 
USE سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 

 9kh18-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-30 
USE سبيكة الفوالذ-cr18 

 9khs-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-30 

USE فوالذ كرومي 

 ASTM-A105-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 

*BT1 فوالذ كربوني 

 ASTM-A106-سبيكة الفوالذ

1993-10-03 

*BT1 فوالذ كربوني 

 ASTM-A212-سبيكة الفوالذ

1993-10-03 
*BT1 فوالذ كربوني 

 ASTM-A285-سبيكة الفوالذ

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1978-12-20 

UF  فوالذa 285 
*BT1 فوالذ كربوني 

 ASTM-A302-الفوالذ سبيكة

1993-10-03 
*BT1 سبيكة الفوالذ-mnmo 



 ASTM-A350-سبيكة الفوالذ CR17NI12MONB 429-الفوالذ سبيكة

 

 

 ASTM-A350-سبيكة الفوالذ

2000-04-12 
*BT1 فوالذ منخفض السبك 

 astm-a416-سبيكة الفوالذ

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1979-03-28 

USE فوالذ كربوني 

 ASTM-A508-سبيكة الفوالذ

1999-02-18 

*BT1 فوالذ منخفض السبك 

 ASTM-A516-سبيكة الفوالذ

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1976-02-19 

*BT1 فوالذ كربوني 

 ASTM-A533-B-سبيكة الفوالذ

1999-05-27 
UF سبيكة الفوالذ-(astm-a533 )gr b 

*BT1 سبيكة الفوالذ-mnnimo 

*BT1 فوالذ كربوني 

 CD-4MCU-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-06 

UF  فوالذcd-4mcu 

*BT1 سبائك الحديد القاعدية 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 
*BT1 سبائك النحاس 

*BT1 سبائك النيكل 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

 CR10MMO2-سبيكة الفوالذ

INIS: 1988-03-08; ETDE: 1989-11-06 

UF 9-سبيكة الفوالذcr 

UF سبيكة الفوالذ-jems 
*BT1 لموليبدنومسبائك ا 

*BT1 فوالذ كرومي 

*BT1 فوالذ مرتنزيتي 
RT جدار أول 

 CR11NI10MO2TI-L-سبيكة الفوالذ

INIS: 1984-02-23; ETDE: 1990-11-26 

UF سبيكة الفوالذ-x20crmov 121 
*BT1 أضافات الفاناديوم 

*BT1 إضافات الموليبدنوم 

*BT1 إضافات النيكل 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 فوالذ فّريتي 
*BT1 فوالذ كرومي 

 CR11NI10MO2TI-L-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF 03-سبيكة الفوالذkh11n10m2t 

UF سبيكة الفوالذ-ehp 678 

UF سبيكة الفوالذ-ehp 679 
UF سبيكة الفوالذ-ehp678 

UF سبيكة الفوالذ-ehp679 

*BT1 سبائك التيتانيوم 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1  منخفض الكربون -فوالذ عالي السبك 

*BT1  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

 CR12-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF سبيكة الفوالذ-kht2 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 فوالذ كرومي 

*BT1 فوالذ مرتنزيتي 

NT1 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 CR12AL-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 
*BT1 إضافات األلمنيوم 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
*BT1 فوالذ فّريتي 

*BT1 فوالذ كرومي 

NT1 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 CR12MOV-سبيكة الفوالذ

1983-11-08 
UF سبيكة الفوالذ-ht-9 

UF  الفوالذسبيكة-kh12m 

*BT1 أضافات الفاناديوم 
*BT1 إضافات الموليبدنوم 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
*BT1 فوالذ كرومي 

*BT1 فوالذ مرتنزيتي 

NT1 سبيكة-ht-9 

 CR13-سبيكة الفوالذ

INIS: 1999-10-08; ETDE: 1983-11-19 

UF 2-سبيكة الفوالذkh13 

UF سبيكة الفوالذ-kh13 
UF  12سبيكة كرولوي 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
*BT1 سبيكة كرولوي الفوالذية 

*BT1 فوالذ كرومي 

*BT1 فوالذ مرتنزيتي 
NT1 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 cr13mn8ni8-سبيكة الفوالذ

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1983-11-19 
USE سبائك المنغنيز 

USE فوالذ أستينتي 

USE  نيكل -فوالذ كروم 

 cr13ni6mo-l-سبيكة الفوالذ

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1990-11-26 

USE فوالذ أستينتي 

USE  منخفض الكربون -فوالذ عالي السبك 
USE  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

 CR15NI15MOTIB-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF فوالذسبيكة ال-din-1-4970 
*BT1 إضافات البور 

*BT1 إضافات التيتانيوم 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 فوالذ أستينتي 
*BT1  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

 CR16-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF  18سبيكة كرولوي 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 سبيكة كرولوي الفوالذية 
*BT1 فوالذ فّريتي 

*BT1 فوالذ كرومي 

NT1 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 CR16NI-سبيكة الفوالذ

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1983-11-19 

UF 431-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

*BT1 سبائك النيكل 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1  للحرارةسبائك مقاومة 

*BT1 فوالذ كرومي 
*BT1 فوالذ مرتنزيتي 

 CR16NI13MONBV-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 
UF سبيكة الفوالذ-din-1-4988 

*BT1 أضافات الفاناديوم 

*BT1 إضافات النيوبيوم 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 فوالذ أستينتي 
*BT1  بدنيوممولي -نيكل  -فوالذ كروم 

 CR16NI15MO3NB-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF 1-سبيكة الفوالذkh16n15m3b 
UF سبيكة الفوالذ-kh16n15m3b 

UF سبيكة الفوالذ-okh16n15m3b 

*BT1 إضافات النيوبيوم 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
*BT1 فوالذ أستينتي 

*BT1  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

 CR16NI16MONB-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 
UF سبيكة الفوالذ-din-1-4981 

*BT1 إضافات النيوبيوم 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 فوالذ أستينتي 

*BT1  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

 CR16NI8MO2-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
*BT1 فوالذ أستينتي 

*BT1  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

NT1  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 CR16NI9MO2-سبيكة الفوالذ

2003-01-23 

UF سبيكة الفوالذ-kh16n9m2 
*BT1 إضافات السيليسيوم 

*BT1 إضافات المنغنيز 

*BT1  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

 CR17CU4NI4NB-L-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1989-11-06 

*BT1 إضافات النيوبيوم 

*BT1 سبائك النحاس 
*BT1 سبائك النيكل 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1  منخفض الكربون -فوالذ عالي السبك 

*BT1 فوالذ كرومي 

*BT1 فوالذ مرتنزيتي 
NT1  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

 cr17mn15nni-سبيكة الفوالذ

INIS: 1996-07-23; ETDE: 1984-01-27 
USE سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 CR17MO-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

*BT1 إضافات الموليبدنوم 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 فوالذ كرومي 
*BT1 فوالذ مرتنزيتي 

NT1 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 CR17NI12MO3-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 
UF سبيكة الفوالذ-din-1-4919 

UF سبيكة فوالذ ال يصدأ-z6cnd17-12 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 فوالذ أستينتي 

*BT1  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 
NT1 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 CR17NI12MO3-L-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 
UF سبيكة فوالذ ال يصدأ-z3cnd17-12 

UF سبيكة فوالذ ال يصدأ-zecnd17-12 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 فوالذ أستينتي 

*BT1 منخفض الكربون -ك فوالذ عالي السب 
*BT1  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

NT1 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT1 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

 CR17NI12MONB-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF سبيكة فوالذ ال يصدأ-fv547 

*BT1 إضافات النيوبيوم 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 



 CR17NI13-سبيكة الفوالذ CR25 430-سبيكة الفوالذ

 

 

*BT1 فوالذ أستينتي 

*BT1  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

 CR17NI13-سبيكة الفوالذ

INIS: 1985-09-06; ETDE: 1990-11-26 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
*BT1 فوالذ أستينتي 

*BT1  نيكل -فوالذ كروم 

 CR17NI13MO2TI-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 
UF سبيكة الفوالذ-kh17n13m2t 

*BT1 إضافات التيتانيوم 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 فوالذ أستينتي 

*BT1  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

 CR17NI13MO3TI-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF سبيكة-ehi 183 
UF سبيكة-ehi 397 

UF سبيكة-ehi 432 

UF والذسبيكة الف-kh17n13m3t 
*BT1 إضافات التيتانيوم 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
*BT1 فوالذ أستينتي 

*BT1  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

 CR17NI17-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 فوالذ أستينتي 

*BT1 نيكل -الذ كروم فو 

NT1 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 CR17NI4MO3-سبيكة الفوالذ

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1983-11-16 

UF سبيكة فوالذ ال يصدأ-am-350 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 
*BT1 سبائك النيكل 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
*BT1 فوالذ كرومي 

 CR18-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF 9-سبيكة الفوالذkh18 
UF سبيكة الفوالذ-kh18 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 فوالذ كرومي 

*BT1 فوالذ مرتنزيتي 

 CR18NI10-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF سبيكة الفوالذ-kh18n10 
UF سبيكة فوالذ ال يصدأ-z6cn18-10 

UF  3035سبيكة كرولوي 

*BT1 بائك مقاومة التآكلس 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 سبيكة كرولوي الفوالذية 

*BT1 فوالذ أستينتي 
*BT1  نيكل -فوالذ كروم 

NT1 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 CR18NI10-L-سبيكة الفوالذ

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1983-11-16 

UF سبيكة فوالذ ال يصدأ-z2cn18-10- 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 فوالذ أستينتي 

*BT1  منخفض الكربون -فوالذ عالي السبك 
*BT1  نيكل -فوالذ كروم 

 CR18NI10T-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF 08-سبيكة الفوالذkh18n10t 
UF 1-سبيكة الفوالذkh18n10t 

UF سبيكة الفوالذ-kh18n10t 

UF سبيكة الفوالذ-okh18n10t 

UF سبيكة فوالذ ال يصدأ-z6cnt18-10 
UF سبيكة فوالذ ال يصدأ-z8cnt18-10 

*BT1 إضافات التيتانيوم 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 فوالذ أستينتي 

*BT1  نيكل -فوالذ كروم 
NT1 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 CR18NI11N-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF سبيكة الفوالذ-din-1-4948 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 فوالذ أستينتي 
*BT1  نيكل -فوالذ كروم 

NT1 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 

 CR18NI11NB-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 
*BT1 إضافات النيوبيوم 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
*BT1 فوالذ أستينتي 

*BT1  نيكل -فوالذ كروم 
NT1 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 CR18NI11NBCO-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1984-02-10 

*BT1 إضافات الكوبالت 
*BT1 إضافات النيوبيوم 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
*BT1 ذ أستينتيفوال 

*BT1  نيكل -فوالذ كروم 

NT1 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 CR18NI12-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
*BT1 فوالذ أستينتي 

*BT1  نيكل -فوالذ كروم 

NT1 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 CR18NI8-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 فوالذ أستينتي 

*BT1  نيكل -فوالذ كروم 
NT1 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 CR18NI9-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF 1-سبيكة الفوالذkh18n9 
UF 7-سبيكة الفوالذkh18n9 

UF سبيكة الفوالذ-kh18n9 

UF سبيكة الفوالذdin-1-4301 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 فوالذ أستينتي 
*BT1  نيكل -فوالذ كروم 

NT1 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 CR18NI9TI-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF 1-سبيكة الفوالذkh18n9t 

UF سبيكة الفوالذ-kh18n9t 
UF سبيكة الفوالذ-okh18n91 

*BT1 إضافات التيتانيوم 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 فوالذ أستينتي 

*BT1  نيكل -فوالذ كروم 

 CR19NI10-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
*BT1 فوالذ أستينتي 

*BT1  نيكل -فوالذ كروم 

NT1 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 CR19NI10-L-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
*BT1 فوالذ أستينتي 

*BT1  منخفض الكربون -فوالذ عالي السبك 

*BT1  نيكل -فوالذ كروم 
NT1 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

 CR19NI12TI-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF سبيكة الفوالذ-kh18n12t 
*BT1 إضافات التيتانيوم 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
*BT1 فوالذ أستينتي 

*BT1  نيكل -فوالذ كروم 

 CR20NI11-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
*BT1 فوالذ أستينتي 

*BT1  نيكل -فوالذ كروم 

NT1 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 CR20NI11-L-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
*BT1 فوالذ أستينتي 

*BT1  منخفض الكربون -فوالذ عالي السبك 

*BT1  نيكل -فوالذ كروم 

NT1 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

 CR21MN9N9NI6-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 
*BT1 إضافات النتروجين 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك المنغنيز 
*BT1 سبائك النيكل 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
*BT1 سبيكة فوالذ ال يصدأ 

*BT1 فوالذ أستينتي 

NT1 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 cr21ni5ti-سبيكة الفوالذ

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1983-11-19 

USE سبائك النيكل 

USE فوالذ كرومي 

 cr22ni5ti-سبيكة الفوالذ

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1983-11-19 

USE سبائك النيكل 

USE فوالذ كرومي 

 CR23NI14-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 فوالذ أستينتي 

*BT1  نيكل -فوالذ كروم 
NT1 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 

 CR23NI18-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 
UF سبيكة الفوالذ-kh23n18 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
*BT1 فوالذ أستينتي 

*BT1  نيكل -فوالذ كروم 

 CR25-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 
UF سبيكة الفوالذ-kh25 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 



 CR25NI20-سبيكة الفوالذ kh12n20t3p 431-سبيكة الفوالذ

 

 

*BT1 فوالذ فّريتي 

*BT1 فوالذ كرومي 
NT1 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 CR25NI20-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF سبيكة-ck-20 
UF  سبيكةhk 40 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 
*BT1 فوالذ أستينتي 

*BT1  نيكل -فوالذ كروم 

NT1 سبيكة-hk-40 
NT1 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 cr26ni5mo-l-سبيكة الفوالذ

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1983-11-19 

USE سبائك الموليبدنوم 
USE سبائك النيكل 

USE  منخفض الكربون -فوالذ عالي السبك 

USE فوالذ كرومي 

 CR2MO-سبيكة الفوالذ

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1983-11-09 

UF سبيكة الفوالذ-(astm-a387 )gr21 
UF سبيكة الفوالذ-(astm-a387 )gr22 

UF 10-سبيكة الفوالذcd9-10 

UF 15-سبيكة الفوالذcd9-10 
UF  2سبيكة كرولوي 

*BT1 إضافات الموليبدنوم 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 سبيكة كرولوي الفوالذية 

*BT1 فوالذ منخفض السبك 

NT1 سبيكة-astm-a542 

 CR2MONINB-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF 10-سبيكة الفوالذcrnnb910 

UF 3-سبيكة الفوالذhk5s 
UF سبيكة الفوالذ-din-1-6770 

UF  سبيكة ساندفيك- ht8x6 

*BT1 إضافات الموليبدنوم 
*BT1 إضافات النيكل 

*BT1 إضافات النيوبيوم 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 فوالذ منخفض السبك 

RT )حديديت )فّريت 

 CR2MOV-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF 15-سبيكة الفوالذkh2mfa 
*BT1 أضافات الفاناديوم 

*BT1 إضافات الموليبدنوم 

*BT1 إضافات النحاس 
*BT1 إضافات النيكل 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 مة للحرارةسبائك مقاو 
*BT1 فوالذ منخفض السبك 

 CR2NIMOV-سبيكة الفوالذ

INIS: 1986-05-23; ETDE: 1990-11-26 

*BT1 أضافات الفاناديوم 
*BT1 إضافات الموليبدنوم 

*BT1 إضافات النحاس 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 سبائك النيكل 

*BT1 فوالذ منخفض السبك 

 CR5MO-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF سبيكة الفوالذ-(astm-a387 )gr5 

UF سبيكة الفوالذ-kh5m 
UF  5سبيكة كرولوي 

*BT1 إضافات الموليبدنوم 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 سبيكة كرولوي الفوالذية 

*BT1 فوالذ منخفض السبك 

 CR9MO-سبيكة الفوالذ

INIS: 1984-02-23; ETDE: 1990-11-26 
*BT1 إضافات الموليبدنوم 

*BT1  ّيتيفوالذ فر 

*BT1 فوالذ كرومي 

 CR9MONBV-سبيكة الفوالذ

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1983-11-19 

UF سبيكة الفوالذ-z10cdnbv9 

*BT1 أضافات الفاناديوم 
*BT1 إضافات النيوبيوم 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 فوالذ فّريتي 
*BT1 فوالذ كرومي 

 CRALNIMO-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF 38-سبيكة الفوالذkhmyua 
*BT1 إضافات األلمنيوم 

*BT1 إضافات الموليبدنوم 

*BT1 إضافات النيكل 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 فوالذ منخفض السبك 

 CRMO-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF سبيكة الفوالذ-(astm-a387 )gr11 

UF سبيكة الفوالذ-(astm-a387 )gr12 
UF سبيكة الفوالذ-(astm-a387 )gr2 

UF 12-سبيكة الفوالذkhm 

*BT1 إضافات الكروم 
*BT1 إضافات الموليبدنوم 

*BT1 إضافات النيكل 

*BT1 فوالذ منخفض السبك 

 CRMOV-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF 12-سبيكة الفوالذkh1mf 

UF 15-سبيكة الفوالذkh1m1f 

UF 15-سبيكة الفوالذkh1m1fl 

UF  28-الفوالذسبيكةcdv508 

UF 5-سبيكة الفوالذkh2mf 
*BT1 أضافات الفاناديوم 

*BT1 إضافات الموليبدنوم 

*BT1 إضافات النحاس 
*BT1 إضافات النيكل 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 فوالذ منخفض السبك 

 CRNI-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF سبيكة الفوالذ-(astm-a350 )gr4 
UF 20-سبيكة الفوالذkh 

UF 40-سبيكة الفوالذkh 

*BT1 إضافات الكروم 
*BT1 إضافات النحاس 

*BT1 إضافات النيكل 

*BT1 فوالذ منخفض السبك 

 din-1-4449-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 

USE  نيكل -فوالذ كروم 

 din-1-4919-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-18; ETDE: 1980-08-12 
USE سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

 din-1-4948-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 
USE سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 

 din-1-4970-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 

USE سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

 din-1-4981-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 

USE سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

 din-1-4988-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 

USE سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

 din-1-6310-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-08; ETDE: 1980-05-07 
USE سبيكة الفوالذ-mnnimo 

 din-1-6342-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1980-08-12 
USE سبيكة الفوالذ-mnnimov 

 din-1-6343-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-08; ETDE: 1980-08-12 

USE سبيكة الفوالذ-mnnimo 

 din-1-6348-سبيكة الفوالذ

INIS: 1996-07-23; ETDE: 1980-08-12 

USE سبائك النيكل 

USE فوالذ منخفض السبك 

 din-1-6742-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-08; ETDE: 1980-08-12 

USE سبيكة الفوالذ-ni3crmo 

 din-1-6751-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1980-08-12 

USE سبيكة الفوالذ-nimocr 

 din-1-6770-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 
USE سبيكة الفوالذ-cr2moninb 

 din-1-6950-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1980-08-12 
USE سبيكة الفوالذ-ni3crmov 

 ehp 678-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 

USE سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

 ehp 679-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 

USE سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

 ehp678-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-06-21 

USE سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

 ehp679-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 
USE سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

 ehp699-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 

USE  موليبدنيوم -ل نيك -فوالذ كروم 

 h18n8-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 

USE  نيكل -فوالذ كروم 

 ht-9-سبيكة الفوالذ

INIS: 1985-09-06; ETDE: 2002-06-13 

USE سبيكة الفوالذ-cr12mov 

 IN-787-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-24 
*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 سبائك النحاس 

*BT1 سبائك النيكل 
*BT1 سبائك النيوبيوم 

*BT1 فوالذ كربوني 

 jems-سبيكة الفوالذ

INIS: 1988-03-08; ETDE: 2002-06-13 

USE سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 

 k26kht1-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 
USE سبائك الكروم 

USE سبيكة الفوالذ والنيكل 

 kh12m-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-08; ETDE: 1979-05-29 
USE سبيكة الفوالذ-cr12mov 

 kh12n20t3p-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-31 
USE سبائك الكروم 

USE سبيكة الفوالذ والنيكل 
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 kh13-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-31 
USE سبيكة الفوالذ-cr13 

 kh13s2yu2bt-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 

USE فوالذ كرومي 

 kh14k9n6m5-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 

USE  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

 kh14n8yum2-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 

USE  نيكل -فوالذ كروم 

 kh15n20m2t2-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 
USE  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

 kh15n7yum2-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 

USE  نيكل -فوالذ كروم 

 kh15n9yu-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 

USE  نيكل -فوالذ كروم 

 kh16n15m3b-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 

USE سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

 kh16n9m2-سبيكة الفوالذ

INIS: 2003-01-23; ETDE: 1979-05-29 
USE سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 

 kh17n13m2t-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 
USE سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

 kh17n13m3t-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 

USE سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

 kh17n5m3-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 

USE  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

 kh18-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 

USE سبيكة الفوالذ-cr18 

 kh18n10-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 
USE سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

 kh18n10t-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 

USE سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

 kh18n12t-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 

USE سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

 kh18n22v2t2-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 

USE سبائك الكروم 

USE سبيكة الفوالذ والنيكل 

 kh18n9-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 

USE سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

 kh18n9t-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 
USE سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 

 kh20n45b-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 
USE سبيكة-ni45fe34cr20 

 kh23n18-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 

USE سبيكة الفوالذ-cr23ni18 

 kh25-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 
USE سبيكة الفوالذ-cr25 

 kh5m-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 

USE سبيكة الفوالذ-cr5mo 

 khn35vt-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 

USE سبائك الكروم 

USE سبيكة الفوالذ والنيكل 

 kht2-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-31 

USE سبيكة الفوالذ-cr12 

 MNCUMO-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

*BT1 إضافات الكروم 

*BT1 إضافات الموليبدنوم 
*BT1 إضافات النحاس 

*BT1 إضافات النيكل 

*BT1 سبائك المنغنيز 
*BT1 فوالذ منخفض السبك 

NT1 سبيكة-astm-a537 

 MNMO-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF سبيكة الفوالذ-(astm-a533 )gr c 

UF سبيكة الفوالذ-(astm-a533 )gr d 
*BT1 إضافات الموليبدنوم 

*BT1 سبائك المنغنيز 

*BT1 فوالذ منخفض السبك 
NT1 سبيكة الفوالذ-astm-a302 

 MNNIMO-سبيكة الفوالذ

INIS: 1999-05-27; ETDE: 1983-11-09 

UF سبيكة الفوالذ-(astm-a508 )gr3 
UF سبيكة الفوالذ-(astm-a533 )gr a 

UF سبيكة الفوالذ-din-1-6310 

UF سبيكة الفوالذ-din-1-6343 
*BT1 إضافات الموليبدنوم 

*BT1 إضافات النيكل 

*BT1 سبائك المنغنيز 
*BT1 فوالذ منخفض السبك 

NT1 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 

 MNNIMOV-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 
UF سبيكة الفوالذ-din-1-6342 

*BT1 أضافات الفاناديوم 

*BT1 إضافات الموليبدنوم 
*BT1 سبائك المنغنيز 

*BT1 سبائك النيكل 
*BT1 فوالذ منخفض السبك 

 n36khtyu-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 

USE سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

 ni17cr14moti-l-سبيكة الفوالذ

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1990-11-26 

USE فوالذ أستينتي 

USE  منخفض الكربون -فوالذ عالي السبك 
USE  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

 NI25CR20-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 
*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 فوالذ أستينتي 

*BT1  نيكل -فوالذ كروم 

NT1 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 NI26CR15TI2MOVALB-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 
*BT1 إضافات األلمنيوم 

*BT1 إضافات البور 

*BT1 أضافات الفاناديوم 
*BT1 سبائك التيتانيوم 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 فوالذ أستينتي 
*BT1  يومموليبدن -نيكل  -فوالذ كروم 

NT1 سبيكة-a-286 

 NI36CR12TI3AL-L-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 
UF سبيكة الفوالذ-n36khtyu 

SF سبيكة-ehi 702 

*BT1 إضافات األلمنيوم 
*BT1 سبائك التيتانيوم 

*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

*BT1  منخفض الكربون -فوالذ عالي السبك 
*BT1  نيكل -فوالذ كروم 

 ni36cr18-سبيكة الفوالذ

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1983-11-19 

USE فوالذ أستينتي 
USE  نيكل -فوالذ كروم 

 NI3CR-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 
UF 12-سبيكة الفوالذkh2nch 

UF 12-سبيكة الفوالذkhn3 

UF 12-سبيكة الفوالذkhn3a 
*BT1 إضافات الكروم 

*BT1 إضافات النحاس 

*BT1 سبائك النيكل 
*BT1 لسبكفوالذ منخفض ا 

 NI3CRMO-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF سبيكة الفوالذ-(astm-a508)gr 4 
UF سبيكة الفوالذ-din-1-6742 

*BT1 أضافات الفاناديوم 

*BT1 إضافات الموليبدنوم 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك النيكل 

*BT1 فوالذ منخفض السبك 
NT1 سبيكة-astm-a543 

 NI3CRMOV-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 
UF سبيكة الفوالذ-(astm-a508 )gr5 

UF سبيكة الفوالذ-din-1-6950 

*BT1 أضافات الفاناديوم 
*BT1 إضافات الموليبدنوم 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك النيكل 
*BT1 فوالذ منخفض السبك 

 ni3mov-سبيكة الفوالذ

INIS: 1996-07-23; ETDE: 1983-11-10 

USE سبائك النيكل 

USE فوالذ منخفض السبك 

 ni4-سبيكة الفوالذ

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1984-02-10 

USE سبائك النيكل 
USE فوالذ منخفض السبك 

 NI4CRW-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 
UF 18-سبيكة الفوالذkh2n4va 

*BT1 إضافات التنغستين 

*BT1 إضافات النحاس 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك النيكل 

*BT1 منخفض السبك فوالذ 

 NICR-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF 40-سبيكة الفوالذkhn 

*BT1 إضافات الكروم 
*BT1 إضافات النحاس 

*BT1 سبائك النيكل 

*BT1 فوالذ منخفض السبك 

 NICRMO-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF 40-سبيكة الفوالذkhnma 

*BT1 إضافات الكروم 
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*BT1 إضافات الموليبدنوم 

*BT1 إضافات النتروجين 
*BT1 إضافات النحاس 

*BT1 سبائك النيكل 

*BT1 فوالذ منخفض السبك 

 NIMOCR-سبيكة الفوالذ

1983-11-07 

UF سبيكة الفوالذ-(astm-a508 )gr2 

UF 22-سبيكة الفوالذnmocr37 
UF سبيكة الفوالذ-din-1-6751 

*BT1 إضافات الكروم 

*BT1 إضافات الموليبدنوم 
*BT1 إضافات النيكل 

*BT1 سبائك مقاومة للحرارة 

*BT1 فوالذ منخفض السبك 

 okh16n15m3b-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 

USE سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

 okh18g8n2t-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-06-21 

USE سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 okh18n10t-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 
USE سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

 okh18n91-سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 

USE سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 

 okh19nt-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 

USE  نيكل -فوالذ كروم 

 okh21n5t-ة الفوالذسبيك

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1979-05-29 

USE سبائك النيكل 

USE فوالذ كرومي 

 okh22n5t-سبيكة الفوالذ

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1979-05-30 

USE سبائك النيكل 

USE فوالذ كرومي 

 r18-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-06-21 

USE فوالذ كرومي 

 sae-1006-والذسبيكة الف

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1977-04-13 

USE فوالذ كربوني 

 SAE-1045-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-06-21 
*BT1 فوالذ كربوني 

 STM-A387-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-27 
*BT1 فوالذ منخفض السبك 

 vnt-سبيكة الفوالذ

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1978-12-20 

USE فوالذ هدفيلد المنغنيزي 

 vzh102-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 

USE سبائك الكروم 

USE سبيكة الفوالذ والنيكل 

 x20crmov 121-سبيكة الفوالذ

INIS: 1984-04-25; ETDE: 2002-06-13 

USE سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

 X6CRNI1811-الفوالذ سبيكة

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1979-05-29 

*BT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 

 z10cdnbv9-سبيكة الفوالذ

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1979-05-29 
USE سبيكة الفوالذ-cr9monbv 

 z10cdv7-سبيكة الفوالذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 
USE  موليبدنيوم -فوالذ كروم 

 بيكة الفوالذ والنيكلس

1994-07-01 

UF 000-سبيكة الفوالذkh20n20 
UF 1-سبيكة الفوالذ-kh18n20t3p 

UF 30-سبيكة الفوالذn9k4 

UF 37-سبيكة الفوالذkhn3t 
UF 40-سبيكة الفوالذkh2n5sm 

UF سبيكة الفوالذ-k26kht1 

UF سبيكة الفوالذ-kh12n20t3p 
UF سبيكة الفوالذ-kh18n22v2t2 

UF سبيكة الفوالذ-khn35vt 

UF سبيكة الفوالذ-vzh102 
UF  كرومي -فوالذ نيكلي 

*BT1 سبائك النيكل 

*BT1 فوالذ 
NT1 سبيكة ال كبريتية 

RT  نيكل -فوالذ كروم 

 din-1-4301سبيكة الفوالذ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1980-08-12 

USE سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

 سبيكة المغناليوم

2000-04-12 
*BT1 سبائك األلمنيوم القاعدية 

*BT1 سبائك المغنيزيوم 

*BT1 سبائك النحاس 

 ZR-سبيكة المغنزيوم

2000-04-12 

*BT1 سبائك الزنك 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك المغنيزيوم القاعدية 

 AZ31B-سبيكة المغنيزيوم

2000-04-12 
*BT1 إضافات المنغنيز 

*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك الزنك 
*BT1 سبائك المغنيزيوم القاعدية 

 EK-سبيكة المغنيزيوم

2000-04-12 

*BT1 إضافات الزركونيوم 
*BT1 سبائك األتربة النادرة 

*BT1 سبائك المغنيزيوم القاعدية 

 EZ-سبيكة المغنيزيوم

2000-04-12 
*BT1 إضافات الزركونيوم 

*BT1 سبائك األتربة النادرة 
*BT1 سبائك الزنك 

*BT1 سبائك المغنيزيوم القاعدية 

 HK31A-سبيكة المغنيزيوم

2000-04-12 
*BT1 إضافات الزركونيوم 

*BT1 سبائك التوريوم 

*BT1 سبائك المغنيزيوم القاعدية 

 سبيكة برمالّوي

1996-11-13 

UF سبيكة-ni80fe16mo4 

UF  سبيكة برمالّويc 
*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك النيكل 

 cسبيكة برمالّوي 

INIS: 1996-11-13; ETDE: 2002-04-26 

USE سبائك النيكل القاعدية 

USE سبيكة برمالّوي 

 سبيكة برمندور

1993-10-03 

*BT1 سبيكة-co50fe50 

 ذهب( -سبيكة بَلَذّ )بالديوم 

2000-04-12 
*BT1 سبائك البالّديوم 

*BT1 سبائك الذهب القاعدية 

 بوندور-سبيكة

2000-04-12 
*BT1 يومإضافات السيليس 

*BT1 إضافات المغنيزيوم 

*BT1 إضافات المنغنيز 
*BT1 سبائك األلمنيوم القاعدية 

*BT1 سبائك النحاس 

 aسبيكة توفت 

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 
USE سبيكة-ni80cr20 

 cسبيكة توفت 

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 
USE سبيكة-ni60fe24cr16 

 سبيكة ديسكالوي

2000-04-12 

*BT1 إضافات األلمنيوم 
*BT1 إضافات السيليسيوم 

*BT1 إضافات الكربون 

*BT1 إضافات المنغنيز 
*BT1 سبائك التيتانيوم 

*BT1 سبائك الحديد القاعدية 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 سبائك النيكل 

 سبيكة رفراكتالوي

1997-01-28 
USE سبائك الحديد 

USE سبائك الكروم 

USE سبائك الموليبدنوم 
USE سبائك النيكل 

 سبيكة زاماك

2000-04-12 
*BT1 إضافات الحديد 

*BT1 إضافات القصدير 

*BT1 إضافات الكدميوم 
*BT1 إضافات المغنيزيوم 

*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك الزنك القاعدية 
*BT1 سبائك النحاس 

 سبيكة زيركالوي

*BT1 يوم القاعديةسبائك الزركون 

NT1 سبيكة-zr98sn-2 
NT2  2سبيكة زيركالوي 

NT1 سبيكة-zr98sn-4 

NT2  4سبيكة زيركالوي 

 2سبيكة زيركالوي 

1993-10-03 

*BT1 سبيكة-zr98sn-2 

 4سبيكة زيركالوي 

1993-10-03 

*BT1 سبيكة-zr98sn-4 

 ht8x6 -سبيكة ساندفيك 

ETDE: 2002-06-13 
USE سبيكة الفوالذ-cr2moninb 

 سبيكة ستْلّيت

1996-11-13 

UF سبيكة-co62cr28mo6ni3 
UF سبيكة-co64cr29w4 

UF سبيكة-co66cr29w4 
UF سبيكة-hs-21 

UF  سبيكة هاينس ستلّيتno 21 

UF  156ستلّيت 
*BT1 سبائك أساسها الكوبالت 

NT1 سبيكة-co54cr20w15ni10 

NT2 سبيكة-hs-25 
NT2  25سبيكة هاينس 

NT1 سبيكة-co60cr30w4 

NT2  6ستلّيت 
NT1 سبيكة-hs-31 



 سبيكة ستودي 434 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ

 

 

 سبيكة ستودي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-20 
USE  6ستلّيت 

 سبيكة سوبرترم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-09 

*BT1 سبائك التنغستين 
*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك السيليسيوم 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 سبائك الكوبالت 

*BT1 سبائك النيكل 

 سبيكة فوالذ ال يصدأ

1996-07-23 

UF 000-سبيكة الفوالذkh25 

UF 000-سبيكة الفوالذkh28 
UF 00-سبيكة الفوالذkh20n32t 

UF 03-سبيكة الفوالذkh13ag13 

UF سبيكة الفوالذ-cr17mn15nni 
UF سبيكة الفوالذ-okh18g8n2t 

UF 1-4-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

UF 9-19-سبيكة فوالذ ال يصدأdl 
UF  299سبيكة كرولوي 

UF فوالذ تينيلون 

*BT1 فوالذ عالي السبائكية 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 

NT2 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 317-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 318-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 422-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة فوالذ ال يصدأ-fv-548 
NT1 سبيكة فوالذ ال يصدأ-jbk-75 

NT1  سبيكة فوالذ ال يصدأm-50 

NT1 سبيكة ال كبريتية 
NT1  منخفض الكربون -فوالذ عالي السبك 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 
NT3  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT3 316-الذ ال يصدأسبيكة فوl 
NT3 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 
NT3 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT3 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT2 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

NT1  نيكل -فوالذ كروم 

NT2 دوركو 
NT2 سبائك تِمكن 

NT2 سبيكة-d-9 

NT2 سبيكة االندورو 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 

NT3 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

NT3 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

NT3 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 
NT3 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 
NT3 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 

NT3 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 

NT3 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 
NT3 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

NT3 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 

NT3 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 

NT3 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT2  الفوالذسبيكة-cr19ni12ti 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 

NT3 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT3 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 
NT3 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 

NT3 سبيكة-hk-40 

NT3 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 

NT3 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 
NT2 303-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 329-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 7-سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 
NT2 والذ ال يصدأسبيكة ف-ph-15-7-mo 

NT2 فوالذ عالي الكربون 

NT2  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 
NT3 سبيكة-m-813 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT4  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT4 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 
NT4 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT4 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 
NT4 سبيكة-a-286 

NT1 فوالذ كرومي 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr12 

NT3 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr12al 

NT3 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr12mov 
NT3 سبيكة-ht-9 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr13 
NT3 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16 

NT3 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni 

NT2 لفوالذسبيكة ا-cr17cu4ni4nb-l 

NT3  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr17mo 

NT3 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni4mo3 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr18 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr25 

NT3 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr9mo 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 

NT2 406-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2  موليبدنيوم -فوالذ كروم 

NT3  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

NT4 سبيكة-m-813 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 
NT5  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 
NT5 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT5 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT5 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT4 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 
NT5 سبيكة-a-286 

NT2 فوالذ مغنطيسي-ks 

NT2 ميديوال 
RT سبائك مقاومة التآكل 

RT سبائك مقاومة للحرارة 

 16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1975-10-28 
*BT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1979-05-29 

*BT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

 1-4-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-23 

USE والذ ال يصدأسبيكة ف 

 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ

1993-10-03 

*BT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 

 9dl-19-سبيكة فوالذ ال يصدأ

2000-04-12 
USE سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ

1993-10-03 
*BT1 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 

 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1979-12-10 

UF  حديد  40نترونيك(-cr21mn9n16) 
*BT1 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 

 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ

1993-10-03 

*BT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 

 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ

1993-10-03 

*BT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

 303-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-10-10 

*BT1  نيكل -فوالذ كروم 

 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ

1993-10-03 
*BT1 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 

 304L-سبيكة فوالذ ال يصدأ

1993-10-03 

*BT1 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 

 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1976-04-19 

*BT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 

 308- يصدأسبيكة فوالذ ال

1993-10-03 

*BT1 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 

 308L-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1978-10-23 
*BT1 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ

1993-10-03 
*BT1 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 

 309S-سبيكة فوالذ ال يصدأ

1993-10-03 

*BT1 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 

 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ

1993-10-03 

*BT1 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 



 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 435 سبيكة ال كبريتية

 

 

 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ

1993-10-03 
*BT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

 316L-سبيكة فوالذ ال يصدأ

1993-10-03 

*BT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

 317-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-09-11 

*BT1 سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 318-سبيكة فوالذ ال يصدأ

2000-04-12 

*BT1 سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ

1993-10-03 
*BT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

 329-سبيكة فوالذ ال يصدأ

2000-04-12 

*BT1  نيكل -فوالذ كروم 

 330-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1977-07-23 

USE فوالذ أستينتي 
USE  نيكل -فوالذ كروم 

 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ

1993-10-03 

*BT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 

 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ

1993-10-03 

*BT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 

 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ

1993-10-03 

*BT1 سبيكة الفوالذ-cr12 

 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ

1993-10-03 
*BT1 سبيكة الفوالذ-cr12al 

 406-سبيكة فوالذ ال يصدأ

2000-04-12 

*BT1 فوالذ كرومي 

 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ

1999-10-08 

*BT1 سبيكة الفوالذ-cr13 

 422-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-01 

*BT1 سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ

1993-10-03 
*BT1 سبيكة الفوالذ-cr16 

 431-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1977-04-12 
USE سبيكة الفوالذ-cr16ni 

 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ

1993-10-03 

*BT1 سبيكة الفوالذ-cr17mo 

 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ

1993-10-03 

*BT1 سبيكة الفوالذ-cr25 

 44ln-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1981-03-13 
USE سبائك الموليبدنوم 

USE سبائك النيكل 
USE  منخفض الكربون -فوالذ عالي السبك 

USE فوالذ كرومي 

 4PH-17سبيكة فوالذ ال يصدأ 

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1978-02-15 
*BT1 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 

 7PH-17-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 
*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1  نيكل -فوالذ كروم 

 am-350-سبيكة فوالذ ال يصدأ

1997-01-28 
USE سبيكة الفوالذ-cr17ni4mo3 

 FV-548-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-25 

*BT1 سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 fv547-سبيكة فوالذ ال يصدأ

1983-11-07 

USE سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

 JBK-75-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-01-24 

*BT1 سبائك التيتانيوم 

*BT1 سبائك النيكل 
*BT1 سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 M-50بيكة فوالذ ال يصدأ س

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-23 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 
*BT1 سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 PH-15-7-MO-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 
*BT1  نيكل -فوالذ كروم 

 -z2cn18-10-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1979-05-29 

USE سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 

 z2cn18-10n-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 

USE  نيكل -فوالذ كروم 

 z3cmn18-8-6n-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 

USE  نيكل -فوالذ كروم 

 z3cnd17-12-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 
USE سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

 z3cnd18-13-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 

USE  نيكل -فوالذ كروم 

 z6cn18-10-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 

USE سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

 z6cnd17-12-يصدأسبيكة فوالذ ال 

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 

USE سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

 z6cnd17-13b-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 
USE  نيكل -فوالذ كروم 

 z6cndt17-13b-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 
USE  يكلن -فوالذ كروم 

 z6cnt18-10-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 

USE سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

 z6cnt18-12b-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-29 

USE  نيكل -فوالذ كروم 

 z8cnt18-10-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 

USE سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

 ZCND17-13-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1979-05-29 
*BT1 إضافات السيليسيوم 

*BT1 سبائك المنغنيز 

*BT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

 zecnd17-12-سبيكة فوالذ ال يصدأ

INIS: 1983-11-07; ETDE: 1979-05-29 
USE سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

 1سبيكة فيكالوي 

1997-01-28 

USE سبائك أساسها الكوبالت 
USE سبائك الحديد 

USE سبائك الفاناديوم 

 2سبيكة فيكالوي 

INIS: 1996-07-16; ETDE: 1978-12-20 
USE سبائك أساسها الكوبالت 

USE سبائك الحديد 
USE سبائك الفاناديوم 

 صوديوم( -سبيكة قلوية )بوتاسيوم 

INIS: 1986-03-04; ETDE: 2002-04-16 

USE سبائك البوتاسيوم 

USE سبائك الصوديوم 

 سبيكة كانتال

2000-04-12 

*BT1 سبائك األلمنيوم 
*BT1 سبائك الحديد القاعدية 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الكوبالت 

 12سبيكة كرولوي 

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 

USE سبيكة الفوالذ-cr13 

 18سبيكة كرولوي 

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 

USE سبيكة الفوالذ-cr16 

 2سبيكة كرولوي 

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 
USE سبيكة الفوالذ-cr2mo 

 299سبيكة كرولوي 

INIS: 1996-07-23; ETDE: 1997-03-17 

USE سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 3035سبيكة كرولوي 

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 

USE سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

 5سبيكة كرولوي 

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 

USE سبيكة الفوالذ-cr5mo 

 سبيكة كرولوي الفوالذية

1996-07-23 
*BT1 فوالذ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr13 

NT2 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 يكة الفوالذسب-cr16 

NT2 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

NT2 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr2mo 
NT2 سبيكة-astm-a542 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr5mo 

 سبيكة كونل

2000-04-12 
*BT1 سبائك التيتانيوم 

*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 سبائك الكوبالت 

*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

 كونيكو-سبيكة

2000-04-12 
*BT1 سبائك الكوبالت 

*BT1 سبائك النحاس 

*BT1 سبائك النيكل 

 سبيكة ال كبريتية

2000-04-12 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 سبيكة الفوالذ والنيكل 



 سبيكة معدن األونصة 436 سبيوليت

 

 

*BT1 سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 سبيكة معدن األونصة

2000-04-12 
*BT1 إضافات النيكل 

*BT1 سبائك الرصاص 

*BT1 سبائك الزنك 
*BT1 سبائك القصدير 

*BT1 سبائك النحاس القاعدية 

RT نحاس أصفر 

 سبيكة ملبّري

1997-01-28 

USE سبيكة-u90nb7zr3 

 سبيكة مونل

*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

NT1 سبيكة-ni66cu32 

NT2  400سبيكة مونل 

 400سبيكة مونل 

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1978-12-20 

*BT1 سبيكة-ni66cu32 

 r-405سبيكة مونل 

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-03-28 
USE سبيكة-ni66cu32 

 سبيكة نكروم

1993-10-03 
*BT1 سبيكة-ni60fe24cr16 

 vسبيكة نكروم 

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-04-16 

USE سبيكة-ni80cr20 

 (tiو  niسبيكة نيتينول )

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-25 

USE سبائك التيتانيوم 

USE سبائك النيكل 

 50سبيكة نيكروبراز

2000-04-12 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

*BT1 فسفيدات 

 سبيكة نيكل قاعدية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-09 
USE سبائك النيكل القاعدية 

 سبيكة نيمونيك

1996-07-16 

UF سبيكة-ni48cr22fe18mo9 
UF  سبيكة نيمونيكpe13 

*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

NT1 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 
NT2  سبيكة نيمونيكpe16 

NT1 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 

NT2  105سبيكة نيمونيك 
NT1 سبيكة-ni59cr20co17ti2 

NT1 سبيكة-ni65cr25mo10 

NT2  86سبيكة نيمونيك 
NT1 سبيكة-ni76cr15fe8 

NT2  600سبيكة إنكونل 

NT1 سبيكة-ni76cr20ti2 
NT2  80سبيكة نيمونيكa 

NT1  115سبيكة نيمونيك 

NT1  115سبيكة نيمونيكa 
RT سبائك إنكونل 

 105سبيكة نيمونيك 

1993-10-03 
*BT1 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 

 115سبيكة نيمونيك 

2000-04-12 

*BT1 سبائك األلمنيوم 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك الكوبالت 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 
*BT1 سبيكة نيمونيك 

 115Aسبيكة نيمونيك 

2000-04-12 
*BT1 سبيكة نيمونيك 

 80Aسبيكة نيمونيك 

1993-10-03 

*BT1 سبيكة-ni76cr20ti2 

 86سبيكة نيمونيك 

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1982-02-23 

*BT1 سبيكة-ni65cr25mo10 

 90سبيكة نيمونيك 

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1977-06-03 

USE سبيكة-ni59cr20co17ti2 

 pe13سبيكة نيمونيك 

INIS: 1996-07-17; ETDE: 1979-10-23 
USE سبيكة نيمونيك 

 PE16سبيكة نيمونيك 

1993-10-03 

*BT1 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 

 c-276سبيكة هاستلوي  

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 

USE سبائك هاستلوي 

 c-4سبيكة هاستلوي  

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 

USE سبائك هاستلوي 

 Bسبيكة هاستلوي 

1993-10-03 
*BT1 سبيكة-ni65mo28fes 

 Cسبيكة هاستلوي 

1993-10-03 
*BT1 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 

 fسبيكة هاستلوي 

2000-04-12 

USE سبائك هاستلوي 

 Nة هاستلوي سبيك

1993-10-03 

*BT1 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 

 Sسبيكة هاستلوي 

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1979-08-09 

*BT1 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 

 Xسبيكة هاستلوي 

1993-10-03 
*BT1 سبيكة-ni49cr22fe18mo9 

 XRسبيكة هاستلوي 

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1982-02-23 

*BT1 سبيكة-ni50cr22fe18mo9 

 188سبيكة هاينس 

1993-10-03 

*BT1 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 

 25سبيكة هاينس 

1993-10-03 

*BT1 سبيكة-co54cr20w15ni10 

 6bسبيكة هاينس ستلّيت  

1997-01-28 
USE سبيكة-co60cr30w4 

 no 21سبيكة هاينس ستلّيت 

1997-01-28 

USE سبائك هاينس 
USE سبيكة ستْلّيت 

 875سبيكة هوسكنز 

2000-04-12 
*BT1 سبائك األلمنيوم 

*BT1 سبائك الحديد القاعدية 

*BT1 سبائك الكروم 

 سبيكة هيبركو

2000-04-12 
*BT1 سبائك الحديد القاعدية 

*BT1 سبائك الكوبالت 

 سبين

BT1 اندفاع زاوي 
BT1 خواص الجسيمات 

RT أعداد كمومية 

RT  سبين -استرخاء سبين 
RT  شبيكي -استرخاء سبيني 

RT اندفاع زاوي مداري 

RT انقالب السبين 
RT تبادل سبيني 

RT توجه السبين 

RT حاالت ذات سبين عال 
RT سبينورات 

RT عدسة شميدت 

RT قاعدة موريسون 
RT قوائم شرمان 

RT لولبية 

RT مؤثرات باولي السبينية 
RT  فاينبرغ -معادلة جوس 

RT معادلة فايل 
RT نظرية النترينو ذي المركبتين 

RT نموذج شميدت 

RT نموذج هاْيزنّبِْرغ 
RT يدوانية 

 سبين إيزوباري

USE إيزوسبين 

 سبين نظيري

USE إيزوسبين 

 سبينالت

*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد األلمنيوم 

RT أكاسيد المغنيزيوم 
RT َمغنتيت 

 سبينورات

NT1 سبينورات ديراك 
NT1 سبينورات فيل 

NT1 سبينورات ماجورانا 

NT1  فيل -سبينورات ماجورانا 
RT تناظر فائق 

RT جبر كليفورد 

RT سبين 
RT مؤثرات فائقة 

RT متجهات 

RT نظرية األوتار الفائقة 
RT نظرية الحقول الكمومية 

 سبينورات ديراك

2016-05-10 

BT1 سبينورات 
*BT1 معادلة ديراك 

 سبينورات فيل

2016-05-10 
BT1 سبينورات 

 سبينورات ماجورانا

2016-05-10 

SF نظرية ماجورانا 
BT1 سبينورات 

RT إضمحالل بيتا المزدوج بدون نترينوهات 

RT فيرميونات ماجورانا 
RT معادلة ماجورانا 

RT موصلية فائقة 

RT نترينوهات 

 فيل -سبينورات ماجورانا 

2016-05-10 

BT1 سبينورات 

 سبيوليت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-02-09 

*BT1 غضار 

RT سليكات المغنيزيوم 



 ستائر 437 86سترونسيوم 

 

 

 ستائر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-27 
UF معامل األنسجة 

RT أبنية 

RT تظليل 
RT ستائر هوائية 

RT ظالل شمسية 

RT عزل حراري 
RT مغاليق 

RT مناخل 

RT منظومات تبريد شمسية سلبية 
RT منظومات تدفئة شمسية سلبية 

RT نوافذ 

 ئيةستائر هوا

INIS: 1992-08-24; ETDE: 1979-05-02 
UF نوافذ لجريان الغاز المضغوط 

RT أبنية 

RT أبواب 
RT تسرب الهواء 

RT جريان الغاز 

RT ستائر 
RT هواء 

 ستانيدات

2013-07-08 
يجب فهرسة المركبات المحددة من خالل تنسيق واصف 

 لشكل مركبات )كاتيون(  ووصف األنيون أعاله.

BT1 مركبات القصدير 

 سترات الصوديوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 

USE ليمونات 

USE مركبات الصوديوم 

 ستراتوسفير

UF ستراتوسفير 

BT1 غالف الجو األرضي 

RT تروبوبوز 
RT سقط عالمي 

RT صالبة مغنطيسية 
RT طبقة األوزون 

RT نقل فوق صوتي 

 ستراتوسفير

USE ستراتوسفير 

 نستربتوزوتوسي

2000-03-29 

USE ستربتوزوسين 

 (7ستربتوزوتوسين )

2000-04-12 
USE ستربتوزوسين 

 ستربتوزوسين

INIS: 2000-03-29; ETDE: 1981-04-20 
UF ستربتوزوتوسين 

UF ( 7ستربتوزوتوسين) 

*BT1 صادّات 
*BT1 عقاقير مضادة للورم 

 ستربتوكيناز

1984-01-18 

USE بروتيناز ِعْقدية 

 ستربتوميسين

*BT1 صادّات 

RT )ن )سُّل  تَدرُّ

RT فطور عقدية 

 سترلكينايت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-12-16 

USE معادن اليورانيوم 
USE مواد أكسيدية 

 ستروفانتين

INIS: 1990-12-07; ETDE: 1984-06-14 

USE مقويات القلب 

 ستروفانتين

2000-04-12 

*BT1 غليكوزيدات 

 ستروفانيتنات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-20 
*BT1 غليكوزيدات قلبية 

NT1 وابائين 

 سترولين

UF حمض يوريدو أمينو الفاليريك 
*BT1 حموض أمينية 

RT بولة 

 سترونسيوم

*BT1 معادن قلوية ترابية 

 100سترونسيوم 

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1979-05-25 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 سيومنظائر السترون 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 101سترونسيوم 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1984-03-19 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السترونسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 102سترونسيوم 

INIS: 1986-01-21; ETDE: 1985-08-08 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السترونسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 103سترونسيوم 

2007-07-27 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السترونسيوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 104سترونسيوم 

2007-07-27 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السترونسيوم 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 105سترونسيوم 

2007-07-27 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السترونسيوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 73سترونسيوم 

2007-07-27 

*BT1 نظائر السترونسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 74سترونسيوم 

2007-07-27 
*BT1 نظائر السترونسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 75سترونسيوم 

INIS: 1996-06-17; ETDE: 1996-05-31 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السترونسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 76سترونسيوم 

INIS: 1992-03-26; ETDE: 1992-08-12 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السترونسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 وسطةنوى كتلها مت 

 77سترونسيوم 

INIS: 1976-10-29; ETDE: 1976-12-16 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السترونسيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 78سترونسيوم 

1976-01-27 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السترونسيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 79سترونسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السترونسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 80سترونسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السترونسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 81نسيوم سترو

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السترونسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 82سترونسيوم 

*BT1 نظائر السترونسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 83سترونسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السترونسيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 ثواني نظائر مشعة عمرها 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 84سترونسيوم 

*BT1 نظائر السترونسيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 85سترونسيوم 

*BT1 نظائر السترونسيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 86سترونسيوم 

*BT1 نظائر السترونسيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 



 87سترونسيوم  438 ستينستروبين

 

 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 87سترونسيوم 

*BT1 نظائر السترونسيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 88سترونسيوم 

*BT1 نظائر السترونسيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 89سترونسيوم 

*BT1 ناقص المشعة  -ل بيتا نظائر اضمحال 

*BT1 نظائر السترونسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 90سترونسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السترونسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

RT مولدات نظائر مشعة 

 91سترونسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السترونسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 92سترونسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 سيومنظائر السترون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 93سترونسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السترونسيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 94سترونسيوم 

*BT1 ناقص المشعة  -ل بيتا نظائر اضمحال 

*BT1 نظائر السترونسيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 95سترونسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السترونسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 96سترونسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السترونسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 97سترونسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السترونسيوم 

*BT1 ميلي ثانية نظائر عمرها 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 98سترونسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السترونسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 99سترونسيوم 

1976-03-17 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السترونسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 ستريفوس

2000-04-12 
USE أمينات 

USE مواد وقائية من اإلشعاع 

USE نوكليوتيدات 

 ستريكنين

*BT1 إندوالت 

*BT1 قلوانيات 

 سترينجونيوم

INIS: 1995-10-04; ETDE: 1988-02-01 
BT1 كواركونيوم 

*BT1 ميزونات 

NT1  ميزوناتf2 prime - 1525 
RT جسيمات غريبة 

RT  كواركاتs 

 156ستلّيت 

INIS: 1996-07-17; ETDE: 1978-10-30 

USE سبائك التنغستين 

USE سبائك الكروم 
USE سبيكة ستْلّيت 

 6ستلّيت 

INIS: 1993-10-03; ETDE: 1978-10-30 

UF سبيكة-hs-6 
UF سبيكة ستودي 

*BT1 سبيكة-co60cr30w4 

 ستلّيت، )دلورو(

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1984-07-10 
USE  سبيكةdeloro stellite 6 

 ستنّات

1997-06-17 
BT1 مركبات أوكسجينية 

BT1 مركبات القصدير 

NT1 قصديرات الكدميوم 

RT أكاسيد القصدير 

 ستيارات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-01 

BT1 أمالح حمض الكربوكسيل 
RT حمض ثماني الدكانوئيك 

 ستيروئيدات

BT1 مركبات عضوية 

NT1 إسترانات 
NT2 إستراديول 

NT2 أسترون 

NT2 إستريول 
NT1 أندروستانات 

NT2 أندروجينات 

NT3 أندروستيرون 
NT3 أندروستينديون 

NT3 تستستيرون 

NT3 هدروكسي أندروستنون 

NT1 ستيروالت 

NT2 أرغو سترول 
NT2 حموض صفراوية 

NT3 حمض المرارة 

NT2 سيتوسترول 
NT2 كولسترول 

NT1  سيترويداتpregnanes 

NT2 بروجسترون 
NT2 ستيروئيدات قشرية 

NT3 ثنائي أوكسي كورتي كوسترون الخالت 

NT4 ألدوسترون 
NT3 كورتيكوئيدات سكرية 

NT4 بردنيزولون 

NT4 بردنيزون 
NT4 ساميتازونديك 

NT4 ستيرون قشري 

NT4 كروتيزون 
NT4 ِهْدروكورتيزون 

NT2 هدروكسي بريغنون 

RT كيتوستيروئيدات بولية 
RT مقويات القلب 

RT هرمونات 

 ستيروئيدات قشرية

UF قشرانيات 
*BT1  سيترويداتpregnanes 

*BT1 كيتونات 

*BT1 مركبات أكسجينية 

*BT1 هرمونات ستيروئيدية 

*BT1 هرمونات كظرية 

NT1 ثنائي أوكسي كورتي كوسترون الخالت 
NT2 ألدوسترون 

NT1 كورتيكوئيدات سكرية 

NT2 بردنيزولون 
NT2 بردنيزون 

NT2 ديكساميتازون 

NT2 ستيرون قشري 
NT2 كروتيزون 

NT2 ِهْدروكورتيزون 

RT أندروجينات 
RT متالزمة كوشنغ 

RT  هرمونacth 

 ستيروالت

1996-10-23 

UF وفدهن الص 

UF النولين 
*BT1 ستيروئيدات 

*BT1 مركبات أكسجينية 

NT1 أرغو سترول 
NT1 حموض صفراوية 

NT2 حمض المرارة 

NT1 سيتوسترول 
NT1 كولسترول 

 ستيرون قشري

*BT1 كورتيكوئيدات سكرية 

 ستيرين

UF فنيل إتيلين 
UF )فينيل بنزن )ستيرين 

*BT1 عطور مؤلكلة 

RT أحاديات حد الفينيل 

RT متعدد الستيرين 

 ستيشوفيت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-10-20 
*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد السيليسيوم 

 ستيلباميدين

1996-07-08 
USE اميدينات 

 ستيلبسترول

*BT1 متعدد الفنوالت 
RT إستروجينات 

RT ستيلبن 

 ستيلبن

UF بنزيل 
*BT1 عطريات 

RT ستيلبسترول 

RT فسفور بلّوري عضوي 

 ستينستروبين

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1991-10-22 

USE فلزات التوريوم 

USE فلزات الفسفات 
USE معادن السيليكيت 

USE معادن اليورانيوم 



 سجائر 439 سداة

 

 

 سجائر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-01-15 
SEE منتجات التبغ 

جامات إشعاعية  سِّ

*BT1 َخْيمرات 

RT تأثيرات شعاعية بيولوجية 
RT ت طحاليةتكوين مستعمرا 

 سجل الكثافة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-27 

USE  غاما -تسجيل غاما 

 سجل اليورانيوم في الواليات المتحدة

INIS: 1994-02-28; ETDE: 1981-07-06 

UF سجل اليورانيوم في الواليات المتحدة 
*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT صناعة نووية 

RT وقاية من اإلشعاع 

 سجل اليورانيوم في الواليات المتحدة

INIS: 1994-02-28; ETDE: 1981-07-06 

USE سجل اليورانيوم في الواليات المتحدة 

 سجل سيغما

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-04-11 
SEE  منظوماتmwd 

 سجل مدة الحياة النتروني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-27 
USE  نترون -تسجيل نترون 

 سجل نووي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-06-07 

USE تسجيل نشاط إشعاعي 

 سجالت الكلور

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-27 

USE  نترون -تسجيل غاما 

 سجالت طبيّة

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1979-05-25 

RT َمْسح طبي 

 سجالت هدروجينية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-27 
SEE  نترون -تسجيل غاما 

SEE  نترون -تسجيل نترون 

SEE تسجيل نتروني 

 سجون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 

USE أبنية عامة 

 سحابات

SF )إصدار )صناعي 

RT أدخنة 

RT إطراح مكدّس 
RT تلوث المياه 

RT تلوث الهواء 

RT تلُّوث حراري 
RT حرارة النفايات 

RT ضريبة اإلصدارات 

RT مداخن المصانع 
RT نفايات سائلة 

RT نفايات غازية 

 ُسحار

UF ُسحار سيليسي 
UF مرض الفُحام 

*BT1 أمراض جهاز التنفُّس 

NT1 سحار بريليومي 
RT أغبرة 

RT أمراض مهنية 

RT رئات 

 سحار بريليومي

*BT1 ُسحار 

RT مركبات البريليوم 

 ُسحار سيليسي

USE ُسحار 

 سحايا

BT1 غشيةأ 
RT جهاز عصبي مركزي 

RT رة سحائية  مكّوِ

 َسحب

1997-06-17 
RT أدوات استخالص 

RT ارتطام 

RT استخالص بالمذيب 
RT   عمليةbabcock and wilcox-dupont 

RT  عمليةdow في التغويز 

RT  عمليةfw ذات الدورة المشتركة 
RT  عملية وقود منقولce 

 ُسُحب

NT1 ُسُحب مشعة 
NT1 ُسُحب مضيئة ليال 

RT سماء 

RT طقس 
RT علم األرصاد الجوية 

RT عواصف 

RT غطاء سُُحب 
RT ماء 

RT هطوالت جوية 

 َسحب المياه الجوفية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-11 
USE ارتداد المائع 

 ُسُحب ذرية

USE ُسُحب مشعة 

 ُسُحب ماجالنية

BT1 مجّرات 

 ُسُحب مشعة

UF ُسُحب ذرية 

BT1  ُبُسح 
RT اجتراف 

RT انفجارات نووية 

RT تشعيع خارجي 
RT حالالت مشعة 

RT حالالت هوائية 

RT حوادث 
RT ريح 

RT َسْقط 

RT غالف الجو األرضي 
RT مداخن المصانع 

RT مراقبة من الجو 

RT نشاط إشعاعي 
RT هواء 

 ُسُحب مضيئة ليال

2000-04-12 
BT1 ُسُحب 

RT تألّق 

RT توهج الهواء 

 سحج

RT اهتراء 

RT تحات 

RT مواد ساحجة 

 سحق

BT1 سحق 

RT تحضير الفحم 

RT تشظية 
RT ساحقات 

RT معالجة الركاز 

 سحق

INIS: 1992-02-18; ETDE: 1978-04-27 

USE سحق 

 سحق

1999-05-06 
UF سحق 

NT1 سحق 

NT1 سحن 
RT تجزئة 

RT تحضير الفحم 

RT تشظية 

RT ساحقات 

 سحن

BT1 تصنيع بالمكنات 

BT1 سحق 

RT آالت سحن 
RT اهتراء 

RT صقل 

 َسحوبية

*BT1 خواص الشد 
RT  قَصوف -انتقاالت َسحوب 

RT َسحوب -انتقاالت قَصوف 

RT لدونة 

 سخانات

NT1 سخانات ماء 

NT2 مسخنات مياه شمسية 

NT3 مسخنات ماء شمسية سلبية 

NT4 لوحات شمسية ذات ديودات حرارية 

NT1 سخانات منزلية 
NT2 مسخنات بالحمل الكهربائي 

NT1 سخانات هوائية 

NT2 مسخنات هواء شمسية 
NT1 سّخانات مشعة 

NT1 مسخنات كهرحرارية 

NT1 مسخنات مياه التغذية 
RT انتاج الحرارة 

RT حرارة 

RT نقل الحرارة 

 سخانات فائقة

UF مسّخنات فائقة بخارية 

RT تسخين فائق 

RT منظومات تبريد المفاعل 

RT مولّدات البخار 

 سخانات ماء

1992-04-07 
UF  ّسخانات ماء حار 

*BT1 أدوات منزلية 

BT1 سخانات 
NT1 مسخنات مياه شمسية 

NT2 مسخنات ماء شمسية سلبية 

NT3 لوحات شمسية ذات ديودات حرارية 
RT أدوات منزلية تعمل بالغاز 

RT تسخين الماء 

RT منظومة طاقة ذات دورة سنوية 

 سخانات ماء حارّ 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-27 

USE سخانات ماء 

 سخانات منزلية

INIS: 1999-03-05; ETDE: 1977-06-21 
SF انظمة اصدار حراري 

*BT1 أدوات منزلية 

BT1 سخانات 
NT1 مسخنات بالحمل الكهربائي 

RT تدفئة األمكنة 

 سخانات هوائية

1999-01-22 

UF سخانات هوائية مسبقة 

BT1 سخانات 
NT1 مسخنات هواء شمسية 

RT تسخين 

RT ةحرار 

 سخانات هوائية مسبقة

1999-01-22 

USE سخانات هوائية 

 سّخانات مشعة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-04-09 
BT1 سخانات 

RT تسخين بكبالت مشعّة 

 سداة

UF شعرات سدائية 

UF مآبر 

BT1 أزهار 



 سدادات 440 سري النكا

 

 

 سدادات

USE إغالقات 

 سدادات أمنية

INIS: 1976-09-06; ETDE: 1976-11-01 

BT1 أجهزة وقاية فيزيائية 

BT1 أختام 
RT ضمانات 

 سداسي الديكان

*BT1 ألكانات 

 سداسي فلوريد اليورانيوم

INIS: 1977-04-07; ETDE: 1977-06-03 

*BT1 فلوريدات اليورانيوم 

 سداسي فلوريد اليورانيوم

*BT1 فلوريدات اليورانيوم 
RT  منشأة إنتاج سكيوياuf6 

 سداسي كلوريد غاما البنزن

INIS: 1976-05-07; ETDE: 2002-06-13 

USE لندان 

 سداسي متلين رباعي األمين

USE )يوروتروبين )سيستامين 

 سداسي هيدرات نترات اليورانيل

ETDE: 1978-03-08 
USE سداسي هيدرات نترات اليورانيل 

 سداسي هيدرات نترات اليورانيل

ETDE: 1978-03-08 

UF سداسي هيدرات نترات اليورانيل 
*BT1 نترات اليورانيل 

BT1 هدرادات 

 سداسيات األقطاب

BT1 متعددات األقطاب 

 ُسُدم

NT1 ُسدُم كوكبية 

NT1 سديم السرطان 
NT1 سديم شمسي 

RT  هارو -أجسام ِهُربيغ 

RT غازات كونية 
RT غبار كوني 

RT مجّرات 

RT  مناطقh2 

 ُسُدم كوكبية

BT1 ُسدُم 

RT نجوم 

 سدود

INIS: 1999-03-15; ETDE: 1975-10-01 

RT أتربة 

RT سدود 

 سدود

2000-04-12 

USE سدود 

 سدود

UF سدود 
RT خزانات المياه 

RT سدود 

RT ضبط الفيضان 
RT مفيضات 

RT منشآت توليد كهرباء مائية 

RT منشآت مرور السمك 

 سديم السرطان

*BT1 بقايا مستعر فائق 

BT1 ُسدُم 
RT نبّاضات 

 سديم شمسي

BT1 ُسدُم 

RT تطور المنظومة الشمسية 
RT كواكب أولية 

RT نماذج كوسمولوجية 

 سّد الجريان

RT جريان الموائع 
RT فقد التدفق 

 سراج بيرل

USE حشو العمود 

 سراخس

UF سراخس 
BT1 نباتات 

 سراخس

INIS: 1993-05-28; ETDE: 2002-06-07 
USE سراخس 

USE متعضيات مائية 

 سربنتين

2000-04-12 
*BT1 معادن السيليكيت 

RT سليكات المغنيزيوم 

 سربنتينات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 
*BT1 صخور متحولة 

 سرطان

INIS: 1993-07-14; ETDE: 1981-06-15 
*BT1 عشاريات األرجل 

RT طعام بحري 

 سرطان

USE أورام 

 سرطان الجلد

INIS: 1992-09-15; ETDE: 2002-06-13 

SEE أورام ظهارية 

 ان رئويسرط

USE سرطانات 

 سرطانات

UF سرطان رئوي 

UF سرطانات غُديّة 
UF سرطانة عنق الرحم 

UF سرطانة قصبية 

*BT1 أورام 
NT1 أورام ظهارية 

NT2 أورام ميالنية 

NT1 أورام ُغديّة 
NT1 أورام كبدية 

NT1 أورام وعائية 

RT ظهارة 

 سرطانات البحر )كركند(

INIS: 1977-04-07; ETDE: 1976-01-07 

*BT1 عشاريات األرجل 

RT طعام بحري 
RT قَريدس 

 سرطانات عظمية

*BT1 )أغران )ساركومات 
*BT1 أمراض هيكلية 

RT أنسجة عظمية 

 سرطانات ُغديّة

USE سرطانات 

 سرطانة عنق الرحم

USE أمراض الجهاز البولي التناسلي 

USE سرطانات 

 سرطانة قصبية

USE أمراض جهاز التنفُّس 

USE سرطانات 

 سرطانة والكر

USE أورام تجريبية 

 سرطانة يوشيدا

USE أورام تجريبية 

 سرعة

ETDE: 2002-05-01 
USE سرعة الجسيمات 

 سرعة

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 
USE سرعة 

 سرعة

UF سرعة 

NT1 سرعة االنزالق 
NT1 سرعة الطور 

NT1 سرعة حرجة 

NT1 سرعة زاويّة 
NT1 سرعة قطرية 

NT1 عدد ماخ 

RT اندفاع خطي 
RT تسارع 

RT حركة 

RT طاقة حركية 
RT معدل الجريان 

RT مقاييس السرعة 

 سرعة االنزالق

1999-10-07 

BT1 سرعة 

RT انزالق 

 سرعة الجسيمات

UF سرعة 

BT1 خواص الجسيمات 

RT اندفاع طوالني 
RT صمود المقياس 

RT طاقة حركية 

RT علم حركة الجسيمات 

 سرعة الطور

BT1 سرعة 

RT انتشار األمواج 

 سرعة حرجة

BT1 سرعة 

RT جريان حرج 

 سرعة زاويّة

BT1 سرعة 

 سرعة قطرية

BT1 سرعة 

 َسَرف العقّار

INIS: 1988-05-13; ETDE: 1982-08-11 
RT أمان مهني 

RT عقاقير 

RT عوامل بشرية 
RT مخاطر صحية 

 سرقة

INIS: 1993-02-18; ETDE: 1976-02-19 

UF اختالس 
BT1 جريمة 

RT أجهزة وقاية فيزيائية 

RT أمن 
RT تخريب 

RT قابلية السقوط بيد األعداء 

ْركاريا ُمذَنَّبة  سِّ

USE ديدان ِعراض 

 سركوزين

UF حمض متيل أمينو الخل 

UF غليكوكول المتيل 
*BT1 حموض أمينية 

RT غليسين 

 سرمقيات

INIS: 1992-01-08; ETDE: 1988-04-15 
*BT1 صف المغنوليّات 

 سرولوبالزمين

*BT1 بروتينات معدنية 

*BT1  الفا -غلوبيولينات 
*BT1 معقدات النحاس 

 سري النكا

UF سيالن 
BT1 آسيا 
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BT1 بلدان نامية 

BT1 ُجُزر 
RT المحيط الهندي 

 سريانيت

1996-06-26 

USE فلزات التوريوم 
USE مواد أكسيدية 

 سريت

1996-07-18 

USE معادن السيليكيت 

 سرير مميَّع

2000-04-12 

USE أسّرة مميَّعة 

 سرييروزيدات

*BT1 غليكوليبيدات 

RT أميدات 

RT غاالكتوز 

 سطح ريمان

1997-08-20 

USE صفيحة ريمان 

 سطح فيرمي

USE سوية فيرمي 

 سطح كمون دلتا المعدل

INIS: 1975-09-09; ETDE: 1976-05-19 

USE كمون سطح دلتا 

 سطوح

UF أوجه بلّورية 

NT1  ً  سطوح انتقائية طيفيا

RT إعادة الترطيب 
RT امتزاز 

RT بثرات 

RT توّرق طبولوجي 
RT حسابات ثنائية البعد 

RT سطوح التماس 

RT منطقة سطحية 

 سطوح

INIS: 1986-04-04; ETDE: 1975-09-11 

UF غالف البناء 
BT1 بُنى ميكانيكية 

NT1 أسقف خضراء 

RT أبنية 
RT أحواض السطوح 

 سطوح التدفق

INIS: 1988-11-16; ETDE: 2002-06-13 

USE سطوح مغنطيسية 

 سطوح التماس

NT1  ماء -حدود رواسب 

RT سطوح 

 سطوح انتقائية طيفيا  

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-11 

*BT1 تجهيزات شمسية 

BT1 سطوح 
RT طالءات سوداء 

RT عاكسية طيفية 

RT ماّصات شمسية 

 سطوح مغنطيسية

INIS: 1981-05-11; ETDE: 1978-04-27 

UF سطوح التدفق 

BT1 تشكيالت الحقل المغنطيسي 
NT1 سطوح مغنطيسية تجاوبية 

RT أجهزة التوكامكاك 

RT إحداثيات التدفق المغنطيسي 
RT بروفيالت قطرية بالزمية 

RT بالزما التوازن 

RT تحول دوراني 
RT حصر بالزمي 

RT مفاعالت اندماجية 

RT مفّرعات 

 سطوح مغنطيسية تجاوبية

INIS: 1991-03-22; ETDE: 1991-04-09 
UF سطوح منطَّقة 

*BT1 سطوح مغنطيسية 

RT أجهزة التوكامكاك 
RT مفاعالت اندماجية 

 سطوح منطَّقة

INIS: 1991-03-22; ETDE: 1991-04-09 

USE سطوح مغنطيسية تجاوبية 

 سطوع

*BT1 خواص ضوئية 

RT إصدارية الحزمة 
RT استضاءة 

RT لمعان 

RT متطلبات االضاءة 

 سطيحات أرضية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-26 

UF مجازات 

RT أبنية مطمورة 
RT تحسين المناظر الطبيعية 

RT عزل حراري 

 سعات

NT1 سعات التبعثر 
NT1 سعات انتقالية 

NT2 سعات االضمحالل 

RT أبعاد 
RT انتشار األمواج 

RT اهتزازات 

RT اهتزازات ميكانيكية 
RT تضخيم 

 سعات االضمحالل

*BT1 سعات انتقالية 

 سعات التبعثر

BT1 سعات 

RT  أقطابregge 

RT أمواج جزئية 
RT تبعثر 

RT تفّرد 

RT تقريب  شبه التجانس 
RT تناظر التقاطع 

RT ثنوية 

RT عالقات التبديد 
RT مخططات آرغاند 

RT  مصفوفةs 

RT  معادلةabfst 
RT الكمون معادلة شبه 

RT نماذج االمتصاص الخطي 

RT نموذج فينيزيانو 

 سعات انتقالية

INIS: 1975-12-09; ETDE: 1976-08-25 

BT1 سعات 
NT1 سعات االضمحالل 

 ُسعار

INIS: 1982-04-14; ETDE: 1982-05-07 

*BT1 أمراض فيروسية 
*BT1 التهاب الدماغ 

RT جهاز عصبي مركزي 

RT فيروسات 

 سعة

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1977-06-02 

UF طاقة احتياطية 

UF قدرة على اإلنتاج 

UF مقدرة التوليد 

RT )إدارة الحمولة )الكهربائية 

RT إنتاج 
RT انقطاعات الكهرباء 

RT توليد االستطاعة 

 سعة التبادل األيوني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-27 

USE تبادل أيوني 

USE كاتيونات 

 الحمضسعة تعديل 

INIS: 1992-04-16; ETDE: 1984-08-06 
UF قلوية 

*BT1 كيمياء الماء 

RT أتربة 
RT أس هدروجيني 

RT جيوكيمياء 

RT دارئات 
RT علم المياه العذبة 

RT قواعد 

RT كربونات 
RT كربونات حمضية 

RT مادة عضوية 

RT مطر حامضي 
RT معايرة 

 سعة حرارية

USE حرارة نوعية 

 َسْعفة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-18 

*BT1 أمراض ُفطرية 

RT فطور 

 سفالريت

2000-04-12 

USE معادن سلفيدية 

 سفالنيات

1996-10-22 
USE أمينات 

USE فسفوليبيد 

 سفر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 

SEE نقل 

 َسفع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-27 
USE كسر بالتفجير 

فلِّس )افرنجي(  سِّ

*BT1 أمراض جرثومية 

RT أمراض الجهاز البولي التناسلي 
RT ملتويات 

 سفن

UF سفن الحفر 
UF مصنع بناء السفن البحري في مصب باغيت 

NT1 سفن صهريجية 

NT1 سفن نووية 
NT2 السفينة النووية إنريكو فيرمي 

NT2 السفينة النووية سيبريا 

NT2 السفينة النووية لينين 

NT2 يونيد بريجينيفالسفينة النووية ل 

NT2 سفن تجارية نووية 

NT3 السفينة النووية أوتوهان 
NT3 السفينة النووية سافانا 

NT3 السفينة النووية موتسو 

NT1 غواصات 
RT أشرعة 

RT بروج 

RT دفّاعات تحكم 
RT زوارق ذات محّرك 

RT مالحة بحرية 

RT نقل بحري 
RT وسائل مالحة بحرية 

RT وضع 

 سفن الحفر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-04 
USE سفن 

USE منصات بحرية 

 سفن تجارية نووية

INIS: 1976-11-17; ETDE: 1978-05-01 

UF سفن نووية تجارية 

*BT1 سفن نووية 
NT1 السفينة النووية أوتوهان 

NT1 السفينة النووية سافانا 

NT1 السفينة النووية موتسو 
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 سفن صهريجية

INIS: 1992-05-22; ETDE: 1976-03-11 
UF  ناقالتulcc 

UF )ناقالت البترول )صهاريج 

UF  ناقالت النفطvlcc 
UF ناقالت نفط فائقة 

BT1 سفن 

RT تخفيف الحمولة 
RT نفط 

RT نقل بحري 

RT نهايات خطوط أنابيب نفط المياه العميقة 

 سفن نووية

BT1 سفن 

NT1 السفينة النووية إنريكو فيرمي 

NT1 السفينة النووية سيبريا 
NT1 السفينة النووية لينين 

NT1 السفينة النووية ليونيد بريجينيف 

NT1 سفن تجارية نووية 
NT2 السفينة النووية أوتوهان 

NT2 السفينة النووية سافانا 

NT2 السفينة النووية موتسو 
RT اتفاقية سالمة الحياة في البحر 

RT زيارات سفن نووية 
RT غواصات 

RT عالت دفع السفنمفا 

RT  ميثاق بروكسل حول مسؤولية تشغيل السفن
 النووية

 سفن نووية تجارية

INIS: 1976-11-17; ETDE: 1976-08-24 

USE سفن تجارية نووية 

 سفنغوميلين

*BT1 فسفوليبيد 

 سفوع

USE تفجيرات 

 سفيراتور

*BT1 أجهزة حلقية داخلية 

 CDX-Uسفيروماك 

INIS: 1999-07-26; ETDE: 1999-09-02 

*BT1 أجهزة سفيروماك 

 CTXسفيروماك 

INIS: 1984-11-30; ETDE: 1984-05-08 

*BT1 أجهزة سفيروماك 

 سفين

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1981-11-24 

USE تيتانيت 

 سفينة شحن

INIS: 1992-06-30; ETDE: 1979-11-23 
USE حمولة 

قاط الكوك  سِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

BT1 كوك 

 َسقَط

BT1 باقيات 

RT خبث 

 َسْقط

UF جسيمات السقط 

UF )شدوف )السقط 

NT1 اجتراف 
NT1 سقط عالمي 

NT1 سقط محلّي 

NT1 مكامن السقط 
RT أسلحة نووية 

RT إعادة تعليق الجسيمات 

RT انفجارات نووية 
RT تحليل إقليمي 

RT ترسيب 

RT ث  تلوُّ
RT حالالت مشعة 

RT حالالت هوائية 

RT حوادث 
RT ريح 

RT زمن النصف للبقاء 

RT ُسُحب مشعة 
RT غالف الجو األرضي 

RT مخاطر إشعاعية 

RT مراقبة من الجو 
RT مشروع سنشاين 

RT مظاهر عالمية 

RT نواتج االنشطار 
RT هطوالت جوية 

RT هواء 

RT وقاية من اإلشعاع 

 سقط عالمي

UF هطل عالمي االنتشار 

BT1 َسْقط 

RT انفجارات نووية 
RT تروبوبوز 

RT ستراتوسفير 

 سقط محلّي

UF َسقَط نووي داخل المدينة 
BT1 َسْقط 

RT أسلحة نووية 

RT تشعيع خارجي 
RT دفاع مدني 

RT مالجىء ضد السقط 
RT واقيات 

 َسقَط نووي داخل المدينة

USE سقط محلّي 

 سكارومايسيس سرفيسي

*BT1 فطور سّكرية 

 سكاكر

USE سكريدات 

 سكان

UF )فرقة )حشرات 
UF مستعمرات 

NT1 جماعات بشرية 

NT2 سكان أصليون 
NT3 إسكيمو 

NT3 شعوب سامية 

NT3 هنود أميركيون 
NT2 سكان الريف 

NT2 سكان المدن 

NT2 مجموعات أقلية 
NT3 أمريكيون إسبان 

NT3 أمريكيون سود 

NT3 أمريكيون شرقيون 
NT3 أناس معّوقون 

NT3 شعوب سامية 

NT3 كبار السن 

NT3 مجموعات الدخل العالي 

NT3 مجموعات الدخل المنخفض 

NT3 هنود أميركيون 
NT2 ناجون من القنبلة الذرية 

RT انقراض بيولوجي 

RT بالغون 
RT تحركات سكانية 

RT ترحيل السكان 

RT تنّوع األنواع الحيّة 
RT  ً  جرعة ذات مغزى جينيّا

RT ُغالف حيوي 

RT فئات عمرية 
RT كثافة سكانية 

RT ت بيئيةمنظوما 

 سكان أصليون

2008-05-23 

*BT1 جماعات بشرية 

NT1 إسكيمو 
NT1 شعوب سامية 

NT1 هنود أميركيون 

 سكان الريف

*BT1 جماعات بشرية 
RT مناطق ريفية 

 سكان المدن

*BT1 جماعات بشرية 

RT علم االجتماع 

RT مناطق المدينة 

 سكاندنافيا

1995-04-03 

*BT1 أوروبا الغربية 

NT1 السويد 
NT1 دنمارك 

NT1 فنلندا 

NT1 نروج 

 سكانديوم

*BT1 عناصر انتقالية 

 36سكانديوم 

2007-04-20 
*BT1 نظائر السكانديوم 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 37سكانديوم 

2007-04-20 

*BT1 نظائر السكانديوم 
*BT1 وتونينظائر مشعة من االضمحالل البر 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 38سكانديوم 

2007-04-20 

*BT1 نظائر السكانديوم 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 39سكانديوم 

1989-07-19 

*BT1 نظائر السكانديوم 
*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 40سكانديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السكانديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 41سكانديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السكانديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 42سكانديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السكانديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 43سكانديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السكانديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 44سكانديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نديومنظائر السكا 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 
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 45سكانديوم 

*BT1 نظائر السكانديوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 46سكانديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر السكانديوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 47سكانديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السكانديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 48سكانديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السكانديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 فردية -دية نوى فر 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 49سكانديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السكانديوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 50سكانديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السكانديوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 51سكانديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السكانديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 52سكانديوم 

INIS: 1984-10-19; ETDE: 1976-05-13 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السكانديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 53سكانديوم 

INIS: 1991-02-11; ETDE: 1981-01-30 
*BT1  ناقص المشعة  -اضمحالل بيتا نظائر 

*BT1 نظائر السكانديوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 54سكانديوم 

1991-02-11 

*BT1 نظائر السكانديوم 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 55سكانديوم 

1991-02-11 

*BT1 نظائر السكانديوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 56سكانديوم 

2007-04-20 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السكانديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 57سكانديوم 

2005-03-11 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السكانديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 58سكانديوم 

2005-03-11 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السكانديوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 59سكانديوم 

2007-04-20 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السكانديوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 60سكانديوم 

2007-04-20 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السكانديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 61سكانديوم 

2009-06-02 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السكانديوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 سكايالب

BT1 سواتل 

*BT1 مركبات فضائية 

 سكر

USE ُسكروز 

 سكر الحليب

USE الكتوز 

 سكرتين

*BT1 هرمونات ببتيدية 
RT إفراز 

RT أمعاء دقيقة 

 سكردة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-06-06 
*BT1 حلمهة 

RT تخّمر 

 ُسكروز

UF سكر 

UF سوكروز 

*BT1 ثنائيات السكريد 
RT صناعة السكر 

 سكريات أمينية

USE أمينات 

USE سكريدات 

 سكريات خماسية

*BT1 أحاديات السكريد 

NT1 أرابينوز 

NT1 ريبوز 
NT1 ريبوز منقوص األكسجين 

NT1 ريبولوز 

NT1 )كزيلوز )سكر الخشب 

RT ريبوزيدات 

 سكريدات

1996-06-28 

UF سكاكر 

UF سكريات أمينية 
UF غليسريدات األمين 

UF غليسيدوالت 

*BT1 كربوهيدراتات 
NT1 أحاديات السكريد 

NT2 إريتريتول 

NT2 إينوزيتوالت 
NT3 إينوزيتول 

NT2 سكريات خماسية 

NT3 أرابينوز 
NT3 ريبوز 

NT3 ريبوز منقوص األكسجين 

NT3 ريبولوز 

NT3 )كزيلوز )سكر الخشب 

NT2 سوربيتول 

NT2 هكسوزات 
NT3 أمينات هكسوزية 

NT4 غلوكوزامين 

NT3 سوربوز 
NT3 غاالكتوز 

NT3 غلوكوز 

NT3 فركتوز 
NT3 منّوز 

NT1 كريةبروتينات س 

NT2 أفيدين 
NT2 بروتينات سكرية 

NT3 ألبومين البيض 

NT3 الكتوفيّرين 
NT2 هرمون ُملَْوتن 

NT1 غليكوليبيدات 

NT2 سرييروزيدات 
NT2 غانغليوسيدات 

NT1 قليالت السكريد 
NT2 ثنائيات السكريد 

NT3 ُسكروز 

NT3 سلّوبيوز 
NT3 الكتوز 

NT3 مالتوز 

NT2 رافينوز 
NT1 متعدد السكريدات 

NT2 أغار 

NT2 إينولين 
NT2 بروتينات مخاطية 

NT3 راصة نباتية للكريات الحمراء 

NT3 عامل داخلي المنشأ 
NT3 هابتوغلوبينات 

NT2 بكتينات 

NT2 حمض األلجينيك 
NT2 ِدكستران 

NT2 ِدكسترين 

NT2 )رايون )حديد اصطناعي 
NT2 سلوفان 

NT2 سليلوز 

NT2 سلّولوز نصفي 
NT3 زيالنات 

NT2 سياصمغ أكا 

NT2 صمغ الكزانتان 
NT2 غليكوجن 

NT2 فيسكوز 

NT2 ليبو متعدد السكريدات 
NT2 ليغنين 

NT2 متعدد سكريدات مخاطية 

NT3 حمض الهيالورونيك 

NT3 كوندروئيتين 

NT3 كيتين 

NT3 هيبارين 
NT2 نتروسلولوز 

NT2 نشاء 

RT تّحل غليكولي 
RT دبس السكر 

RT صناعة السكر 

RT فرط سكر الدم 



 سكك حديد أحادية 444 سلفانات

 

 

 سكك حديد أحادية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-08 
BT1 سكك حديدية 

RT نقل بسكة الحديد 

 سكك حديد كهربائية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-01-10 
BT1 سكك حديدية 

RT قطارات 

RT َمْركبات كهربائية َِ 
RT منظومات عبور سريع 

 سكك حديدية

1993-03-18 
NT1 سكك حديد أحادية 

NT1 سكك حديد كهربائية 

RT عربات سكة الحديد 
RT قاطرات 

RT قطارات 

RT قطارات مسترفعة 
RT منظومات عبور سريع 

RT نقل بسكة الحديد 

 سكوتلندة

INIS: 1984-11-30; ETDE: 1984-12-27 
USE المملكة المتحدة 

 سكودوسكيت

2000-04-12 

*BT1 معادن السيليكيت 
*BT1 معادن اليورانيوم 

RT مغنيزيومسليكات ال 

RT سليكات اليورانيوم 

 سكويسترين

USE حمض إيتلين ثنائي أمين رباعي الخل 

 سكيرميونات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-01-24 
USE كمون سكيرم 

USE محاليل 

 سّكرين

*BT1 تيازوالت 
*BT1 مركبات أكسجين عضوية 

 سالحف

*BT1 زواحف 

 سالسل

INIS: 1999-02-12; ETDE: 1988-01-21 

RT أسالك 

RT حبال 
RT كبالت 

 سالسل غذائية

RT تأثرات المفترس والفريسة 

RT تركيز ايكولوجي إشعاعي 
RT سمك موسى 

RT غذاء 

RT قوت 
RT ض البيئي  مسار التعرُّ

RT مكامن السقط 

RT هجرة نكليدات مشعة 

 ساللم الحفر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 

USE مة(رازرات بحرية )أنابيب نفطية قائ 

 ساللم السمك

INIS: 1991-08-09; ETDE: 1980-01-24 

USE منشآت مرور السمك 

 سالمة )الوقود(

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1985-03-26 
USE كمال الوقود 

 سلجم

USE كَرْنب 

 ppسلسلة 

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1980-07-23 

USE احتراق الهدروجين 

 سلسلة إسقاطية

INIS: 1994-07-01; ETDE: 1980-08-12 
BT1 تنبؤ 

BT1 نماذج الطاقة 

RT نماذج رياضياتية 

 سلسلة أسية

BT1 نشر السلسلة 

RT رياضيات 

 سلسلة ليمان

USE خطوط ليمان 

 agnسلسلة مفاعالت 

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1980-05-06 

USE  مفاعالتaerojet-general nucleonics 

 SUR-100سلسلة مفاعالت 

UF  مفاعلsur-100 في آخن 

UF  مفاعلsur-100 في أولم 

UF  مفاعلsur-100 في برلين 
UF  مفاعلsur-100 في بريمين 

UF  مفاعلsur-100 في دارمستات 

UF  مفاعلsur-100 في شتوتغارت 
UF  مفاعلsur-100 في كارلسروه 

UF  مفاعلsur-100 في كيل 

UF  مفاعلsur-100 في ميونيخ 
UF  مفاعلsur-100 في هامبورغ 

UF مفاعالت سيمنس التعليمية 

*BT1  مفاعالتtraining 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت صلبة متجانسة 

*BT1 مفاعالت مهدأة بمادة عضوية 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 سلسلة نويمان

1984-02-22 
BT1 نشر السلسلة 

RT دوال بيّسل 

 سلسيدات التوريوم

INIS: 1977-07-05; ETDE: 1976-03-11 
*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات التوريوم 

 سلطة التنظيم النووي السلوفاكي

2002-12-17 
USE سلطة التنظيم النووي في سلوفاكيا 

 سلطة التنظيم النووي في سلوفاكيا

2002-12-17 
USE سلطة التنظيم النووي في سلوفاكيا 

 سلطة التنظيم النووي في سلوفاكيا

2002-12-17 

UF نظيم النووي السلوفاكيسلطة الت 
UF سلطة التنظيم النووي في سلوفاكيا 

UF سلطة التنظيم النووي للجمهورية السلوفالكية 

*BT1 منظمات سلوفاكية 

 سلطة التنظيم النووي للجمهورية السلوفالكية

2002-12-17 

USE سلطة التنظيم النووي في سلوفاكيا 

 سلطة الطاقة الذرية التركية

2003-08-27 

*BT1 منظمات تركية 

 سلطة الطاقة الذّرية البريطانية

UF سلطة الطاقة النووية البريطانية 
*BT1 منظمات بريطانية 

NT1 المركز اإلنكليزي للطاقة الذرية 

NT1 مختبر كولهام 
RT المملكة المتحدة 

 سلطة الطاقة النووية البريطانية

1977-03-14 

USE سلطة الطاقة الذّرية البريطانية 

 تينيسي سلطة وادي

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1976-01-07 

USE سلطة وادي تينيسي 

 سلطة وادي تينيسي

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1976-01-07 
UF سلطة وادي تينيسي 

*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

RT  محطة بخارkingston 
RT  منشأةparadise steam 

RT  منشأة بخارwidows creek 

RT منشأة شوني البخارية 
RT منطقة وادي تينسي 

RT نهر ليتل تانّسي 

 سلع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-07-29 
SEE تخفيضات األسعار 

ستين  سلفات الفنكرِّ

INIS: 2002-03-17; ETDE: 2000-11-24 
USE أونكوفين 

 سلفاتات األمريسيوم

2000-04-12 

*BT1 سلفانات 
*BT1 مركبات األمريسيوم 

 سلفاتات األمونيوم

INIS: 1977-03-01; ETDE: 1976-04-19 

*BT1 سلفانات 
BT1 مركبات األمونيوم 

 سلفاتات األنتيموان

2000-04-12 
*BT1 سلفانات 

BT1 مركبات األنتيموان 

 سلفادور

*BT1 أمريكا الوسطى 
BT1 بلدان نامية 

RT حقل أهوشابان الجيوحراري 

 سلفاديازين

1996-10-23 
USE ناتبيريميدي 

USE سلفوأميدات 

 سلفانات

1997-06-19 

BT1 مركبات أوكسجينية 

BT1 مركبات الكبريت 
NT1 سلفاتات األمريسيوم 

NT1 سلفاتات األمونيوم 

NT1 سلفاتات األنتيموان 
NT1 كباريت السيريوم 

NT1 كبريتات  السيزيوم 

NT1 كبريتات اإلربيوم 

NT1 كبريتات األكتينيوم 

NT1 كبريتات األلمنيوم 

NT1 كبريتات اإلنديوم 
NT1 كبريتات األوسميوم 

NT1 كبريتات اإليتربيوم 

NT1 كبريتات اإليتريوم 
NT1 كبريتات اإليريديوم 

NT1 كبريتات االوروبيوم 

NT1 كبريتات الباريوم 
NT1 كبريتات البراسيوديميوم 

NT1 كبريتات البركيليوم 

NT1 كبريتات البروتكتينيوم 
NT1 كبريتات البريليوم 

NT1 كبريتات البزموت 

NT1 كبريتات البالتين 
NT1 كبريتات البلوتونيوم 

NT1 كبريتات البوتاسيوم 

NT1 كبريتات التاليوم 
NT1 كبريتات التربيوم 

NT1 كبريتات التنتاليوم 

NT1 كبريتات التوريوم 
NT1 كبريتات التوليوم 

NT1 كبريتات التيتانيوم 

NT1 كبريتات الحديد 
NT1 كبريتات الديسبروسيوم 

NT1 كبريتات الراديوم 

NT1 كبريتات الرصاص 



 سلفتة 445 سلنيدات التكنيسيوم

 

 

NT1 كبريتات الروبيديوم 

NT1 كبريتات الروتينيوم 
NT1 كبريتات الرينيوم 

NT1 كبريتات الزئبق 

NT1 كبريتات الزركونيوم 
NT1 كبريتات الزنك 

NT1 كبريتات الساماريوم 

NT1 كبريتات السترونسيوم 
NT1 مكبريتات السكانديو 

NT1 كبريتات الصوديوم 

NT1 كبريتات الغادولينيوم 
NT1 كبريتات الغاليوم 

NT1 كبريتات الفاناديوم 

NT1 كبريتات الفضة 
NT1 كبريتات القصدير 

NT1 كبريتات الكالسيوم 

NT1 كبريتات الكدميوم 
NT1 كبريتات الكروم 

NT1 كبريتات الكوبالت 

NT1 كبريتات الالنتانوم 
NT1 كبريتات اللوتيسيوم 

NT1 كبريتات الليتيوم 

NT1 كبريتات المغنيزيوم 
NT1 كبريتات الموليبدنوم 

NT1 كبريتات النحاس 

NT1 كبريتات النيكل 
NT1 كبريتات النيوبيوم 

NT1 كبريتات النيوديميوم 

NT1 كبريتات الهافنيوم 
NT1 كبريتات الهدروجين 

NT1 كبريتات الهولميوم 

NT1 كبريتات اليورانيل 
NT1 كبريتات اليورانيوم 

NT1 كبريتات حمضية 

NT1 كبريتيات المنغنيز 

NT1 كبريتيدات النبتونيوم 

RT تيوكبريتات 

RT سلفتة 
RT مترافقات غلوتاتيونية 

RT مترافقات غلوكورونيدية 

 سلفتة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1991-07-08 

BT1 تفاعالت كيميائية 

RT أكسدة 
RT سلفانات 

 سلفدة

INIS: 1982-09-21; ETDE: 1979-07-24 

BT1 تفاعالت كيميائية 

 سلفناميدات

2000-04-12 

*BT1 أميدات 

*BT1 مركبات كبريت عضوية 

 سلفوأميدات

1996-10-23 

UF سلفاديازين 
*BT1 أميدات 

*BT1 عوامل مضادة للميكروبات 

*BT1 مركبات كبريت عضوية 
RT حموض السلفونيك 

 اتسلفوسيازيد

USE تيوسيانات 

 سلفوكسيد ثنائي األميل، سلفوكسيد ثنائي البنيل

UF ثنائي أميل سلفوكسيد 
UF ثنائي البنتيل سلفوكسيد 

*BT1 سلفوكسيدات 

 سلفوكسيد ثنائي المتيل

USE ثنائي متيل السلفوكسيد 

 سلفوكسيدات

*BT1 مركبات كبريت عضوية 

NT1 ثنائي متيل السلفوكسيد 
NT1 سلفوكسيد ثنائي األميل، سلفوكسيد ثنائي البنيل 

 سلفونات

1996-10-23 
UF  سلفونيك -نفتالين  -حمض سلفوفنيل 

UF حمض سلفوفينل نفتالين السلفونيك 

*BT1 مركبات كبريت عضوية 

 سلفونات الكيل البنزن

ETDE: 2005-01-28 

UF ( ألكيل بنزن سولفوناتabs) 

*BT1 إسترات حمض السلفونيك 

 سلفونات نفطية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-04 

*BT1 إسترات حمض السلفونيك 
*BT1 سلفوناتات 

 سلفوناتات

1997-06-19 

*BT1 مركبات كبريت عضوية 

NT1 أخضر اإلندوسيانين 

NT1 سلفونات نفطية 

RT إسترات حمض السلفونيك 
RT حموض السلفونيك 

 سلفيدات األلمنيوم

*BT1 كبريتيدات 

BT1 كبات األلمنيوممر 

 سلفيدات األمريسيوم

1996-07-16 

*BT1 كبريتيدات 
*BT1 مركبات األمريسيوم 

 سلفيدات الكبريت

USE كبريت 

 سلفينات

BT1 مركبات أوكسجينية 
BT1 مركبات الكبريت 

NT1 كبريتيت حمضية 

RT حمض الكبريتي 

 سلك المهندسين في الواليات المتحدة

INIS: 1992-05-22; ETDE: 1991-12-18 

UF رابطات المهندسين 
*BT1 وزارة الدفاع في الواليات المتحدة 

 سلكنة )التكسية باالنتشار(

USE تكسية إنتثارية 

 سلم األحداث النووية الدولي

1995-05-10 
USE سلّم أحداث نووية دولية 

 سلمندرات

1996-11-13 

UF أكسولوتل 
UF سمندل الماء 

UF )سيردون )أكسولوتل 
*BT1 ئياتبرما 

NT1 تريتورس 

RT ضفادع 

 سلمون

*BT1 أسماك أندرومية 

 سلمونيال

1996-07-18 

*BT1 بكتريا 
NT1 سلمونيال تيفيّة فأريّة 

RT )تيفيّة )تيفوئيد 

 سلمونيال تيفيّة فأريّة

*BT1 سلمونيال 

 سلنبدات الزنك

*BT1 سلينيدات 

BT1 مركبات الزنك 

 سلنيدات  السيزيوم

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 

*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات السيزيوم 

 سلنيدات اإلربيوم

INIS: 1978-08-30; ETDE: 1977-12-22 
*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات اإلربيوم 

 سلنيدات األلمنيوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1978-09-13 
*BT1 سلينيدات 

BT1 مركبات األلمنيوم 

لِّنيدات األمريسيوم  سِّ

INIS: 1996-07-16; ETDE: 1976-01-23 
*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات األمريسيوم 

 سلنيدات األنتيموان

INIS: 1979-11-02; ETDE: 1976-01-07 

*BT1 سلينيدات 

BT1 مركبات األنتيموان 

 سلنيدات اإلنديوم

1976-03-17 

*BT1 سلينيدات 

BT1 مركبات اإلنديوم 

 سلنيدات اإليتربيوم

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1977-04-13 

*BT1 سلينيدات 
*BT1 مركبات اإليتربيوم 

 سلنيدات اإليتريوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-28 

*BT1 سلينيدات 
*BT1 مركبات اإليتريوم 

 سلنيدات البراسيوديميوم

*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات البراسيوديميوم 

 سلنيدات البركيليوم

INIS: 1996-07-16; ETDE: 1978-10-23 

*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات البركيليوم 

 سلنيدات البريليوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-05-07 

*BT1 سلينيدات 
*BT1 مركبات البريليوم 

 سلنيدات البزموت

1979-09-18 

*BT1 سلينيدات 
BT1 مركبات البزموت 

 سلنيدات البالّديوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 

*BT1 سلينيدات 
*BT1 مركبات البالّديوم 

 سلنيدات البلوتونيوم

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1979-03-28 
*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات البلوتونيوم 

 سلنيدات البوتاسيوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1978-04-06 
*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات البوتاسيوم 

 سلنيدات التاليوم

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1975-08-19 
*BT1 سلينيدات 

BT1 مركبات التاليوم 

 سلنيدات التربيوم

INIS: 1985-03-15; ETDE: 1978-09-13 

*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات التربيوم 

 سلنيدات التكنيسيوم

1992-09-17 

*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات التكنيسيوم 



 سلنيدات التنتاليوم 446 سلوك

 

 

 سلنيدات التنتاليوم

1976-02-05 
*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات التنتاليوم 

 سلنيدات التنغستين

1978-07-31 
*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات التنغستين 

 سلنيدات التوريوم

1975-10-23 
*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات التوريوم 

 سلنيدات التوليوم

*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات التوليوم 

 سلنيدات التيتانيوم

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1978-02-15 
*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات التيتانيوم 

 سلنيدات الجرمانيوم

1977-10-17 
*BT1 سلينيدات 

BT1 مركبات الجرمانيوم 

 سلنيدات الحديد

INIS: 1976-11-08; ETDE: 1976-12-16 

*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات الحديد 

 سلنيدات الديسبروسيوم

INIS: 1982-02-10; ETDE: 1977-12-22 

*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات الديسبروسيوم 

 سلنيدات الرصاص

1977-01-25 

*BT1 سلينيدات 

BT1 مركبات الرصاص 

 سلنيدات الروبيديوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1980-09-05 

*BT1 سلينيدات 
*BT1 مركبات الروبيديوم 

 سلنيدات الروتينيوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1976-04-19 

*BT1 سلينيدات 
*BT1 نيوممركبات الروتي 

 سلنيدات الروديوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-22 

*BT1 سلينيدات 
*BT1 مركبات الروديوم 

 سلنيدات الرينيوم

1991-09-16 
*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات الرينيوم 

 سلنيدات الزئبق

1976-03-02 
*BT1 سلينيدات 

BT1 مركبات الزئبق 

 سلنيدات الزركونيوم

*BT1 سلينيدات 
*BT1 مركبات الزركونيوم 

 سلنيدات الزرنيخ

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1975-08-19 
*BT1 سلينيدات 

BT1 مركبات الزرنيخ 

 سلنيدات الساماريوم

INIS: 1980-02-26; ETDE: 1977-08-24 
*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات الساماريوم 

 سلنيدات السكانديوم

INIS: 1996-07-23; ETDE: 1979-02-23 
*BT1 يداتسلين 

*BT1 مركبات السكانديوم 

 سلنيدات السيريوم

INIS: 1976-10-29; ETDE: 1976-12-16 
*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات السيريوم 

 سلنيدات الصوديوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1985-10-25 
*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات الصوديوم 

 سلنيدات الغادولينيوم

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1976-08-24 

*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات الغادولينيوم 

 سلنيدات الغاليوم

1976-07-06 

*BT1 سلينيدات 

BT1 مركبات الغاليوم 

 سلنيدات الفاناديوم

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1977-11-09 

*BT1 سلينيدات 
*BT1 مركبات الفاناديوم 

 سلنيدات الفضة

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1976-08-04 

*BT1 سلينيدات 
*BT1 مركبات الفضة 

 سلنيدات القصدير

1976-07-16 

*BT1 سلينيدات 
BT1 مركبات القصدير 

 سلنيدات الكاليفورنيوم

INIS: 1996-07-18; ETDE: 1978-10-23 

*BT1 سلينيدات 
*BT1 مركبات الكاليفورنيوم 

 سلنيدات الكدميوم

*BT1 سلينيدات 
BT1 مركبات الكدميوم 

 سلنيدات الكروم

INIS: 1976-11-17; ETDE: 1976-08-24 

*BT1 سلينيدات 
*BT1 مركبات الكروم 

 سلنيدات الكوبالت

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1980-03-04 

*BT1 سلينيدات 
*BT1 مركبات الكوبالت 

 سلنيدات الكوريوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-28 
*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات الكوريوم 

 سلنيدات الالنتانوم

*BT1 سلينيدات 
*BT1 مركبات الالنتانوم 

 سلنيدات اللوتيسيوم

INIS: 1996-06-28; ETDE: 1975-11-28 

*BT1 سلينيدات 
*BT1 مركبات اللوتيسيوم 

 سلنيدات الليتيوم

*BT1 سلينيدات 
*BT1 مركبات الليتيوم 

 سلنيدات المنغنيز

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1978-11-14 

*BT1 سلينيدات 
*BT1 مركبات المنغنيز 

 سلنيدات الموليبدنوم

*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات الموليبدنوم 

 سلنيدات النبتونيوم

INIS: 1977-06-13; ETDE: 1976-01-23 
*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات النبتونيوم 

 سلنيدات النحاس

INIS: 1976-07-08; ETDE: 1975-10-01 
*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات النحاس 

 سلنيدات النيكل

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1976-12-15 

*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات النيكل 

 سلنيدات النيوبيوم

*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات النيوبيوم 

 سلنيدات الهافنيوم

*BT1 سلينيدات 
*BT1 مركبات الهافنيوم 

 سلنيدات الهدروجين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-05-12 

USE  السلينيومهدريدات 

 سلنيدات الهولميوم

INIS: 1984-08-27; ETDE: 1977-12-22 

*BT1 سلينيدات 
*BT1 مركبات الهولميوم 

 سلنيدات اليورانيوم

1976-02-05 

*BT1 سلينيدات 
*BT1 مركبات اليورانيوم 

 سلوسولفات

UF إتيرات أحادي الكيل الغليكول 

*BT1 إيترات 
*BT1 غليكوالت 

*BT1 محالّت عضوية 

 سلوفاكيا

INIS: 1994-02-28; ETDE: 1994-03-07 

UF جمهورية سلوفاكيا 

SF تشيكوسلوفاكيا 
*BT1 أوروبا الشرقية 

BT1 بلدان نامية 

RT  قناةmanivier 
RT  مركزbohunice لمعالجة النفايات المشعة 

RT منشأة المعالجة النهائية للسوائل الخام موكوفس 

RT  نهرhron 

RT نهر الدانوب 

RT دودفا نهر 

RT نهر فاه 

 سلوفان

*BT1 متعدد السكريدات 

RT سليلوز 

 سلوفينيا

1993-01-14 

SF يوغسالفيا 

*BT1 أوروبا الشرقية 
RT جبال األلب 

 سلوك

SF أساليب الحياة 

SF أسلوب الحياة 
SF علم النفس 

NT1 إبطال 

RT اضطرابات عقلية 
RT تأثرات المفترس والفريسة 

RT تزاوج 

RT تعلم 
RT تكيّف بيولوجي 

RT تنافس 

RT ثقافة األمان 
RT جهاز عصبي مركزي 

RT عوامل الجهاز العصبي المركزي 



 سلوكسانات 447 سليكات الحديد

 

 

RT عوامل بشرية 

RT فيزيولوجيا 
RT ية  قشرة مّخِ

RT قلق عام 

RT دات الجهاز العصبي المركزي  مخّمِ
RT منعكسات 

RT مواقف 

RT نشاطات وقت الفراغ 
RT نشر أو توزيع الحشرات 

 سلوكسانات

*BT1 مركبات سليكون عضوية 

NT1 سليكونات 
NT2 سيالستيك 

RT أكاسيد السيليسيوم 

 سلولوز نصفي

USE إيترات 
USE سليلوز 

 َسلَىَ 

USE أغشية جنينية 

 سليسيدات

1997-06-19 

BT1 مركبات السيليسيوم 

NT1 سلسيدات التوريوم 
NT1 سليسيدات اإلربيوم 

NT1 سليسيدات االوروبيوم 

NT1 سليسيدات التوليوم 
NT1 سليسيدات الجرمانيوم 

NT1 سليسيدات الزنك 

NT1 سليسيدات الساماريوم 
NT1 سليسيدات الصوديوم 

NT1 سليسيدات الغادولينيوم 

NT1 سليسيدات المنغنيز 

NT1 سليسيدات الموليبدنوم 

NT1 سليسيدات النيوديميوم 

NT1 سليكات التربيوم 
NT1 سليكات التنغستين 

NT1 سيلسيدات المغنيزيوم 

NT1 سيليسدات البور 
NT1 سيليسيدات  السيزيوم 

NT1 سيليسيدات األلمنيوم 

NT1 سيليسيدات األمريسيوم 
NT1 سيليسيدات اإليتربيوم 

NT1 سيليسيدات اإليتريوم 

NT1 سيليسيدات اإليريديوم 
NT1 سيليسيدات البراسيوديميوم 

NT1 سيليسيدات البالتين 

NT1 سيليسيدات البالّديوم 
NT1 سيليسيدات البوتاسيوم 

NT1 سيليسيدات التنتاليوم 

NT1 سيليسيدات التيتانيوم 

NT1 سيليسيدات الحديد 

NT1 سيليسيدات الديسبروسيوم 
NT1 سيليسيدات الذهب 

NT1 سيليسيدات الروبيديوم 

NT1 سيليسيدات الروتينيوم 
NT1 سيليسيدات الروديوم 

NT1 يومسيليسيدات الرين 

NT1 سيليسيدات الزركونيوم 
NT1 سيليسيدات السكانديوم 

NT1 سيليسيدات السيريوم 

NT1 سيليسيدات الفاناديوم 
NT1 سيليسيدات الكالسيوم 

NT1 سيليسيدات الكروم 

NT1 سيليسيدات الكوبالت 
NT1 سيليسيدات الالنتانوم 

NT1 سيليسيدات اللوتيسيوم 

NT1 سيليسيدات الليتيوم 
NT1 سيليسيدات النحاس 

NT1 سيليسيدات النيكل 

NT1 سيليسيدات النيوبيوم 
NT1 سيليسيدات الهافنيوم 

NT1 سيليسيدات الهولميوم 

NT1 سيليسيدات اليورانيوم 
RT إضافات السيليسيوم 

RT سبائك السيليسيوم 

RT سبائك بين معدنية 

 سليسيدات اإلربيوم

INIS: 1975-10-29; ETDE: 1975-12-16 
*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات اإلربيوم 

 سليسيدات االوروبيوم

INIS: 1975-10-29; ETDE: 1975-12-16 
*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات االوروبيوم 

 سليسيدات التوليوم

INIS: 1978-07-31; ETDE: 1976-01-23 
*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات التوليوم 

 سليسيدات الجرمانيوم

INIS: 1990-09-24; ETDE: 1976-03-11 

*BT1 سليسيدات 

BT1 مركبات الجرمانيوم 

 سليسيدات الزنك

2000-04-12 

*BT1 سليسيدات 

BT1 مركبات الزنك 

 سليسيدات الساماريوم

INIS: 1975-10-29; ETDE: 1975-12-16 

*BT1 سليسيدات 
*BT1 مركبات الساماريوم 

 سليسيدات الصوديوم

INIS: 1996-07-23; ETDE: 1976-07-07 

*BT1 سليسيدات 
*BT1 مركبات الصوديوم 

 سليسيدات الغادولينيوم

*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات الغادولينيوم 

 سليسيدات المنغنيز

INIS: 1977-01-26; ETDE: 1976-07-07 

*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات المنغنيز 

 سليسيدات الموليبدنوم

1975-10-09 

*BT1 سليسيدات 
*BT1 مركبات الموليبدنوم 

 ت النيوديميومسليسيدا

*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات النيوديميوم 

 سليكات  السيزيوم

*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات السيزيوم 

RT بوليوسيت 

 سليكات اإلنديوم

INIS: 1996-07-18; ETDE: 1975-09-11 

*BT1 سيليكيتات 
BT1 مركبات اإلنديوم 

 سليكات اإليتربيوم

*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات اإليتربيوم 

 سليكات اإليتريوم

1996-07-08 

*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات اإليتريوم 
RT كاينوسيت 

RT معادن السيليكيت 

 سليكات الباريوم

*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات الباريوم 

 سليكات البراسيوديميوم

1988-10-10 
*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات البراسيوديميوم 

 سليكات البريليوم

*BT1 سيليكيتات 
*BT1 مركبات البريليوم 

RT بريل 

RT معادن السيليكيت 
RT هلفيت 

 سليكات البلوتونيوم

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1984-09-05 

*BT1 سيليكيتات 
*BT1 مركبات البلوتونيوم 

 سليكات البوتاسيوم

1996-11-13 
*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات البوتاسيوم 

RT معادن السيليكيت 

 سليكات البور

*BT1 سيليكيتات 

BT1 مركبات البور 

RT تورمالين 
RT زجاج بوروسليكات 

RT معادن السيليكيت 

 سليكات التربيوم

*BT1 سليسيدات 
*BT1 مركبات التربيوم 

 سليكات التنتاليوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-27 
*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات التنتاليوم 

 سليكات التنغستين

1975-10-29 
*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات التنغستين 

 سليكات التوريوم

1996-11-13 
*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات التوريوم 

RT أالنيت 
RT إيكانيت 

RT توريت 

RT فريياليت 
RT فلزات التوريوم 

RT ماكنتوشيت 

RT معادن السيليكيت 
RT ميتالنديت 

RT هدروتوريت 

RT يوراثوريت 

 سليكات التوليوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-11-09 

*BT1 سيليكيتات 
*BT1 مركبات التوليوم 

 سليكات التيتانيوم

*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات التيتانيوم 
RT تيتانيت 

RT معادن السيليكيت 

 سليكات الجرمانيوم

*BT1 سيليكيتات 
BT1 مركبات الجرمانيوم 

 سليكات الحديد

1996-11-13 
*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات الحديد 

RT إلفاييت 
RT أوليفين 

RT إيبيدوتات 

RT غارنتات 
RT فرميكوليت 

RT معادن السيليكيت 

RT هلفيت 



 ات الديسبروسيومسليك 448 سلينيدات

 

 

 سليكات الديسبروسيوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1982-12-01 
*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات الديسبروسيوم 

 سليكات الراديوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 
*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات الراديوم 

 سليكات الرصاص

*BT1 سيليكيتات 
BT1 مركبات الرصاص 

RT سليكات الرصاص 

 سليكات الرصاص

2000-04-12 

*BT1 معادن السيليكيت 

RT سليكات الرصاص 

 سليكات الروبيديوم

INIS: 1977-01-26; ETDE: 1976-11-01 

*BT1 سيليكيتات 

*BT1 ركبات الروبيديومم 

 سليكات الزركونيوم

1996-11-13 

*BT1 سيليكيتات 
*BT1 مركبات الزركونيوم 

RT ألفيت 

RT زركون 
RT الفنيت 

RT لوفوزيريت 

RT معادن السيليكيت 
RT ميزودياليت 

 سليكات الزنك

*BT1 سيليكيتات 

BT1 مركبات الزنك 

 سليكات الساماريوم

*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات الساماريوم 

 سليكات السترونسيوم

*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات السترونسيوم 

 سليكات السكانديوم

*BT1 سيليكيتات 
*BT1 مركبات السكانديوم 

 سليكات السيريوم

1996-07-18 

*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات السيريوم 

RT كاينوسيت 

RT معادن السيليكيت 

 سليكات الصوديوم

1996-06-26 

*BT1 سيليكيتات 
*BT1 مركبات الصوديوم 

RT بوليوسيت 

RT الفنيت 
RT لوفوزيريت 

RT معادن السيليكيت 

 سليكات الفاناديوم

*BT1 سيليكيتات 
*BT1 مركبات الفاناديوم 

 سليكات الكالسيوم

1996-11-13 

*BT1 سيليكيتات 
*BT1 مركبات الكالسيوم 

RT إلفاييت 

RT إيبيدوتات 
RT رانكويليت 

RT غارنتات 

RT كاينوسيت 
RT الفنيت 

RT معادن السيليكيت 

RT يورانوفان 

 سليكات الكدميوم

*BT1 سيليكيتات 
BT1 مركبات الكدميوم 

 سليكات الكروم

*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات الكروم 

 سليكات الكوبالت

*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات الكوبالت 

 سليكات الكوريوم

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1984-09-05 

*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات الكوريوم 

 سليكات الالنتانوم

1996-11-13 

*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات الالنتانوم 

 سليكات اللوتيسيوم

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1977-04-12 

*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات اللوتيسيوم 

 سليكات الليتيوم

*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات الليتيوم 
RT بتاليت 

 سليكات المغنيزيوم

*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات المغنيزيوم 
RT إنستاتيت 

RT أوليفين 

RT سبيوليت 
RT سربنتين 

RT سكودوسكيت 

RT طلق 
RT فرميكوليت 

RT الفا 

RT معادن السيليكيت 

 سليكات المنغنيز

*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات المنغنيز 
RT معادن السيليكيت 

RT هلفيت 

 سليكات الموليبدنوم

*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات الموليبدنوم 

 سليكات النحاس

1996-11-13 

*BT1 سيليكيتات 
*BT1 مركبات النحاس 

 سليكات النيكل

*BT1 سيليكيتات 
*BT1 مركبات النيكل 

 سليكات النيوبيوم

*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات النيوبيوم 
RT معادن السيليكيت 

RT ميزودياليت 

 سليكات النيوديميوم

*BT1 سيليكيتات 
*BT1 مركبات النيوديميوم 

 سليكات الهافنيوم

*BT1 سيليكيتات 
*BT1 مركبات الهافنيوم 

 سليكات الهدروجين

*BT1 سيليكيتات 

BT1 مركبات الهدروجين 
RT حمض السيليسيك 

 سليكات الهولميوم

INIS: 1990-07-24; ETDE: 1982-12-01 
*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات الهولميوم 

 سليكات اليورانيل

INIS: 1982-02-09; ETDE: 1981-07-06 
*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات اليورانيل 

 سليكات اليورانيوم

1996-11-13 
*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات اليورانيوم 
RT إيكانيت 

RT رانكويليت 

RT سكودوسكيت 
RT سوديئيت 

RT ماكنتوشيت 

RT معادن السيليكيت 
RT معادن اليورانيوم 

RT يوراثوريت 

RT يورانوفان 

 سليكونات

1996-06-26 

UF  راتنجاتdc 

BT1 بوليمرات 
*BT1 سلوكسانات 

NT1 سيالستيك 

 سليلوئيد

RT استرات السليلوز 
RT كافور 

RT نتروسلولوز 

 سليلوز

UF سلولوز نصفي 

*BT1 متعدد السكريدات 

RT إزالة اللّغننة 
RT إيتانول سليلوزي 

RT استرات السليلوز 

RT ثُْفل قصب السكر 
RT )رايون )حديد اصطناعي 

RT سلوفان 

RT سلّولوز نصفي 
RT كتلة حيوية 

RT )متعدد االستال )راتنجات األستال 

 سليلوالز

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1981-01-12 
UF سليلوالزات 

UF نشاط الحال السليلوزي 

*BT1  هدروالزاتo- غليكوزيل 

RT حلمهة إنزيمية 

 سليلوالزات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-03-03 
USE سليلوالز 

 سلينات

BT1 مركبات أوكسجينية 

BT1 مركبات السلينيوم 
RT أكاسيد السلينيوم 

 سلينيدات

1997-06-19 

BT1 شلكوجنيدات 
BT1 مركبات السلينيوم 

NT1 سلنبدات الزنك 

NT1 سلنيدات  السيزيوم 

NT1 ومسلنيدات اإلربي 

NT1 سلنيدات األلمنيوم 

NT1 ِسِلنيدات األمريسيوم 
NT1 سلنيدات األنتيموان 

NT1 سلنيدات اإلنديوم 

NT1 سلنيدات اإليتربيوم 
NT1 سلنيدات اإليتريوم 

NT1 سلنيدات البراسيوديميوم 

NT1 سلنيدات البركيليوم 
NT1 سلنيدات البريليوم 

NT1 سلنيدات البزموت 
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NT1 سلنيدات البالّديوم 

NT1 سلنيدات البلوتونيوم 
NT1 سلنيدات البوتاسيوم 

NT1 سلنيدات التاليوم 

NT1 سلنيدات التربيوم 
NT1 سلنيدات التكنيسيوم 

NT1 سلنيدات التنتاليوم 

NT1 سلنيدات التنغستين 
NT1 سلنيدات التوريوم 

NT1 سلنيدات التوليوم 

NT1 سلنيدات التيتانيوم 
NT1 سلنيدات الجرمانيوم 

NT1 الحديد سلنيدات 

NT1 سلنيدات الديسبروسيوم 
NT1 سلنيدات الرصاص 

NT1 سلنيدات الروبيديوم 

NT1 سلنيدات الروتينيوم 
NT1 سلنيدات الروديوم 

NT1 سلنيدات الرينيوم 

NT1 سلنيدات الزئبق 
NT1 سلنيدات الزركونيوم 

NT1 سلنيدات الزرنيخ 

NT1 سلنيدات الساماريوم 
NT1 سلنيدات السكانديوم 

NT1 دات السيريومسلني 

NT1 سلنيدات الصوديوم 
NT1 سلنيدات الغادولينيوم 

NT1 سلنيدات الغاليوم 

NT1 سلنيدات الفاناديوم 
NT1 سلنيدات الفضة 

NT1 سلنيدات القصدير 

NT1 سلنيدات الكاليفورنيوم 
NT1 سلنيدات الكدميوم 

NT1 سلنيدات الكروم 

NT1 سلنيدات الكوبالت 

NT1 سلنيدات الكوريوم 

NT1 سلنيدات الالنتانوم 

NT1 سلنيدات اللوتيسيوم 
NT1 سلنيدات الليتيوم 

NT1 سلنيدات المنغنيز 

NT1 سلنيدات الموليبدنوم 
NT1 سلنيدات النبتونيوم 

NT1 سلنيدات النحاس 

NT1 سلنيدات النيكل 
NT1 سلنيدات النيوبيوم 

NT1 سلنيدات الهافنيوم 

NT1 سلنيدات الهولميوم 
NT1 مسلنيدات اليورانيو 

NT1 سلينيدات االوروبيوم 
RT أكسي سلنيدات 

RT سبائك السلينيوم 

RT سبائك بين معدنية 

 سلينيدات االوروبيوم

INIS: 1976-10-29; ETDE: 1975-09-11 

*BT1 سلينيدات 

*BT1 مركبات االوروبيوم 

 سلينيوم

*BT1 أنصاف المعادن 

 64سلينيوم 

2007-03-16 

*BT1 نظائر السلينيوم 
*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 65سلينيوم 

1993-06-25 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السلينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 66سلينيوم 

INIS: 2003-01-03; ETDE: 2002-12-26 

*BT1 نظائر السلينيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 67سلينيوم 

INIS: 1996-06-17; ETDE: 1996-05-31 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السلينيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 68سلينيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السلينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 69سلينيوم 

*BT1  د المشعةزائ -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السلينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 70سلينيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السلينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 71سلينيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السلينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 72سلينيوم 

*BT1 نظائر السلينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 73سلينيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السلينيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1  األسر اإللكترونينظائر مشعة ذات 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 74سلينيوم 

*BT1 نظائر السلينيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 75سلينيوم 

*BT1 نظائر السلينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 76سلينيوم 

*BT1 نظائر السلينيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 77سلينيوم 

*BT1 نظائر السلينيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 78سلينيوم 

*BT1 نظائر السلينيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 79سلينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 داخلي المشعةنظائر التحول ال 
*BT1 نظائر السلينيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 80سلينيوم 

*BT1 نظائر السلينيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 81سلينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر السلينيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 82سلينيوم 

*BT1 نظائر السلينيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 83سلينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السلينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 84سلينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السلينيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 85سلينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السلينيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 86سلينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السلينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 87سلينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السلينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 وى كتلها متوسطةن 

 88سلينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السلينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 
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 89سلينيوم 

1976-07-06 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السلينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 91سلينيوم 

1976-03-17 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السلينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 سلّم أحداث نووية دولية

1995-05-10 

UF سلم األحداث النووية الدولي 

RT إطالق نواتج االنشطار 
RT أمان المفاعل 

RT حوادث إشعاعية 

RT حوادث المفاعالت 
RT خطة طوارئ 

RT وقاية من اإلشعاع 

 سلّميات

RT تنسورات 
RT رياضيات 

RT شبه سلميات 

 سلّوبيوز

*BT1 ثنائيات السكريد 

 سلّولوز نصفي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-06-14 

*BT1 متعدد السكريدات 
NT1 زيالنات 

RT خشب 

RT سليلوز 
RT كتلة حيوية 

RT ليغنين 

 سماء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-09-08 
NT1 نايت سكاي 

RT الشمس 

RT ُسُحب 
RT غطاء سُُحب 

 سماحية

UF ثابت الكهرنافذية 

*BT1 خواص كهرنافذية 

 سمت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-12-16 

SEE إحداثيات 
SEE تابعية فضائية 

SEE توجيه 

 سمحاق

USE أنسجة عظمية 

 سمسم

INIS: 2001-02-28; ETDE: 2002-01-18 

*BT1 صف المغنوليّات 

RT زيت السمسم 

 سمعيّات

2000-05-17 

UF استماعات مؤتمرية 
BT1 أنواع الوثائق 

RT إجراءات إدارية 

RT إجراءات الترخيص 
RT اجتماعات 

RT تحكيم 

RT تشريع 
RT قضايا قانونية 

RT قوانين 

RT محاكم 
RT مستوطنات متنازع عليها 

 سمك الترويت

*BT1 أسماك 
RT طعام بحري 

 سمك التونة

*BT1 أسماك 

 سمك القاروس

INIS: 1992-09-08; ETDE: 1978-01-23 
*BT1 أسماك أندرومية 

 سمك القدّ 

*BT1 أسماك 

 سمك ذهبي

USE سمك ذهبي 

 سمك ذهبي

UF سمك ذهبي 

*BT1 أسماك 

 سمك مفلطح )أسماك(

INIS: 1982-01-13; ETDE: 2002-06-13 

USE أسماك 

 سمك موسى

*BT1 أسماك 

RT سالسل غذائية 

RT طعام بحري 

 سمكتيت

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1976-11-29 

*BT1 غضار 

RT سيليكات األلمنيوم 

ْمنة  سِّ

USE أمراض استقالبية 

 سمندل الماء

2000-03-29 
SEE تريتورس 

SEE تريتونات 

 سمندل الماء

USE سلمندرات 

 سموكاترون

USE مسّرعات حلقة اإللكترونات 

 سموم

RT ذيفانات 
RT ية  ُسّمِ

 سموم )كيميائية(

1983-03-15 

USE مواد خطرة 

 سموم )نووية(

USE سموم نووية 

 سموم االنشطار

*BT1 سموم نووية 

 سموم خلوية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-20 

USE عقاقير مضادة للتفتل 

 سموم فطرية

INIS: 1992-09-09; ETDE: 1994-08-10 
*BT1 ذيفانات 

NT1 أفالتوكسينات 

RT ية  ُسّمِ
RT فطور 

 سموم قابلة لالحتراق

*BT1 سموم نووية 
BT1 ماّصات النترينو 

RT استحراق 

RT تحكم بالسموم المائعة 
RT تسّمم 

RT حركيات المفاعل 

RT منظومات التحكم بالمفاعل 
RT مواد محتوى 

 سموم منحلة

*BT1 سموم نووية 
RT إيقاف طارىء 

RT تحكم بالسموم المائعة 

 سموم نووية

UF )سموم )نووية 
*BT1 مواد المفاعل 

NT1 سموم االنشطار 

NT1 سموم قابلة لالحتراق 
NT1 سموم منحلة 

RT إزالة سم المفاعل 

RT اهتزازات سماريوم 
RT اهتزازات كزينون 

RT تسّمم 

ية  ُسّمِّ

RT إزالة السمية 

RT أفالتوكسينات 

RT تأثيرات بيولوجية 
RT تعّرض حاد 

RT ض قبل الوالدة  تعرُّ

RT ض مزمن  تعرُّ
RT جرعات مميتة 

RT ذيفانات 

RT سموم 
RT سموم فطرية 

RT عقاقير 

RT عالقات االستجابة بالجرعة 
RT مواد خطرة 

RT ية  مواد ُسّمِ

RT ميموزين 
RT  نوعية الحياة 

 سناج

INIS: 2000-04-05; ETDE: 1976-07-07 

BT1 جسيمات 
*BT1 حبّات 

BT1 نواتج االحتراق 

RT أدخنة 
RT تلوث الهواء 

RT فحم 

RT مركبات الكربون 

 سناج الكربون

*BT1 كربون 

 سناجيب

1996-11-13 
*BT1 قوارض 

 سناجيب مخططة

1997-01-28 

USE قوارض 

 سنجيريت

2000-04-12 

*BT1 معادن اليورانيوم 
*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد الفاناديوم 

RT أكاسيد النحاس 
RT أكاسيد اليورانيوم 

 سنغافورة

BT1 آسيا 

BT1 بلدان نامية 
BT1 ُجُزر 

RT المحيط الهادي 

 سنغال

BT1 أفريقيا 

BT1 بلدان نامية 

 jinrسنكروترون 

 AGSسنكروترون بروكهافن 

*BT1 سينكروترونات 

RT  200مسّرع بروكهافن الخطي mev 

 سنكروترون تسوكوبا كيك

USE  سينكروترونkek 
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 سنكروترون كالتك

1996-07-18 
USE سينكروترونات 

 IKOسنكروسيكلروترون 

*BT1 سينكروسيكلوترونات 

 سنكروسيكلوترون شيكاغو

1996-07-18 
USE سينكروسيكلوترونات 

 سنكروسيكلوترون هارفارد

*BT1 سينكروسيكلوترونات 

 سنكروسيكلوترون هاروِّل

*BT1 سينكروسيكلوترونات 

 سنكروسيكلوترون هاْروِّل

USE  سينكروترونnimrod 

 سهل سنيك ريفر

INIS: 1992-04-06; ETDE: 1981-08-04 

SF أقاليم جيولوجية 

RT أوريغون 
RT إيداهو 

RT منتزه يلوستون الوطني 

RT نيفادا 
RT وايومنغ 

 سوء تغذية

USE عوز غذائي 

 سوائل

UF سوائل مغنطيسية 
UF مغانط سائلة 

UF موائع حديدية 

BT1 موائع 

NT1 بلّورات سائلة 

NT1 سوائل الغاز الطبيعي 

NT2 تأجير المكثفات 
NT2 تكثيفات غازية 

NT2 تكثيفات نباتية 

NT2 غازات نفط ُمسالة 
NT1 سوائل الفحم 

NT1 سوائل سوداء 
NT1 غازات مسيّلة 

NT2 غاز طبيعي ُمسال 

NT2 غازات نفط ُمسالة 
NT1 المائي -كثافة سوائل الطور غير 

NT1 معادن سائلة 

RT أبخرة 
RT تبديدات 

RT جريان سائل 

RT حوامل هدروستاتيكية 

RT قطيرات 

RT مخططات الطور 

RT معامالت البنية 
RT معدل الفراغات 

RT  ّنقطة الصب 

 MOLNIYAسوائل 

BT1 سواتل 

 سوائل التمليص

1996-07-08 

UF )التفاظ )مكونات منحلة 

UF تصفية 
BT1 ذوبان 

BT1 عمليات الفصل 

NT1 غسل مكروبي 
RT استخالص بالمذيب 

RT انتثار 

RT انحاللية 

RT تخصيب الركاز 

RT )تصفية األركزة في الموقع )تعدين 
RT تعدين مائي 

RT عصيات كبريتية تأكسدية 

RT عصيات كبريتية حديدية التأكسد 
RT كروماتوغرافيا التبادل األيوني 

RT )معالجة )في الموقع 

RT معالجة الركاز 
RT مملِّصات 

RT مواد التبادل األيوني 

 سوائل الجسم

UF ِخْلط مائي 
SF موائع بيولوجية 

*BT1 مواد بيولوجية 

NT1 بول 
NT1 حليب 

NT1 حمض الغاستريك 

NT1 دم 
NT2 بالزما الدم 

NT3 مصل الدم 

NT2 خاليا دموية 
NT3 ُصفيحات دموية 

NT3 كريات بيضاء 

NT4 أِسسات 
NT4 )َحمضات )أليف األيوزين 

NT4 خاليا قاتلة طبيعية 

NT4 خاليا لمفاوية 

NT4 َعِدالت 

NT4 وحيدات 

NT3 كريات حمراء 
NT4 خاليا شبكية 

NT1  ّسائل َسلَوي 

NT1 ي شوكي  سائل مّخِ
NT1 صفراء 

NT1 َعَرق 

NT1 لُعاب 
NT1  َلمف 

RT إفراز 

RT إفراغ 
RT غائط 

RT وذمة 

 سوائل الغاز الطبيعي

1992-04-14 

UF سوائل غاز طبيعية 

UF غازولين طبيعي 
*BT1 سوائل 

NT1 تأجير المكثفات 

NT1 تكثيفات غازية 
NT1 تكثيفات نباتية 

NT1 غازات نفط ُمسالة 

RT غاز طبيعي ُمسال 

 سوائل الفحم

INIS: 1993-06-01; ETDE: 1976-02-19 

UF قة من الفحمسوائل مشت 

*BT1 سوائل 
RT استخالص الغاز فوق الحرج 

RT بترول اصطناعي 

RT تسييل الفحم 
RT زيوت حرارية 

RT  عملية حفزية هدروجينية- lc 

RT وقود سائل 

 سوائل ايونية

2010-11-02 

USE أمالح مصهورة 

 سوائل سوداء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-08-07 

*BT1 سوائل 

RT ماّصات شمسية 
RT عات شمسية  مجّمِ

RT موائع النقل الحراري 

 سوائل غاز طبيعية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-02-20 
USE سوائل الغاز الطبيعي 

 سوائل مشتقة من الفحم

INIS: 1993-06-01; ETDE: 1976-12-16 
USE سوائل الفحم 

 سوائل مغنطيسية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-03-12 

USE سوائل 
USE د مغنطيسيةموا 

 سواتل

1996-01-24 
NT1 سائل ألويت 

NT1 سكايالب 

NT1  سوائلmolniya 
NT1  سواتلariel 

NT1  سواتلastron 

NT1  سواتلats 
NT1  سواتلexplorer 

NT1  سواتلgeos 

NT1  سواتلgoes 
NT1  سواتلimp 

NT1  سواتلnimbus 

NT1  سواتلogo 
NT1  سواتلprognoz 

NT1 سواتل إنتركوسموس 

NT1 سواتل بروتون 
NT1 سواتل ترحيل الطاقة 

NT1 سواتل حيوية 

NT1 سواتل سيسات 
NT1 سواتل كوسموس 

NT1 سواتل الندسات 

NT1 قمر 
NT1 محطات مدارية ساليوت 

NT1 محطة فضاء دولية 

NT1 محطة مير الفضائية 
NT1 مراصد شمسية مدارية 

RT استشعار من بعد 

RT طيران فضائي 
RT مركبات فضائية 

RT شآت توليد كهرباء شمسية مداريةمن 

RT نظام تموضع شامل 

 ARIELسواتل 

BT1 سواتل 

 ASTRONسواتل 

INIS: 1985-06-10; ETDE: 1985-07-19 
BT1 سواتل 

 ATSسواتل 

BT1 سواتل 

 EXPLORERسواتل 

BT1 سواتل 

 GEOSسواتل 

BT1 سواتل 

RT استشعار من بعد 
RT مسوح جيولوجية 

 GOESسواتل 

INIS: 1983-03-15; ETDE: 1980-04-14 

UF ساتل بيئي عملياتي ثابت بالنسبة لألرض 

BT1 سواتل 

RT استشعار من بعد 

RT مسوح جيولوجية 

 IMPسواتل 

BT1 سواتل 

 NIMBUSسواتل 

INIS: 1983-09-06; ETDE: 1980-03-04 
BT1 سواتل 

 OGOسواتل 

UF مرصد جيوفيزيائي مداري 

BT1 سواتل 
RT طيران فضائي 

 PROGNOZسواتل 

BT1 سواتل 

 سواتل إنتركوسموس

BT1 سواتل 

RT سواتل بروتون 

RT سواتل كوسموس 

 سواتل بروتون

BT1 سواتل 

RT سواتل إنتركوسموس 

RT سواتل كوسموس 
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 سواتل ترحيل الطاقة

2000-04-12 
BT1 سواتل 

RT نقل الطاقة الكهربائية 

 سواتل حيوية

BT1 سواتل 

 سواتل سيسات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-29 

BT1 سواتل 

RT استشعار من بعد 
RT تنقيب من الجو 

 سواتل كوسموس

BT1 سواتل 
RT سواتل إنتركوسموس 

RT سواتل بروتون 

 سواتل الندسات

INIS: 1983-06-02; ETDE: 1980-03-04 
BT1 سواتل 

RT استشعار من بعد 

RT استكشاف 
RT مسح من الجو 

 tctسوار 

INIS: 1976-03-02; ETDE: 1975-11-26 
USE سوار مؤلف من مرّكبتين 

 سوار إلمو الوعر

*BT1 أجهزة سوارية 

*BT1 أجههزة إلمو 

 سوار اإلشعال الكروي

INIS: 1999-03-02; ETDE: 1987-04-08 

*BT1 أجهزة التوكامكاك 

RT سوار متراص 

 jaeri 2aسوار اندماج  

INIS: 1976-07-30; ETDE: 1976-11-02 

USE  توكاماكjft-2a 

 سوار برنستون الكبير

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1975-08-19 

USE  أجهزة سوار برونستون الكبيرplt 

 سوار سوبرا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-24 
USE  توكاماكtore supra 

 سوار مؤلف من مرّكبتين

INIS: 1976-03-02; ETDE: 1975-11-26 

UF  سوارtct 
*BT1 أجهزة التوكامكاك 

 سوار متراص

INIS: 1983-03-15; ETDE: 1982-10-05 
UF سوارات متراصة 

*BT1 أجهزة بالزمية مغلقة 

BT1 أساور 
NT1 أجهزة روتاماك 

NT1 تشكيالت الحقل المعكوس 

RT بالزما 
RT تشكيلة سوارية 

RT حلقات بالزمية 

RT سوار اإلشعال الكروي 

 سوارات متراصة

INIS: 1990-12-07; ETDE: 2002-06-13 

USE سوار متراص 

 سوازيلند

BT1 أفريقيا 

BT1 بلدان نامية 

 سواقات االندماج العطالي

1995-07-21 
NT1 مسّرعات االندماج الصدمي 

NT2 مسرعات التدّرج المغنطيسي 

RT انبجار بواسطة الليزر غير مباشر 
RT انبجار بواسطة الليزر مباشر 

RT حصر عطالي 

RT مفاعالت اندماج ذات حزم أيونية 

RT مفاعالت اندماج ليزرية 

 سواقات قضبان التحكم

BT1 مكونات المفاعل 
RT منظومات التحكم بالمفاعل 

RT مواد محتوى 

 سود أمركيون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-03-17 
USE أمريكيون سود 

 سودان

BT1 أفريقيا 
BT1 البالد العربية 

BT1 بلدان نامية 

RT لبحر األحمرا 
RT نهر النيل 

 سوديئيت

*BT1 معادن السيليكيت 

*BT1 معادن اليورانيوم 
RT سليكات اليورانيوم 

 سورات طاقية

UF )فَلَتان )حادث مفاعل 

UF قفزات االستطاعة 
*BT1 حوادث المفاعالت 

RT مخاطر 

RT مفاعالت 

 سوربوز

*BT1 كيتونات 

*BT1 هكسوزات 
RT سوربيتول 

 سوربيتول

*BT1 أحاديات السكريد 

*BT1 مدرات البول 
RT سوربوز 

 سورغم )جنس الذرة البيضاء(

*BT1 حبوب 

 سورية

BT1 آسيا 

BT1 البالد العربية 

BT1 الشرق األوسط 
BT1 بلدان نامية 

RT أوابك 

RT نهر الفرات 

 سورينام

*BT1 أمريكا الجنوبية 

BT1 بلدان نامية 

 سوسات )مفردها سوسة(

USE خنافس 

 قطنسوسة لوزة ال

UF خنفساء كبيرة 

*BT1 خنافس 
RT نباتات القطن 

 سوطيات َدّوارة

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1980-10-07 

*BT1 ياط  حامالت الّسِ

 سوق

UF مشاركات السوق 

NT1 سوق هدف 

RT إجمالي الناتج المحلي 
RT إجمالي الناتج الوطني 

RT أعمال صغيرة 

RT إمدادات منزلية 
RT احتكارات 

RT بائعو التجزئة 

RT بائعون 
RT تجارة 

RT تسويق 

RT تسويق 
RT تعاونيات 

RT تنبؤ 

RT عرض وطلب 
RT علم االقتصاد 

RT عمل تجاري 

RT عولمة 
RT قطاع تجاري 

RT كارتالت 

RT مسوقون 

 سوق أوربية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-10-03 

UF دوالرات أوربية 

UF عملة أوربية 
RT استثمار 

RT تعاون دولي 

RT رأسمال 

 سوق النبات

UF )ساق )نبات 

RT تبن 

RT لحاء 
RT نباتات 

 سوق داخلي

INIS: 1995-03-02; ETDE: 1995-01-03 
UF السوق األوربية المشتركة 

UF سوق عام 

UF سوق منفرد 
*BT1 االتحاد األوربي 

 سوق روتردام الهدف

INIS: 1992-01-29; ETDE: 1979-12-10 

USE سوق هدف 

 سوق عام

1997-01-28 

USE سوق داخلي 

 سوق منفرد

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1995-03-08 

USE سوق داخلي 

 سوق هدف

INIS: 1992-01-29; ETDE: 1979-12-10 
UF سوق روتردام الهدف 

BT1 سوق 

RT أسعار 
RT عرض وطلب 

RT علم االقتصاد 

 سوكروز

USE ُسكروز 

 سوالنم )جنس نباتي من الفصيلة الباذنجية(

INIS: 1979-01-18; ETDE: 1979-02-23 

*BT1 صف المغنوليّات 
NT1 بطاطا 

 سوماتوستاتين

INIS: 1980-05-14; ETDE: 1979-02-05 

UF عامل تثبيط إطالق هرمون النمو 
UF عامل مثبط إلطالق السوماتوتروبين 

RT متعدد الببتيدات 

RT يهرمون منشط جسم 
RT هرمونات 

 سونار

INIS: 1994-07-01; ETDE: 1976-11-01 

UF مالحة وتحديد المدى بواسطة الصوت 
*BT1 دات المدى  محدِّ

RT أمواج صوتية 

RT تجهيزات إلكترونية 
RT تجهيزات كهربائية 

RT مدى التواتر 

 سويات النشاط

1985-12-11 

RT مقاييس النشاط 

RT نشاط إشعاعي 
RT نشاط أعظمي مسموح به 

RT نشاط اإلنزيم 

RT نشاط شمسي 

 سوية أرضية

BT1 مستويات 
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 سوية أعظمية مقبولة

USE سّوية أعظمية مسموح بها 

 سوية البحر

BT1 مستويات 

 سوية فيرمي

UF سطح فيرمي 

BT1 مستويات الطاقة 
RT أزواج كوبر 

RT نظرية العصابات 

 سويسرا

1995-04-03 

*BT1 أوروبا الغربية 

BT1 بلدان متطورة 
RT جبال األلب 

RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 

RT نهر الراين 

RT نهر الرون 

 سّوية أعظمية مسموح بها

UF سوية أعظمية مقبولة 

*BT1 معايير األمان 
RT نشاط إشعاعي 

 سياج مراقبة

USE هندسات انعطافية 

 سياحة

INIS: 1999-05-03; ETDE: 1980-06-06 

RT صناعة 

RT فنادق 
RT مساحات التسلية 

RT نقل 

 سيارات

1997-06-19 
UF َمْركبات 

UF معايير الكفاءة للسيارات 

BT1 َمْركبات 
RT اختبارات الطريق 

RT الشاغلون 

RT انتقاالت ميكانيكية 
RT تجميع في سيارة 

RT حراقات الحقة 

RT سيارات األجرة 
RT غازات االنفالت 

RT قطع غيار للسيارات 

RT عال بالشرارةمحركات إش 
RT محركات الشحنة الطباقية 

RT محركات دورة رانكين 

RT محوالت تحفيزية 
RT مراوح 

RT مشغّلو مركبات ذات محّرك 
RT  منظوماتpcv 

RT منظومات إشعال 

RT منظومات إعادة جريان غاز االنفالت 

 سيارات األجرة

INIS: 1992-02-18; ETDE: 1979-11-23 

BT1 َمْركبات 

RT أنظمة النقل 
RT الشاغلون 

RT سيارات 

RT قطاع النقل 
RT مراوح 

 سيارات مّكوكية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-27 

USE  ًمركبات التترك أثرا 

 سياسات حكومية

1998-01-28 

SF حوافز قانونية 
SF سياسة 

NT1 سياسة اقتصادية 

NT1 سياسة الطاقة 
NT2 خطط الطاقة الوطنية 

NT3  الوطنية في الواليات المتحدةخطة الطاقة 

NT2  مشروعindependence 
NT1 سياسة بيئية 

NT2 تجارة اإلصدارات 

NT2 سياسة المياه 
NT1 سياسة خارجية 

RT برامج المساعدة االتحادية في الواليات المتحدة 

RT تأميم 
RT تبطيئ برنامج الطاقة النووية 

RT تخطيط 

RT تعاون إقليمي 
RT تنظيمات 

RT تنفيذ 

RT حكومة محلية 
RT حكومة وطنية 

RT حكومة والية 

RT خطط البرنامج الوطني في الواليات المتحدة 
RT سياسة عامة 

RT سياسة عدم االنتشار 

RT عوامل مؤسساتية 
RT ال انتظام 

RT مؤسسات عامة 

RT مظاهر سياسية 
RT موظفون عامون 

RT مياه إقليمية 

 سياسة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-29 
SEE سياسات حكومية 

SEE سياسة الطاقة 

SEE سياسة بيئية 
SEE سياسة خارجية 

 سياسة اقتصادية

1999-06-29 
BT1 سياسات حكومية 

RT  ً  اقتصاديات مخططة مركزيا

RT تأميم 
RT تجارة نووية 

RT تطور اقتصادي 

RT تنبؤ 
RT تنظيمات التسعير 

RT حصص 

RT سياسة خارجية 
RT ضرائب 

RT علم االقتصاد 

RT ال انتظام 

 سياسة الطاقة

1999-07-06 

SF سياسة 

BT1 سياسات حكومية 
NT1 خطط الطاقة الوطنية 

NT2 خطة الطاقة الوطنية في الواليات المتحدة 

NT1  مشروعindependence 
RT الوكالة الدولية للطاقة 

RT تبطيئ برنامج الطاقة النووية 

RT تجارة اإلصدارات 
RT تخطيط 

RT تعاون إقليمي 

RT تنمية مستدامة 
RT حصص 

RT سياسة خارجية 

RT شركة الوقود االصطناعي 
RT قرار حفظ وسياسة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT قرار سياسة الغاز الطبيعي في الواليات المتحدة 

RT  قرار سياسة حفظ الطاقة الوطني في الواليات
 المتحدة

RT مجلس الطاقة العالمي 
RT نظام عالمي لمعطيات الطاقة 

 سياسة المياه

INIS: 1992-04-08; ETDE: 1981-08-04 

*BT1 سياسة بيئية 
RT مصادر مائية 

 سياسة بيئية

INIS: 1999-07-07; ETDE: 1978-02-14 

SF سياسة 
BT1 سياسات حكومية 

NT1 تجارة اإلصدارات 

NT1 سياسة المياه 
RT إعالن ريو 

RT بروتوكول كيوتو 

RT بيئة 

RT تأثيرات بيئية 
RT تأثيرات بيئية 

RT تخطيط 

RT تشريعات الماء النظيف 
RT تشريعات الهواء النظيف 

RT تقدير دورة الحياة 

RT تنمية مستدامة 
RT ضريبة اإلصدارات 

RT علم االقتصاد 

RT قرار سياسة البيئة الوطنية في الواليات المتحدة 
RT موارد مالية فائضة في الواليات المتحدة 

RT وعي بيئي 

 سياسة خارجية

INIS: 1996-01-09; ETDE: 1976-08-04 
SF سياسة 

BT1 سياسات حكومية 

RT اتفاقيات دولية 

RT تعاون دولي 

RT حظر 

RT سياسة اقتصادية 
RT سياسة الطاقة 

RT صادرات 

RT كالم الذع 
RT مساعدة عسكرية 

RT مستوردات 

 سياسة عامة

INIS: 1998-01-28; ETDE: 1979-05-25 

RT تشريع 

RT تنظيمات 
RT سياسات حكومية 

RT عوامل مؤسساتية 

RT قوانين 
RT مظاهر سياسية 

RT مظاهر قانونية 

 سياسة عدم االنتشار

INIS: 1998-06-10; ETDE: 1979-09-06 
RT أسلحة نووية 

RT انتشار 

RT تفكيك األسلحة النووية 
RT حرف المواد النووية 

RT سياسات حكومية 

RT مراقبة التسلح 
RT معاهدة حظر االختبارات النووية الشاملة 

RT معاهدة عدم االنتشار 

RT منظمة معاهدة حظر االختبارات النووية الشاملة 
RT وقود نووي 

 سيالون

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1982-02-08 

USE أكاسيد األلمنيوم 

USE نتريدات السيليسيوم 

 سيان أميدات

*BT1 يةمركبات آزوت عضو 
*BT1 مشتقات حمض الكربونيك 

 سيانات

1995-01-11 

BT1 مركبات النتروجين 
*BT1 مشتقات حمض الكربونيك 

RT إيزو سيانات 

RT سيانيدات 
RT مركبات أوكسجينية 

 سيانو أستلين

2000-04-12 
USE بروبيولونتريل 

 سيانوبكتريا

INIS: 1983-02-03; ETDE: 1983-03-07 

UF طحالب زرقاء مخضرة 
BT1 متعّضات دقيقة 

 سيانوجين

RT سيانيدات 

 سيانوكوباالمين

USE  فيتامينb-12 



 سيانيتات 454 سيدريت

 

 

 سيانيتات

INIS: 1984-11-30; ETDE: 1980-08-12 
*BT1 صخور بلوتونية صخور جوفية 

RT فلسبارات 

 سيانيد الفينيل

USE أكريلونتريل 

 سيانيدات

NT1 سيانيدات الهدروجين 

RT سيانات 

RT سيانوجين 

 سيانيدات الحديد

UF سيانيدات الحديد 

*BT1 معقدات الحديد 

 سيانيدات الحديد

INIS: 1975-10-23; ETDE: 2002-06-13 

USE سيانيدات الحديد 

 سيانيدات الهدروجين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-08-19 
BT1 سيانيدات 

BT1 مركبات الهدروجين 

RT حمض الهدروسيانيك 

 سيبراليون

BT1 أفريقيا 

BT1 بلدان نامية 

 سيبرنيّات

RT تحكم 

RT  آلة -منظومات إنسان 

RT نظرية المعلومات 

 (106سيبورجيوم )العنصر 

2004-03-19 

UF 106بعد التنغستن، العنصر 

UF  106عنصر 
UF  (106يونّيلهكسيوم )العنصر 

*BT1 عناصر ما بعد األكتنيد 

 258سيبورجيوم 

2007-04-23 

*BT1 نظائر السيبورجيوم 

*BT1 لي ثانيةنظائر عمرها مي 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 259سيبورجيوم 

2004-03-19 

UF  106 259عنصر 

*BT1 نظائر السيبورجيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 260سيبورجيوم 

2004-03-19 

UF  106 260عنصر 
*BT1 نظائر السيبورجيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1 زوجية -وجية نوى ز 

 261سيبورجيوم 

2004-03-19 

UF  106 261عنصر 

*BT1 نظائر السيبورجيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 262سيبورجيوم 

2004-03-19 
UF  106 262عنصر 

*BT1 نظائر السيبورجيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 263سيبورجيوم 

2004-03-19 

UF  106 563عنصر 
*BT1 نظائر السيبورجيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 264سيبورجيوم 

2007-04-23 

*BT1 نظائر السيبورجيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1  ثقيلةنوى 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 265سيبورجيوم 

2004-03-19 
UF  106 265عنصر 

*BT1 نظائر السيبورجيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 266سيبورجيوم 

2004-03-19 
UF  106 266عنصر 

*BT1 نظائر السيبورجيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 268سيبورجيوم 

2007-04-23 

*BT1 نظائر السيبورجيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 270سيبورجيوم 

2007-04-23 
*BT1 نظائر السيبورجيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 271سيبورجيوم 

2007-04-23 

*BT1 نظائر السيبورجيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 272سيبورجيوم 

2007-04-23 
*BT1 بورجيومنظائر السي 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 273سيبورجيوم 

2007-04-23 

*BT1 نظائر السيبورجيوم 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 سيبيريا

INIS: 1993-03-18; ETDE: 1978-06-14 
BT1 آسيا 

*BT1 االتحاد الروسي 

RT بحر تشوكشي 

 سيبيريا )سفينة نووية(

INIS: 1985-09-09; ETDE: 2002-06-13 

USE السفينة النووية سيبريا 

 PREGNANESسيترويدات 

1996-10-23 

UF بريغنانتريول 

UF بريغنانديول 
*BT1 ستيروئيدات 

NT1 بروجسترون 

NT1 وئيدات قشريةستير 
NT2 ثنائي أوكسي كورتي كوسترون الخالت 

NT3 ألدوسترون 

NT2 كورتيكوئيدات سكرية 
NT3 بردنيزولون 

NT3 بردنيزون 

NT3 ديكساميتازون 
NT3 ستيرون قشري 

NT3 كروتيزون 

NT3 ِهْدروكورتيزون 

NT1 هدروكسي بريغنون 

 سيتوزين

*BT1 أمينات 
*BT1 بيريميدينات 

*BT1 مركبات أكسجين عضوية 

RT حمض السيتيديليك 
RT سيتيدين 

 سيتوسترول

*BT1 ستيروالت 

 سيتوكرومات

1997-06-17 
BT1 أصبغة 

*BT1 بروتينات 

RT آزات أكسدة مختلطة الوظيفة 
RT أكسيداز السيتوكروم 

RT تمائم أنزيمات 

RT عملية اختزال وأكسدة 
RT كلورينات 

RT مراكز تفاعل االصطناع الضوئي 

 توكيناتسي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1995-07-21 

USE لمفوكينات 

 سيتيدين

*BT1 بيريميدينات 
*BT1 نوكليوزيدات 

RT حمض السيتيديليك 

RT سيتوزين 
RT سيتيدين منقوص األكسجين 

 سيتيدين منقوص األكسجين

UF بيلة ديوكسي سيتيدنّية 

*BT1 بيريميدينات 
*BT1 نوكليوزيدات 

RT سيتيدين 

 سيدريت

1993-01-27 

*BT1 أركزة حديدية 

*BT1 فلزات كربوناتية 
RT كربونات الحديد 



 سيرتوليت 455 145سيريوم 

 

 

 سيرتوليت

1996-07-18 
USE معادن السيليكيت 

USE معادن اليورانيوم 

 سيردون )أكسولوتل(

1996-11-13 
USE سلمندرات 

 سيروتونين

*BT1 تريبتامينات 

*BT1 محاكيات الودي 
*BT1 مركبات أكسجينية 

*BT1 مات عصبية  منّظِ
*BT1 مواد وقائية من اإلشعاع 

NT1 بوفوتينين 

 سيرين

UF )هدروكسي ألفا األمين بتا )سرين 

*BT1 حموض أكسجينية 

*BT1 حموض أمينية 

 سيريوم

*BT1 أتربة نادرة 
NT1  ألفا -سيريوم 

NT1  بتا -سيريوم 

NT1  غاما -سيريوم 

 ألفا -سيريوم 

*BT1 سيريوم 

 بتا -سيريوم 

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1977-06-02 
*BT1 سيريوم 

 غاما -سيريوم 

*BT1 سيريوم 

 119سيريوم 

2007-01-22 
*BT1 نظائر السيريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 120سيريوم 

2007-01-22 

*BT1 نظائر السيريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 121سيريوم 

2002-02-27 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيريوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 122سيريوم 

2007-01-22 
*BT1 نظائر السيريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 123سيريوم 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-20 
*BT1 نظائر السيريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 124سيريوم 

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1979-03-28 
*BT1 نظائر السيريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 ربة النادرةنوى األت 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 125سيريوم 

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1979-03-28 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيريوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 126سيريوم 

*BT1 نظائر السيريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 127سيريوم 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيريوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 ائر مشعة عمرها ثوانينظ 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 128سيريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيريوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 129سيريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيريوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 130سيريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السيريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 131سيريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السيريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 بة النادرةنوى األتر 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 132سيريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 133سيريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر السيريوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 134سيريوم 

*BT1 نظائر السيريوم 

*BT1  اإللكترونينظائر مشعة ذات األسر 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 135سيريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السيريوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 136سيريوم 

*BT1 نظائر السيريوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 137سيريوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر السيريوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 138سيريوم 

*BT1 نظائر السيريوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 139سيريوم 

*BT1 نظائر السيريوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 140سيريوم 

*BT1 نظائر السيريوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 141سيريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السيريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 142سيريوم 

*BT1 نظائر السيريوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 143سيريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 144سيريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -بيتا نظائر اضمحالل 

*BT1 نظائر السيريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 145سيريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السيريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 



 146سيريوم  456 129سيزيوم 

 

 

 146سيريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السيريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 147سيريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيريوم 
*BT1  ثوانينظائر مشعة عمرها 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 148سيريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيريوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 149سيريوم 

INIS: 1977-06-13; ETDE: 1975-09-11 

*BT1 ناقص المشعة  -اضمحالل بيتا  نظائر 

*BT1 نظائر السيريوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 150سيريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 151سيريوم 

INIS: 1977-01-26; ETDE: 1976-11-17 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيريوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 152سيريوم 

INIS: 1990-06-25; ETDE: 1990-08-02 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيريوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 153سيريوم 

2007-01-22 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السيريوم 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  يةفرد -نوى زوجية 

 154سيريوم 

2007-01-22 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيريوم 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 155سيريوم 

2007-01-22 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيريوم 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 156سيريوم 

2007-01-22 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 157سيريوم 

2007-01-22 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 سيزيوم

UF سيزيوم 
*BT1 معادن قلوية 

 سيزيوم

ETDE: 2002-06-13 
USE سيزيوم 

 112سيزيوم 

2007-10-22 

*BT1 نظائر السيزيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 113سيزيوم 

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-08-12 

*BT1 نظائر السيزيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 توسطةنوى كتلها م 

 114سيزيوم 

INIS: 1979-01-18; ETDE: 1979-02-23 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيزيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 115سيزيوم 

INIS: 1979-01-18; ETDE: 1979-02-23 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيزيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 116سيزيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيزيوم 
*BT1 ئر عمرها ميلي ثانيةنظا 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 117سيزيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيزيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 ا ثوانينظائر مشعة عمره 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 118سيزيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيزيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 119سيزيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيزيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 120سيزيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السيزيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 121سيزيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السيزيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 ا دقائقنظائر مشعة عمره 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 122سيزيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيزيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 123سيزيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر السيزيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 124سيزيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السيزيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 125سيزيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيزيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 126سيزيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيزيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 127سيزيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيزيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 128سيزيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيزيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 129سيزيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيزيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 



 130سيزيوم  457 سيغما معتدلة

 

 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 130سيزيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيزيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 131سيزيوم 

*BT1 نظائر السيزيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 132سيزيوم 

*BT1  ةناقص المشع  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السيزيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 133سيزيوم 

*BT1 نظائر السيزيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 134سيزيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر السيزيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 135سيزيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيزيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 136سيزيوم 

*BT1 ناقص المشعة  -ر اضمحالل بيتا نظائ 
*BT1 نظائر السيزيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 137سيزيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيزيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 
RT مولدات نظائر مشعة 

 138سيزيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر السيزيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 139سيزيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيزيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 140سيزيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السيزيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 141سيزيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيزيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 142سيزيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيزيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 143سيزيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيزيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 144سيزيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السيزيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 145سيزيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السيزيوم 

*BT1 ةنظائر عمرها ميلي ثاني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 146سيزيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيزيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 147سيزيوم 

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1978-12-11 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السيزيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 148سيزيوم 

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1979-05-25 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السيزيوم 

*BT1 نيةنظائر عمرها ميلي ثا 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 149سيزيوم 

2002-01-11 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السيزيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 150سيزيوم 

2002-01-11 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيزيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 151سيزيوم 

2007-10-22 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيزيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  يةفرد -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 سيسازين

2000-04-12 

USE مركبات آزو 

USE مسرطنات 
USE هكسوزات 

 سيستئين

UF بتا-مركبتوأالنين 

*BT1 )تيوالت )المركبتانات 

*BT1 حموض أمينية 

RT سيستين 
RT هوموسيستئين 

 سيستافوس

1975-11-07 

UF أمينواتيل تيو فسفات الصوديوم 
*BT1 إسترات حمض تيوالفسفوريك 

*BT1 أمينات 

*BT1 مركبات فسفور عضوية 
*BT1 مواد وقائية من اإلشعاع 

RT حمض التيويك 

 سيستامين

UF 2،2-ثنائي تيومضاعف اتيل األمين 
*BT1 أمينات 

*BT1 مركبات كبريت عضوية 

*BT1 مواد وقائية من اإلشعاع 
RT أمينوايتان تيول 

 سيستامين

INIS: 1984-05-24; ETDE: 2002-06-13 
USE )يوروتروبين )سيستامين 

 سيسترونات

USE جينات 

 سيستين

1996-07-18 
*BT1 ثنائي الكبريتيدات 

*BT1 حموض أمينية 

RT سيستئين 

 سيسمولوجيا

SF معدَّالت االنزياح 

RT أمواج الصدم 
RT انفجارات تحت أرضية 

RT بِنى جيولوجية 

RT حركة التربة 
RT زالزل 

RT صدوع جيولوجية 

RT  مشروعvela 
RT )موجات سيسمية )زلزالية 

 سيسمية )زلزالية(

INIS: 1994-07-01; ETDE: 1978-07-05 

RT تقدير الخطورة 
RT زالزل 

RT مناطق االنغراز 

 سيشل )جمهورية(

2003-05-23 

USE جمهورية سيشل 

 سيطرة ميزونات تنسورية

USE نموذج السيطرة التنسورية 

 سيغما زائد

1987-12-21 

USE جسيمات سيغما زائد 

 سيغما معتدلة

1987-12-21 
USE جسيمات سيغما المعتدلة 



 سيغما ناقص JINR 458حاث النووية سيكلوترون المعهد المشترك لآلب

 

 

 سيغما ناقص

1987-12-21 
USE جسيمات سيغما ناقص 

 سيفرت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 

USE  وحداتsi الدولية 
USE وحدات جرعة إشعاعية 

 سيفونات حرارية

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1979-04-11 

RT َحْمل حراري طبيعي 
RT نقل الحرارة 

 سيكالِّه

USE شيلم 

 9Mسيكرومو 

2000-04-12 

*BT1 سبائك الحديد القاعدية 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 سبائك الموليبدنوم 

 سيكالزات

INIS: 1983-02-03; ETDE: 1983-03-07 

*BT1 ليازات 
RT بروتينات فوسفورية 

 سيكلترون ذو قطاع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1987-10-22 
USE سيكلوترونات متساوية الزمن 

 KVIسيكلوترن 

INIS: 1983-06-01; ETDE: 1983-03-24 

UF ( سيكلوترون غرونينغنkvi) 
UF  فِْرْسنَِكر -سيكلوترون معهد ِكْرنفيش 

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

*BT1 عات األيونات الثقيلة  مسّرِ

 بوصة LBL 88سيكلوترون 

INIS: 1988-08-02; ETDE: 1987-12-17 

*BT1  سيكلوتروناتuclrl 

 في تكساس m 500kو  aسيكلوترون 

INIS: 1990-12-15; ETDE: 2002-06-13 

USE سيكلوترون تكساس الفائق الموصلية 

 ذو الطاقة المتغيرة في تكساس mو  aسيكلوترون 

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-06-13 
USE  سيكلوترونa  وm في تكساس 

 في تكساس Mو  Aسيكلوترون 

UF  سيكلوترونa  وm  ذو الطاقة المتغيرة في

 تكساس
*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

 AABOسيكلوترون 

UF  سيكلوترونturku 
*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

 ALICEسيكلوترون 

UF سيكلوترون أليس في ساكليه 

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

 atomkiسيكلوترون 

INIS: 1985-05-15; ETDE: 1985-07-18 

USE سيكلوترون دبرسن 

 CRACOW AIC-144سيكلوترون 

INIS: 1982-07-22; ETDE: 1982-08-11 

UF  مسّرعaic-144 

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

 cracow c-48سيكلوترون 

INIS: 1996-07-18; ETDE: 1979-02-23 

USE سيكلوترونات متساوية الزمن 

 CRACOW U-120سيكلوترون 

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1979-05-25 
*BT1 سيكلوترونات 

*BT1 عات األيونات الثقيلة  مسّرِ

 الفائق الموصلية CRNLسيكلوترون 

INIS: 1982-09-21; ETDE: 1982-10-20 

UF سيكلوترون تشوك ريفر 

UF سيكلوترون تشوك ريفر الفائق الموصلية 

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 
*BT1 عات األيونات الثقيلة  مسّرِ

 cyricسيكلوترون 

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1983-03-24 

USE  سيكلوترونtohoku 

 EINDHOVENسيكلوترون 

INIS: 1983-06-01; ETDE: 1983-03-24 

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

 HIRELسيكلوترون 

INIS: 1983-06-01; ETDE: 1983-07-07 

UF  سيكلوترونlanzhou 

UF  سيكلوترون النزو في منشأة أبحاث األيونات
 الثقيلة

UF  الصين -منشأة أبحاث األيونات الثقيلة في النزو 

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

*BT1 عات األيونات الثقيلة  مسّرِ

 INRسيكلوترون 

INIS: 1983-06-01; ETDE: 1983-03-24 

UF  سيكلوترون شنغهايinr 
UF )سيكلوترون معهد البحوث النووية )شانغهاي 

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

 )طوكيو( insسيكلوترون 

INIS: 1983-06-01; ETDE: 2002-06-13 
USE سيكلوترون معهد طوكيو 

 IPCRسيكلوترون 

INIS: 1983-06-01; ETDE: 1983-03-24 
UF سيكلوترون سايتاما 

UF سيكلوترون معهد البحوث الفيزيائية والكيميائية 

UF  مصادم ريكن الفائق ذو النواقل الفائقةssc 
*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

*BT1 عات األيونات الثقيلة  مسّرِ

 IUسيكلوترون 

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1979-05-25 
UF سيكلوترون جامعة إنديانا 

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

 JINR U-400سيكلوترون 

INIS: 1982-07-22; ETDE: 1982-08-11 
*BT1  سيكلوترون المعهد المشترك لآلبحاث النووية

jinr 

*BT1 عات األيونات الثقيلة  مسّرِ

 JULICسيكلوترون 

INIS: 1983-06-01; ETDE: 1983-03-24 

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

 lanzhouسيكلوترون 

INIS: 1983-06-01; ETDE: 1983-07-07 

USE  سيكلوترونhirel 

 NACسيكلوترون 

INIS: 1983-06-01; ETDE: 1983-07-07 
UF  سيكلوترونnac في جنوب أفريقيا 

UF  سيكلوترونnacssc 

UF سيكلوترون فاور 
UF  سيكلوترون مركز المسّرع الوطني )جنوب

 أفريقيا(

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 
*BT1 عات األيونات الثقيلة  مسّرِ

 في جنوب أفريقيا nacسيكلوترون 

INIS: 1983-06-01; ETDE: 2002-06-13 
USE  سيكلوترونnac 

 nacsscسيكلوترون 

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1983-03-24 

USE  سيكلوترونnac 

 NBIسيكلوترون 

INIS: 1985-06-10; ETDE: 1985-07-19 

UF سيكلوترون معهد نيلس بور 

*BT1 سيكلوترونات 

 NIRSسيكلوترون 

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1980-01-24 

UF المعهد الوطني لسيكلوترون العلوم الشعاعية 

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

 NRLسيكلوترون 

UF سيكلوترون مخبر البحث البحري 
UF اليات سيكلوترون مخبر البحوث البحرية في الو

 المتحدة

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

 الثابت الدورة الزمنية ORNLسيكلوترون 

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

RT  مسّرعhhirf 

 RCNPسيكلوترون 

INIS: 1983-06-01; ETDE: 1983-03-24 

UF سيكلوترون مركز البحوث النووية 

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 
*BT1 عات األيونات الثقيلة  مسّرِ

 SARAسيكلوترون 

INIS: 1984-06-25; ETDE: 1984-02-10 

UF  ألب -منظومة المسرع في رون 
*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

 SINسيكلوترون 

UF  سيكلوترونvilligen 

UF سيكلوترون معهد البحوث النووية السويسري 
*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

 )ميونيخ( suseسيكلوترون 

INIS: 1984-07-20; ETDE: 1984-08-20 
USE  سيكلوترونsuse في ميونيخ 

 في ميونيخ SUSEسيكلوترون 

INIS: 1984-07-20; ETDE: 1984-08-20 

UF  سيكلوترونsuse )ميونيخ( 
UF سيكلوترون ميونيخ ذو المقطع الفائق الموصلية 

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

*BT1  عات  األيونات الثقيلةمسّرِ

 TOHOKUسيكلوترون 

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1995-02-13 

UF  سيكلوترونcyric 

UF  سيكلوترونtohoku avf 
UF  سيكلوترون جامعةtohoku 

UF سيكلوترون سينداي 

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 
*BT1 عات األيونات الثقيلة  مسّرِ

 tohoku avfسيكلوترون 

INIS: 1983-06-30; ETDE: 2000-09-20 
USE  سيكلوترونtohoku 

 TRIUMFسيكلوترون 

UF  منشأةtri-university meson 

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

 turkuسيكلوترون 

USE  سيكلوترونaabo 

 vicksiسيكلوترون 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-11 
USE  مسّرعvicksi 

 villigenسيكلوترون 

USE  سيكلوترونsin 

 سيكلوترون أليس في ساكليه

USE  سيكلوترونalice 

 سيكلوترون أورسيه

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

 سيكلوترون أورسيه المتواقت

INIS: 1984-10-23; ETDE: 1990-11-20 
*BT1 سينكروسيكلوترونات 

 سيكلوترون أوسلو

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-08-12 

*BT1 ات متساوية الزمنسيكلوترون 

 JINRسيكلوترون المعهد المشترك لآلبحاث النووية 

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

NT1  سيكلوترونjinr u-400 



 سيكلوترون برنستون 459 سيكلوترونات

 

 

 سيكلوترون برنستون

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

 سيكلوترون بروكهافن

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

 سيكلوترون تشانديغار

INIS: 1983-06-01; ETDE: 1983-03-24 

*BT1 سيكلوترونات متغيرة الطاقة 

 سيكلوترون تشوك ريفر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-24 

USE  سيكلوترونcrnl الفائق الموصلية 

 سيكلوترون تشوك ريفر الفائق الموصلية

INIS: 1993-11-04; ETDE: 2002-06-13 

USE  سيكلوترونcrnl الفائق الموصلية 

 تكساس الفائق الموصليةسيكلوترون 

INIS: 1990-12-15; ETDE: 1983-03-24 

UF  سيكلوترونa  وm 500k في تكساس 

*BT1 سيكلوترونات غروانية فائقة الموصلية 

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 
*BT1 عات األيونات الثقيلة  مسّرِ

 tohokuسيكلوترون جامعة 

INIS: 1983-06-30; ETDE: 2000-09-20 
USE  سيكلوترونtohoku 

 سيكلوترون جامعة إنديانا

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1979-05-25 

USE  سيكلوترونiu 

 سيكلوترون دارمشتات

1991-02-11 

USE  سينكروترونsis 

 سيكلوترون دبرسن

INIS: 1985-05-15; ETDE: 1985-07-18 

UF  سيكلوترونatomki 

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

 سيكلوترون سايتاما

INIS: 1983-06-01; ETDE: 1983-07-07 

USE  سيكلوترونipcr 

 سيكلوترون سيكلون

INIS: 1984-01-18; ETDE: 1983-03-24 
UF سيكلوترون لوفان اإليزوكروني 

UF سيكلوترونالجامعة الكاثوليكية في لوفان 

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 
*BT1 عات األيونات الثقيل  ةمسّرِ

 سيكلوترون سينداي

INIS: 1983-06-30; ETDE: 2000-09-20 
USE  سيكلوترونtohoku 

 inrسيكلوترون شنغهاي 

INIS: 1983-06-01; ETDE: 1983-07-07 

USE  سيكلوترونinr 

 سيكلوترون شيكاغو

1994-08-22 

USE سيكلوترونات متساوية الزمن 

 سيكلوترون غانيل

INIS: 1976-07-30; ETDE: 1979-05-31 

UF غانيل 

UF مسّرع األيونات الثقيلة الوطني الكبير 
*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

*BT1 عات األيونات الثقيلة  مسّرِ

RT أيونات ثقيلة 

 سيكلوترون غرونوبل

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

 (kviسيكلوترون غرونينغن )

INIS: 1983-06-01; ETDE: 1983-07-07 

USE  سيكلوترنkvi 

 سيكلوترون فاور

INIS: 1983-06-01; ETDE: 1983-07-07 

USE  سيكلوترونnac 

 سيكلوترون كارلسروِّه

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

 سيكلوترون كازاخستان

INIS: 1997-07-30; ETDE: 1997-08-23 

UF سيكلوترون كازاكستان 

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

 سيكلوترون كازاكستان

INIS: 1997-07-30; ETDE: 1996-12-24 

USE سيكلوترون كازاخستان 

 سيكلوترون َكلكتّا

INIS: 1983-06-01; ETDE: 1983-03-24 

*BT1 سيكلوترونات متغيرة الطاقة 

*BT1 عات األيونات الثقيلة  مسّرِ

 سيكلوترون كييف

INIS: 1981-12-23; ETDE: 1982-02-09 

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

 سيكلوترون النزو في منشأة أبحاث األيونات الثقيلة

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 
USE  سيكلوترونhirel 

 سيكلوترون لوفان اإليزوكروني

INIS: 1984-01-18; ETDE: 2002-03-28 
USE سيكلوترون سيكلون 

 سيكلوترون مخبر البحث البحري

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-04-16 

USE كلوترون سيnrl 

 سيكلوترون مخبر البحوث البحرية في الواليات المتحدة

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-05-24 

USE  سيكلوترونnrl 

 سيكلوترون مركز البحوث النووية

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-05-03 

USE  سيكلوترونrcnp 

 سيكلوترون مركز المسّرع الوطني )جنوب أفريقيا(

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-16 
USE  سيكلوترونnac 

 سيكلوترون معهد البحوث الفيزيائية والكيميائية

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 

USE  سيكلوترونipcr 

 سيكلوترون معهد البحوث النووية )شانغهاي(

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 

USE  سيكلوترونinr 

 بحوث النووية السويسريسيكلوترون معهد ال

1993-11-09 

USE  سيكلوترونsin 

 سيكلوترون معهد الدراسات النووية

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 
USE سيكلوترون معهد طوكيو 

 سيكلوترون معهد طوكيو

INIS: 1983-06-01; ETDE: 1983-03-24 
UF  سيكلوترونins )طوكيو( 

UF سيكلوترون معهد الدراسات النووية 

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 
*BT1 عات األيونات الثقيلة  مسّرِ

ْرنفيش   فِّْرْسنَِّكر -سيكلوترون معهد كِّ

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-02-28 

USE  سيكلوترنkvi 

 سيكلوترون معهد نيلس بور

INIS: 1985-06-10; ETDE: 1985-07-19 

USE سيكلوترون nbi 

 سيكلوترون ميالنو فائق الموصلية

INIS: 1990-12-17; ETDE: 1983-03-24 

*BT1 سيكلوترونات غروانية فائقة الموصلية 

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 
*BT1 عات األيونات الثقيلة  مسّرِ

 سيكلوترون ميونيخ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-24 

USE سيكلوترون ميونيخ المدمج 

 سيكلوترون ميونيخ المدمج

INIS: 1983-06-01; ETDE: 1991-03-19 
UF سيكلوترون ميونيخ 

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

 سيكلوترون ميونيخ ذو المقطع الفائق الموصلية

INIS: 1993-11-09; ETDE: 1984-08-20 
USE  سيكلوترونsuse في ميونيخ 

 سيكلوترون هيزي

INIS: 1983-06-01; ETDE: 1983-07-07 

UF هيزي 
*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

 سيكلوترون وارسو

INIS: 1982-07-22; ETDE: 1982-08-11 
*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

*BT1 عات األيونات الثقيلة  مسّرِ

 سيكلوترونات

*BT1 مسّرعات دورية 
NT1  سيكلوترونcracow u-120 

NT1  سيكلوترونnbi 

NT1 لمدار المنفصلسيكلوترونات ا 
NT1 سيكلوترونات غروانية فائقة الموصلية 

NT2 سيكلوترون تكساس الفائق الموصلية 

NT2 سيكلوترون ميالنو فائق الموصلية 
NT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

NT2  سيكلوترنkvi 

NT2  سيكلوترونa  وm في تكساس 
NT2  سيكلوترونaabo 

NT2  سيكلوترونalice 

NT2  سيكلوترونcracow aic-144 
NT2  سيكلوترونcrnl الفائق الموصلية 

NT2  سيكلوترونeindhoven 

NT2  سيكلوترونhirel 

NT2  سيكلوترونinr 

NT2  سيكلوترونipcr 

NT2  سيكلوترونiu 
NT2  سيكلوترونjulic 

NT2  سيكلوترونnac 
NT2  سيكلوترونnirs 

NT2  سيكلوترونnrl 

NT2  سيكلوترونornl الثابت الدورة الزمنية 
NT2  سيكلوترونrcnp 

NT2  سيكلوترونsara 

NT2  سيكلوترونsin 
NT2  سيكلوترونsuse في ميونيخ 

NT2  سيكلوترونtohoku 

NT2  سيكلوترونtriumf 
NT2 سيكلوترون أورسيه 

NT2 سيكلوترون أوسلو 

NT2  سيكلوترون المعهد المشترك لآلبحاث النووية

jinr 

NT3  سيكلوترونjinr u-400 

NT2 سيكلوترون برنستون 
NT2 سيكلوترون بروكهافن 

NT2 سيكلوترون تكساس الفائق الموصلية 

NT2 سيكلوترون دبرسن 
NT2 سيكلوترون سيكلون 

NT2 سيكلوترون غانيل 

NT2 سيكلوترون غرونوبل 
NT2 سيكلوترون كارلسرِوه 

NT2 سيكلوترون كازاخستان 

NT2 سيكلوترون كييف 
NT2 سيكلوترون معهد طوكيو 

NT2 سيكلوترون ميالنو فائق الموصلية 

NT2 سيكلوترون ميونيخ المدمج 
NT2 سيكلوترون هيزي 

NT2 سيكلوترون وارسو 

NT2  سيكلوتروناتmsu 
NT2  سيكلوتروناتuclrl 

NT3  88سيكلوترون lbl بوصة 

NT1 سيكلوترونات متغيرة الطاقة 
NT2 سيكلوترون تشانديغار 

NT2 سيكلوترون َكلكتّا 

NT1 مكروترونات 
NT2 ميكروترونات المضمار 

RT  أقطاب بشكل حرفd 

RT سينكروسيكلوترونات 



 fmسيكلوترونات  460 سيليسيدات الكروم

 

 

 fmسيكلوترونات 

INIS: 1985-10-23; ETDE: 2002-06-13 
USE سينكروسيكلوترونات 

 MSUسيكلوترونات 

UF سيكلوترونات جامعة والية ميتشيغان 

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

 UCLRLلوترونات سيك

*BT1 سيكلوترونات متساوية الزمن 

NT1  88سيكلوترون lbl بوصة 

 سيكلوترونات المدار المنفصل

1996-01-24 

*BT1 سيكلوترونات 

 سيكلوترونات جامعة والية ميتشيغان

1993-11-09 
USE  سيكلوتروناتmsu 

 سيكلوترونات غروانية فائقة الموصلية

INIS: 1991-10-08; ETDE: 1983-03-24 

*BT1 سيكلوترونات 
NT1 سيكلوترون تكساس الفائق الموصلية 

NT1 سيكلوترون ميالنو فائق الموصلية 

RT أجهزة غروانية فائقة الموصلية 

 سيكلوترونات متساوية الزمن

1996-07-18 

UF سيكلترون ذو قطاع 
UF  سيكلوترونcracow c-48 

UF سيكلوترون شيكاغو 

UF  مسّرعapache 
*BT1 سيكلوترونات 

NT1  سيكلوترنkvi 

NT1  سيكلوترونa  وm في تكساس 
NT1  سيكلوترونaabo 

NT1  سيكلوترونalice 

NT1  سيكلوترونcracow aic-144 
NT1  سيكلوترونcrnl الفائق الموصلية 

NT1  سيكلوترونeindhoven 

NT1  سيكلوترونhirel 
NT1  سيكلوترونinr 

NT1  سيكلوترونipcr 

NT1  سيكلوترونiu 
NT1  سيكلوترونjulic 

NT1  سيكلوترونnac 

NT1  سيكلوترونnirs 
NT1  سيكلوترونnrl 

NT1  سيكلوترونornl الثابت الدورة الزمنية 

NT1  سيكلوترونrcnp 
NT1  سيكلوترونsara 

NT1  سيكلوترونsin 

NT1  سيكلوترونsuse في ميونيخ 

NT1  سيكلوترونtohoku 

NT1  سيكلوترونtriumf 

NT1 سيكلوترون أورسيه 
NT1 سيكلوترون أوسلو 

NT1  سيكلوترون المعهد المشترك لآلبحاث النووية

jinr 
NT2  سيكلوترونjinr u-400 

NT1 سيكلوترون برنستون 

NT1 سيكلوترون بروكهافن 
NT1 سيكلوترون تكساس الفائق الموصلية 

NT1 سيكلوترون دبرسن 

NT1 سيكلوترون سيكلون 
NT1 سيكلوترون غانيل 

NT1 سيكلوترون غرونوبل 
NT1 سيكلوترون كارلسرِوه 

NT1 سيكلوترون كازاخستان 

NT1 سيكلوترون كييف 
NT1 سيكلوترون معهد طوكيو 

NT1 سيكلوترون ميالنو فائق الموصلية 

NT1 سيكلوترون ميونيخ المدمج 
NT1 سيكلوترون هيزي 

NT1 سيكلوترون وارسو 

NT1  سيكلوتروناتmsu 
NT1  سيكلوتروناتuclrl 

NT2  88سيكلوترون lbl بوصة 

RT  مسّرعvicksi 

 سيكلوترونات متغيرة الطاقة

1999-05-19 
*BT1 سيكلوترونات 

NT1 سيكلوترون تشانديغار 

NT1 سيكلوترون َكلكتّا 

لة التواتر  سيكلوترونات معدَّ

INIS: 1985-10-23; ETDE: 2002-06-13 

USE سينكروسيكلوترونات 

 جامعة الكاثوليكية في لوفانسيكلوترونال

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-05-11 
USE سيكلوترون سيكلون 

 سيكلوهيكسيميد

*BT1 صادّات 
*BT1 مبيدات فطرية 

 سيالستيك

*BT1 سليكونات 

*BT1 مطاطيات 

 سيالن

INIS: 1976-06-23; ETDE: 1976-08-24 

*BT1 أمراض الجهاز البولي التناسلي 

*BT1 أمراض جرثومية 

 سيالن

USE سري النكا 

 سيالنات

UF هدريدات السيليسيوم 
BT1 مركبات السيليسيوم 

*BT1 مركبات سليكون عضوية 

*BT1 هدريدات 

 سيلسيدات المغنيزيوم

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1975-10-28 

*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات المغنيزيوم 

 سيليسدات البور

INIS: 1985-09-06; ETDE: 1981-03-16 

*BT1 سليسيدات 
BT1 مركبات البور 

 سيليسيدات  السيزيوم

1988-02-02 

*BT1 سليسيدات 
*BT1 مركبات السيزيوم 

 سيليسيدات األلمنيوم

INIS: 1977-03-01; ETDE: 1975-10-28 

*BT1 سليسيدات 
BT1 مركبات األلمنيوم 

 سيليسيدات األمريسيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-11 
*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات األمريسيوم 

 سيليسيدات اإليتربيوم

INIS: 1978-07-31; ETDE: 1978-09-11 
*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات اإليتربيوم 

 سيليسيدات اإليتريوم

INIS: 1977-07-05; ETDE: 1976-05-13 
*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات اإليتريوم 

 سيليسيدات اإليريديوم

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1984-05-09 

*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات اإليريديوم 

 سيليسيدات البراسيوديميوم

INIS: 1975-10-29; ETDE: 1975-12-16 

*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات البراسيوديميوم 

 سيليسيدات البالتين

INIS: 1978-07-17; ETDE: 1978-08-07 

*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات البالتين 

 ومسيليسيدات البالّدي

INIS: 1976-10-29; ETDE: 1976-02-19 
*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات البالّديوم 

 سيليسيدات البوتاسيوم

INIS: 1996-07-23; ETDE: 1977-01-10 
*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات البوتاسيوم 

 سيليسيدات التنتاليوم

1979-01-18 

*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات التنتاليوم 

 سيليسيدات التيتانيوم

1979-04-27 

*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات التيتانيوم 

 سيليسيدات الحديد

INIS: 1977-01-26; ETDE: 1976-08-24 

*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات الحديد 

 سيليسيدات الديسبروسيوم

*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات الديسبروسيوم 

 سيليسيدات الذهب

INIS: 1985-01-17; ETDE: 1975-12-16 

*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات الذهب 

 سيليسيدات الروبيديوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1977-01-10 

*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات الروبيديوم 

 سيليسيدات الروتينيوم

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1985-10-25 

*BT1 سليسيدات 
*BT1 مركبات الروتينيوم 

 سيليسيدات الروديوم

INIS: 1987-08-27; ETDE: 1985-07-18 

*BT1 سليسيدات 
*BT1 مركبات الروديوم 

 سيليسيدات الرينيوم

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 

*BT1 سليسيدات 
*BT1 مركبات الرينيوم 

 سيليسيدات الزركونيوم

1976-11-08 

*BT1 سليسيدات 
*BT1 مركبات الزركونيوم 

 سيليسيدات السكانديوم

INIS: 1978-05-19; ETDE: 1978-03-03 
*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات السكانديوم 

 سيليسيدات السيريوم

1975-10-29 
*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات السيريوم 

 سيليسيدات الفاناديوم

*BT1 سليسيدات 
*BT1 مركبات الفاناديوم 

 سيليسيدات الكالسيوم

INIS: 2000-05-02; ETDE: 1976-06-07 
*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات الكالسيوم 

 سيليسيدات الكروم

1982-04-14 
*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات الكروم 



 سيليسيدات الكوبالت 461 سيليكات حمضية

 

 

 سيليسيدات الكوبالت

1978-08-30 
*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات الكوبالت 

 سيليسيدات الالنتانوم

1984-04-04 
*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات الالنتانوم 

 سيليسيدات اللوتيسيوم

INIS: 1978-07-31; ETDE: 1978-09-11 
*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات اللوتيسيوم 

 سيليسيدات الليتيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 

*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات الليتيوم 

 سيليسيدات النحاس

1977-01-26 

*BT1 سليسيدات 

*BT1 مركبات النحاس 

 سيليسيدات النيكل

INIS: 1976-01-27; ETDE: 1975-10-28 

*BT1 سليسيدات 
*BT1 مركبات النيكل 

 سيليسيدات النيوبيوم

1976-01-27 

*BT1 سليسيدات 
*BT1 مركبات النيوبيوم 

 سيليسيدات الهافنيوم

1979-04-27 

*BT1 سليسيدات 
*BT1 مركبات الهافنيوم 

 سيليسيدات الهولميوم

INIS: 1975-10-29; ETDE: 1975-12-16 

*BT1 سليسيدات 
*BT1 ات الهولميوممركب 

 سيليسيدات اليورانيوم

*BT1 سليسيدات 
*BT1 مركبات اليورانيوم 

 سيليسين

2015-06-22 

*BT1 سيليسيوم 
RT منظومات سداسية 

 سيليسيوم

*BT1 أنصاف المعادن 

NT1 سيليسين 

 22سيليسيوم  

INIS: 1987-11-02; ETDE: 1987-12-23 

*BT1 نظائر السيليسيوم 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 23سيليسيوم  

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1984-05-08 
*BT1 نظائر السيليسيوم 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 25سيليسيوم  

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيليسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1 فردية - نوى زوجية 

 27سيليسيوم  

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيليسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 28سيليسيوم  

*BT1 نظائر السيليسيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
RT  28تفاعالت سيليسيوم 

RT  28حزم سيليسيوم 

 29سيليسيوم  

*BT1 نظائر السيليسيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
RT  29تفاعالت سيليسيوم 

RT  29حزم سيليسيوم 

 31سيليسيوم  

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيليسيوم 

*BT1 مشعة عمرها ساعات نظائر 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 32سيليسيوم  

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السيليسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 33سيليسيوم  

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 ئر السيليسيومنظا 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 34سيليسيوم  

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيليسيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 35سيليسيوم  

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيليسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 37سيليسيوم  

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيليسيوم 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 38سيليسيوم  

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-02-11 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيليسيوم 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 39سيليسيوم  

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-02-11 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السيليسيوم 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 40سيليسيوم  

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1989-10-16 

*BT1 نظائر السيليسيوم 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 42سيليسيوم  

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1979-03-28 
*BT1 نظائر السيليسيوم 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 24سيليسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السيليسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 26سيليسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيليسيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 30سيليسيوم 

*BT1 نظائر السيليسيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 36سيليسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر السيليسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 41سيليسيوم 

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1989-10-16 

*BT1 نظائر السيليسيوم 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 43سيليسيوم 

2007-12-21 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيليسيوم 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 44سيليسيوم 

2007-12-21 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر السيليسيوم 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 سيليكا

INIS: 1999-09-17; ETDE: 1993-08-31 

*BT1 مواد أكسيدية 
NT1 أوباالت 

RT أكاسيد السيليسيوم 

 سيليكات األلمنيوم

*BT1 سيليكيتات 

BT1 مركبات األلمنيوم 

RT أورتوكالز 
RT إيبيدوتات 

RT بتاليت 

RT بوليوسيت 
RT بيروفيلليت 

RT تورمالين 

RT سمكتيت 
RT فرميكوليت 

RT كاؤلينيت 

RT معادن السيليكيت 

 سيليكات األمريسيوم

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1984-09-05 

*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات األمريسيوم 

 سيليكات االوروبيوم

*BT1 سيليكيتات 

*BT1 مركبات االوروبيوم 

 سيليكات حمضية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-07-23 

USE سيليكيتات 



 اتسيليكيت 462 سينكروترون هامبورغ

 

 

 سيليكيتات

1997-06-19 
UF سيليكات حمضية 

SF غادولينيت 

BT1 مركبات أوكسجينية 
BT1 مركبات السيليسيوم 

NT1 سليكات  السيزيوم 

NT1 سليكات اإلنديوم 
NT1 سليكات اإليتربيوم 

NT1 سليكات اإليتريوم 

NT1 سليكات الباريوم 
NT1 سليكات البراسيوديميوم 

NT1 سليكات البريليوم 

NT1 سليكات البلوتونيوم 
NT1 سليكات البوتاسيوم 

NT1 سليكات البور 

NT1 سليكات التنتاليوم 
NT1 سليكات التوريوم 

NT1 سليكات التوليوم 

NT1 ليكات التيتانيومس 
NT1 سليكات الجرمانيوم 

NT1 سليكات الحديد 

NT1 سليكات الديسبروسيوم 
NT1 سليكات الراديوم 

NT1 سليكات الرصاص 

NT1 سليكات الروبيديوم 
NT1 سليكات الزركونيوم 

NT1 سليكات الزنك 

NT1 سليكات الساماريوم 
NT1 سليكات السترونسيوم 

NT1 سليكات السكانديوم 

NT1 سليكات السيريوم 
NT1 سليكات الصوديوم 

NT1 سليكات الفاناديوم 

NT1 سليكات الكالسيوم 

NT1 سليكات الكدميوم 

NT1 سليكات الكروم 
NT1 سليكات الكوبالت 

NT1 سليكات الكوريوم 

NT1 سليكات الالنتانوم 
NT1 سليكات اللوتيسيوم 

NT1 سليكات الليتيوم 

NT1 سليكات المغنيزيوم 
NT1 سليكات المنغنيز 

NT1 سليكات الموليبدنوم 

NT1 سليكات النحاس 
NT1 سليكات النيكل 

NT1 سليكات النيوبيوم 

NT1 سليكات النيوديميوم 
NT1 سليكات الهافنيوم 

NT1 سليكات الهدروجين 

NT1 سليكات الهولميوم 

NT1 سليكات اليورانيل 

NT1 سليكات اليورانيوم 

NT1 سيليكات األلمنيوم 
NT1 سيليكات األمريسيوم 

NT1 سيليكات االوروبيوم 

RT أكاسيد السيليسيوم 

 سيلينيات

BT1 مركبات أوكسجينية 

BT1 مركبات السلينيوم 

 سْيمين

UF  بارا -إيزوبروبيل تولوين 

*BT1 عطور مؤلكلة 

RT تيمول 

 سيّموندسيا تشايننسس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-25 

USE جوجوبا 

 سينتانات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-09-28 
SEE حموض السلفونيك 

SEE عطريات 

 INDUS-1سينكروترون 

1994-06-13 

UF  سينكروترونindus-i 

BT1 حلقات تخزين 

*BT1 مصادر اإلشعاع السينكروتروني 

 INDUS-2سينكروترون 

1994-06-13 

UF  سينكروترونindus-ii 

BT1 حلقات تخزين 
*BT1 مصادر اإلشعاع السينكروتروني 

 indus-iسينكروترون 

INIS: 1994-06-13; ETDE: 1993-08-30 

USE  سينكروترونindus-1 

 indus-iiسينكروترون 

INIS: 1994-06-13; ETDE: 1993-08-30 

USE  سينكروترونindus-2 

 IPNS-Iسينكروترون 

2016-06-09 

ت المتحدة مختبر األرغون الوطني، أرغون، إلينوي، الواليا
 .2008األمريكية،  توقفت عن العمل في عام 

*BT1 منشآت مسرع المنبع النتروني 

 IPNS-Iسينكروترون 

INIS: 1980-11-07; ETDE: 1979-07-18 

 ITEPسينكروترون 

*BT1 سينكروترونات 

 KEKسينكروترون 

UF سنكروترون تسوكوبا كيك 

*BT1 سينكروترونات 

 LAMPF IIسينكروترون 

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1983-03-07 

*BT1 سينكروترونات 

*BT1 مصانع ميزونية 

 LUNDسينكروترون 

UF  سينكروترونlund 

*BT1 سينكروترونات 

 lundسينكروترون 

USE  سينكروترونlund 

 markسينكروترون 

USE سينكروترون مورا 

 nalسينكروترون 

INIS: 1990-12-07; ETDE: 1975-11-12 
USE مسّرع فيرميالب 

 NIMRODسينكروترون 

UF سنكروسيكلوترون هاْرِول 
*BT1 سينكروترونات 

 NSLSسينكروترون 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-04-11 

UF مصدر الضوء السينكروتروني الوطني 
*BT1 مصادر اإلشعاع السينكروتروني 

RT سينكروترونات 

RT  مصادر أشعة- x 
RT منابع الضوء 

 sirusسينكروترون 

USE روترون تومسكسينك 

 SISسينكروترون 

1991-02-11 

UF سيكلوترون دارمشتات 

*BT1 سينكروترونات 
*BT1 عات األيونات الثقيلة  مسّرِ

 u-70سينكروترون 

2014-12-08 

USE سينكروترون ِسربوخوف 

 ZGSسينكروترون 

UF  سينكروترونzgs في أرغون 

UF سينكروترون ذو تدرج صفري 

*BT1 سينكروترونات 

 في أرغون zgsسينكروترون 

USE  سينكروترونzgs 

 slsسينكروترون المصدر الضوئي السويسري 

2000-06-02 
USE مصدر الضوء السويسري 

 سينكروترون باخرا

*BT1 سينكروترونات 

 سينكروترون برمنغهام

1996-07-16 
USE سينكروترونات 

 سينكروترون برنستون

*BT1 سينكروترونات 

 سينكروترون بون

*BT1 سينكروترونات 

 سينكروترون تومسك

UF  سينكروترونsirus 

*BT1 سينكروترونات 

 سينكروترون دارسبوري

USE سينكروترونnina 

 سينكروترون دوبنا

 سينكروترون ذو تدرج صفري

USE  سينكروترونzgs 

 سينكروترون ساتورن

UF سينكروترون ساكلي 
*BT1 سينكروترونات 

 IIسينكروترون ساتورن 

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1980-01-24 

*BT1 سينكروترونات 

 سينكروترون ساكلي

USE سينكروترون ساتورن 

ربوخوف  سينكروترون سِّ

UF  سينكروترونu-70 

*BT1 سينكروترونات 
RT تيفاترون ِسربوخوف 

RT معهد فيزياء الطاقة العالية 

 agسينكروترون سيرن 

INIS: 1976-03-25; ETDE: 1976-01-26 

USE روترون سيرن سينكps 

 iiسينكروترون سيرن 

INIS: 1976-03-25; ETDE: 1976-01-26 
USE  سينكروترون سيرنsps 

 PSسينكروترون سيرن 

INIS: 1975-12-17; ETDE: 1976-01-26 

UF  سينكروترون سيرنag 

*BT1 سينكروترونات 

RT  حلقة سيرن للبروتونات المضادة المنخفضة

 leraالطاقة 

 SPSسينكروترون سيرن 

INIS: 1975-12-17; ETDE: 1976-01-26 

UF  سينكروترون سيرنii 
*BT1 سينكروترونات 

RT  مكشافcompass 

 سينكروترون طوكيو

*BT1 سينكروترونات 

 سينكروترون فراسكاتي

*BT1 سينكروترونات 

RT مختبر فراسكاتي الوطني 

 GEV 10سينكروترون كورنِّل ذو الطاقة 

*BT1 سينكروترونات 

 سينكروترون ليبيديف

USE  سينكروتونfian 

 سينكروترون مورا

UF  سينكروترونmark 
*BT1 سينكروترونات 

 سينكروترون هامبورغ

USE  مّسرعdesy 
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 سينكروترون يريفان

UF سينكروترون يريفان 
UF  مسّرعeku 

*BT1 سينكروترونات 

 سينكروترون يريفان

USE سينكروترون يريفان 

 NINAسينكروترون

UF كروترون دارسبوريسين 

*BT1 سينكروترونات 

 سينكروترونات

1996-07-18 

UF أومنيترون 

UF سنكروترون كالتك 
UF سينكروترون برمنغهام 

UF سينكروفازوترونات 

UF  سينكرونرونcit 

*BT1 مسّرعات دورية 

NT1 بيفاترون 

NT1 تيفاترون ِسربوخوف 
NT1 تيفاترون فيرميالب 

NT1  حلقات تخزينlep 

NT1  حلقة تخزينcosy 
NT1  حلقة تخزينescar 

NT1  سنكروترون بروكهافنags 

NT1  سينكروترونitep 
NT1  سينكروترونkek 

NT1  سينكروترونlampf ii 

NT1  سينكروترونlund 
NT1  سينكروترونnimrod 

NT1  سينكروترونsis 

NT1  سينكروترونzgs 
NT1 سينكروترون باخرا 

NT1 سينكروترون برنستون 

NT1 ينكروترون بونس 
NT1 سينكروترون تومسك 

NT1 سينكروترون ساتورن 

NT1  سينكروترون ساتورنii 
NT1 سينكروترون ِسربوخوف 

NT1  سينكروترون سيرنps 

NT1  سينكروترون سيرنsps 
NT1 سينكروترون طوكيو 

NT1 سينكروترون فراسكاتي 

NT1  10سينكروترون كورنِل ذو الطاقة gev 
NT1 سينكروترون مورا 

NT1 سينكروترون يريفان 

NT1 سينكروترونnina 
NT1  سينكروترونات لمجمع أبحاث مسرع بروتوني

 ياباني
NT1  سينكروتونfian 

NT1 كوسموترون 

NT1 مسّرع فيرميالب 
NT1 مسّرع كامبريدج اإللكتروني 

NT1 مسّرع هيماك 

NT1  مّسرعdesy 
NT1  ايون ذو طاقة متوسطة في  -مصادم الكترون

 مختبر جيفرسون

NT1 مصادم فائق الموصلية 
NT1  مصادم هدروني كبير في سيرنlhc 

RT  سينكروترونnsls 

RT سينكروسيكلوترونات 

 سينكروترونات لمجمع أبحاث مسرع بروتوني ياباني

2016-07-11 

*BT1 سينكروترونات 

RT نيمجمع أبحاث مسرع بروتوني يابا 

 FIANسينكروتون 

UF سينكروترون ليبيديف 

*BT1 سينكروترونات 

 سينكروسيكلوترون أوبساال

*BT1 سينكروسيكلوترونات 

RT  حلقة خزنcelsius 

 سينكروسيكلوترون بيركلي

*BT1 سينكروسيكلوترونات 

 سينكروسيكلوترون سيرن

*BT1 سينكروسيكلوترونات 

 سينكروسيكلوترون لينيغراد

2000-04-12 

*BT1 سينكروسيكلوترونات 

 سينكروسيكلوترون ماك جيل

*BT1 سينكروسيكلوترونات 

 سينكروسيكلوترونات

1996-07-18 

UF سنكروسيكلوترون شيكاغو 
UF  سيكلوتروناتfm 

UF سيكلوترونات معدَّلة التواتر 

UF فازوترونات 
*BT1 مسّرعات دورية 

NT1  سنكروسيكلروترونiko 

NT1 سنكروسيكلوترون هارفارد 

NT1 سنكروسيكلوترون هارِول 

NT1 سيكلوترون أورسيه المتواقت 

NT1 سينكروسيكلوترون أوبساال 
NT1 سينكروسيكلوترون بيركلي 

NT1 سينكروسيكلوترون سيرن 

NT1 سينكروسيكلوترون لينيغراد 
NT1 سينكروسيكلوترون ماك جيل 

RT سيكلوترونات 

RT سينكروترونات 

 سينكروفازوترونات

USE سينكروترونات 

 citسينكرونرون 

1996-07-18 
USE سينكروترونات 

 سينكوئين

1996-07-18 

USE قلوانيات 

 سينيدسموس

*BT1 طحالب وحيدة الخلية 

*BT1 نوع من الطحالب 

 سيور تسلسلية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-09-10 

*BT1 نقّاالت 

RT تجهيزات منجمية 
RT نقل 

RT نقل منجمي 

 سييرا نيفادا كولورادو

BT1 بالج 
RT جبال كاسكاد 

RT كاليفورنيا 

 شابيرونينات

1994-07-14 
USE بروتينات الصدمة الحرارية 

 شاحنات

1999-03-15 
UF نقل بالشاحنات 

BT1 َمْركبات 

RT اختبارات الطريق 
RT الشاغلون 

 شاحنات البطاريات

1992-07-23 

*BT1 تجهيزات كهربائية 
NT1 شاحنات البطاريات الشمسية 

RT شحن البطارية 

 شاحنات البطاريات الشمسية

INIS: 1992-07-23; ETDE: 1976-01-23 
*BT1 تجهيزات شمسية 

*BT1 شاحنات البطاريات 

 شاحنات عنفية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-04-09 

*BT1 تصنيع عنفي 

*BT1 شاحنات فائقة 
RT عنفات 

 شاحنات فائقة

2000-04-12 
UF شحن فائق 

BT1 ضواغط 

NT1 احنات عنفيةش 
RT محركات احتراق داخلي 

RT نفّاخات 

 شاربيت

2000-04-12 
USE فلزات كربوناتية 

USE معادن اليورانيوم 

 شاطئ البحر

USE شواطئ 

 شاطئ غربي

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1979-12-10 

USE الشاطىء الغربي في الواليات المتحدة 

 شاي

USE أشربة 

 شاي )االسم الالتيني لنبات الشاي(

1980-11-07 

USE نباتات الشاي 

 شبكات

BT1 إلكترودات 

RT عجينة البطارية 

 شبكات

INIS: 1984-01-18; ETDE: 1982-01-21 

UF )حزوز )شبكات 

RT أدلة األمواج 
RT أفران 

RT انعراج 

RT مناخل 

 شبكات )إحداثيات(

USE إحداثيات 

 شبكات )حاسوب(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-02 
USE حاسوبية شبكات 

 شبكات األجنحة

INIS: 1993-07-14; ETDE: 1981-06-16 

*BT1 حشرات 
NT1 صراصير 

 شبكات االنعراج

INIS: 1984-01-18; ETDE: 1984-02-10 

UF شبكات انعراج تدرجية 
UF شبكات انعراج سلّمية 

RT انعراج 

RT  تجهيزات أشعة- x 
RT مقاييس االنعراج 

RT مقاييس طيف 
RT منظومات ضوئية 

 شبكات انعراج تدرجية

INIS: 1984-01-18; ETDE: 2002-06-13 

USE شبكات االنعراج 

 شبكات انعراج سلّمية

INIS: 1984-01-18; ETDE: 2002-06-13 

USE شبكات االنعراج 

 شبكات برج التبريد

2000-04-12 
UF شبكات تعبئة برج التبريد 

NT1 حشو العمود 

RT أبراج التبريد 

 شبكات تعبئة برج التبريد

2000-04-12 

USE شبكات برج التبريد 

 شبكات حاسوبية

INIS: 1995-10-27; ETDE: 1976-11-01 

UF )شبكات )حاسوب 

NT1 إنترنت 
NT1 شبكات منطقة محلّية 
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RT حواسيب 

RT منظومات الزمن الحقيقي 
RT منظومات معلومات 

RT منظومات موصولة على الخط 

RT نقل البيانات 

 شبكات ذكية

2013-07-19 

*BT1 منظومات الطاقة الكهربائية 

RT منظومات توزيع الطاقة الكهربائية 

 شبكات سبينية

2014-02-26 

RT ثقالة كمومية حلقية 

 شبكات عصبية

INIS: 1989-09-15; ETDE: 1989-10-16 

RT أسلوب بناء الحاسوب 

RT ذكاء صنعي 

RT منظومات خبيرة 

 شبكات منطقة محلّية

1994-04-12 

USE شبكات منطقة محلّية 

 شبكات منطقة محلّية

1994-04-12 

UF شبكات منطقة محلّية 

BT1 شبكات حاسوبية 

 شبكة المعطيات النووية في الواليات المتحدة

INIS: 1992-07-21; ETDE: 1985-04-09 

*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 
RT لجنة دولية للمعطيات النووية 

RT مجموعات المعطيات النووية 

 شبكة بالسمية داخلية

1999-04-20 
BT1 نات خلوية  مكّوِ

NT1 شبكة بالسمية عضلية 

RT معقدات غولجي 

 شبكة بالسمية عضلية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-02-09 

*BT1 شبكة بالسمية داخلية 

RT عضالت 

 شبكية العين

*BT1 عيون 

RT جهاز عصبي 
RT رودوبسين 

 طارشبه انش

INIS: 1977-04-07; ETDE: 1977-06-03 

UF تفاعالت شبيهة باالنشطار 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

RT إصدار النواة قبل االستقراري 

RT انشطار 
RT تفاعالت النواة المركبة 

RT تفاعالت اندماج أيونات ثقيلة 

RT تفاعالت ال مرنة عميقة باأليونات الثقيلة 
RT نموذج كرة النار النووية 

 شبه سلميات

RT سلّميات 

 شبه مجرة

USE العالم 

 شبيكات )مفاعل(

USE شبيكات المفاعل 

 )مكعبة مركزية( BCCشبيكات 

UF مكعب ُمَمركز الجسم 
*BT1 شبيكات مكعبة 

 FCCشبيكات 

UF مكعبة مركزية الوجوه 
*BT1 شبيكات مكعبة 

 HCPشبيكات 

UF متراّصة سداسية 

*BT1 شبيكات سداسية 

 شبيكات المفاعل

UF )شبيكات )مفاعل 
RT تحكم بواسطة التشكيل 

RT تشكيلة 

RT خاليا المفاعل 
RT عناصر وقود 

RT قلوب المفاعالت 

RT كثافة االستطاعة 
RT مفاعالت القدرة الصفرية 

RT وسطاء شبيكة المفاعل 

 شبيكات بلّورية

UF شبيكات فضائية 
UF )شبيكة )بلّورية 

BT1 بنية بلّورية 

NT1 شبيكات ثالثية األبعاد 
NT2 شبيكات ثالثية الميل 

NT2 شبيكات خماسية 

NT2 شبيكات رباعية األضالع 
NT2 شبيكات رباعية الوجوه 

NT2 شبيكات سداسية 

NT3  شبيكاتhcp 
NT2 شبيكات معنية مستقيمة 

NT2 شبيكات مكعبة 
NT3  شبيكاتbcc )مكعبة مركزية( 

NT3  شبيكاتfcc 

NT2 شبيكات وحيدة الميل 
NT1 منظومات  ثنائي البعد 

NT2 أنظمة خماسية 

NT2 منظومات سداسية 
RT إدخال اإللكترونات في أقنية 

RT إدخال األيونات في أقنية 

RT أسر 
RT أطوار ليفس 

RT استرخاء سبين الميون 

RT  فونون -اقتران إلكترون 
RT بلّورات 

RT بنية مكروية 

RT تكافؤات التناسق 
RT مرة فضائيةز 

RT طرق االنعراج 

RT طريقة الِوه 
RT علم البلّورات 

RT عيوب بلّورية 

RT قانون فيغارد 
RT قرائن ِملر 

RT مستويات بلورية 

RT وسطاء الشبيكة 

 w-شبيكات بيتا

2015-06-22 

USE شبيكات بيتا-w 

 W-شبيكات بيتا

UF شبيكات بيتا-w 

UF  مركباتa-15 

BT1 بنية بلّورية 

 شبيكات ثالثية األبعاد

2015-06-22 

*BT1 شبيكات بلّورية 

NT1 شبيكات ثالثية الميل 
NT1 شبيكات خماسية 

NT1 شبيكات رباعية األضالع 

NT1 شبيكات رباعية الوجوه 
NT1 شبيكات سداسية 

NT2  شبيكاتhcp 

NT1 شبيكات معنية مستقيمة 
NT1 شبيكات مكعبة 

NT2  شبيكاتbcc )مكعبة مركزية( 

NT2  شبيكاتfcc 
NT1 شبيكات وحيدة الميل 

 شبيكات ثالثية الميل

*BT1 شبيكات ثالثية األبعاد 

 شبيكات خماسية

2002-09-23 

*BT1 شبيكات ثالثية األبعاد 

 شبيكات رباعية األضالع

*BT1 شبيكات ثالثية األبعاد 

 شبيكات رباعية الوجوه

UF شبيكات معينية الوجوه 

*BT1 شبيكات ثالثية األبعاد 

 يكات سداسيةشب

*BT1 شبيكات ثالثية األبعاد 
NT1  شبيكاتhcp 

 شبيكات فائقة

RT  الفوضى -تحويالت الترتيب 
RT محاليل صلبة 

 شبيكات فضائية

USE شبيكات بلّورية 

 شبيكات معنية مستقيمة

*BT1 شبيكات ثالثية األبعاد 

 شبيكات معينية الوجوه

USE شبيكات رباعية الوجوه 

 شبيكات مكعبة

UF بنية بيروفسكيت البلورية 
*BT1 شبيكات ثالثية األبعاد 

NT1  شبيكاتbcc )مكعبة مركزية( 

NT1  شبيكاتfcc 

 شبيكات وحيدة الميل

*BT1 شبيكات ثالثية األبعاد 

 شبيكة )بلّورية(

USE شبيكات بلّورية 

 شبيه اإلحصاء

INIS: 1977-01-26; ETDE: 1977-04-13 

RT أينشتاين-إحصاء بوز 

RT  فيرميإحصاء 
RT جبر الحقول 

RT ميكانيك إحصائي 

 شبيه الشحنة

INIS: 1996-07-18; ETDE: 1976-11-01 
USE خواص الجسيمات 

 شتاء نووي

INIS: 1986-09-26; ETDE: 1985-05-31 
RT أسلحة نووية 

RT انفجارات نووية 

RT تأثيرات بيئية 
RT درجة الحرارة العادية 

RT مناخات 

 شجر األرز

INIS: 1992-01-15; ETDE: 1985-12-11 
UF شجر العرعر 

UF عرعر 

*BT1 أشجار 
*BT1 مخروطيات 

 شجر البتوال

INIS: 1991-12-16; ETDE: 1979-03-27 

*BT1 أشجار 
*BT1 صف المغنوليّات 

 شجر العرعر

INIS: 1992-01-15; ETDE: 2002-02-28 
USE شجر األرز 

 شجر الكينا

INIS: 1978-01-13; ETDE: 1978-03-03 

*BT1 أشجار 

*BT1 صف المغنوليّات 

 شجر المطاط

*BT1 أشجار المطاط 

 شجرة الشحم الصينية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-04-14 

USE فَْربَيون َِ 
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 شجيرات القرام

INIS: 1992-01-09; ETDE: 1975-11-28 
*BT1 أشجار 

*BT1 صف المغنوليّات 

 شحميات

1996-10-23 
UF دهن الصوف 

UF النولين 

BT1 مركبات عضوية 
NT1 بروتينات شحمية 

NT2 صميمات البروتين الشحمي 

NT2 مييلين 
NT1 ثالثي الغليسريدات 

NT2 تريولين 

NT2 زيت الذرة 
NT2 زيت الزيتون 

NT2 زيت الفول السوداني 

NT2 زيت بذرة الكتّان 
NT2 زيت فول الصويا 

NT1 غليكوليبيدات 

NT2 سرييروزيدات 
NT2 غانغليوسيدات 

NT1 فسفوليبيد 
NT2 سفنغوميلين 

NT2 كرديوليبين 

NT2 ِلسيتينات 
NT1 ليبو متعدد السكريدات 

RT إسترات 

RT جسيمات شحمية 
RT دقائق كيلوسية 

RT دهون 

RT م  عوامل مضادة للتشحُّ
RT فالينوميسين 

RT كولسترول 

RT )كولين )مرارين 

 شحن

USE نقل 

 شحن )مفاعل اندماج(

INIS: 1982-11-30; ETDE: 2002-06-13 

USE تزويد مفاعل نووي حراري بالوقود 

 شحن )مفاعل انشطار(

1982-11-29 

USE تزويد المفاعل بالوقود 

 شحن البطارية

1999-08-19 

RT شاحنات البطاريات 

 شحن فائق

2000-04-12 

USE شاحنات فائقة 

 شحنات تثاقلية

INIS: 1975-08-22; ETDE: 2002-06-13 
USE ثوابت أساسية 

USE فيتوناتغرا 

 شحنات كهربائية

1996-07-08 
UF كهرنارية 

UF وحيدات القطب كهربائية 

SF زيادة إيجابية 
NT1 شحنة نقطية 

RT انحفاظ الشحنة 

RT توّزع الشحنة 
RT حاالت الشحنة 

RT حالة شحنة البطارية 

RT حامالت الشحنة 
RT شحنة فضائية 

RT كثافة الشحنة 

RT كهرباء راكدة 
RT  )ال تغير )صمودc 

RT مرّكبات قطبية 

RT مزيالت الشحنة الكهراكدية 
RT مفعول كهرناري 

RT  زائد -نسبة ناقص 

RT نقل الشحنة 

RT وسعيّة 

 شحنة فضائية

UF مسامحة الحزمة 
RT أنابيب إلكترونية 

RT توّزع الشحنة 

RT شحنات كهربائية 

 شحنة فعالة

RT حجب نووي 

 شحنة مفرطة

BT1 تخواص الجسيما 
RT جسيمات فتنة 

RT صمود المعيار 

 شحنة نقطية

BT1 شحنات كهربائية 

 شحنة نووية

USE عدد ذري 

 شحوم

BT1 مزلّقات 

RT تزليق 
RT نفوط 

 شخص مرجعي

UF رجل معياري 
RT الهيئة الدولية للحماية من اإلشعاع 

RT بالغون 

RT توصيات 
RT َرُجل 

RT وقاية من اإلشعاع 

 شدة إشعاعية

2000-04-12 
USE كثافة تدفق إشعاعي 

 شدة الصَّدم

UF )قوة )صدم 

BT1 خواص ميكانيكية 
RT دم  اختبارات الصَّ

RT صدمة مؤثرة 

 شدة الضغط

UF )قوة )ضغط 

BT1 خواص ميكانيكية 

RT خواص الشد 

 ُشَدف صبغية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1994-02-24 

*BT1 دنا 

RT رسم الخريطة الجينية 
RT صبغيات 

RT نكليازات داخلية 

 ُشَدف صبغية

USE زيوغ صبغية 

 شدوف )السقط(

USE َسْقط 

اة السعة  َشذِّ

UF ذبابة تسي تسي 
*BT1 ذباب 

RT تريبانوسوما 

RT ناقالت المرض 

 شيفر -شذوذ نولن 

RT طاقة كولونية 

RT مماثالت إيزوبارية 

 شذوذات )صبغية(

USE زيوغ صبغية 

 شذوذات )نمائية(

USE هات  تشوُّ

 شذوذات ضغط أرضي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 
RT مكامن جوفية مضغوطة 

 شرائح مباعدة

RT شفرات 

RT عناقيد عناصر وقود 

RT مكونات المفاعل 

 شرائط

RT انفراغات كهربائية 

 شرائط مغنطيسية

*BT1 أجهزة تخزين مغنطيسية 

NT1 أشرطة فيديو 

 شرارات )كهربائية(

USE شرارات كهربائية 

 شرارات كهربائية

UF )شرارات )كهربائية 
BT1 انفراغات كهربائية 

RT إنِِوماض 

RT تصدّع 
RT حفارات الشرر 

RT فجوات الشرارة 

RT كهرباء راكدة 

 شراغيف

USE برمائيات 

USE يرقات 

 شرايين

*BT1 أوعية دموية 
NT1 أبهر 

NT1 إكليليّات 
NT1 شرايين سباتية 

NT1 ية  شرايين مّخِ

RT تصلب الشرايين 
RT ضغط الدم 

 شرايين سباتية

*BT1 شرايين 

RT رأس 
RT رقبة 

ية  شرايين مّخِّ

INIS: 1996-08-05; ETDE: 1986-02-21 

*BT1 شرايين 
RT دماغ 

 شرقيون أمريكيون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-01-21 
USE أمريكيون شرقيون 

 شركات عامة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-24 

USE مؤسسات عامة 

 شركات متعددة الجنسية

INIS: 2000-06-27; ETDE: 1978-04-05 

USE مشاريع متعددة الجنسية 

 النووية agipشركة 

1996-07-16 
USE منظمات إيطالية 

 EUROCHEMICشركة 

RT إعادة المعالجة 

 ,SHIKAللطاقة الكهربائية  HOKURIKUشركة 

ISHIKAWA, JAPAN 

2008-07-24 
UF  مفاعلnoto-2 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 )األرجنتين( invapشركة 

2003-03-18 

USE  شركةinvap األرجنتينية الحكومية 

 األرجنتينية الحكومية invapشركة 

2003-03-18 
USE  شركةinvap األرجنتينية الحكومية 

 األرجنتينية الحكومية INVAPشركة 

2003-03-18 

UF  شركةinvap )األرجنتين( 
UF  شركةinvap األرجنتينية الحكومية 

*BT1 منظمات أرجنتينية 



 JAVYSشركة  466 شعر

 

 

 JAVYSشركة 

2008-07-25 
شركة خاصة بسحب التراخيص النووية )شركة مساهمة 

. تتألف Jaslovskeلتفكيك المنشآت النووية( في 
Bohunice  من المحطات التالية: مركزBohunice 

ت للنفايا Mochovceلمعالجة النفايات المشعة، مستودع 
-Bohunice V، مفاعل Bohunice A-1المشعة، مفاعل 

 Bohunice، مستودع تخزين الوقود المستعمل لمفاعل 1
V-1     

UF   شركة خاصة بسحب التراخيص النووية في

(bohunice) 
*BT1 منظمات سلوفاكية 

RT منشأة المعالجة النهائية للسوائل الخام موكوفس 

ن الطاقة لتوليد الكهرباء م main yankeeشركة 

 الذرية

1993-11-03 
USE  مفاعلmaine yankee 

 power reactor nuclear fuelشركة 

development 

1993-11-09 

USE شركة تطوير مفاعل الطاقة والوقود النووي 

للطاقة الكهربائية  TOHOKUشركة 

HIGASHIDORI, AOMORI, JAPAN  

2008-07-24 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 قةشركة أمن الطا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-07-23 

USE شركة الوقود االصطناعي 

 شركة الطاقة الذرية الكندية المحدودة

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1977-11-09 

UF الطاقة الذرية الكندية المحدودة 

*BT1 منظمات كندية 
NT1 مؤسسة البحوث النووية في وايت شل 

NT1 مخابر تشوك ريفر النووية 

 شركة الوقود االصطناعي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-07-23 

UF جمعية أمن الطاقة الوطني 

UF شركة أمن الطاقة 
*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

RT تطوير مصادر الطاقة 

RT سياسة الطاقة 
RT قرار أمن الطاقة في الواليات المتحدة 

RT مصادر طاقة متجددة 

RT وقود إصطناعي 

 شركة الوقود النووي البريطانية المحدودة

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1980-05-06 

USE شركة الوقود النووي البريطانية المحدودة 

 شركة الوقود النووي البريطانية المحدودة

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1980-05-06 

UF شركة الوقود النووي البريطانية المحدودة 

*BT1 منظمات بريطانية 

 كة تطوير مفاعل الطاقة والوقود النوويشر

ETDE: 1975-09-11 

UF  شركةpower reactor nuclear fuel 

development 
*BT1 منظمات يابانية 

شركة خاصة بسحب التراخيص النووية في  

(bohunice) 

2008-07-25 

USE  شركةjavys 

 للمستهلكين midland-1شركة كهرباء 

2000-04-12 

USE  مفاعلmidland-1 

 للمستهلكين midland-2شركة كهرباء 

2000-04-12 
USE  مفاعلmidland-2 

 شروط أليفة االعتدال

INIS: 1992-03-10; ETDE: 1977-05-09 

RT تخّمر 
RT  ً  شروط مالئمة حراريا

RT هضم ال هوائي 

 شروط الحالة الوطيدة

RT أمواج راكدة 
RT توازن 

RT جريان وطيد 

RT عابرات 
RT اعالت الحالة الوطيدة االندماجيةمف 

 شروط العمل

RT أمان 

RT أمان مهني 
RT أمراض مهنية 

RT أيام العمل 

RT تخفيض الجرعة إلى أدنى حد ممكن 
RT تكييف الهواء 

RT طب صناعي 

RT عالقات عمل 
RT عمل 

RT قرار الصحة واألمان المهني في الواليات المتحدة 

RT مجموعة الناس الحرجة المعرضة لإلشعاع 
RT )هندسة العوامل البشرية )اإلنسانية 

RT وقاية من اإلشعاع 

 شروط المصدر

INIS: 1985-11-19; ETDE: 1985-12-13 

RT إطالق نواتج االنشطار 

RT احتواء 
RT انصهار قلب المفاعل 

RT تقدير الخطورة 

RT جرعات إشعاعية 
RT حوادث المفاعالت 

RT ج االنشطارنوات 

 شروط حدية

UF شروط مقاِربة 

NT1 الشروط الحدية لمارشاك 

NT1 شروط حدية متحركة 

RT حلول مقاِربة 
RT مسألة كوشي 

RT مسائل القيم الحدية 

RT معادالت تفاضلية 
RT  نظرية الحقل- ph14 

 شروط حدية متحركة

BT1 شروط حدية 

 شروط ال هوائية

INIS: 1983-02-04; ETDE: 1975-11-28 

RT تدهور حيوي 

RT تفكك 
RT زيموموناس موبيليس 

RT غازات ُمذابة 

RT نسبة تغويز األكسجين 

RT هضم ال هوائي 

 شروط مارشارك

USE الشروط الحدية لمارشاك 

USE  شفنغر -نظرية مارتن 

بة  شروط مقارِّ

USE شروط حدية 

 شروط مالئمة حراريا  

INIS: 1992-03-10; ETDE: 1977-05-09 
RT تخّمر 

RT شروط أليفة االعتدال 

RT هضم ال هوائي 

 شروط هوائية

INIS: 1983-02-04; ETDE: 1975-11-28 

RT تدهور حيوي 

RT تفكك 
RT نسبة تغويز األكسجين 

RT هضم هوائي 

 شروكينجريت

1996-07-08 

USE فلزات كربوناتية 

USE معادن الهاليدات 
USE معادن اليورانيوم 

USE معادن كبريتاتية 

 شريطيات

1996-11-13 
UF ديدان شريطية 

UF شرْيطية قََزمة 

*BT1 ديدان ِعراض 
BT1 طفيليات 

RT )هيداتيدوزيز )مرض المكورات الشوكية 

 شرْيطية قََزمة

1997-01-28 
USE شريطيات 

 شطر الحزمة

1975-10-09 
RT بصريات الحزمة 

 شظايا )اضمحالل(

USE اضمحالل 

 شظايا )انشطار(

USE شظايا االنشطار 

 شظايا )تعرية(

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 

USE شظايا التشظية 

 شظايا )جسيمات(

USE جسيمات 

 شظايا )نووية(

INIS: 1978-11-24; ETDE: 2002-06-13 

USE شظايا نووية 

 شظايا االنشطار

UF )شظايا )انشطار 

BT1 شظايا نووية 

RT انشطار 

RT مفاعيل االنشطار 

 شظايا التشظية

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 
UF )شظايا )تعرية 

UF نواتج التشظية 

BT1 شظايا نووية 
RT تشظية 

 شظايا مفرطة

USE نوى مفرطة 

 شظايا نووية

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1977-09-19 
UF )شظايا )نووية 

NT1 أنومالونات 

NT1 شظايا االنشطار 
NT1 شظايا التشظية 

NT1 نوى مفرطة 

RT انشطار 
RT تشظية 

RT تشّظي نووي 
RT نتاج التفاعل النووي 

 شعاب مرجانية

2013-11-27 

*BT1 أرصفة مرجانية 
RT َمْرجان 

 شعبة النباتات الصنوبرية

INIS: 1992-02-05; ETDE: 1989-01-09 

UF معراة البذور 
BT1 نباتات 

NT1 مخروطيات 

NT2 أرزيّات 
NT2 أشجار التنّوب 

NT2 أشجار الراتنجيّات 

NT2 شجر األرز 
NT2 شوكران 

NT2 صنوبر 

 شعر

*BT1 جلد 

RT ُجَرْيب الشعرة 

RT ميالنين 
RT نَتْف 



 شعرات سدائية 467 شلكوجنيدات

 

 

 شعرات سدائية

USE سداة 

 شعريّات

*BT1 أوعية دموية 

RT أنسجة حيوانية 

RT تضيّق وعائي 
RT تنفُّس 

RT توسُّع وعائي 

RT ُكبَْيبات 
RT كرموتوغرافيا المائع فوق الحرج 

RT هستامين 

 شعوب سامية

2008-09-01 

سكان أصليون يسكنون شمال اوربا و جزء من شمال السويد، 
 النرويج، فنلندا و منطقة شبه جزيرة كوال الروسية

UF البيون 

*BT1 سكان أصليون 

*BT1 مجموعات أقلية 
RT إسكيمو 

RT االتحاد الروسي 

RT السويد 
RT فنلندا 

RT مناطق القطب الشمالي 

RT نروج 

 شعير

UF شعير 

*BT1 بحبو 

 شعير

USE شعير 

 ُشعيرات

RT أسالك 

 ُشعَْيرات متوّسعة

*BT1 أمراض الجلد 
*BT1 أمراض وعائية 

RT أوعية دموية 

 شعيرة )بالزما(

USE ُشعيرة بالزمية 

 ُشعيرة بالزمية

UF )شعيرة )بالزما 

RT بالزما 
RT محرق بالزمي 

RT مفعول التضيّق 

RT نفثات بالزمية 

 ُشعّيات

1997-06-19 

*BT1 بكتريا 

NT1 فرانكيا 
RT نوكاردية 

 شفاء

2000-04-12 

SEE استرداد أولي 
SEE استرداد البذور 

SEE استرداد التريتيوم 

SEE استرداد الطاقة 
SEE استرداد المواد 

SEE استرداد معّزز 

SEE شفاء بيولوجي 

 شفاء بيولوجي

UF استعادة 

UF )ز )بيولوجي  انتعاش معزَّ
UF ترميم 

SF شفاء 

NT1  بيولوجيإصالح 
NT2 إعادة تنشيط الخلية المضيفة 

NT2 إعادة تنشيط ضوئي 

NT2 تصليح الدنا 
NT3 ترميم باالستئصال 

NT1 استرداد حمل السوائل 

NT1 التئام 
NT1 تجدُّد بيولوجي 

RT استتباب 

RT تكيّف بيولوجي 

RT عوامل تعديل االستجابة 
RT معالجة 

RT معالجة بعد تشعيعية 

 شفافية

USE عتامة 

 شفاه

USE تجويف فموي 

 شفرات

RT ريشات 
RT شرائح مباعدة 

RT مكونات المفاعل 

 شفرات الضاغط

INIS: 1999-03-02; ETDE: 1975-10-01 
UF )أنصال )الضاغط 

RT شفرات العنفة 

RT ضواغط 

 شفرات العنفة

UF )أنصال )العنفات 

RT شفرات الضاغط 

RT عنفات 

 شفق القلنسوة القطبية

BT1 شفق قطبي 

RT إهليلج الشفق القطبي 
RT غالف أيوني 

RT مناطق القطب الجنوبي 

RT مناطق القطب الشمالي 
RT نطاقات شفقية 

 شفق قطبي

NT1 شفق القلنسوة القطبية 

NT1 شفق منتصف النهار 
RT إهليلج الشفق القطبي 

RT انقطاع هارانغ 

RT بروتونات مأسورة 
RT توهج الهواء 

RT نايت سكاي 

RT نطاقات شفقية 
RT هطل إلكتروني 

RT َهْطل الجسيمات المشحونة 

RT هطل بروتوني 

 شفق منتصف النهار

BT1 شفق قطبي 

RT إهليلج الشفق القطبي 

RT غالف أيوني 
RT نطاقات شفقية 

RT هطل إلكتروني 

RT َهْطل الجسيمات المشحونة 

RT هطل بروتوني 

 شقوق جيولوجية

1985-12-10 
UF فواصل جيولوجية 

BT1 بِنى جيولوجية 

RT تصدعات 
RT جيولوجيا 

RT خزانات نفطية مكّسرة 

RT صدوع جيولوجية 
RT كسور 

RT كسور جيولوجية 

RT كهوف 

 شكل

1996-04-30 

NT1 شكل تروبوسكين 

NT1 قطوع مكافئة 
RT أبعاد 

RT أسطوانات 

RT ألواح 
RT أنابيب 

RT تشكيلة 

RT تكوين شكلي 
RT توزع الكتل 

RT حلقات 

RT صفائح 

RT قضبان 

RT ِكرات 
RT كروانيات 

RT مخاريط 

RT مفعول ذاكرة الشكل 
RT مواشير 

RT مورفولوجيا 

 شكل تروبوسكين

2000-04-12 
BT1 شكل 

RT عنفات الرياح 

 بيدنهارن -شكلية بالت 

RT توزع زاوي 

 غالوبر -شكلية زيمان 

1996-07-15 

SEE تبعثر 

SEE نترونات حرارية 

 توموناغا -شكلية شفينغر 

*BT1 إلكترديناميك كمومي 

 فِّلدمان -شكلية يانغ 

RT  مصفوفةs 
RT نظرية الحقول الكمومية 

 شالل )استخالص(

USE أعمدة االستخالص 

 شالالت داخل النواة

USE شالالت نووية 

 شالالت غاما

*BT1 شالالت نووية 

RT نظرية التعاقب 

 شالالت كالماث

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-02-11 

BT1 منطقة مصادر جيوحرارية معروفة 

RT أوريغون 
RT حقول جيوحرارية 

 شالالت نووية

UF تعاقبات نووية 
UF شالالت داخل النواة 

BT1 انتقاالت بين مستويات الطاقة 

NT1 شالالت غاما 
RT مستويات الطاقة 

 شلكوجنيدات

NT1 أكسيدات 

NT2 أكاسيد  السيزيوم 
NT2 أكاسيد  الكربون 

NT3 أحادي أكسيد الكربون 

NT3 ثنائي أكسيد الكربون 
NT2 أكاسيد  الهافنيوم 

NT2 أكاسيد أينشتاينيوم 

NT2 أكاسيد اإلربيوم 
NT2 أكاسيد األرغون 

NT2 أكاسيد األكتينيوم 

NT2 أكاسيد األلمنيوم 
NT2 أكاسيد األمريسيوم 

NT2 أكاسيد األنتيموان 

NT2 أكاسيد اإلنديوم 
NT2 أكاسيد األوسميوم 

NT2 أكاسيد اإليتربيوم 

NT2 أكاسيد اإليتريوم 
NT3 سبيكة-in-853 

NT2 أكاسيد اإليريديوم 
NT2 أكاسيد االوروبيوم 

NT2 أكاسيد الباريوم 

NT2 أكاسيد البراسيوديميوم 
NT2 أكاسيد البركيليوم 

NT2 أكاسيد البروتكتينيوم 

NT2 أكاسيد البروم 
NT2 أكاسيد البروميتيوم 

NT2 أكاسيد البريليوم 

NT2 أكاسيد البزموت 
NT2 أكاسيد البالتين 

NT2 أكاسيد البالّديوم 

NT2 أكاسيد البلوتونيوم 
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NT3 ثنائي أكسيد البلوتونيوم 

NT2 أكاسيد البوتاسيوم 
NT2 أكاسيد البور 

NT2 أكاسيد البولونيوم 

NT2 أكاسيد التاليوم 
NT2 أكاسيد التربيوم 

NT2 أكاسيد التريتيوم 

NT2 أكاسيد التكنيسيوم 
NT2 أكاسيد التلّوريوم 

NT2 أكاسيد التنتاليوم 

NT2 أكاسيد التنغستين 
NT3 برونزالصوديوم والتنغستين 

NT2 أكاسيد التوريوم 

NT3 توروتراست 
NT2 أكاسيد التوليوم 

NT2 أكاسيد التيتانيوم 

NT2 أكاسيد الجرمانيوم 
NT2 أكاسيد الحديد 

NT2 أكاسيد الديسبروسيوم 

NT2 أكاسيد الذهب 
NT2 أكاسيد الرادون 

NT2 أكاسيد الراديوم 

NT2 أكاسيد الرصاص 
NT2 أكاسيد الروبيديوم 

NT2 أكاسيد الروتينيوم 

NT2 أكاسيد الروديوم 
NT2 أكاسيد الرينيوم 

NT2 أكاسيد الزئبق 

NT2 أكاسيد الزركونيوم 
NT2 أكاسيد الزرنيخ 

NT2 أكاسيد الزنك 

NT2 أكاسيد الساماريوم 
NT2 أكاسيد السترونسيوم 

NT2 أكاسيد السكانديوم 

NT2 أكاسيد السلينيوم 

NT2 أكاسيد السيريوم 

NT2 أكاسيد السيليسيوم 

NT2 أكاسيد الصوديوم 
NT3 برونزالصوديوم والتنغستين 

NT2 أكاسيد الغادولينيوم 

NT2 أكاسيد الغاليوم 
NT2 أكاسيد الفاناديوم 

NT2 أكاسيد الفرميوم 

NT2 أكاسيد الفسفور 
NT2 أكاسيد الفضة 

NT2 أكاسيد الفلور 

NT2 أكاسيد القصدير 
NT2 أكاسيد الكالسيوم 

NT2 أكاسيد الكاليفورنيوم 
NT2 أكاسيد الكبريت 

NT3 ثالثي أكسيد الكبريت 

NT3 ثنائي أكسيد الكبريت 

NT2 أكاسيد الكدميوم 

NT2 أكاسيد الكربتون 

NT2 أكاسيد الكروم 
NT2 نونأكاسيد الكزي 

NT2 أكاسيد الكلور 

NT2 أكاسيد الكوبالت 
NT2 أكاسيد الكوريوم 

NT2 أكاسيد الالنتانوم 

NT2 أكاسيد اللوتيسيوم 
NT2 أكاسيد الليتيوم 

NT2 أكاسيد المغنيزيوم 

NT2 أكاسيد المندليفيوم 
NT2 أكاسيد المنغنيز 

NT2 أكاسيد الموليبدنوم 

NT3 أزرق الموليبدنوم 
NT2 أكاسيد النبتونيوم 

NT2 أكاسيد النتروجين 

NT3 أكسيد اآلزوت 
NT3 أكسيد اآلزوتي 

NT3 ثنائي أكسيد النتروجين 

NT2 أكاسيد النحاس 
NT2 أكاسيد النوبليوم 

NT2 أكاسيد النيكل 

NT2 أكاسيد النيوبيوم 
NT2 أكاسيد النيوديميوم 

NT2 أكاسيد النيون 

NT2 أكاسيد الهليوم 

NT2 أكاسيد الهولميوم 

NT2 أكاسيد اليود 
NT2 أكاسيد اليورانيوم 

NT3  أكاسيد اليورانيومu308 

NT3 ثالثي أكسيد اليورانيوم 
NT3 ثنائي أكسيد اليورانيوم 

NT1 تلوريدات 

NT2 تلوريدات األنتيموان 
NT2 تلوريدات االوروبيوم 

NT2 تلوريدات التاليوم 

NT2 تلوريدات الجرمانيوم 
NT2 تلوريدات الزركونيوم 

NT2 دات السيليسيومتلوري 

NT2 تلوريدات القصدير 
NT2 تلّورات الفاناديوم 

NT2 تلّوريدات 

NT2 تلّوريدات  السيزيوم 
NT2 تلّوريدات اإلربيوم 

NT2 تلّوريدات األلمنيوم 

NT2 تلّوريدات األمريسيوم 
NT2 تلّوريدات اإلنديوم 

NT2 تلّوريدات اإليتربيوم 

NT2 تلّوريدات اإليتريوم 
NT2 تلّوريدات اإليريديوم 

NT2 تلّوريدات البريليوم 

NT2 تلّوريدات البزموت 
NT2 تلّوريدات البالتين 

NT2 تلّوريدات البالّديوم 

NT2 تلّوريدات البلوتونيوم 
NT2 تلّوريدات البوتاسيوم 

NT2 تلّوريدات التربيوم 

NT2 تلّوريدات التكنيسيوم 
NT2 تلّوريدات التنتاليوم 

NT2 نغستينتلّوريدات الت 

NT2 تلّوريدات التوريوم 

NT2 تلّوريدات التوليوم 

NT2 تلّوريدات التيتانيوم 

NT2 تلّوريدات الحديد 
NT2 تلّوريدات الديسبروسيوم 

NT2 تلّوريدات الذهب 

NT2 تلّوريدات الرصاص 
NT2 تلّوريدات الروبيديوم 

NT2 تلّوريدات الروتينيوم 

NT2 تلّوريدات الروديوم 
NT2 رينيومتلّوريدات ال 

NT2 تلّوريدات الزئبق 

NT2 تلّوريدات الزرنيخ 
NT2 تلّوريدات الزنك 

NT2 تلّوريدات الساماريوم 
NT2 تلّوريدات السلينيوم 

NT2 تلّوريدات السيريوم 

NT2 تلّوريدات الصوديوم 

NT2 تلّوريدات الغادولينيوم 

NT2 تلّوريدات الغاليوم 

NT2 تلّوريدات الفضة 
NT2 تلّوريدات الكاليفورنيوم 

NT2 تلّوريدات الكدميوم 

NT2 تلّوريدات الكروم 
NT2 تلّوريدات الكوبالت 

NT2 تلّوريدات الكوريوم 

NT2 تلّوريدات الالنتانوم 
NT2 تلّوريدات الليتيوم 

NT2 تلّوريدات المغنيزيوم 

NT2 تلّوريدات الموليبدنوم 
NT2 تلّوريدات النبتونيوم 

NT2 استلّوريدات النح 

NT2 تلّوريدات النيكل 
NT2 تلّوريدات النيوبيوم 

NT2 تلّوريدات النيوديميوم 

NT2 تلّوريدات الهافنيوم 
NT2 تلّوريدات الهولميوم 

NT2 تلّوريدات اليورانيوم 

NT2 تلّوريدات بركيليوم 
NT2 نلّوريدات المنغنيز 

NT1 سلينيدات 

NT2 سلنبدات الزنك 
NT2 سلنيدات  السيزيوم 

NT2 سلنيدات اإلربيوم 

NT2 سلنيدات األلمنيوم 

NT2 ِسِلنيدات األمريسيوم 

NT2 سلنيدات األنتيموان 
NT2 سلنيدات اإلنديوم 

NT2 سلنيدات اإليتربيوم 

NT2 سلنيدات اإليتريوم 
NT2 سلنيدات البراسيوديميوم 

NT2 سلنيدات البركيليوم 

NT2 سلنيدات البريليوم 
NT2 سلنيدات البزموت 

NT2 سلنيدات البالّديوم 

NT2 سلنيدات البلوتونيوم 
NT2 سلنيدات البوتاسيوم 

NT2 سلنيدات التاليوم 

NT2 سلنيدات التربيوم 
NT2 سلنيدات التكنيسيوم 

NT2 سلنيدات التنتاليوم 

NT2 سلنيدات التنغستين 
NT2 سلنيدات التوريوم 

NT2 سلنيدات التوليوم 

NT2 سلنيدات التيتانيوم 
NT2 رمانيومسلنيدات الج 

NT2 سلنيدات الحديد 

NT2 سلنيدات الديسبروسيوم 
NT2 سلنيدات الرصاص 

NT2 سلنيدات الروبيديوم 

NT2 سلنيدات الروتينيوم 
NT2 سلنيدات الروديوم 

NT2 سلنيدات الرينيوم 

NT2 سلنيدات الزئبق 
NT2 سلنيدات الزركونيوم 

NT2 سلنيدات الزرنيخ 

NT2 سلنيدات الساماريوم 
NT2 سلنيدات السكانديوم 

NT2 سلنيدات السيريوم 

NT2 سلنيدات الصوديوم 

NT2 سلنيدات الغادولينيوم 

NT2 سلنيدات الغاليوم 

NT2 سلنيدات الفاناديوم 
NT2 سلنيدات الفضة 

NT2 سلنيدات القصدير 

NT2 سلنيدات الكاليفورنيوم 
NT2 سلنيدات الكدميوم 

NT2 سلنيدات الكروم 

NT2 سلنيدات الكوبالت 
NT2 سلنيدات الكوريوم 

NT2 سلنيدات الالنتانوم 

NT2 سلنيدات اللوتيسيوم 
NT2 سلنيدات الليتيوم 

NT2 سلنيدات المنغنيز 
NT2 سلنيدات الموليبدنوم 

NT2 سلنيدات النبتونيوم 

NT2 سلنيدات النحاس 

NT2 سلنيدات النيكل 

NT2 سلنيدات النيوبيوم 

NT2 سلنيدات الهافنيوم 
NT2 سلنيدات الهولميوم 

NT2 سلنيدات اليورانيوم 

NT2 سلينيدات االوروبيوم 
NT1 كبريتيدات 

NT2 سلفيدات األلمنيوم 

NT2 سلفيدات األمريسيوم 
NT2 فلوريدات السكانديوم 

NT2 كبريتات النبتونيوم 

NT2 كبريتيد ثنائي المتيل 
NT2 كبريتيدات  السيزيوم 

NT2 كبريتيدات اإلربيوم 

NT2 كبريتيدات األنتيموان 
NT2 كبريتيدات اإلنديوم 

NT2 كبريتيدات األوسميوم 

NT2 كبريتيدات اإليتربيوم 
NT2 كبريتيدات اإليتريوم 

NT2 كبريتيدات االوروبيوم 

NT2 كبريتيدات الباريوم 
NT2 كبريتيدات البراسيوديميوم 

NT2 كبريتيدات البركيليوم 

NT2 كبريتيدات البريليوم 
NT2 البزموت كبريتيدات 

NT2 كبريتيدات البالتين 

NT2 كبريتيدات البالّديوم 
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NT2 كبريتيدات البلوتونيوم 

NT2 كبريتيدات البوتاسيوم 
NT2 كبريتيدات البور 

NT2 كبريتيدات التاليوم 

NT2 كبريتيدات التربيوم 
NT2 كبريتيدات التكنيسيوم 

NT2 كبريتيدات التلّوريوم 

NT2 كبريتيدات التنتاليوم 
NT2 كبريتيدات التنغستين 

NT2 كبريتيدات التوريوم 

NT2 كبريتيدات التوليوم 
NT2 كبريتيدات التيتانيوم 

NT2 كبريتيدات الجرمانيوم 

NT2 كبريتيدات الحديد 
NT2 كبريتيدات الديسبروسيوم 

NT2 كبريتيدات الرصاص 

NT2 كبريتيدات الروبيديوم 
NT2 كبريتيدات الروتينيوم 

NT2 كبريتيدات الروديوم 

NT2 كبريتيدات الرينيوم 
NT2 كبريتيدات الزئبق 

NT2 كبريتيدات الزركونيوم 

NT2 كبريتيدات الزرنيخ 
NT2 كبريتيدات الساماريوم 

NT2 كبريتيدات السترونسيوم 

NT2 كبريتيدات السلينيوم 
NT2 كبريتيدات السيريوم 

NT2 كبريتيدات السيليسيوم 

NT2 كبريتيدات الصوديوم 
NT2 كبريتيدات الغادولينيوم 

NT2 كبريتيدات الغاليوم 

NT2 كبريتيدات الفاناديوم 
NT2 كبريتيدات الفسفور 

NT2 كبريتيدات الفضة 

NT2 كبريتيدات القصدير 

NT2 كبريتيدات الكالسيوم 

NT2 كبريتيدات الكاليفورنيوم 

NT2 كبريتيدات الكدميوم 
NT2 كبريتيدات الكربون 

NT2 كبريتيدات الكروم 

NT2 كبريتيدات الكوبالت 
NT2 كبريتيدات الكوريوم 

NT2 كبريتيدات الالنتانوم 

NT2 كبريتيدات اللوتيسيوم 
NT2 كبريتيدات الليتيوم 

NT2 كبريتيدات المغنيزيوم 

NT2 كبريتيدات المنغنيز 
NT2 كبريتيدات الموليبدنوم 

NT2 كبريتيدات النحاس 
NT2 كبريتيدات النيكل 

NT2 يومكبريتيدات النيوب 

NT2 كبريتيدات النيوديميوم 

NT2 كبريتيدات الهافنيوم 

NT2 كبريتيدات الهدروجين 

NT2 كبريتيدات الهولميوم 
NT2 كبريتيدات اليورانيوم 

NT2 كيريتيدات الزنك 

RT  موصالت فائقة ذاتtc عالية 

 َشلل األطفال

*BT1 أمراض فيروسية 

*BT1 التهاب النخاع 

RT جهاز عصبي 
RT فيروس السنجابية 

 شموع

1997-06-17 

UF سانتواكس 
UF شموع مونتان 

*BT1 مركبات عضوية أخرى 

NT1 بارافين 
NT1 كربوواكس 

RT نزع الشمع 

 شموع مونتان

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-24 

USE شموع 

 شهادات التأثير البيئي

BT1 أنواع الوثائق 

RT بيئة 

RT تأثيرات بيئية 
RT ةتأثيرات بيئي 

RT قرار سياسة البيئة الوطنية في الواليات المتحدة 

 شهادة

INIS: 1991-08-15; ETDE: 1979-02-27 
RT اختبار 

RT اختبار األداء 

RT ترخيص 
RT ضمان الجودة 

RT معايير 

 ُشهب

USE أشباه النيازك 

 شهيق

BT1 مدخول 

RT أجهزة تنفس اصطناعية 

RT إدارة االستنشاق الداخلي 

RT إدارة النكليدات اإلشعاعية 

RT أغبرة 
RT تنفُّس 

RT جهاز التنفُّس 

RT حالالت هوائية 
RT كمية استنشاق قصوئ 

RT نَفَس 

RT هواء 

 شوائب

RT بنية مكروية 

RT زرع أيوني 

RT شوائب 
RT عيوب بلّورية 

RT قطع مصبوبة 

RT مقادير أثر 

 شوائب

UF نقاوة 

NT1 شوائب بالزمية 
RT بالزما 

RT تحت الستويكيومترية 

RT تحليل بالتنشيط 
RT تحليل مكروي 

RT ث  تلوُّ

RT تنقية 
RT شوائب 

RT عزل 

RT عناصر تداخل 
RT مفعول جيسي 

RT مقادير أثر 

 شوائب بالزمية

INIS: 1995-07-03; ETDE: 1990-05-16 

BT1 شوائب 

RT بالزما 

RT طبقة كشط بالزمي 
RT دات  محدِّ

RT مصب الجسيمات 

RT مفاعيل الجدران 
RT مفّرعات 

 شوارد ثنائية القطب

2007-03-05 

USE مركبات شاردية ثنائية القطب 

 شوارع

1992-03-05 

USE ُطرق 

 شواطئ

UF ساحل 

UF شاطئ البحر 

BT1 مناطق ساحلية 
RT بحار 

RT بحيرات 

RT دلتات نهرية 
RT منشآت توليد كهرباء نووية في البحر 

RT مواقع بحرية 

RT مياه ساحلية 

 ُشواظ شمسي

*BT1 ُشواظ نجمي 
*BT1 نشاط شمسي 

RT إشعاع شمسي 

RT إعادة الربط المغنطيسي 
RT الشمس 

RT بقع شمسية 

RT جسيمات شمسية 
RT ريح شمسية 

RT طيران فضائي 

RT غالف اللون 
RT نقصان فوربوش 

RT نقل فوق صوتي 

RT هبّات أشعة سينية شمسية 
RT َهبّات راديوية شمسية 

 ُشواظ نجمي

BT1 نشاط نجمي 

NT1 ُشواظ شمسي 
RT رياح نجمية 

RT كلف نجمية 

RT نجوم 

 شواظات )شمسية(

USE ُشواظات شمسية 

 ُشواظات شمسية

UF )شواظات )شمسية 
UF شويكات 

*BT1 نشاط شمسي 

RT إكليل الشمس 
RT الشمس 

 شورتيت

2000-04-12 

*BT1 فلزات كربوناتية 

RT كربونات الصوديوم 

RT ات الكالسيومكربون 

 شوفان

UF شوفان 

*BT1 حبوب 

 شوفان

USE شوفان 

 شوك روسي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-17 

USE صف المغنوليّات 

 شوكات )حرارية(

USE شوكات حرارية 

 شوكات حرارية

1996-07-23 

UF )شوكات )حرارية 
UF نموذج نلسون الحراري 

RT تأثيرات إشعاعية 

RT عيوب بلّورية 

 شوكة

USE فقرات 

 شوكران

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1988-02-02 
*BT1 مخروطيات 

 شوكيات الجلد

*BT1 قاعيّات 

*BT1 الفقاريات 
NT1 قنافذ البحر 

RT هيكل خارجي 

 شوندر

*BT1 خضروات 
*BT1 صف المغنوليّات 

NT1 شوندر سكري 

 شوندر سكري

INIS: 1991-12-16; ETDE: 1977-06-02 

*BT1 شوندر 

 شوي

*BT1 أكسدة 
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RT تعدين حراري 

 شويبيت

*BT1 معادن اليورانيوم 
*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد اليورانيوم 

 شويكات

USE ُشواظات شمسية 

 شيراليت )المونازيتات(

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2003-01-03 

USE مونازيت 

 شيست

1977-07-05 

*BT1 صخور متحولة 

 شيغيلّة

*BT1 بكتريا 

 شيكاغو

INIS: 1992-07-08; ETDE: 1977-10-20 

*BT1 إلينوي 

BT1 مناطق المدينة 

 شيلم

1996-07-18 

UF سيكاِله 
*BT1 حبوب 

 صائم

USE أمعاء دقيقة 

 صابونينات

*BT1 غليكوزيدات 

 صادرات

INIS: 1991-12-10; ETDE: 1978-07-05 

BT1 تجارة 
RT إمدادات منزلية 

RT تخفيضات األسعار 

RT سياسة خارجية 
RT ضرائب جمركية 

RT مستوردات 

 صاّدات

1996-10-22 
UF أنتيْميسين 

*BT1 عوامل مضادة للَخَمج 

BT1 مركبات عضوية 
NT1 أريثروميسين 

NT1 أكتينوميسين 

NT1 بروميسين 
NT1 بليوميسين 

NT1 بنسلين 

NT1 تتراسيكلينات 
NT2 أوكسيتتراسيكلين 

NT1 دوكسوروبسين 

NT1 ستربتوزوسين 
NT1 ستربتوميسين 

NT1 سيكلوهيكسيميد 

NT1 فالينوميسين 
NT1 كلورامفنيكول 

NT1 ميتوميسين 

NT1 نيوكارسينوستاتين 
NT1 نيوميسين 

RT أمراض جرثومية 

RT أمراض رّضع خمجية 
RT عقاقير مضادة للتفتل 

RT عقاقير مضادة للورم 
RT مبيدات الجراثيم 

RT متعّضات دقيقة 

RT مولِّدات الطفرة 

 صاّدات الحزمة

RT مسرعات 

 صافرات

*BT1 ضجيج راديوي 

RT برق 
RT تشويش جوي 

RT هسيس الشفق القطبي 

 صافي التبادل التجاري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 
USE تجارة 

 صاموالت

ETDE: 2002-06-13 

USE عناصر تثبيت 

 صانعات العظم

USE خاليا النسيج الضام 

 صانعات الكلوروفيل

BT1 نات خلوية  مكّوِ
RT آز ريبولوز ثنائي فسفات الكربوكسيل 

RT إصطناع ضوئي 

RT خاليا نباتية 
RT كلوروفيل 

RT  نباتاتc4 

RT نباتات دورة كالفن 

 صاهرات الزجاج

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-12-08 

USE أفران صهر خزفية 

 صاهرات المعادن

INIS: 1992-07-21; ETDE: 1980-10-27 
BT1 أفران 

RT تعدين حراري 
RT صناعة معدنية 

RT صهر المعادن 

 صب انزالقي

*BT1  َّصب 
RT خزف 

 صب خالئي

UF َصّب خالئي مستمر 

*BT1  َّصب 

 صباريات

1979-11-02 

USE صبّاريات 

 صبر

*BT1 ليليوبسيدا 

*BT1 نباتات طبية 

 (Xصبغي )

INIS: 1980-02-26; ETDE: 1980-03-31 
*BT1 صبغيّات مغايرة 

NT1  صبغيx بشري 

 بشري Xصبغي 

INIS: 1992-01-08; ETDE: 1988-04-15 
*BT1 ( صبغيx) 

*BT1 صبغيات بشرية 

 Yصبغي 

INIS: 1980-02-26; ETDE: 1980-03-29 

*BT1 صبغيّات مغايرة 

NT1  صبغيy بشري 

 بشري Yصبغي 

INIS: 1992-01-08; ETDE: 1988-04-15 

*BT1  صبغيy 

*BT1 صبغيات بشرية 

 1صبغي بشري 

INIS: 1994-01-04; ETDE: 1993-12-28 

*BT1 صبغيات بشرية 

 12صبغي بشري 

1993-02-17 

*BT1 صبغيات بشرية 

 13صبغي بشري 

INIS: 1994-01-04; ETDE: 1993-12-28 
*BT1 صبغيات بشرية 

 14صبغي بشري 

1993-02-17 

*BT1 صبغيات بشرية 

 15صبغي بشري 

INIS: 1994-01-04; ETDE: 1993-12-28 
*BT1 صبغيات بشرية 

 16صبغي بشري 

INIS: 1992-01-14; ETDE: 1987-10-22 

*BT1 صبغيات بشرية 

 17صبغي بشري 

INIS: 1991-12-11; ETDE: 1989-01-27 

*BT1 صبغيات بشرية 

 18صبغي بشري 

INIS: 1991-12-11; ETDE: 1992-01-24 

*BT1 صبغيات بشرية 

 19صبغي بشري 

INIS: 1991-12-11; ETDE: 1987-07-31 
*BT1 صبغيات بشرية 

 2صبغي بشري 

1992-10-28 

*BT1 صبغيات بشرية 

 21صبغي بشري 

INIS: 1991-12-11; ETDE: 1987-07-31 

*BT1 صبغيات بشرية 

 22صبغي بشري 

1992-09-24 

*BT1 صبغيات بشرية 

 3صبغي بشري 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1992-11-30 
*BT1 صبغيات بشرية 

 5صبغي بشري 

INIS: 1991-12-11; ETDE: 1988-04-15 
*BT1 صبغيات بشرية 

 6صبغي بشري 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1993-12-28 

*BT1 صبغيات بشرية 

 7صبغي بشري 

INIS: 1994-01-04; ETDE: 1993-12-28 

*BT1 صبغيات بشرية 

 8صبغي بشري 

1993-02-17 

*BT1 صبغيات بشرية 

 9صبغي بشري 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1993-12-28 
*BT1 صبغيات بشرية 

 صبغي فيالدلفيا

UF صبغي فيالدلفيا 

*BT1 صبغيات بشرية 
RT ابيضاض دم نِْقياني 

 صبغي فيالدلفيا

USE صبغي فيالدلفيا 

 صبغيات

1997-06-17 

NT1 صبغيات بشرية 

NT2  صبغيx بشري 
NT2  صبغيy بشري 

NT2  1صبغي بشري 

NT2  12صبغي بشري 
NT2  13صبغي بشري 

NT2  14صبغي بشري 

NT2  15صبغي بشري 

NT2  16صبغي بشري 

NT2  17صبغي بشري 

NT2  18صبغي بشري 
NT2  19صبغي بشري 

NT2  2صبغي بشري 

NT2  21صبغي بشري 
NT2  22صبغي بشري 

NT2  3صبغي بشري 

NT2  5صبغي بشري 
NT2  6صبغي بشري 
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NT2  7صبغي بشري 

NT2  8صبغي بشري 
NT2  9صبغي بشري 

NT2 دلفياصبغي فيال 

NT1 صبغيات ثنائية المركز 
NT1 صبغيات حلقية 

NT1 صبغيات طرفية المركز 

NT1 صبغيّات مغايرة 
NT2 ( صبغيx) 

NT3  صبغيx بشري 

NT2  صبغيy 
NT3  صبغيy بشري 

RT إنقسام خيطي 

RT أوبيرونات جينية 
RT تأثيرات جينية 

RT تصليح الدنا 

RT تعابُر 
RT تقنيات إظهار الزيوغ الصبغية 

RT تنظيم جيني 

RT )تهجين )في الموقع 
RT جينات 

RT دنا 

RT رسم الخريطة الجينية 
RT زيوغ صبغية 

RT ُشدَف صبغية 

RT عديدات تشكُّل بتقييد طول الشُّْدفة 
RT فرز صبغي 

RT فقدانات صبغية 

RT قسيمات انتهائية 
RT قَُسْيمات مركزية 

RT كروماتيدات 

RT كروماتين 
RT نمط نووي 

RT ويّةنوى خل 

RT نويَّات 

 صبغيات بشرية

INIS: 1997-06-17; ETDE: 1991-12-05 

BT1 صبغيات 
NT1  صبغيx بشري 

NT1  صبغيy بشري 

NT1  1صبغي بشري 
NT1  12صبغي بشري 

NT1  13صبغي بشري 

NT1  14صبغي بشري 
NT1  15صبغي بشري 

NT1  16صبغي بشري 

NT1  17صبغي بشري 
NT1  18صبغي بشري 

NT1  19صبغي بشري 

NT1  2صبغي بشري 
NT1  21صبغي بشري 

NT1  22صبغي بشري 

NT1  3صبغي بشري 
NT1  5صبغي بشري 

NT1  6صبغي بشري 

NT1  7صبغي بشري 
NT1  8صبغي بشري 

NT1  9صبغي بشري 

NT1 صبغي فيالدلفيا 
RT إنقسام خيطي 

RT تأثيرات جينية 

RT تصليح الدنا 
RT تقنيات إظهار الزيوغ الصبغية 

RT تنظيم جيني 

RT جينات 
RT دنا 

RT رسم الخريطة الجينية 

RT زيوغ صبغية 

RT عديدات تشكُّل بتقييد طول الشُّْدفة 

RT فرز صبغي 

RT كروماتيدات 
RT كروماتين 

RT نمط نووي 

RT نوى خلويّة 
RT نويَّات 

 صبغيات ثنائية المركز

UF ثنائيات المركز 
BT1 صبغيات 

RT زيوغ صبغية 

 صبغيات جنسيّة

USE صبغيّات مغايرة 

 صبغيات حلقية

BT1 صبغيات 

 صبغيات طرفية المركز

ETDE: 1975-09-11 

BT1 صبغيات 
RT زيوغ صبغية 

RT نمط نووي 

 صبغيّات مغايرة

UF صبغيات جنسيّة 

BT1 صبغيات 

NT1 ( صبغيx) 
NT2  صبغيx بشري 

NT1  صبغيy 

NT2  صبغيy بشري 
RT جنس 

RT زيوغ صبغية 

 َصبّ 

BT1 تصنيع 
NT1  ً  سبك الخبث كهربائيا

NT1 صب انزالقي 

NT1 صب خالئي 
RT بوتقات 

RT تصنيع المواد 

RT صهر 
RT قطع مصبوبة 

RT  ّقوالب الَصب 

RT قوالب تشكيل 
RT قولبة 

RT مسابك 

 َصّب خالئي مستمر

USE صب خالئي 

 صبّاريات

1979-09-18 

UF صباريات 
*BT1 صف المغنوليّات 

 صحارى

BT1 أراضي جافة 

RT تصحر 
RT رمل 

RT مناخات 

RT منظومات بيئية أرضية 

 صحة )العموم(

INIS: 1982-12-03; ETDE: 2002-06-13 

USE صحة عامة 

 صحة النَسب بالقياسات الحيوية

2014-01-23 

تحديد هوية البشر بواسطة صفاتهم أو سماتهم المميزة القابلة 
 للقياس.
UF قياسات حيوية 

BT1 منظومات تحديد الهوية 

RT أمن 
RT منظومات تحكم بالدخول 

RT وقاية فيزيائية 

 صحة عامة

1982-12-03 
UF )صحة )العموم 

RT تحسين إدارة المياه 
RT جماعات بشرية 

RT َحْجر صحي 

RT طب وقائي 
RT مؤسَّسات طبيّة 

RT مخاطر صحية 

RT  نوعية الحياة 
RT وقاية من اإلشعاع 

 طوع مكافئةصحون عاكسة شكلها ق

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-17 

*BT1 عاكسات شكلها قطوع مكافئة 
RT عة شكلها قطوع مكافئة  صحون مجّمِ

عة شكلها قطوع مكافئة  صحون مجّمِّ

INIS: 1992-03-30; ETDE: 1978-10-25 
UF مجمعات نقطية دائرية 

UF مجمعات نقطية شكلها قطوع مكافئة 

*BT1 عات شكلها قطوع مكافئة  مجّمِ
RT صحون عاكسة شكلها قطوع مكافئة 

ّحة  صِّ

RT حْفظ 

RT غذاء 

 صخر الخزان

INIS: 1992-01-20; ETDE: 1976-03-11 

RT إشباع الغاز 
RT انسداد 

RT تشبع بالماء 

RT تشبّع نفطي 
RT حقول الغاز الطبيعي 

RT حقول النفط 

RT خزانات نفطية مكّسرة 
RT رمل 

RT صخور 

RT صخور المصدر 
RT صخور كربوناتية 

RT عطب التشكل 

RT عوامل االنسداد 
RT ماء خاللي 

RT مفاعيل المتجانسة 

RT هندسة الخزانات 
RT ولوج  المياه 

 صخر الدولوميت

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-06-13 

USE حجر كلسي 

 صخر الركيزة

INIS: 2000-01-21; ETDE: 1981-03-16 

*BT1 طبقات جيولوجية 

RT صخور 
RT صخور متحولة 

RT صخور نارية 

 صخر الشيل النفطي

1997-06-17 

UF  عمليةljungstrom 

UF  عملية هولزهايمر بتغويز غضار الزيت تحت
 األرض

UF ماء نفايات الشيل النفطي 

SF  عمليةgaloter 
SF عملية فوشون في تقطير الغضار الزيتي 

*BT1 غضاريات صفحية 

*BT1 مواد حّمرية 
*BT1 وقود أحفوري 

NT1 غضاريات صفحية سود 

RT أجزاء الزيت الحجري 
RT إختامول 

RT اختبار ارتداد مائي 

RT ارتداد مبادل حراري لحبيبة الطبقة 
RT تحليل حراري باألكسدة الجزئية 

RT تشكيل واساتش 

RT تشكيلة نهر غرين 
RT تشكيلة يوئنتا 

RT )تقطير )في الموقع 

RT  حدثgasbuggy 
RT حّمريات 

RT دقيق الشيل النفطي 

RT رمال نفطية 
RT صناعة الشيل النفطي 

RT طريقة رايز لمعالجة الغضار 

RT َطْفل مستهلك 

RT عمليات تدفق الغاز 

RT عمليات مياه حاّرة 

RT  عمليةh-oil 
RT  عمليةlofreco 

RT  عمليةntu 

RT  عمليةorc  لجسيمات متحللة نارياً في درجات
 فهرنهايت 1400حرارة أقل من 

RT  عمليةparaho بانتقال الحرارة 
RT  عمليةt3  نصف مستمرة لتقطير الزيت الحجري

 السطحي
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RT عملية إحتراق الغاز 

RT عملية أكسي معدلة في الموقع 
RT عملية استخالص بالمعوجة 

RT عملية بتروسيكس 

RT قطير الغضار المسحوق بشكل ناعم جداً عملية ت 
RT عملية تقطير الغضار بالتسخين المباشر 

RT عملية تقطير بوجود الهدروجين 

RT عملية تكاملية في الموقع 
RT عملية توسكو 

RT عملية روب لالستخالص الحراري للنفط 

RT عملية علوية 
RT عملية كيفيتر لمعالجة الغضار 

RT غاز الغضار الصفحي 

RT غضار صفحي نفطي 
RT كيروجن 

RT محاكاة متفجرة 

RT مشروع الغضار الصفحي في ريو بالنكو 
RT مشروع شيل هوايت ريفر 

RT )معالجة )في الموقع 

RT  مقايسةfischer 
RT مكامن الشيل النفطي 

RT  منشأة بحثanvil points 

RT منشآت معالجة الشيل النفطي 
RT نطاق ماهوغاني 

 صخر جاف كتيم

2000-04-12 

USE منظومات صخرية حاّرة جافة 

 صخر غير ُمدعم

2009-12-21 

صخرة ضعيفة التدعيم او التقسية بحيث تتفكك تحت الضغط 
 المفروض عليها

UF تشكيالت ضعيفة التدعيم 

BT1 بِنى جيولوجية 
RT صخور 

 صخور

NT1 صخور تركيبية 

NT1 صخور رسوبية 
NT2 أحجار رملية 

NT3 غريواق 

NT2 َحَجر غريني 
NT2 صخور فسفاتية 

NT3 فسفوريتات 

NT2 صخور كربوناتية 
NT3 حجر كلسي 

NT4 ترافرتان 

NT2 صوان 
NT2 غضاريات صفحية 

NT3 أرجيلّيت 

NT3 صخر الشيل النفطي 
NT4 غضاريات صفحية سود 

NT2 كنغلوميرات 

NT3 كالكبريتات 
NT2 لبيدات 

NT2 متبخرات 

NT1 صخور متحولة 
NT2 أمفيبوالت 

NT2 رخام 

NT2 ربنتيناتس 
NT2 شيست 

NT2 غرانوليت 

NT2 غنيس 
NT2 كوارتزيتات 

NT1 صخور نارية 
NT2 صخور بركانية 

NT3 أندسيت 

NT3 بازلت 
NT4 ديابازات 

NT3 برليت 

NT3 تراكيتات 
NT3 ريوليت 

NT3 صخور بازلتية نفلينية 

NT3 طف 
NT3 المبروفيرات 

NT4 كيمبرليت 

NT2 صخور بلوتونية صخور جوفية 
NT3 بريدوتيتات 

NT4 كيمبرليت 

NT3 بغماتيتات 

NT3 ديوريت، ديوريتات 
NT3 سيانيتات 

NT3 غابرو 

NT4 أنورتوسيت 
NT3 غرانيت 

NT4 أبليتات 

NT4 غرانوديوريت 
NT4 مونزونيت كوارتزي 

NT2 كلداسيت 

NT2 الفا 
RT أرصفة مرجانية 

RT تآثر نفايات الصخور 

RT  مائع -تآثرات صخر 
RT تربة غطائية 

RT تكتونيك 

RT حوامل مائية 
RT درنات صخرية 

RT صخر الخزان 

RT صخر الركيزة 
RT صخر غير ُمدعم 

RT صخور المصدر 

RT طبقات جيولوجية 
RT طبقات كتيمة 

RT علم الصخور 

RT فلزات 
RT قلنسوة صخرية 

RT كهوف صخرية 

RT ليتولوجيا 
RT مقياسية الضغط الجيولوجي 

RT مواد بيئية 

RT مواد قمرية 
RT ميكانيك الصخور 

RT نشأة الصخور 

RT نشوء الجبال 

RT نيازك حجرية 

 صخور المصدر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-11-10 
RT صخر الخزان 

RT صخور 

 صخور بازلتية نفلينية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 
*BT1 صخور بركانية 

RT بازلت 

 صخور بركانية

1976-03-17 
*BT1 صخور نارية 

NT1 أندسيت 

NT1 بازلت 
NT2 ديابازات 

NT1 برليت 

NT1 تراكيتات 
NT1 ريوليت 

NT1 صخور بازلتية نفلينية 

NT1 طف 
NT1 المبروفيرات 

NT2 كيمبرليت 

 صخور بلوتونية صخور جوفية

INIS: 1985-10-23; ETDE: 1980-08-12 

UF )اندساس )صخر 

UF اندساس صخري 
UF صخور جابرو القلوية 

UF صخور رسوبية اندساسية 

UF صخور مندسة 
SF اندساس 

*BT1 صخور نارية 

NT1 بريدوتيتات 
NT2 كيمبرليت 

NT1 بغماتيتات 

NT1 ديوريت، ديوريتات 
NT1 سيانيتات 

NT1 غابرو 

NT2 أنورتوسيت 
NT1 غرانيت 

NT2 أبليتات 

NT2 غرانوديوريت 

NT2 مونزونيت كوارتزي 

RT تمعدن 

 صخور تركيبية

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1981-03-13 

USE صخور تركيبية 

 صخور تركيبية

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1981-03-13 
UF صخور تركيبية 

BT1 صخور 

*BT1 مواد إصطناعية 

 صخور جابرو القلوية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 

USE صخور بلوتونية صخور جوفية 

 صخور رسوبية

BT1 صخور 

NT1 أحجار رملية 

NT2 غريواق 
NT1 َحَجر غريني 

NT1 صخور فسفاتية 

NT2 فسفوريتات 
NT1 صخور كربوناتية 

NT2 حجر كلسي 

NT3 ترافرتان 
NT1 صوان 

NT1 غضاريات صفحية 

NT2 أرجيلّيت 
NT2 صخر الشيل النفطي 

NT3 غضاريات صفحية سود 

NT1 كنغلوميرات 
NT2 كالكبريتات 

NT1 لبيدات 

NT1 متبخرات 

RT واض رسوبيةأح 

RT مستحاثات، أحافير 

 صخور رسوبية اندساسية

INIS: 1985-10-23; ETDE: 2002-06-13 

USE صخور بلوتونية صخور جوفية 

 صخور سيليسية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-02-23 
USE أحجار رملية 

 صخور طباشيرية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-06-14 

USE حجر كلسي 

 صخور فسفاتية

INIS: 1980-05-14; ETDE: 1976-10-13 

*BT1 صخور رسوبية 

NT1 فسفوريتات 

RT فسفات الكالسيوم 

RT فلزات الفسفات 
RT كربونات الكالسيوم 

 صخور كربوناتية

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1976-08-04 

*BT1 صخور رسوبية 
NT1 حجر كلسي 

NT2 ترافرتان 

RT صخر الخزان 

 صخور متبلورة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-02-09 

USE صخور متحولة 

USE صخور نارية 

 صخور متحولة

UF صخور متبلورة 

UF هورنفلسات 
BT1 صخور 

NT1 أمفيبوالت 

NT1 رخام 
NT1 سربنتينات 

NT1 شيست 

NT1 غرانوليت 
NT1 غنيس 

NT1 كوارتزيتات 

RT صخر الركيزة 
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 صخور مندسة

INIS: 1985-10-23; ETDE: 1985-11-13 
USE صخور بلوتونية صخور جوفية 

 صخور منشئية

INIS: 2000-01-11; ETDE: 1980-07-23 

USE منشأ 

 صخور نارية

UF صخور متبلورة 

BT1 صخور 

NT1 صخور بركانية 
NT2 أندسيت 

NT2 بازلت 
NT3 ديابازات 

NT2 برليت 

NT2 تراكيتات 
NT2 ريوليت 

NT2 صخور بازلتية نفلينية 

NT2 طف 
NT2 المبروفيرات 

NT3 كيمبرليت 

NT1 صخور بلوتونية صخور جوفية 
NT2 بريدوتيتات 

NT3 كيمبرليت 

NT2 بغماتيتات 
NT2 ديوريت، ديوريتات 

NT2 سيانيتات 

NT2 غابرو 
NT3 أنورتوسيت 

NT2 غرانيت 

NT3 أبليتات 
NT3 غرانوديوريت 

NT3 مونزونيت كوارتزي 

NT1 كلداسيت 
NT1 الفا 

RT صخر الركيزة 

RT ماغما 
RT مهلية 

 فُصدا

*BT1 أمراض الجلد 

RT جلد 

 صدر

1999-04-06 

UF صدر 
BT1 جسم 

NT1 َمنُِصف 

RT توتة 
RT َجنَبَة 

RT جهاز التنفُّس 

RT حجاب 

RT رئات 

RT غدد ثَْدييّة 

RT قلب 

 صدر

USE صدر 

 صدم

RT ارتدادات 

 صدمة

USE صدمة مؤثرة 

 صدمة )بيولوجية(

USE صدمة بيولوجية 

 صدمة )حرارية(

USE صدمة حرارية 

 صدمة )طبِّّية(

USE صدمة بيولوجية 

 صدمة )كهربائية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-24 
USE صدمة كهربائية 

 صدمة بيولوجية

UF )صدمة )بيولوجية 

UF )صدمة )طبِّية 
UF صدمة َرْضحيّة 

BT1 تغيَّرات مرضية 

RT إجهاد بيولوجي 
RT  ِتأق 

RT صدمة كهربائية 

RT قصور القلب 

 صدمة حرارية

UF )صدمة )حرارية 

RT إجهادات حرارية 

RT تدوير حراري 
RT معالجات حرارية 

 صدمة َرْضحيّة

USE أذيّات 

USE صدمة بيولوجية 

 صدمة كهربائية

INIS: 1999-03-30; ETDE: 1979-07-24 

UF )صدمة )كهربائية 

RT صدمة بيولوجية 

 صدمة مؤثرة

UF صدمة 

RT أذى 
RT أعطال 

RT أمواج الصدم 

RT توضيب 
RT دم  شدة الصَّ

RT ماصات الصدمات 

RT مطرقة مائية 
RT وقاية من الصواريخ 

 صدوع )جيولوجية(

INIS: 1975-11-07; ETDE: 2002-06-13 

USE صدوع جيولوجية 

 ُصُدوع الطيقان

1998-02-16 

BT1 أَْعطاب الدنا 
RT أذيّات إشعاعية 

RT بيولوجيا ُجَزْيئية 

RT تأثيرات إشعاع كيميائية 
RT تأثيرات إشعاعية 

RT تأثيرات شعاعية بيولوجية 

RT تصليح الدنا 
RT تفكك 

RT دنا 

RT رنا 
RT َمثنويّات بيريميدنية 

 صدوع جيولوجية

UF )صدوع )جيولوجية 

*BT1 كسور جيولوجية 
RT جيولوجيا 

RT جيومورفولوجيا 

RT زالزل 
RT سيسمولوجيا 

RT شقوق جيولوجية 

RT مناطق االنفطار 

 صدوع كهربائية

INIS: 1983-10-14; ETDE: 1977-01-10 

UF انهيار كهربائي 
UF ْصر َِ  دارات َق

UF )قَْصر )كهربائي 

RT أعطال 
RT أقواس كهربائية 

RT إنِِوماض 

RT تأريض كهربائي 
RT تصدّع 

 صدى السبين اإللكتروني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-29 

SEE تجاوب سبيني إلكتروني صوتي 

 صدى راديوي

*BT1 إشعاع أمواج راديوية 

 صدى سبيني

RT تجاوب مغنطيسي نووي 

 صّدامات شلشلية

RT أجهزة مراقبة تلوث الهواء 

RT آخذات عينات الهواء 

RT عدادات جسيمات تكثف 
RT مراقبة الحاللة الهوائية 

 صراصير

*BT1 شبكات األجنحة 

 صربيا

2006-11-20 
SF صربيا و مونتي نغرو 

SF يوغسالفيا 

*BT1 أوروبا الشرقية 
BT1 بلدان نامية 

RT نهر الدانوب 

 صربيا و مونتي نغرو

2004-03-08 

SEE صربيا 

SEE مونتينغرو 

 َصْرع

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1976-07-07 

*BT1 أمراض الجهاز العصبي 

 صرف

INIS: 1984-08-24; ETDE: 1980-03-29 
UF )مناطق الصرف )المائي 

UF منظومات الصرف 

RT لترقيدأحواض ا 
RT أنهار 

RT تصريف منجمي 

RT جريان الماء 
RT جريان الموائع 

RT فيضانات 

RT ماء مستهلك 
RT مستجمع األمطار 

RT هدرولوجيا 

 صرف منجمي بالحمض

INIS: 1992-03-12; ETDE: 1976-01-07 

RT استثمار منجمي 

RT تصريف منجمي 
RT تعدين الفحم الحجري 

RT تلوث المياه 

RT ث أرضي  تلوُّ
RT ضفاف مثلمة 

RT ماء مستهلك 

RT نفايات سائلة 

 صرف مياه المجارير

ETDE: 2002-06-13 

USE طرح النفايات 

USE نفايات سائلة 

 َصعَل

USE هات  تشوُّ

 صعوبة االنكسار

USE خواص االنكسار 

 صف الَدّوارات

INIS: 1993-07-19; ETDE: 1983-04-28 

*BT1 الفقاريات 

BT1 متعضيات مائية 
RT بماء عذ 

RT منظومات بيئية مائية 

 صف المغنوليّات

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1988-12-20 
UF حشائش القالّبة 

UF دغل األرنب 
UF  سالسوال كالي  )نبات حولي من الفصيلة

 السرمقية(

UF شوك روسي 
UF قوليوس 

UF نباتات من ذوات الفلقتين 

UF ياِلّدونا 
*BT1 نباتات َمْغنَوليًّة 

NT1 أرابيدوبسيس 

NT1 أشجار الباكانية 
NT1 أشجار الَحْور 

NT2 حور رجراج 

NT2 َحْور قُطني 
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NT1 أشجار الزان 

NT1 أشجار الزيتون 
NT1 أشجار القَيُقب 

NT1 أشجار الكاكاو 

NT1 أشجار الكستنة 
NT1  أشجار الميعة السائلة )التابعة لجنس

liquidambar) 

NT1 ألوان البشرة 
NT1 بلّوط 

NT1 جاتروفا 

NT1 َجَزر 
NT1 ُجميّز 

NT1 جوتة 

NT2 جوت 
NT1 جوجوبا 

NT1 حمضيات 

NT1  ّخس 
NT1 م  خشخاش ُمنّوِ

NT1 ُخفِّية 

NT1 خيار 
NT1 ديجيتاليس 

NT1 رغوة المروج 

NT1 سبانخ 
NT1 سرمقيات 

NT1 سمسم 

NT1 )سوالنم )جنس نباتي من الفصيلة الباذنجية 
NT2 بطاطا 

NT1 شجر البتوال 

NT1 شجر الكينا 
NT1 شجيرات القرام 

NT1 شوندر 

NT2 شوندر سكري 
NT1 صبّاريات 

NT1 صفصاف 

NT1 عبّاد الشمس 

NT1 فِْجل 

NT1 فَْربَيون َِ 

NT2 أشجار المطاط 
NT3 شجر المطاط 

NT3 محاصيل المطاط 

NT2 ِخروع 
NT2 ُصقالب 

NT1 فصيلة الحوذانيات 

NT1 فصيلة وردية 
NT2 فريز 

NT1 فليفلة 

NT1 قرع الجاموس 
NT1 قَْرنيّات 

NT2 أشجار السنط الكاذب 
NT2 برسيم 

NT2 )بيزم )جنس البازالء 

NT2 )فاسيولس )جنس الفاصولياء 

NT2 فصة 

NT2 فول الصويا 

NT2 فيسيا 
NT2 لوبيا 

NT2 يَْنبُوت 

NT1 كَرْنب 
NT2 ُكُرنب الرؤيسي 

NT1 ماريجوانا 

NT1 منيهوت 
NT1 نباتات البن 

NT1 نباتات الشاي 

NT1 نباتات القطن 
NT1 نباتات الَكتّان 

NT1 نباتات اليام 

NT1 نيكوتيانا 

 صفائح

1996-04-18 

RT رقاقات 

RT صفائح 
RT طريقة التنمية الذاتية 

RT طريقة الشريط إلى الشريط 

RT طريقة الشريط إلى الصفيحة 
RT طريقة الَصّب الشعرية 

RT طريقة ستيبانوف المعكوسة 

 صفائح

RT ألواح 

RT تشكيلة مستطيلة 

RT تشكيلة موشورية 
RT رقاقات 

RT شكل 

RT صفائح 

 صفائح

RT طبقات 

 صفائح )وقود(

USE صفائح الوقود 

 صفائح الجريان

UF صفائح الجريان 

*BT1 مخططات بيانية 

 صفائح الجريان

USE صفائح الجريان 

 صفائح الوقود

UF )صفائح )وقود 

*BT1 عناصر وقود 

 صفار البيض

USE بيض 

 صفاق

*BT1 أغشية مصليّة 

RT التهاب الصفاق 
RT بطن 

RT  َْحبَن 

RT حقن داخل البريتوان 
RT طحال 

RT قناة معدية معوية 

RT كبد 
RT مساريق 

 صفر إلنبعاثات الكربون الصافي 

2016-03-22 

USE حيادية الكربون 

 صفراء

1996-10-22 

*BT1 سوائل الجسم 
RT بليروبين 

RT حموض صفراوية 

RT مسلك صفراوي 

 صفصاف

INIS: 1992-01-13; ETDE: 1984-05-08 

*BT1 أشجار 

*BT1 صف المغنوليّات 

 ُصفيحات دموية

UF ُصفَْيحات دموية 

*BT1 خاليا دموية 

RT تخثّر الدم 
RT ن الصفيحات  تكوُّ

RT عوامل تخثّر الدم 

 ُصفَْيحات دموية

USE ُصفيحات دموية 

 صفيحة ريمان

1997-08-20 

UF سطح ريمان 
RT  ّدوال 

 صفير

1976-05-05 

*BT1 كورندوم 

 صفيفات الخاليا الشمسية

1992-05-29 

UF بطاريات شمسية 
*BT1 تجهيزات شمسية 

NT1 منظومات تتبع شمسي 

RT إمدادات بطاقة فوتوفولطية 
RT خاليا شمسية 

RT خاليا فوتوفلطية 

RT منشآت توليد الكهرباء الفوتوفلطية 

 صفيفات سيسمية

INIS: 1992-09-01; ETDE: 1978-12-11 
BT1 وسائل القياس 

RT تحّري سيسمي 

RT مسوحات سيسمية 
RT مصادر سيسمية 

RT )مقاييس السيسمية )الزلزالية 

RT مكاشيف سيسمية 

 صفيفات عنفات الرياح

INIS: 1992-04-08; ETDE: 1985-08-22 

UF مزارع الرياح 

RT منشآت طاقة الرياح 

 صقل

BT1 تصنيع بالمكنات 

RT سحن 

 صقل كهربائي

*BT1 تحلّل كهربائي 

*BT1 تلميع 

RT تنظيف 

 صقل كيميائي

*BT1 تلميع 

 صقل ميكانيكي

*BT1 تلميع 

 ُصقالب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-04-14 

*BT1 فَْربَيون َِ 

 صقلية

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1980-08-12 
*BT1 إيطاليا 

 صقيع

1984-04-04 

BT1 جليد 
RT إزالة التجمد 

RT تبلّور 

RT تصلب 
RT طقس 

 صالبة عتبية

UF جساءة االنقطاع الجيومغنطيسي 
RT إشعاع كوني 

RT حقل جيومغنطيسي 

 صالبة مغنطيسية

RT حقول مغنطيسية 
RT ستراتوسفير 

 ُصلْبة )العين(

USE عيون 

 صمامات

*BT1 منظمات الجريان 

NT1 صمامات األمان 

NT1 صنابير الماء 
RT إغالقات 

RT منظومات تبريد المفاعل 

RT وصالت مالءمة أنبوبية 
RT وصلة منفاخ 

 صمامات األمان

INIS: 1976-02-05; ETDE: 1985-03-12 

USE صمامات األمان 

 صمامات األمان

1986-04-04 

UF أقراص تمّزق 

UF صمامات األمان 

*BT1 صمامات 

 صمامات الموجة المرتدة

*BT1 أنابيب األمواج المكروية 

 صمغ أكاسيا

UF صمغ عربي 

*BT1 متعدد السكريدات 

RT أرابينوز 
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 صمغ الكزانتان

INIS: 2000-09-06; ETDE: 2000-02-25 
UF صمغ الكزانتوم 

*BT1 متعدد السكريدات 

 صمغ الكزانتوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-05-21 
USE صمغ الكزانتان 

 صمغ النشاء

USE ِدكسترين 

 صمغ عربي

USE صمغ أكاسيا 

 صمغيات

2000-04-12 

RT غروانيات 

 صمود الشحنة والنّدية

BT1 مبادىء الصمود 

RT  ماسكاوا -مصفوفة كوباياشي 

 صمود المعيار

UF تحويالت المقياس 

BT1 مبادىء الصمود 

RT إنستانتونات 
RT انحفاظ الشحنة 

RT  تماثلward 

RT توسع نتاج المشغَّل 
RT ثقالة فائقة 

RT شحنة مفرطة 

RT عدد باريوني 
RT عدد لبتوني 

RT غرابة 

RT كروموديناميك كمومي 
RT بوم -مفعول أهارونوف 

RT نظرية الحقول الكمومية 

RT نظرية حقل الشبيكة 
RT نماذج موحدة عيارية 

 صمود المقياس

BT1 مبادىء الصمود 

RT بُعد مقياسي 
RT سرعة الجسيمات 

RT صمود ممتثل 

 Gصمود النّدية 

BT1 مبادىء الصمود 

RT  ندّيّةg 

 صمود انعكاس الزمن

USE  الصمودt 

 صمود ترافق الشحنات

USE  )ال تغير )صمودc 

 صمود كظيم

RT مبادىء الصمود 
RT ميكانيك كمومي 

 صمود لورنتز

BT1 مبادىء الصمود 

RT تحويالت لورنتز 
RT نظرية النسبية الخاصة 

 صمود ممتثل

BT1 مبادىء الصمود 

RT بُعد مقياسي 
RT زمر ممتثلة 

RT صمود المقياس 

 صميمات البروتين الشحمي

INIS: 1992-09-18; ETDE: 1978-08-07 

*BT1 بروتينات شحمية 

RT تمائم أنزيمات 

ات مَّ َِّ  صِّ

RT أمراض قلبية وعائية 

RT أمراض وعائية 

RT إنصمام إشعاعي 
RT أوعية دموية 

RT جريان الدم 

RT دوران الدم 

 صنابير الماء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 
UF )أنابيب )ماء 

*BT1 صمامات 

RT سباكة 
RT وصالت مالءمة أنبوبية 

 صناديق

UF براميل وقود 

UF دوارق 
BT1 حاويات 

NT1 حاويات الوقود المستهلك 

 صناديق القفازات

*BT1 تجهيزات مخبرية 

RT احتواء 

RT تدبير من بُعد 
RT تدريع 

RT تسربات 

RT خاليا حارة 
RT قفازات 

RT وقاية من اإلشعاع 

 صناع مهرة

INIS: 1996-05-15; ETDE: 1978-08-07 
UF حرفيون يدويون 

BT1 مجموع الموظفين 

RT بنّاؤون 
RT مهن 

 صناعة

UF قطاع الصناعة 

SF قطاع المستخدم النهائي 
SF مناطق صناعية 

NT1 صناعة إنشائية 

NT1 صناعة األثاث 

NT1 صناعة اإلسمنت 

NT1 صناعة البالستيك 

NT1 صناعة الخزف 
NT1 صناعة الرمل النفطي 

NT1 صناعة الزجاج 
NT1 صناعة السكر 

NT1 صناعة السماد 

NT1 صناعة السيارات 
NT1 صناعة الشراب 

NT1 صناعة الشيل النفطي 

NT1 صناعة الطباعة والنشر 
NT1 صناعة الغازالطبيعي 

NT2 صناعة الغاز الطبيعي الُمسال 

NT1 صناعة الغذاء 
NT2 صناعة األلبان 

NT2 صناعة اللحوم 

NT1 صناعة الفحم 

NT1 صناعة المطاط 

NT1 صناعة المنتجات الخشبية 

NT2 صناعة الورق 
NT1 صناعة الوقود االصطناعي 

NT1 صناعة توليد طاقة كهربائية 

NT1 صناعة جيو حرارية 
NT1 صناعة شمسية 

NT1 صناعة صيد السمك 

NT1 ياحصناعة طاقة الر 
NT1 صناعة فضائية 

NT1 صناعة فلزية 

NT1 صناعة كيميائية 
NT1 صناعة معدنية 

NT1 صناعة نسيجية 

NT1 صناعة نفطية 
NT2 صناعة غاز البترول المسال 

NT1 صناعة نووية 

RT أبنية صناعية 
RT أعمال صغيرة 

RT استثمار منجمي 

RT استعمال تقاني 
RT اقتصاد معتمد على الهدروجين 

RT االتحاد الدولي لمستهلكي الطاقة الصناعية 

RT بائعو التجزئة 
RT بائعون 

RT بلدان نامية 

RT تأثيرات تقانية 

RT تسويق 

RT تصنيع 
RT تطور اقتصادي 

RT تقييم التقانة 

RT تكميل أفقي 
RT سياحة 

RT صناعيون 

RT عالقات عمل 
RT عمل تجاري 

RT مؤسسات مشتركة 

RT مسوقون 
RT منتجات ثانوية 

RT منشآت إعادة معالجة الوقود 

RT منشآت صناعية 
RT نقل التقانة 

 صناعة إنشائية

INIS: 1992-04-06; ETDE: 1977-09-19 

BT1 صناعة 

RT أبنية 

RT إنشاء 

RT بنى ذات وحدات 
RT بنّاؤون 

RT مهندسون 

RT مهندسون معماريون 

 صناعة األثاث

INIS: 1992-03-10; ETDE: 1977-07-23 

BT1 صناعة 
RT صناعة المنتجات الخشبية 

 صناعة اإلسمنت

INIS: 1994-09-13; ETDE: 1977-07-23 

BT1 صناعة 
RT إسمنت 

RT إسمنت بورتلند 

 صناعة األلبان

INIS: 1993-01-28; ETDE: 1980-01-15 
*BT1 صناعة الغذاء 

 صناعة البالستيك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-11-14 
BT1 صناعة 

RT بالستيك 

 خزفصناعة ال

INIS: 1992-05-05; ETDE: 1977-11-28 
BT1 صناعة 

RT خزف 

RT صناعة فلزية 
RT صناعة معدنية 

 صناعة الرمل النفطي

1994-09-29 

BT1 صناعة 
RT رمال نفطية 

RT صناعة فلزية 

 صناعة الزجاج

INIS: 1994-09-13; ETDE: 1977-06-02 

BT1 صناعة 

RT زجاج 
RT صناعة الشراب 

 صناعة السكر

INIS: 2000-05-08; ETDE: 1981-08-04 

BT1 صناعة 
RT ُسكروز 

RT سكريدات 

RT كتلة حيوية 

 صناعة السماد

INIS: 1993-01-28; ETDE: 1977-08-09 

BT1 صناعة 

RT زراعة 

 صناعة السيارات

INIS: 1992-03-25; ETDE: 1977-06-21 

USE صناعة السيارات 



 صناعة السيارات 476 صهر

 

 

 صناعة السيارات

INIS: 1992-03-25; ETDE: 1980-05-06 
UF صناعة السيارات 

BT1 صناعة 

RT  منظومات الدفعaaps 

 صناعة الشراب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-01-15 

BT1 صناعة 

RT صناعة الزجاج 
RT صناعة الغذاء 

RT صناعة معدنية 

 صناعة الشيل النفطي

1992-07-22 

BT1 صناعة 

RT صخر الشيل النفطي 
RT صناعة فلزية 

RT غضار صفحي نفطي 

 صناعة الطباعة والنشر

INIS: 1999-05-26; ETDE: 1979-12-10 
BT1 صناعة 

RT صناعة المنتجات الخشبية 

RT صناعة الورق 

 صناعة الغاز الطبيعي الُمسال

INIS: 1993-04-27; ETDE: 1978-06-14 

*BT1 صناعة الغازالطبيعي 

RT غاز طبيعي ُمسال 
RT منشآت إنتاج الغاز الطبيعي الُمسال 

 صناعة الغازالطبيعي

INIS: 1991-12-17; ETDE: 1975-11-28 
BT1 صناعة 

NT1 صناعة الغاز الطبيعي الُمسال 

RT غاز طبيعي 
RT قرار سياسة الغاز الطبيعي في الواليات المتحدة 

RT َمرافق غاز 

RT  مناطق غازferc 
RT منشآت معالجة الغازالطبيعي 

 صناعة الغذاء

INIS: 1992-03-18; ETDE: 1977-01-10 

BT1 صناعة 
NT1 صناعة األلبان 

NT1 صناعة اللحوم 

RT صناعة الشراب 
RT مصل الجبن 

RT مطاعم 

RT معالجة الغذاء 

 صناعة الفحم

1991-10-02 

BT1 صناعة 
RT صناعة فلزية 

 صناعة الفوالذ

INIS: 1992-03-10; ETDE: 1979-12-10 

USE صناعة معدنية 

 صناعة القلويات الكلورية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-17 

USE صناعة كيميائية 

USE كربونات الصوديوم 
USE كلور 

USE هدروكسيدات الصوديوم 

 صناعة اللحوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 
*BT1 صناعة الغذاء 

 صناعة المطاط

INIS: 1993-09-01; ETDE: 1980-05-23 
BT1 صناعة 

RT مطاطيات 

 صناعة المنتجات الخشبية

INIS: 1992-03-10; ETDE: 1978-10-30 
UF صناعة منتجات الخشب 

BT1 صناعة 

NT1 صناعة الورق 
RT خشب 

RT صناعة األثاث 

RT صناعة الطباعة والنشر 
RT علم الحراج 

RT معدّات الحصاد 

 صناعة الورق

INIS: 1992-03-10; ETDE: 1977-01-31 
*BT1 يةصناعة المنتجات الخشب 

RT خشب 

RT صناعة الطباعة والنشر 
RT علم الحراج 

RT ورق 

 صناعة الوقود االصطناعي

INIS: 1992-07-16; ETDE: 1976-10-13 
BT1 صناعة 

RT مصافي الوقود االصطناعي 

RT وقود إصطناعي 

 صناعة توليد طاقة كهربائية

INIS: 1999-06-30; ETDE: 1978-02-14 

BT1 صناعة 
RT طاقة كهربائية 

RT كهرباء نووية 

RT مجالس الوثوقية الكهربائية 
RT مرافق كهربائية 

RT معهد بحوث الطاقة الكهربائية 

RT منظومات الطاقة الكهربائية 

 صناعة جيو حرارية

INIS: 1992-05-12; ETDE: 1977-12-22 

BT1 صناعة 

RT طاقة جيوحرارية 

 صناعة شمسية

INIS: 1993-01-21; ETDE: 1977-12-22 

BT1 صناعة 

RT طاقة شمسية 

 صناعة صيد السمك

INIS: 1975-12-17; ETDE: 1976-01-26 

BT1 صناعة 
RT مسامك 

 صناعة طاقة الرياح

INIS: 1992-02-04; ETDE: 1981-07-18 

BT1 صناعة 
RT طاقة الرياح 

 صناعة غاز البترول المسال

INIS: 1993-03-10; ETDE: 1982-12-01 

*BT1 صناعة نفطية 
RT غازات نفط ُمسالة 

 صناعة فضائية

INIS: 1992-03-12; ETDE: 1977-07-23 
BT1 صناعة 

RT طائرة 

RT مركبات فضائية 

 صناعة فلزية

INIS: 1993-08-04; ETDE: 1976-11-01 

UF صناعة منجمية 

BT1 صناعة 
RT صناعة الخزف 

RT صناعة الرمل النفطي 

RT صناعة الشيل النفطي 
RT صناعة الفحم 

RT صناعة معدنية 

RT صناعة نفطية 

 صناعة كيميائية

INIS: 1977-10-17; ETDE: 1975-08-19 

UF صناعة القلويات الكلورية 
BT1 صناعة 

RT منشآت كيميائية 

 صناعة معدنية

1992-03-10 
UF صناعة الفوالذ 

BT1 صناعة 

RT خردة معدنية 
RT صاهرات المعادن 

RT صناعة الخزف 

RT صناعة الشراب 
RT صناعة فلزية 

RT مسابك 

RT معادن 

 صناعة منتجات الخشب

INIS: 1992-03-10; ETDE: 1979-01-30 

USE صناعة المنتجات الخشبية 

 صناعة منجمية

INIS: 1993-08-04; ETDE: 2002-03-28 
USE صناعة فلزية 

 صناعة نسيجية

INIS: 1998-10-13; ETDE: 1977-06-24 
BT1 صناعة 

RT أقمشة 

 صناعة نفطية

1995-04-06 
UF تعاونيات نفطية 

BT1 صناعة 

NT1 صناعة غاز البترول المسال 
RT استغالل الموارد 

RT تعرية أفقية 

RT تقسيم شاقولي 
RT تكامل عمودي 

RT تكميل أفقي 

RT صناعة فلزية 
RT ضريبة أرباح الكسب المفاجئ 

RT مصافي النفط 

RT منتجات نفطية 
RT نفط 

 صناعة نووية

BT1 صناعة 

RT إنشاء 
RT سجل اليورانيوم في الواليات المتحدة 

RT محطات االنتثار الغازي 
RT مرافق نووية 

RT منشآت إعادة معالجة الوقود 

RT منشآت تصنيع الوقود 
RT هندسة نووية 

 صناعيون

INIS: 1992-03-30; ETDE: 1978-11-14 

RT تسويق 
RT صناعة 

 صنع القرار

INIS: 1996-05-06; ETDE: 1976-08-04 

SF بحث عملياتي 
RT تحليل المتسلسالت الزمنية 

RT تحليل تفرعات القرار 

RT تخطيط 
RT تعاون إقليمي 

RT لجان استشارية 

RT متدخلون 
RT نظرية األلعاب 

 صنوبر

*BT1 أشجار 
*BT1 مخروطيات 

 صهاريج

UF ممتصات الصدمات 

BT1 حاويات 
NT1 صهاريج ذات سقف عائم 

NT1 مدّخرات هدروليكية 

RT بطانات 
RT تخزين الهدروجين 

RT تخزين حراري حساس 

 صهاريج ذات سقف عائم

INIS: 1992-07-08; ETDE: 1981-08-04 
*BT1 صهاريج 

RT منشآت تخزين 

RT نفط 

 صهر

UF )انصهار )تذويب 

BT1 تحويالت الطور 



 صهر المعادن 477 33صوديوم 

 

 

NT1 أنصهار خالئي 

NT1 صهر بواسطة الحزمة اإللكترونية 
NT1 صهر نطاقي 

RT إزالة التجمد 

RT أفران 
RT بوتقات 

RT تجّمد 

RT تدفق تعديني 
RT تذويب 

RT تسخين 

RT تسييل 
RT تصلب 

RT تلحيم 

RT خارقات تحت أرضية 
RT  َّصب 

RT صهر المعادن 

RT نقاط االنصهار 

 صهر المعادن

RT تعدين حراري 

RT صاهرات المعادن 

RT صهر 

 صهر بواسطة الحزمة اإللكترونية

*BT1 صهر 

 صهر نطاقي

UF تقنية المنطقة العائمة 
*BT1 صهر 

BT1 طرق تنمية البلّورات 

RT تنمية البلّورات 
RT طريقة الشريط إلى الشريط 

 صهورات التلحيم

USE تدفق تعديني 

 صهورات اللحام

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-08-19 
USE تدفق تعديني 

 صهورات تلحيم

INIS: 1981-08-06; ETDE: 1981-09-22 
USE تدفق تعديني 

 صهيرات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-02 

USE مفجرات 

 صهيرات )صاعقات(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-10-03 

USE مفجرات 

 صهيرات )كهربائية(

USE فواصم كهربائية 

 صهيرات )وقاية مفاعل(

USE فاصمات أمان المفاعل 

 صوابين

*BT1 مركبات عضوية أخرى 
RT حموض عضوية 

RT مستحِلبات 

RT منظفات 

 صواريخ

1996-07-16 

UF  صواريخatlas 
RT إطالق 

RT توجيه إلكتروني 

RT ذخيرة حربية 
RT صواريخ 

RT طيران فضائي 

RT عودة 

RT قذائف 

RT محركات صاروخية 

RT مركبات فضائية 
RT منظومات الدسر 

RT مواقع إطالق صواريخ 

RT وسائل مالحة بحرية 

 صواريخ

NT1 صواريخ كروز 

RT إطالق 

RT اختبار طيران 

RT دفّاعات تحكم 
RT ذخيرة حربية 

RT صواريخ 

RT عودة 
RT مركبات عودة فضائية 

RT منظومات الدسر 

RT مواقع إطالق صواريخ 
RT مواقع الصواريخ 

 atlasصواريخ 

2000-04-12 

USE صواريخ 

 صواريخ كروز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-02 

BT1 صواريخ 

 كانيكية(صواميل )مي

INIS: 1982-01-13; ETDE: 1982-02-11 

USE عناصر تثبيت 

 صوان

2000-04-12 
*BT1 صخور رسوبية 

 صوت

USE أمواج صوتية 

 صوتيات

INIS: 1999-01-20; ETDE: 1976-01-23 

NT1 صوتيات مغنطيسية 

RT أمواج صوتية 
RT تأثير صوتي ضوئي 

RT عزل صوتي 

RT ُمرّكبات الكالم 

 صوتيات مغنطيسية

1999-01-20 

BT1 صوتيات 

RT أمواج صوتية 
RT أمواج مغنطيسية صوتية 

RT أمواج هدرومغنطيسية 

 صود

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 
USE ديسموتاز فائق األكسدة 

 صوديوم

*BT1 معادن قلوية 

 18صوديوم 

2008-01-16 

*BT1 نظائر الصوديوم 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 19صوديوم 

*BT1 نظائر الصوديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 20صوديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الصوديوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 21صوديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الصوديوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 22صوديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الصوديوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 23صوديوم 

*BT1 نظائر الصوديوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

RT  23حزم صوديوم 

 24صوديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الصوديوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 25صوديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الصوديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 26صوديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الصوديوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 27صوديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الصوديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 28صوديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الصوديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 29صوديوم 

*BT1  ص المشعةناق  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الصوديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 30صوديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الصوديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 31صوديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الصوديوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 32صوديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الصوديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 33صوديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الصوديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 



 34صوديوم  478 ضبط التحات

 

 

 34صوديوم 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1984-07-10 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الصوديوم 

*BT1  ميلي ثانيةنظائر عمرها 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 35صوديوم 

INIS: 1984-02-23; ETDE: 1983-06-20 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الصوديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 37صوديوم 

2008-01-16 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الصوديوم 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 صور باإلشعاع الذاتي

USE أخيلة 

 صور شعاعية

USE أخيلة 

 صور فوتوغرافية

USE أخيلة 

 صورة شرودنغر

INIS: 1976-03-17; ETDE: 1976-01-23 

UF تمثيل شرودنغر 

RT صورة هاْيزنّبِْرغ 
RT ميكانيك كمومي 

RT نظرية الحقول الكمومية 

 صورة هاْيزنّبِّْرغ

UF تمثيل هاْيزنّبِْرغ 
RT صورة شرودنغر 

RT ميكانيك كمومي 

RT نظرية الحقول الكمومية 

 صوف

RT أقمشة 

RT ألياف 

 صوف معدني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-01 

RT ألياف 

RT عزل حراري 

 صولفسو

*BT1 محالّت عضوية 

RT عطريات 

 صومال

BT1 أفريقيا 

BT1 البالد العربية 

BT1 بلدان نامية 

 صّوات مرجعية

INIS: 1979-05-28; ETDE: 1978-09-11 

UF تجارب الصّوة المرجعية 

RT بيانات تجريبية 
RT معايرة 

RT معايير 

RT واسمات اسنادية 

 صياخد

*BT1 نشاط شمسي 

RT بقع شمسية شديدة الضياء 

RT كرة الضوء 

 صيام

UF مجاعة 

RT إجهاد بيولوجي 
RT استقالب 

RT قوت 

 صيانة

NT1 صيانة المفاعل 

RT إصالح 

RT انقطاعات الكهرباء 
RT تعديالت 

RT عملية 

RT منشآت صيانة 

 صيانة البئر

INIS: 1992-03-05; ETDE: 1981-05-18 

USE تخديم البئر 

 صيانة الضغط

INIS: 1984-12-04; ETDE: 1976-07-07 
USE ضغط 

 صيانة المفاعل

*BT1 تشغيل المفاعل 
BT1 صيانة 

RT إصالح 

RT تفتيش 

RT تفتيش أثناء خدمة 

RT ثقافة األمان 

 صيدالنيات

USE عقاقير 

 صيغ كتلية

NT1 صيغة كتلة أوكوبو 

RT كتلة 

RT نظرية الحقول الكمومية 

 صيغة إشعاع بالنك

RT إشعاع الجسم األسود 

RT ترموديناميك 

 فغنر -صيغة برايت

UF صيغة تجاوب سوية وحيدة 

RT تحليل متعدد المستويات 

RT مقاطع عرضية 

 برتراند -صيغة بوانكاريه 

1992-03-11 

RT حساب التكامالت 

RT نظرية النقل 

 شيف-هايتلر-صيغة بيث

USE هايتلر-نظرية بيث 

ند  صيغة تاوْنسِّ

USE انفراغ تاوْنِسند 

 صيغة تجاوب سوية وحيدة

USE فغنر -صيغة برايت 

 مور -رايخ صيغة 

RT تجاوب 

RT تفاعالت نووية 

 شرودينغر -صيغة رايلي 

RT نظرية االضطراب 

 صيغة رباعية

USE تعدّد الصيغة الصبغية 

 صيغة رودستام

RT تشظية 

 صيغة روزنبلوت

RT تبعثر مرن 
RT مقاطع عرضية 

RT نقل االندفاعات األربعة 

 صيغة شتيرنهايمر

RT متعددات األقطاب 

 صيغة صبغية

NT1 أحادية الصيغة الصبغية 

NT1 اختالل الصيغة الصبغية 

NT1 تعدّد الصيغة الصبغية 
NT1 ضعفانية الصيغة الصبغية 

RT طفرات جينومية 

 صيغة غروينايزن

RT معادن 

RT موصلية كهربائية 

 صيغة فايتساكر

UF  فيرمي -صيغة فايتساكر 
UF فايزاكر-عالقة بيث 

RT عدد كتلي 

RT نموذج القطرة السائلة 

 فيرمي -صيغة فايتساكر 

USE صيغة فايتساكر 

 سيرج -صيغة فيرمي 

RT عزوم مغنطيسية 

 فايتساكر -صيغة فيرمي 

USE تآثرات فيرمي 

 صيغة كاستانيولي

RT توزع زاوي 

 صيغة كتلة أوكوبو

BT1 صيغ كتلية 

RT عدودات الجسيمات 

 نيشينا -صيغة كالين 

RT مفعول كومبتون 

 صيغة كوبو

UF طريقة كوبو 

UF نظرية كوبو 

RT ميكانيك إحصائي 

 زينر -صيغة النداو 

RT تصادمات 

RT طاقة كامنة 

 فيغنر -صيغة واي 

1996-07-15 

SEE اضمحالل بيتا 

 ضابطات الرطوبة

*BT1 معدّات محتوى 
RT ضبط الرطوبة 

 ضادات الهيبارين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-20 

USE مخثّرات 

 ضادات هرمون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-20 

USE عقاقير 

 ضاغطات سواريّة كظيمة

USE  أجهزةatc 

 ضباب

INIS: 1999-03-17; ETDE: 1977-03-08 

RT بخار الماء 

RT تكثف البخار 

RT مدى الرؤية 

RT هطوالت جوية 

 ضباب )رذاذات ضبابية(

USE رذاذ 

 ضباب دخاني

INIS: 2000-05-08; ETDE: 1975-11-28 
RT تلوث الهواء 

RT كيمياء الغالف الجوي 

RT مؤكسدات كيميائية ضوئية 
RT مدى الرؤية 

 ضبط

INIS: 1975-12-09; ETDE: 2002-04-26 

USE دقّة 

 ضبط األمن

INIS: 1990-12-21; ETDE: 2002-06-13 

USE أمن 

 ضبط التحات

INIS: 1992-07-07; ETDE: 1985-09-23 

BT1 تحكم 

RT إعادة التغطية النباتية 
RT حفظ التربة 



 ضبط التلوث الضوضائي 479 ضرائب

 

 

 ضبط التلوث الضوضائي

INIS: 1992-05-05; ETDE: 1977-03-04 
*BT1 ث  مراقبة التلوُّ

RT تجهيزات مراقبة التلوث 

RT تلوث ضوضائي 
RT ضجيج 

RT مكافحة التلوث الضوضائي 

 ضبط الجودة

BT1 تحكم 
RT أخطاء 

RT أمان 

RT اختبار األداء 
RT اختبار الإتالفي 

RT اختيار المواد 

RT تفاوت 
RT تفتيش 

RT ضمان الجودة 

RT معايرة 
RT معاينة 

RT مواصفات 

RT وثوقية 

 ضبط الرطوبة

BT1 تحكم 

RT استرداد الرطوبة 
RT تكييف الهواء 

RT راحة حرارية 

RT ضابطات الرطوبة 
RT مولدات الرطوبة 

 ضبط العمليات

INIS: 1992-02-04; ETDE: 1975-12-16 

BT1 تحكم 
RT إعادة المعالجة 

RT معالجة 

RT معالجة الركاز 
RT معالجة النفايات 

 ضبط الفيضان

1999-05-12 
BT1 تحكم 

RT أنهار 

RT توليد االستطاعة 
RT سدود 

RT مناطق ساحلية 

RT منشآت توليد كهرباء مائية 

 ضبط المرور

INIS: 1992-05-04; ETDE: 1978-01-23 

BT1 تحكم 

RT َمْركبات 

 ضبط تلوث الهواء

INIS: 1991-08-07; ETDE: 1977-03-04 

SF عملية هيتاشي زوسن إلزالة النترجة 

*BT1 ث  مراقبة التلوُّ
NT1 فصل الكربون 

RT اختزال وسيطي انتقائي 

RT انحسار تلوث الهواء 
RT تجهيزات مراقبة التلوث 

RT تلوث الهواء 

RT حاويات أكياس الترشيح 
RT حراقات الحقة 

RT حّراقات تحفيزية 

RT حيادية الكربون 
RT غاسالت الغازات 

RT محوالت تحفيزية 
RT مرسبات كهراكدية 

RT منظومات إعادة جريان غاز االنفالت 

 ضجيج

NT1 ضجيج الخلفية 
NT1 ضجيج درجة الحرارة 

NT1 ضجيج راديوي 

NT2 تشويش جوي 
NT2 صافرات 

NT1 ضجيج سيسمي 

RT تأرجحات 
RT تلوث ضوضائي 

RT ضبط التلوث الضوضائي 

RT كواتم صوت البخار 

RT مكافحة التلوث الضوضائي 
RT نسبة اإلشارة إلى الضجيج 

 ضجيج )مفاعل(

USE ضجيج المفاعل 

 ضجيج الخلفية

BT1 ضجيج 
RT ضجيج راديوي 

 ضجيج المفاعل

UF )ضجيج )مفاعل 
RT تغيرات 

RT حركيات المفاعل 

RT داالت التعالق 

 ضجيج درجة الحرارة

BT1 ضجيج 

RT تبريد 

RT تغيرات 
RT عابرات 

 ضجيج راديوي

UF ضجيج كوني 

*BT1 إشعاع أمواج راديوية 
BT1 ضجيج 

NT1 تشويش جوي 

NT1 صافرات 
RT تداخل 

RT ضجيج الخلفية 

 ضجيج سيسمي

1976-10-29 

UF هزة مكروية 

BT1 ضجيج 
RT تأثيرات سيسمية 

RT تحّري سيسمي 

RT )موجات سيسمية )زلزالية 

 ضجيج كوني

USE ضجيج راديوي 

 ضخ

1999-08-26 

SF ضخ ليزري 
NT1 ضخ كهربائي 

NT2 ضخ الحزمة اإللكترونية 

NT1 ضخ نووي 
NT1 ضّخ ضوئي 

RT تخزين مضخوخ 

RT خفض سوية الموائع 
RT مداولة المواد 

RT مضخات 

RT منظومات الضخ الذاتي 

RT منظومات تدوير 

 ضخ )كهربائي(

INIS: 1995-04-10; ETDE: 2002-04-26 
USE ضخ كهربائي 

 ضخ )ليزر(

INIS: 1975-11-07; ETDE: 2002-04-26 

USE ضّخ ضوئي 

 ضخ )نووي(

INIS: 1975-11-07; ETDE: 2002-04-26 

USE ضخ نووي 

 ضخ الحزمة اإللكترونية

INIS: 1993-07-12; ETDE: 1981-08-21 

*BT1 ضخ كهربائي 

RT إثارة 

RT إصدار محثوث 

RT ليزرات 

 ضخ باالنسياق

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-11-09 
USE تسخين بتواترات عالية 

 ضخ بواسطة االنفراغ الكهربائي

INIS: 1982-07-22; ETDE: 1977-05-07 

USE ضخ كهربائي 

 ضخ كهربائي

INIS: 1995-04-10; ETDE: 1977-05-07 
UF )ضخ )كهربائي 

UF ضخ بواسطة االنفراغ الكهربائي 

BT1 ضخ 
NT1 ضخ الحزمة اإللكترونية 

RT إصدار محثوث 

RT ضخ نووي 
RT ضّخ ضوئي 

RT ليزرات 

 ضخ ليزري

INIS: 2000-03-28; ETDE: 1981-08-21 
SEE ضخ 

 ttmpضخ مغنطيسي 

USE ضخ مغنطيسي بزمن العبور 

 ضخ مغنطيسي بزمن العبور

UF تسخين زمن العبور 

UF  ضخ مغنطيسيttmp 

*BT1 تسخين بالضخ المغنطيسي 
RT ةأمواج مغنطيسية صوتية سريع 

RT تخامد النداو 

 ضخ نووي

UF )ضخ )نووي 
UF  ً  ليزرات مضخوخة نوويا

BT1 ضخ 

RT إصدار محثوث 
RT ضخ كهربائي 

RT ضّخ ضوئي 

RT )غيزرات )ليزرات غاما 
RT ليزرات 

 ضخامة

BT1 تغيَّرات مرضية 

 ضخامة الطحال

BT1 أعراض 

BT1 تغيَّرات مرضية 

RT أمراض دموية 
RT )ابيضاض الدم )لوكيميا 

RT طحال 

 ضخامة النهايات

*BT1 أمراض الغدد الصم 
RT غدة نخامية 

RT هرمون منشط جسمي 

 ضّخ ضوئي

2000-03-28 

UF )ضخ )ليزر 

BT1 ضخ 

RT إثارة 

RT إصدار محثوث 

RT ضخ كهربائي 
RT ضخ نووي 

RT طرق التجاوب المزدوج 

RT ليزرات 

 ضرائب

1997-06-19 

SF ضرائب إضافية 

NT1 ضريبة أرباح الكسب المفاجئ 
NT1 ضريبة اإلصدارات 

NT1 ضريبة القطاع 

RT ائتمانات ضريبية 
RT استخدام طرق رئيسة 

RT استخدام طرق غير رئيسية 

RT تجارة 

RT حصص مستنفذة في الواليات المتحدة 

RT حوافز مالية 

RT رسوم مالية 
RT سياسة اقتصادية 

RT ضرائب جمركية 

RT علم االقتصاد 
RT  قرار استعادة الضريبة االقتصادية في الواليات

 المتحدة



 ضرائب إضافية 480 ضغط جوي

 

 

 ضرائب إضافية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-23 
SEE رسوم مالية 

SEE ضرائب 

 ضرائب االستيراد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-06-14 
USE ضرائب جمركية 

 ضرائب جمركية

INIS: 1992-02-23; ETDE: 1978-06-14 

UF ضرائب االستيراد 
RT تجارة 

RT صادرات 
RT ضرائب 

RT مستوردات 

 ضرر إشعاعي )كيميائي(

INIS: 1976-03-02; ETDE: 2002-04-26 

USE تحلّل إشعاعي 

 ضرر جلدي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-01-21 

USE عطب التشكل 

 ضرر حفر البئر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-01-21 

USE عطب التشكل 

 نفوذيضرر 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-01-21 

USE عطب التشكل 

 ضرر نووي

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1989-11-03 
UF )أذى )نووي 

RT أذى 

RT حوادث 
RT  ميثاق فيينا للمسؤولية القانونية المدنية للضرر

 النووي

 ضرر نووي، ميثاق التعويض اإلضافي

2000-10-18 
USE اتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية 

 ضرر نووي، ميثاق المسؤولية المدنية، فيينا

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-04-17 
USE  ميثاق فيينا للمسؤولية القانونية المدنية للضرر

 النووي

 ضريبة أرباح الكسب المفاجئ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 
BT1 ضرائب 

RT أرباح 

RT صناعة نفطية 

RT  قرار استعادة الضريبة االقتصادية في الواليات

 المتحدة

 ضريبة اإلصدارات

2003-08-27 

BT1 ضرائب 

RT إعالن ريو 
RT اتفاقية باريس 

RT بروتوكول كيوتو 

RT تجارة اإلصدارات 
RT تغير مناخي 

RT ث  تلوُّ

RT دفيقات حرارية 
RT سحابات 

RT سياسة بيئية 

RT تغازات االنفال 
RT غازات الدفيئة 

RT نفايات سائلة 

RT نفايات صلبة 
RT نفايات صناعية 

 ضريبة اإلنتاج

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-03-17 

USE ضريبة القطاع 

 ضريبة القطاع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-03-17 

UF ضريبة اإلنتاج 

BT1 ضرائب 

RT نضوب الموارد 

 ضعفانية الصيغة الصبغية

BT1 صيغة صبغية 

 ضغط

INIS: 1984-12-04; ETDE: 1976-07-07 

USE ضغط 

 ضغط

INIS: 1984-12-04; ETDE: 1976-07-07 

UF إعادة الضغط 
UF صيانة الضغط 

UF ضغط 

RT تدرجات الضغط 
RT حقن المائع 

RT خفض الضغط 

RT ضغط 

RT ضواغط 

RT عابرات 

 ضغط

NT1 انضغاط مغنطيسي 
RT ضغط 

RT غازات مضغوطة 

RT نسبة الضغط 

 بار( 100 - 10ضغط ) 

2003-11-19 

USE  10-01مجال الضغط ميغا باسكال 

 بار( 10 - 1ضغط )

2003-11-19 

USE مجال الضغط كيلو باسكال 

 جو( 10 - 1ضغط )

2003-11-19 
USE مجال الضغط كيلو باسكال 

 ملي بار( 10 - 1ضغط )

2003-11-19 

USE مجال الضغط باسكال 

 جو( 100 - 10ضغط )

2003-11-19 

USE  10-01مجال الضغط ميغا باسكال 

 ملي بار( 1000 - 10ضغط )

2003-11-19 

USE مجال الضغط كيلو باسكال 

 جو( 1000 - 100ضغط )

USE  100-10مجال الضغط ميغا باسكال 

 جو( 10000 - 1000ضغط )

2003-11-19 

USE  1000-100مجال الضغط ميغا باسكال 

 جّو وما فوق( 10000ضغط )

2003-11-19 

USE مجال الضغط جيغا باسكال 

 تور3(-7.5 )-(7.5x10ضغط )

2003-11-19 
USE مجال الضغط باسكال 

 تور3(-7.5 )(7.5x10ضغط )

2003-11-19 

USE مجال الضغط كيلو باسكال 

 ضغط )إشعاع(

USE ضغط اإلشعاع 

 ضغط )بخار(

USE ضغط البخار 

 ضغط )بالزما(

USE ضغط بالزمي 

 ضغط )حرج(

USE ضغط حرج 

 ضغط اإلشعاع

UF )ضغط )إشعاع 

RT إشعاع كهرمغنطيسي 

RT ريح شمسية 

 ضغط البئر

INIS: 2000-01-24; ETDE: 1978-08-08 
UF ضغط قاع البئر 

BT1 ضغط الخزان 

RT آبار الغاز الطبيعي 
RT آبار جيوحرارية 

 ضغط البخار

UF )ضغط )بخار 

*BT1 خواص ترمودينامية 
RT جريان كنودسن 

 ضغط التشكل

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1978-09-11 
USE ضغط الخزان 

 ضغط الجريان

BT1 إجهادات 

RT لدونة 

 ضغط الخزان

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1978-09-11 

USE ضغط الخزان 

 ضغط الخزان

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1978-09-11 
USE ضغط الخزان 

 ضغط الخزان

INIS: 2000-01-24; ETDE: 1978-09-11 
UF ضغط التشكل 

UF ضغط الخزان 

UF ضغط الخزان 
UF ضغط الخزان االبتدائي 

UF ضغط الخزان السكوني 

UF ضغط رملي 
NT1 ضغط البئر 

RT تشكيالت جيولوجية 

RT حوامل مائية 
RT مكامن جوفية مضغوطة 

RT مياه جوفية 

 ضغط الخزان االبتدائي

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1978-09-11 
USE ضغط الخزان 

 ضغط الخزان السكوني

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1978-09-11 
USE ضغط الخزان 

 ضغط الدم

RT تخطيط القلب 

RT جهاز قلبي وعائي 

RT دوران الدم 

RT رنيين 

RT شرايين 
RT عوامل مضادة لفرط ضغط الدم 

RT فرط ضغط الدم 

RT نقص الضغط الشرياني 

 ضغط بارد

*BT1 كبس 

RT تصنيع على البارد 

 ضغط بالزمي

UF )ضغط )بالزما 

RT نسبة بيتا 

 ضغط جزئي

INIS: 1985-07-23; ETDE: 1981-11-10 
*BT1 خواص ترمودينامية 

RT غازات ُمذابة 

 ضغط جوي

INIS: 1992-06-30; ETDE: 1979-07-18 
RT أعاصير مضادة 

RT ذبذبة جنوبية 

RT زوابع 
RT غالف الجو األرضي 

RT قياس الضغط 



 ضغط حرج 481 طاجيكستان

 

 

 ضغط حرج

UF )ضغط )حرج 
*BT1 خواص ترمودينامية 

RT حالة فوق حرجة 

 ضغط رملي

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1978-09-11 
USE ضغط الخزان 

 ضغط عالٍ 

USE  100-10مجال الضغط ميغا باسكال 

 ضغط عال جدا  

SEE مجال الضغط جيغا باسكال 

SEE  1000-100مجال الضغط ميغا باسكال 

 ضغط قاع البئر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-08-10 
USE ضغط البئر 

 ضغط متساوي السكون الحار

2003-06-26 

USE  ّكبس حار 

 ضغط متوسط

SEE مجال الضغط كيلو باسكال 

SEE  10-01مجال الضغط ميغا باسكال 

 ضغط مسامي

INIS: 1992-07-21; ETDE: 1983-04-28 

RT إجهادات 

RT رواسب 
RT علم توازن السوائل 

RT قياس الضغط 

RT ماء خاللي 

 ضغط منخفض

SEE مجال الضغط باسكال 

SEE مجال الضغط كيلو باسكال 

 ضغط منخفض جدا  

SEE مجال الضغط باسكال 

SEE مجال الضغط ملي باسكال 

 ضغط نقطة التجّمد

USE فحص قّري 

 ضفادع

UF ضفدع رانا 

*BT1 برمائيات 

RT سلمندرات 
RT ضفادع الجبل 

 ضفادع الجبل

INIS: 1993-07-19; ETDE: 1977-09-19 
*BT1 برمائيات 

RT ضفادع 

 ضفاف مثلمة

INIS: 1992-09-01; ETDE: 1976-03-22 
*BT1 نفايات صلبة 

RT إعادة تأهيل األرض 

RT صرف منجمي بالحمض 
RT نفايات معدنية 

RT وحل الجرف 

 ضفة جاورجيوس

INIS: 1992-06-09; ETDE: 1978-12-11 
RT المحيط األطلنطي 

RT منعطف وسط األطلنطي 

 ضفدع رانا

USE ضفادع 

 ضمان الجودة

RT أمان 

RT تدقيقات 
RT ترخيص 

RT تقييم 

RT ثقافة األمان 
RT شهادة 

RT ضبط الجودة 

RT معايرة 
RT وثوقية 

 ضمانات

1998-06-10 
NT1  إجراءات الضمانات الخاصة بالوكالة الدولية

 للطاقة الذّرية

NT1 ضمانات وطنية 
RT فيزيائية أجهزة وقاية 

RT إدارة المواد النووية 

RT أنظمة الضّمان 
RT األدلة الجنائية النووية 

RT  الوكالة البرازيلية األرجنتينية لضبط المواد

 النووية
RT امتالك المواد النووية 

RT انتشار 

RT تحكم بالطاقة الذرية 
RT تفتيش 

RT تقانات ثنائية االستعمال 

RT حرف المواد النووية 
RT سدادات أمنية 

RT عناصر األمن 

RT فقد 
RT قابلية السقوط بيد األعداء 

RT كشف 

RT مادة غير محسوبة لـ 
RT محاسبة 

RT مخزونات 

RT مظاهر قانونية 
RT معاهدة حظر االختبارات النووية الشاملة 

RT معاهدة عدم االنتشار 

RT منطقة توازن المادة 
RT  الشاملةمنظمة معاهدة حظر االختبارات النووية 

RT منظومات تحديد الهوية 

RT منظومات كشف االندساس 
RT منظومات كشف الحركة 

RT نزع السالح النووي 

RT نقاط استراتيجية 

RT وقاية فيزيائية 

RT وقود فاسد 

 ضمانات

INIS: 2000-04-19; ETDE: 1979-07-24 

RT تجهيزات 

RT حماية المستهلك 
RT مظاهر قانونية 

 ضمانات القروض

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1981-01-27 

USE حوافز مالية 

 ضمانات وطنية

BT1 ضمانات 

 ضمور

BT1 تغيَّرات مرضية 

 ضهرة وسط األطلنطي

INIS: 2000-01-21; ETDE: 1977-08-09 

RT المحيط األطلنطي 

RT بِنى جيولوجية 

 ضوء

USE إشعاع مرئي 

 ضوء )بروجي(

USE ضوء بروجي 

 ضوء بروجي

USE ضوء بروجي 

 ضوء بروجي

UF )ضوء )بروجي 

UF ضوء بروجي 

*BT1 إشعاع كهرمغنطيسي 

RT إشعاع شمسي 

RT فضاء بين كوكبي 

 ضوابط التلّوث

*BT1 تنظيمات 

NT1 تلوث أعظمي مقبول 
RT ث  تلوُّ

RT تلّوث عبر الحدود 

RT تنظيمات التلوث 

 َضَوادُّ األندروجين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-20 
USE مضادات األندروجينات 

 ضواغط

RT ضغط 

RT ضواغط 
RT منظومات تبريد المفاعل 

 ضواغط

SF مكثفات 

NT1 شاحنات فائقة 
NT2 شاحنات عنفية 

NT1 ضواغط غازية 
NT1 ضواغط مغنطيسية بالزمية 

RT تصنيع عنفي 

RT شفرات الضاغط 
RT ضواغط 

RT مضخات 

RT منظومات تبريد المفاعل 
RT نفّاخات 

 ضواغط الرصّ 

INIS: 1992-08-20; ETDE: 1977-06-21 

BT1 تجهيزات 
RT  ّرص 

RT مرصوصات 

 ضواغط غازية

ETDE: 1975-09-12 
BT1 ضواغط 

RT دورة تبريد بضغط البخار 

RT غازات مضغوطة 

 ضواغط مغنطيسية بالزمية

BT1 ضواغط 

 ضياعات أومية بالزمية

USE فقد الطاقة 

 ضياعات الجسيمات

INIS: 1995-07-03; ETDE: 1983-03-24 

BT1 فقد 

RT تمزق البالزما 
RT حصر بالزمي 

RT فقد الطاقة 

RT مصب الجسيمات 

 طائرات ورقية

2007-05-16 

BT1 طائرة 

 طائرة

UF طائرة أخف من الهواء 

UF مكونات الطائرة 

UF مناطيد 
UF مناطيد موجهَّة 

NT1 حّوامات 

NT1 طائرات ورقية 
NT1 مكوكات فضائية 

NT1 مناطيد 

RT أجنحة 
RT اختبار طيران 

RT تحريك هوائي 

RT صناعة فضائية 
RT مراقبة من الجو 

RT مسح من الجو 

RT مطارات 
RT مالحة بحرية 

RT منظومات الدسر 

RT نقل جوي 

RT نقل فوق صوتي 

RT هواء 

RT وسائل مالحة بحرية 

 طائرة أخف من الهواء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-01-15 

USE طائرة 

 طاجيكستان

INIS: 1997-08-20; ETDE: 1993-04-08 

SF اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية 
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SF اتحاد الجمهوريات السوفييتية االشتراكية 

SF االتحاد السوفييتي 
BT1 آسيا 

 طاعون المواشي

INIS: 1991-09-19; ETDE: 2002-05-11 

USE أمراض فيروسية 

 طاقة

1996-01-24 

SF محتوى الطاقة 

NT1 أنطالبية حرة 
NT2 أنطالبية التشكل الحرة 

NT2 كمون األكسجين 

NT1 حرارة 
NT2 حرارة احتراق 

NT2 حرارة االمتصاص 

NT2 حرارة العمليات الصناعية 
NT3 حرارة العملية الشمسية 

NT3 حرارة عملية جيوحرارية 

NT2 حرارة النفايات 
NT1 طاقة االرتباط 

NT2 طاقة التزاوج 

NT2 ناتطاقة فصل النترو 
NT1 طاقة االنفصال 

NT1 طاقة التنشيط 
NT1 طاقة جيوحرارية 

NT1 طاقة حرة 

NT2 طاقة التشكل الحرة 
NT2 طاقة سطحية 

NT1 طاقة حركية 

NT2 طاقة عرضية 
NT1 طاقة ذاتية 

NT1 طاقة شمسية 

NT1 طاقة صافية 
NT1 طاقة عتبية 

NT1 طاقة غراي 

NT1 طاقة كامنة 
NT2 حاجز انشطاري 

NT1 طاقة كولونية 

NT1 طاقة مختزنة 
NT1 طاقة مفيدة 

NT1 طاقة نووية 

NT1  قيمةq 
RT أمن طاقي 

RT اعتماد على الطاقة 

RT ترموديناميك 
RT درجة الحرارة الفوتونية 

RT درجة حرارة أيونية 

RT درجة حرارة اإللكترونات 
RT درجة حرارة بروتونية 

RT درجة حرارة نترونية 

RT درجة حرارة نووية 

RT دوال العمل 

RT مدى الطاقة 

RT مصادر الطاقة 
RT مصادر حرارية من نظائر مشعة 

RT  االندفاع -موتّرالطاقة 

 طاقة احتياطية

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1977-06-02 
USE سعة 

 طاقة االرتباط

UF طاقة الفصل 
UF مانح إلكترونات 

UF ل اإللكترون ِِ  مستقِب

BT1 طاقة 
NT1 طاقة التزاوج 

NT1 طاقة فصل النترونات 

RT أطوال الرابطة 
RT تكافؤ 

RT دوال العمل 

RT روابط كيميائية 
RT روابط مزدوجة 

RT زاوية الرابطة 

RT طاقة كولونية 
RT قوى بين جزيئية 

RT قوى بين ذرية 

RT قوى نووية 

RT كمون التأيّن 

RT  لندن -نظرية هايتلر 
RT نقص الكتلة 

 طاقة االندماج

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-09-23 

USE مفاعالت نووية حرارية 

 طاقة االنفصال

UF طاقة التفكك 

BT1 طاقة 

RT بنية جزيئية 
RT تفكك 

RT حرارة التشكل 

 طاقة التزاوج

*BT1 طاقة االرتباط 

 طاقة التشكل الحرة

*BT1 طاقة حرة 

RT حرارة التشكل 

 طاقة التعالق

USE اقتران اإللكترونات 

 طاقة التفكك

USE طاقة االنفصال 

 طاقة التكتيل

2000-04-12 

RT تكتيل 

 طاقة التنشيط

UF تفاعلية 
UF حرارة التنشيط 

BT1 طاقة 

RT إثارة 
RT آليات تفاعل كيميائي 

RT تنشيط كيميائي 

RT حركيات التفاعل 
RT معادلة أرينوس 

 طاقة الرياح

1982-12-07 
BT1 استطاعة 

*BT1 مصادر طاقة متجددة 

RT صناعة طاقة الرياح 
RT عنفات الرياح 

 طاقة الفصل

USE طاقة االرتباط 

 طاقة المد والجزر

1982-10-29 
*BT1 مصادر طاقة متجددة 

RT مد 

RT منشآت توليد الكهرباء من المد والجزر 
RT مولدات كهرباء تعمل بالتيارات المائية 

 طاقة الموارد

INIS: 1993-04-07; ETDE: 1978-06-14 
RT فاستكشا 

RT تطوير مصادر الطاقة 

RT موارد 
RT موارد معدنية 

 طاقة بشرية

INIS: 1996-05-15; ETDE: 1976-01-23 

SF عمل 
RT تدريب 

RT توظيف 

RT مجموع الموظفين 
RT مهن 

 طاقة جيبس الحرة

USE أنطالبية حرة 

 طاقة جيبس الحرة للتشكل

INIS: 1976-03-25; ETDE: 1976-05-17 

USE أنطالبية التشكل الحرة 

 طاقة جيوحرارية

BT1 طاقة 
*BT1 مصادر طاقة متجددة 

RT براكين 

RT تدفئة جيو حرارية 
RT جيولوجيا 

RT حقول جيوحرارية 

RT صناعة جيو حرارية 
RT قشرة األرض 

RT محطات طاقة جيو حرارية 

RT ينابيع حارة 

 طاقة حرة

UF )طاقة حرة )هلمهولتز 

UF ةطاقة هلمهولتز الحر 

*BT1 خواص ترمودينامية 
BT1 طاقة 

NT1 طاقة التشكل الحرة 

NT1 طاقة سطحية 
RT ألفة 

 طاقة حرة )جيبس(

USE أنطالبية حرة 

 طاقة حرة )هلمهولتز(

USE طاقة حرة 

 طاقة حركية

BT1 طاقة 

NT1 طاقة عرضية 
RT اندفاع خطي 

RT اندفاع زاوي 

RT انشطار بارد 
RT حركة 

RT دالة الغرانجي 

RT سرعة 
RT سرعة الجسيمات 

RT طاقة كامنة 

RT عزم العطالة 

RT ِكرما 

RT مبرهنة المماتنة 

 طاقة حركية مائية

2008-12-24 

طاقة كهربائية يتم توليدها من تحريك الماء بدون سدود او 
بنيات اخرى تستخدم في منشآت الطاقة المائية التقليدية. من 

 اجل االخيرة، استخدم طاقة هدروكهربائية

*BT1 اقة كهربائيةط 

*BT1 مصادر طاقة متجددة 
RT تيارات مائية 

RT مولدات كهرباء تعمل بالتيارات المائية 

 طاقة ذاتية

BT1 طاقة 
RT إلكترديناميك كمومي 

 طاقة ذرية

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1980-05-06 

USE طاقة نووية 

 طاقة سطحية

1999-10-20 

BT1 خواص سطحية 
*BT1 طاقة حرة 

RT توتر سطحي 

 طاقة شمسية

BT1 طاقة 
*BT1 مصادر طاقة متجددة 

RT إشعاع شمسي 

RT الشمس 
RT تدفئة شمسية 

RT حقوق شمسية 

RT صناعة شمسية 
RT عمارة طاقة شمسية 

RT مختبر الطاقة المتجددة الوطني 

 طاقة صافية

2000-04-12 
BT1 تحليل الطاقة 

BT1 طاقة 

RT استهالك الطاقة 
RT حساب الطاقة 

RT كفاءة 

RT مردود الطاقة 
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RT مكافئ بديل الطاقة 

RT ناتج الطاقة 

 طاقة صفرية لمفاعل تجريبي حارّ 

1993-11-08 

USE  مفاعلhero 

 طاقة عتبية

BT1 طاقة 
RT تآثرات 

RT تبعثر 

RT تفاعالت نووية 

 طاقة عرضية

INIS: 1989-04-20; ETDE: 1989-01-26 

*BT1 طاقة حركية 
RT أطياف الطاقة 

RT اندفاع عرضاني 

RT تآثرات الجسيمات 

RT تفاعالت نووية 

RT توزع زاوي 

RT ال تجانس 

 طاقة غراي

2004-11-02 

USE طاقة غراي 

 طاقة غراي

2004-11-02 
UF طاقة غراي 

SF محتوى الطاقة 

BT1 طاقة 
RT حساب الطاقة 

 طاقة فصل النترونات

*BT1 طاقة االرتباط 
RT نترونات 

 طاقة فعالة )تشعيع داخلي(

USE تشعيع داخلي 

USE توزعات جرعة مكانية 

 طاقة كامنة

BT1 طاقة 

NT1 حاجز انشطاري 

RT دالة الغرانجي 
RT  زينر -صيغة النداو 

RT طاقة حركية 

RT كمونات 

 طاقة كهربائية

1996-07-16 

BT1 استطاعة 
NT1 استطاعة دون الذروة 

NT1 طاقة حركية مائية 

NT1 ربائية فائضةطاقة كه 
NT1 قدرة كهرمائية 

RT )إدارة الحمولة )الكهربائية 

RT إدارة الطاقة في المنطقة الغربية 
RT إدارة الكهرباء الجنوبية الشرقية 

RT إدارة الكهرباء الجنوبية الغربية 

RT إدارة طاقة أالسكا 
RT إدارة طاقة بونفيل 

RT تخزين متبعثر وتوليد 

RT تسعير التكلفة الهامشية 
RT تسعير في أوقات اإلستخدام 

RT تعرفة حمولة الذروة 

RT توليد االستطاعة 
RT توليد كهرباء في الموقع 

RT خطوط نقل الطاقة الكهربائية 

RT دورات مشتركة 
RT صناعة توليد طاقة كهربائية 

RT طلب على الطاقة الكهربائية 

RT عوامل الطلب 
RT فواقد االستطاعة 

RT قياس رئيسي 

RT كامن الطاقة الكهربائية 
RT كهرباء 

RT كهرباء نووية 

RT مرافق عامة 
RT مرافق كهربائية 

RT معهد بحوث الطاقة الكهربائية 

RT مقاييس االستطاعة 

RT منابع التغذية الكهربائية 
RT منشآت الطاقة الكهربائية 

RT  أمبير -منظومات تحكم تفاعلية فولط 

RT نقل الطاقة الكهربائية 
RT ت تغذية السفينة الفضائية بالطاقةوحدا 

 طاقة كهربائية فائضة

INIS: 1993-06-09; ETDE: 1984-02-10 

*BT1 طاقة كهربائية 
RT إعادة بيع 

RT مرافق كهربائية 

 طاقة كولونية

BT1 طاقة 
RT  شيفر -شذوذ نولن 

RT طاقة االرتباط 

 طاقة مختزنة

*BT1 خواص ترمودينامية 

BT1 طاقة 

RT دارات الصهاريج 

 طاقة مفيدة

INIS: 1980-02-26; ETDE: 1980-03-29 

BT1 طاقة 

RT ترموديناميك 

 طاقة نظيفة

2007-09-06 

SEE مصادر طاقة متجددة 

 طاقة نووية

UF طاقة ذرية 

BT1 طاقة 

RT منشآت الكهرياء النووية 

 طاقة هلمهولتز الحرة

USE طاقة حرة 

 طب

UF طب باطني 

NT1 جراحة 
NT2 استئصال التوتة 

NT2 استئصال الحنجرة 

NT2 استئصال الغدة الدرقية 
NT2 استئصال الكلوة 

NT2 استئصال المعدة 

NT2 استئصال النخامى 
NT2 جراحة الّرأْب 

NT2 خصاء 

NT2 قَْطع الطحال 
NT2 قطع الكبد 

NT2 قَْطُع الكظر 

NT1 طب األطفال 

NT1 طب االسنان 

NT1 طب الجهاز العصبي 
NT1 طب العيون 

NT1 طب بيطري 

NT1 طب صناعي 
NT1 طب مداري 

NT1 طب نووي 

NT2 راديولوجيا 
NT3 تصوير شعاعي حيوي طبي 

NT4 تصوير أيونوغرافي 

NT4 تصوير الكلية 
NT4 قياس الكثافة العظمية 

NT4 كشف الفلورة 

NT3 معالجة إشعاعية 
NT4 المعالجة بحزمة إشعاعية خارجية 

NT4 تحميل الحق 

NT4 عالج من قرب 
NT5 إنصمام إشعاعي 

NT4  معالجة شعاعية موجهة بالتصوير الطبقي

 المحوري
NT4 معالجة مناعية شعاعية 

NT4 معالجة نترونية 

NT5 معالجة باألسر النتروني 
NT1 طب وقائي 

NT1 علم األمراض النسائية والتوليد 

NT1 علم االستشفاء بالحمامات 
NT1 علم الدمويات 

NT1 معالجة 

NT2 إسعاف أّولي 
NT2 عالج جيني 

NT2 عالج كيميائي 

NT2 معالجة إشعاعية 
NT3 المعالجة بحزمة إشعاعية خارجية 

NT3 تحميل الحق 

NT3 عالج من قرب 
NT4 إنصمام إشعاعي 

NT3  معالجة شعاعية موجهة بالتصوير الطبقي

 المحوري
NT3 معالجة مناعية شعاعية 

NT3 معالجة نترونية 

NT4 لنترونيمعالجة باألسر ا 
NT2 معالجة بعد تشعيعية 

NT2 معالجة مشتركة 

NT2 معالجة مناعية 
NT3 معالجة مناعية شعاعية 

NT2 نقل الدم 

NT1 وخز إبري 
RT أمراض 

RT استخدامات تشخيصية 

RT بيولوجيا 
RT تبنيج 

RT تزويدات طبية 

RT تشخيص 
RT تقنيات تشخيصية 

RT علم األمراض 

RT مرضى 
RT مستشفيات 

RT ِمالك طبي 

RT منظمة الصحة العالمية 

 طب األطفال

BT1 طب 

RT أطفال 

RT تشوهات خلقية 

 طب االسنان

BT1 طب 

RT أسنان 
RT نَْخر 

 طب التوليد

USE علم األمراض النسائية والتوليد 

 طب الجهاز العصبي

BT1 طب 
RT أمراض الجهاز العصبي 

 طب العيون

BT1 طب 
RT أمراض أعضاء الحس 

RT عيون 

 طب باطني

USE طب 

 طب بيطري

BT1 طب 

RT حيوانات 

 طب صناعي

BT1 طب 

RT أمان مهني 

RT أمراض مهنية 
RT حوادث 

RT شروط العمل 

RT مجموع الموظفين 
RT وقاية من اإلشعاع 

 طب مداري

BT1 طب 

RT مناطق مدارية 

 طب نووي

UF )تشخيص إشعاعي )نوكليدات إشعاعية 

BT1 طب 

NT1 راديولوجيا 
NT2 عاعي حيوي طبيتصوير ش 

NT3 تصوير أيونوغرافي 

NT3 تصوير الكلية 
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NT3 قياس الكثافة العظمية 

NT3 كشف الفلورة 
NT2 معالجة إشعاعية 

NT3 المعالجة بحزمة إشعاعية خارجية 

NT3 تحميل الحق 
NT3 عالج من قرب 

NT4 إنصمام إشعاعي 

NT3  معالجة شعاعية موجهة بالتصوير الطبقي
 المحوري

NT3 معالجة مناعية شعاعية 

NT3 معالجة نترونية 
NT4 معالجة باألسر النتروني 

RT تشخيص 

RT تصفية 
RT تقنيات االقتفاء 

RT تقنيات تشخيصية 

RT كاميرات بوزيترونية 
RT كاميرات غاما 

RT مركبات موسومة 

RT مستحضرات صيدالنية شعاعية 
RT مسح النظائر المشعة 

RT مسح وميضي 

RT نظائر مشعة 

 طب وقائي

UF القاء 

BT1 طب 

RT بيئة 
RT تفتيش 

RT حوادث 

RT صحة عامة 
RT علم األوبئة 

RT فحوص طبيّة 

RT مخاطر صحية 
RT َمْسح طبي 

RT مناعة 

RT وقاية من اإلشعاع 

 طباخات شمسية

2000-04-12 

*BT1 تجهيزات شمسية 
RT طهي شمسي 

 طباعة الستانسيل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-27 

*BT1 تكسية سطحية 
RT تقنيع 

RT ُكسوات 

 طبخ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 
SEE معالجة الغذاء 

 طبخ )الطعام(

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 
USE معالجة الغذاء 

 طبشور

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 

USE كلسيت 

 طبقات

RT بطانات 

RT بنى ذات قباب 

RT بُنى ميكانيكية 
RT تغطيات 

 طبقات

NT1 طبقات حدودية 
NT2 طبقة كشط بالزمي 

NT1 طبقة األوزون 

NT1 طبقة النضوب 
RT أغشية 

RT تطبّق 

RT ركازات 
RT صفائح 

RT علم الطبقية 

 طبقات )احتواء(

USE طبقات حماية 

 Nطبقات 

INIS: 1979-11-02; ETDE: 1978-10-23 
UF ( طبقات ذريةn) 

BT1 كترونيةبنية إل 

 طبقات الفحم الحجري

INIS: 1991-10-01; ETDE: 1978-05-03 
*BT1 مكامن الفحم الحجري 

RT طبقات جيولوجية 

RT طبقات مائلة 
RT ولوج  المياه 

 طبقات تدوير مميّعة

INIS: 1993-02-18; ETDE: 2002-06-13 
USE أسّرة مميَّعة 

USE منظومات تدوير 

 طبقات جيولوجية

1975-12-09 

BT1 بِنى جيولوجية 

NT1 صخر الركيزة 

NT1 طبقات مائلة 
NT1 قلنسوة صخرية 

RT تشكيل تشاتانوغا 

RT تطبّق 
RT حركة الطبقات 

RT صخور 

RT طبقات الفحم الحجري 
RT علم الطبقية 

 طبقات حدودية

BT1 طبقات 

NT1 طبقة كشط بالزمي 
RT أمواج سطحية بالزمية 

RT تروبوبوز 

RT تقريب روْسالند 

RT الموائع جريان 

RT عدد براندتل 

RT عدد رينولدز 
RT لت  عدد نّسِ

RT غمد بالزمي 
RT فاصل بالزمي 

 طبقات حماية

UF )طبقات )احتواء 

BT1 احتواء 

 طبقات ذرية

USE بنية إلكترونية 

 (kطبقات ذرية )

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-08-24 

USE  طبقةk 

 (lطبقات ذرية )

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-08-24 

USE  طبقةl 

 (mطبقات ذرية )

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-08-24 

USE  طبقةm 

 (nطبقات ذرية )

INIS: 1979-11-02; ETDE: 1978-10-23 
USE  طبقاتn 

 طبقات صخرية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-09-12 
RT تخزين بارد 

RT تخزين حراري حساس 

RT خزن حراري 

 طبقات كتيمة

1992-06-05 

RT خزانات المياه 

RT صخور 
RT مياه جوفية 

 طبقات مائلة

INIS: 1992-07-21; ETDE: 1980-03-29 

*BT1 طبقات جيولوجية 
RT رواسب جيولوجية 

RT طبقات الفحم الحجري 

 طبقات مثبتة

INIS: 1992-03-02; ETDE: 2001-01-23 
USE طبقات محشوة 

 طبقات محشوة

INIS: 1992-03-02; ETDE: 1992-04-01 

UF طبقات مثبتة 
RT أسّرة مميَّعة 

RT طبقة تميّع 

 eطبقة 

USE  منطقةe 

 F1طبقة 

*BT1  منطقةf 

 F2طبقة 

*BT1  منطقةf 

 Kطبقة 

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-08-24 

UF ( طبقات ذريةk) 

BT1 بنية إلكترونية 

 Lطبقة 

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-08-24 

UF ( طبقات ذريةl) 
BT1 بنية إلكترونية 

 Mطبقة 

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-08-24 

UF ( طبقات ذريةm) 
BT1 بنية إلكترونية 

 طبقة األوزون

INIS: 1983-02-03; ETDE: 1979-05-03 

BT1 طبقات 

RT تغير مناخي 

RT ستراتوسفير 

RT كربونات الكلور والفلور 

 طبقة التربة العليا

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 

USE أتربة 

 طبقة النضوب

INIS: 1992-05-28; ETDE: 1980-03-04 

UF طبقة حاصرة 

UF طبقة شحن فضائية 
SF طبقة حاجزة 

BT1 طبقات 

RT أجهزة شبه موصلة 
RT ترانزستورات الحاجز السطحي 

RT خاليا شمسية 

RT مكاشيف الحاجز السطحي 

RT مواد شبه موصلة 

 طبقة تميّع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-02-14 
RT أسّرة مميَّعة 

RT طبقات محشوة 

 طبقة حاجزة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-04 
SEE طبقة النضوب 

 طبقة حاصرة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-04 

USE طبقة النضوب 

 طبقة شحن فضائية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-04 

USE طبقة النضوب 

 يطبقة كشط بالزم

1983-09-06 

*BT1 طبقات حدودية 

RT بالزما 
RT شوائب بالزمية 

 طبوغرافيا

RT أراٍض مكسرة 

RT أودية ضيقة 
RT خرائط 
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RT كوكب األرض 

RT ميزات الموقع 

 طبولوجيا

UF نظرية كوبورديزم 

BT1 رياضيات 

NT1 طبولوجيا تفاضلية 
RT أبعاد 

RT انضواء صامد 

RT تحضير المصورات الطبولوجية 
RT تحليل شامل 

RT دورية 

RT كسرانيات 
RT مبدأ هولوغرافي 

RT متنوعات رياضياتية 

RT نظرية الرسم البياني 

 طبولوجيا تفاضلية

*BT1 طبولوجيا 

RT تطبيق ليفي 

RT توّرق طبولوجي 
RT عات ملساء  متنّوِ

 طحال

*BT1 أعضاء 
RT أمراض الجهاز المناعي 

RT بطن 

RT بَْلعَميّات 
RT تشّكل الدم 

RT تكوين مستعمرات طحالية 

RT جهاز بطاني شبكي 
RT جهاز لمفي 

RT خاليا الطحال 

RT دوران الدم 
RT صفاق 

RT ضخامة الطحال 

RT قَْطع الطحال 

 طحالب

1997-06-19 

BT1 نباتات 

NT1 أشنات 
NT1 خس البحر 

NT1 طحالب حمراء 

NT2 طحالب حمراء 
NT1 طحالب وحيدة الخلية 

NT2 سينيدسموس 

NT2 كالميدوموناس 
NT2  ّكلوريال 

NT2 يوغلينا 

NT1 طحلبيات ملونة 
NT2 فَْوقس 

NT2 الميناريا 

NT2 مشطورات 

NT1 نوع من الطحالب 

NT2 أسيتابوالريا 
NT2 سينيدسموس 

NT2 كالميدوموناس 

NT2  ّكلوريال 
NT2  ّنيتال 

RT اتّساخ بيولوجي 

RT تغذية حقيقية 
RT جسيمات فيكوبيلية 

RT عوالق نباتية 

RT مبيدات الطحالب 
RT متعضيات مائية 

 طحالب حمراء

*BT1 طحالب حمراء 

 طحالب حمراء

INIS: 1991-12-13; ETDE: 1988-12-20 
*BT1 طحالب 

NT1 طحالب حمراء 

 طحالب زرقاء مخضرة

INIS: 1983-02-03; ETDE: 1983-03-07 

USE سيانوبكتريا 

 طحالب ُعيينية

INIS: 1991-12-13; ETDE: 1988-12-20 
BT1 نباتات 

NT1 يوغلينا 

 طحالب نهرية

INIS: 1993-07-12; ETDE: 1977-04-12 
USE فّواقات 

 طحالب وحيدة الخلية

*BT1 طحالب 

BT1 متعّضات دقيقة 
NT1 سينيدسموس 

NT1 كالميدوموناس 

NT1  ّكلوريال 
NT1 يوغلينا 

RT عوالق 

 طحلبيات

INIS: 1991-12-13; ETDE: 1989-06-01 

BT1 نباتات 

NT1 حزاز 

 طحلبيات ملونة

INIS: 1991-12-11; ETDE: 1988-12-20 

*BT1 طحالب 

NT1 فَْوقس 
NT1 الميناريا 

NT1 مشطورات 

 طحن

BT1 تصنيع بالمكنات 
RT )آالت طحن )مطاحن 

RT تقشير آلي 

 طحين

BT1 غذاء 

RT حبوب 

RT خبز 

 طرائق التجانس

INIS: 1981-06-19; ETDE: 1981-08-04 

BT1 طرق الحساب 

RT رونيتدفق نت 
RT معادلة انتثار النترونات 

RT مفاعيل المتجانسة 

RT نظرية النقل النتروني 
RT وسطاء شبيكة المفاعل 

 طرح )النفايات(

USE طرح النفايات 

 طرح الكربون

2009-01-28 

مجموع االنبعاثات الغازية من البيوت البالستيكية من قبل 
 شخص، منظمة، منشأة، حدث، منتج أو اجراء

RT اتفاقية باريس 

RT بروتوكول كيوتو 

RT تأثيرات بيئية 
RT تجارة اإلصدارات 

RT ثنائي أكسيد الكربون 

RT حيادية الكربون 
RT دورة الكربون 

RT غازات الدفيئة 

RT فصل الكربون 
RT مفعول الدفيئة 

 طرح النفايات

UF تخزين نهائي 

UF )تصريف )النفايات 
UF صرف مياه المجارير 

UF يات(طرح )النفا 

*BT1 إدارة النفايات 
NT1 إطراح مكدّس 

NT1 إطالق بسوية األرض 

NT1 تخزين أرضي 
NT1 طرح بحري 

NT1 طرح تحت أرضي 

NT1 طرح نفايات غير مشعة 
NT1 مدافن نفايات صحية 

NT1 ِمَكّب نُفايات مشعّة 

RT إعادة الحقن 
RT تخزين النفايات 

RT تكسير هدروليكي 

RT عصارات مستهلكة 

RT قرارات التخلص من النفايات 

RT مشروع سولت فولت 
RT مظاهر عالمية 

RT معالجة النفايات 

RT موارد مالية فائضة في الواليات المتحدة 
RT نفايات 

RT نفايات حاللية هوائية 

RT نفايات سائلة 
RT نفايات صلبة 

RT نفايات غازية 

 طرح بحري

UF طرح في البحر 
*BT1 طرح النفايات 

RT  آلية االستشارات و المراقبة متعددة األطراف

 oecdحول طمر النفايات المشعة في البحر 
RT تعاظم الغضار 

RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 

RT  ميثاق لندن حول منع التلوث البحري بواسطة

 الفضالت والمواد األخرى

 طرح تحت أرضي

SF دفن النفايات 

*BT1 طرح النفايات 
RT آبار طرح النفايات 

RT إعادة الحقن 
RT إمالء 

RT تخزين أرضي 

RT تعاظم الغضار 
RT حفر اآلبار 

RT غازات 

RT غضار اوبالي 
RT غطاء نباتي 

RT قبة ملح في غورلبن 

RT مكامن ملحية 
RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 

RT منجم ركاز كونراد 

RT )منجم ملح األّس )في ألمانيا 
RT منجم مورسليبين سولت 

RT منشآت تحت أرضية 

RT موصلية مائية 

 طرح في البحر

USE طرح بحري 

 طرح نفايات غير مشعة

ETDE: 1991-01-15 

UF طرح نفايات غير مشعة 
*BT1 إدارة النفايات غير المشعة 

*BT1 طرح النفايات 

RT دفيقات كيميائية 
RT قرارات التخلص من النفايات 

 طرح نفايات غير مشعة

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-04-16 
USE طرح نفايات غير مشعة 

 طرطورات

BT1 أمالح حمض الكربوكسيل 

NT1  ّملح روشل 

 ُطرق

1992-03-05 

UF شوارع 

UF طرق سريعة 
RT أرصفة 

RT تجميع في سيارة 
RT جسور 

RT  مركبات كهربائية تسير على طرق مغذاة

 بالكهرباء
RT مشاركة في ركوب السيارة 

RT نقل 

RT نقل بواسطة الطرق البرية 

 ق )مناجم(ُطرُ 

INIS: 1993-03-15; ETDE: 1978-05-03 

USE أنفاق منجمية 

 طرق االنعراج

NT1 طريقة البلورة الدوارة 
NT1  شيرر -طريقة ديباي 

NT1 طريقة الِوه 
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RT شبيكات بلّورية 

RT طريقة باترسون 
RT طريقة شولتز 

RT علم البلّورات 

RT  مقاييس انعراج أشعة- x 

 طرق التجاوب المزدوج

INIS: 1977-03-01; ETDE: 1977-04-12 

RT تجاوب إلكتروني نووي مزدوج 

RT تجاوب سبيني إلكتروني 
RT  إلكترون -تجاوب مزدوج إلكترون 

RT تجاوب مغنطيسي نووي 

RT ضّخ ضوئي 
RT مطيافية االمتصاص 

RT مفعول زيمان 

 طرق التطابق

BT1  ّتقنيات العد 
NT1 طريقة الفوتونات الموسومة 

NT1 فية التطابقمطيا 

RT تزامن 
RT دارات التطابق 

RT كاميرات بوزيترونية 

 طرق التغيرات

BT1 طرق الحساب 

NT1  إجراءاتhsk 

NT1 طريقة المجوعة المجاوبة 
NT1 طريقة تابعيات الكثافة 

NT1 طريقة شفينغر التغييرية 

RT أمثَلَة 
RT داليّات 

RT رياضيات 

RT طريقة ريتز 
RT نظرية النقل النتروني 

 طرق الحساب

INIS: 1996-07-08; ETDE: 1975-11-11 

NT1 برمجة خطية 
NT1 برمجة ديناميكية 

NT1 برمجة الخطية 

NT1 تقدير إحتمالي 
NT1 تقدير ُمَحتَّم 

NT1 تقريبات 

NT2 تقريب  شبه التجانس 
NT2  تقريبfsc 

NT2  تقريبwkb 

NT2 تقريب األطوار العشوائية 
NT2 تقريب االندفاع 

NT2 تقريب الزوج المكسور 

NT2 تقريب السلّم 
NT2 تقريب الفوتونات المكافئة 

NT2 تقريب القطب الواحدي 

NT2 كرامرز -تقريب برينكمان 

NT2 تقريب بورن 

NT3 تقريب األقنية المقترنة لبورن 
NT3 تقريب الموجة المشوهة لبورن 

NT2 أوبنهايمر-تقريب بورن 

NT2 تقريب بيد 
NT2 تقريب توموناغا 

NT2 تقريب ديراك 

NT2 تقريب روْسالند 
NT2 تقريب فجائي 

NT2 تقريب كظيم 

NT2 تقريب ال كظيم 
NT2 تقريب مركز التوجيه 

NT2 تقريب مسار الخط المستقيم 

NT2 تقريب من المرتبة الصفر 
NT2 تقريب نصف كالسيكي 

NT2 طريقة التوافقيات الكروية 

NT3  تقريب-p1 
NT3  تقريب-p2 

NT3  تقريب-p3 

NT2  فوك -طريقة هارتري 
NT1 طرائق التجانس 

NT1 طرق التغيرات 

NT2  إجراءاتhsk 
NT2 طريقة المجوعة المجاوبة 

NT2 طريقة تابعيات الكثافة 

NT2 طريقة شفينغر التغييرية 

NT1 طرق تكرارية 

NT2 طريقة الفروق المحدودة 
NT2  كوتا -طريقة َرْنج 

NT2  بتروف -طريقة غاِلركين 

NT2  نيوتنطريقة 
NT1  طريفة توافقيات- k 

NT1  طريقةlcao 

NT1  طريقةn-d 
NT1 طريقة أوِسن 

NT1  موسخيليشفيلي -طريقة أومنِس 

NT1 طريقة إيفون 
NT1 طريقة احتمال التصادم 

NT1 طريقة الترتيبات المتقطعة 

NT1 طريقة التصادمات الثنائية 
NT1 طريقة التصادمات المتعددة 

NT1 طريقة التوسع العقدي 

NT1 طريقة الديناميك الجزيئي 
NT1 طريقة العزوم 

NT1 طريقة العناصر المحدودة 

NT2 طريقة العناصر الحدية 
NT1 طريقة الفروق المترافقة 

NT1 طريقة الِكتْبة 

NT1 طريقة المدارات الجزيئية 
NT1 طريقة المولِّد اإلحداثي 

NT1  طريقة النقطة السرجية )طريقة االنحدار

 األعظمي(
NT1 طريقة باترسون 

NT1 طريقة بروكنر 

NT1 طريقة بوغولوبوف 
NT1  دانكوف -طريقة تام 

NT1  لو -طريقة تشو 

NT1 طريقة ريتز 
NT1  ِريسْ  -كالين  -طريقة ريدبِْرغ 

NT1 طريقة سالتر 

NT1 طريقة فاينمان 

NT1  زايتس -طريقة فيغنر 

NT1 شاندراسيخار -ريقة فيك ط 

NT1 طريقة ليابونوف 
NT1 طريقة مصفوفة االستجابة 

NT1 طريقة مصفوفة االنتقال 

NT1 طريقة مونت كارلو 
RT تحليل الحساسية 

RT حل  عددي 

RT حلول رياضياتية 
RT خوارزميات 

RT طرق القياس 

 طرق القياس

NT1 تصوير حراري 

NT2 تصوير حراري باألشعة تحت الحمراء 

NT1 )قياس التفلطحية )الستقطاب الضوء 
RT تجربة شتيرن وغيرالخ 

RT تفريق الجسيمات 

RT تقييمات مقارنة 
RT طرق الحساب 

RT قياس التواتر 

RT قياس الجرعة 
RT قياس رئيسي 

RT معايرة 

RT واسمات اسنادية 

 طرق النقل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-09-15 

USE طرق النقل 

 طرق النقل

INIS: 1984-01-18; ETDE: 1983-09-15 

UF طرق النقل 

RT إخالء 
RT مناطق خارجية 

RT نقل النفايات 

RT نقل بسكة الحديد 
RT نقل بواسطة الطرق البرية 

 طرق تكرارية

BT1 طرق الحساب 

NT1 طريقة الفروق المحدودة 
NT1  كوتا -طريقة َرْنج 

NT1  بتروف -طريقة غاِلركين 

NT1 طريقة نيوتن 

RT حل  عددي 

RT رياضيات 

 طرق تنمية البلّورات

INIS: 1996-04-15; ETDE: 1980-02-11 

UF  طريقة التنميةlass 

UF طريقة تنمية صفيحة السيلسيوم المنخفضة الزاوية 
NT1 تنضيد 

NT2 تنضيد بالحزم الجزيئية 

NT2 تنضيد في الطور السائل 
NT2 تنضيد في طور البخار 

NT1 صهر نطاقي 

NT1  طريقةefg 
NT1 طريقة التنمية الذاتية 

NT1 طريقة الشريط إلى الشريط 

NT1 طريقة الشريط إلى الصفيحة 
NT1 طريقة الَصّب الشعرية 

NT1 طريقة المباِدالت الحرارية 

NT1 طريقة بريدغمان 

NT1 طريقة تشوكرالسكي 

NT1 طريقة ستوكبارغر 

NT1 طريقة ستيبانوف المعكوسة 
NT1 طريقة فرنوي 

RT تنمية البلّورات 

 طرق سريعة

1992-03-05 

USE ُطرق 

 K -طريفة توافقيات 

1978-11-24 
BT1 طرق الحساب 

RT بنية نووية 

 طريق ثمانيّ 

USE نموذج الثمانية 

 abmrطريقة 

2002-11-14 

USE تجاوب مغنطيسي 
USE حزم ذرية 

 cnطريقة 

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1984-05-10 

USE توافقيات كروية 

 DSAة طريق

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1980-01-24 

UF طريقة توهين انزياح دوبلر 

BT1  ّتقنيات العد 
RT مدة الحياة 

RT مفعول دوبلر 

 EFGطريقة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-07 

BT1 طرق تنمية البلّورات 

RT تنمية البلّورات 
RT طريقة الَصّب الشعرية 

RT طريقة ستيبانوف المعكوسة 

 heطريقة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-11 
USE طريقة المباِدالت الحرارية 

 LCAOطريقة 

UF تركيب خطي للمدارت الذّرية 

UF  حساباتlcao 
UF  حساباتlcao mo 

UF  معالجةlcao scf 

UF  نظريةlcao 
BT1 طرق الحساب 

RT بنية جزيئية 

RT  ً  حقل منسجم ذاتيا
RT طريقة المدارات الجزيئية 

في معالجة الفحم الصلب للحصول  lummusطريقة 

 على الوقود النظيف

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-10-24 

USE تسييل الفحم 

 N-Dطريقة 

BT1 طرق الحساب 

RT أمواج جزئية 



 PSSطريقة  487 طريقة الهليوم

 

 

RT عالقات التبديد 

 PSSطريقة 

UF طريقة الحاالت المستقرة المضطربة 
RT تصادمات 

 rkrطريقة 

USE  ِريسْ  -كالين  -طريقة ريدبِْرغ 

 rtrطريقة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-11 
USE طريقة الشريط إلى الشريط 

 snطريقة 

USE طريقة الترتيبات المتقطعة 

ن  طريقة أوسِّ

BT1 طرق الحساب 

RT جريان الموائع 

 موسخيليشفيلي -طريقة أومنِّس 

BT1 طرق الحساب 
RT أمواج جزئية 

 طريقة إيفون

BT1 طرق الحساب 
RT توافقيات كروية 

RT نظرية النقل 

RT نظرية النقل النتروني 

 طريقة احتمال التصادم

2005-02-25 

*BT1 حل  عددي 

BT1 طرق الحساب 
RT تكامالت التصادم 

RT معادلة بولتزمان 

RT نظرية النقل النتروني 

 طريقة ارتداد الشحنة

INIS: 1978-08-30; ETDE: 1978-10-19 

UF طريقة بلنجر 

UF طريقة مسافة االرتداد 
BT1  ّتقنيات العد 

RT طريقة زمن الطيران 
RT مدة الحياة 

 طريقة األرغون

USE تأريخ بالنظائر 

 طريقة اإلصدار

NT1 تحليل حراري إصداري 
RT اختيار المواد 

RT غازات األتربة النادرة 

RT كيمياء إشعاعية 

 طريقة اإلنماء الشبكي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-11 

USE طريقة التنمية الذاتية 

 طريقة االضطراب المخفّف

USE نظرية االضطراب 

 طريقة البلورة الدوارة

BT1 طرق االنعراج 

RT طريقة فايسنبرغ 

 طريقة الترتيبات المتقطعة

UF ترتيبات متقطعة 

UF  طريقةsn 

UF طريقة كارلسون 
BT1 طرق الحساب 

RT نظرية النقل 

RT نظرية النقل النتروني 

 طريقة التصادمات الثنائية

BT1 طرق الحساب 

RT تبعثر 

 طريقة التصادمات المتعددة

BT1 طرق الحساب 

RT تبعثر متعدد 

 طريقة التغييرات لريتز

USE طريقة ريتز 

 lassطريقة التنمية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-07-27 
USE طرق تنمية البلّورات 

 ذاتيةطريقة التنمية ال

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-11 

UF طريقة اإلنماء الشبكي 
BT1 طرق تنمية البلّورات 

RT بلورات وحيدة 

RT تنمية البلّورات 
RT دندريدات 

RT صفائح 

 طريقة التوافقيات الكروية

*BT1 تقريبات 

NT1  تقريب-p1 

NT1  تقريب-p2 
NT1  تقريب-p3 

RT الشروط الحدية لمارشاك 

RT كثيرات حدود ليجندر 
RT نظرية النقل النتروني 

 طريقة التوسع العقدي

INIS: 1989-09-15; ETDE: 1989-10-16 

BT1 طرق الحساب 
RT توليد العُرى 

RT رياضيات 

RT طريقة العناصر المحدودة 
RT طريقة الفروق المحدودة 

 طريقة الحاالت المستقرة المضطربة

USE  طريقةpss 

 زيئيطريقة الديناميك الج

1996-04-16 

BT1 طرق الحساب 

RT محاكاة محوسبة 
RT مسألة األجسام العديدة 

 طريقة الرصاص

USE تأريخ بالنظائر 

 طريقة الشريط إلى الشريط

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-11 
UF  طريقةrtr 

BT1 طرق تنمية البلّورات 

RT تنمية البلّورات 
RT صفائح 

RT صهر نطاقي 

RT طريقة الشريط إلى الصفيحة 

 طريقة الشريط إلى الصفيحة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 

BT1 طرق تنمية البلّورات 

RT صفائح 

RT طريقة الشريط إلى الشريط 

 طريقة الَصّب الشعرية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-11 
UF تقنية التشكيل بواسطة الفعل الشَّعري 

BT1 طرق تنمية البلّورات 

RT تنمية البلّورات 
RT صفائح 

RT  طريقةefg 

 طريقة العزوم

BT1 طرق الحساب 
RT معادالت المائع البالزمي 

RT نظرية النقل 

 طريقة العناصر الحدية

INIS: 1992-01-22; ETDE: 1992-02-14 

*BT1 طريقة العناصر المحدودة 

RT توليد العُرى 
RT حسابات حاسوبية 

RT ياترياض 

RT طريقة الفروق المحدودة 

 طريقة العناصر المحدودة

*BT1 حل  عددي 

BT1 طرق الحساب 

NT1 طريقة العناصر الحدية 
RT توليد العُرى 

RT رياضيات 

RT طريقة التوسع العقدي 
RT طريقة الفروق المحدودة 

RT معادالت تفاضلية 

 طريقة الفرن الحلقي بتركيز المذيبات

2000-04-12 
SEE تحليل كيميائي 

 طريقة الفروق المترافقة

BT1 طرق الحساب 

RT حسابات أحادية البعد 
RT حسابات ثالثية األبعاد 

RT حسابات ثنائية البعد 

RT نظرية النقل النتروني 

 طريقة الفروق المحدودة

UF طريقة شبكية فجة 

*BT1 حل  عددي 

*BT1 طرق تكرارية 

RT توليد العُرى 

RT رياضيات 
RT طريقة التوسع العقدي 

RT طريقة العناصر الحدية 

RT طريقة العناصر المحدودة 
RT معادالت تفاضلية 

 طريقة الفوتونات الموسومة

*BT1 طرق التطابق 

RT استقطاب 
RT فوتونات 

RT كبح 

تْبة  طريقة الكِّ

BT1 طرق الحساب 
RT نظرية النقل 

 طريقة الكفاءة الحالية

RT تكلفة 
RT دورة وقود 

RT مفاعالت الطاقة 

الت الحرارية  طريقة المبادِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-11 
UF  فيكنيكي -تقنية شميد 

UF  طريقةhe 

BT1 طرق تنمية البلّورات 
RT بلورات وحيدة 

RT تنمية البلّورات 

 طريقة المجوعة المجاوبة

*BT1 طرق التغيرات 
RT تبعثر 

RT حركيات التفاعل النووي 

RT نكليون -ليون كمون نك 

RT مسألة الجسمين 

 طريقة المدارات الجزيئية

BT1 طرق الحساب 
RT بنية إلكترونية 

RT بنية جزيئية 

RT  طريقةlcao 

 طريقة المسير الحرج

INIS: 1985-10-23; ETDE: 2002-06-13 

USE طريقة تقييم البرنامج ومراجعته 

 طريقة المسير الحرج

USE طريقة تقييم البرنامج ومراجعته 

 طريقة المولِّّد اإلحداثي

BT1 طرق الحساب 

RT بنية نووية 

RT تآثرات التزاوج 

RT تمدد بوزوني 

RT ميكانيك كمومي 

 طريقة النقطة السرجية )طريقة االنحدار األعظمي(

BT1 طرق الحساب 

RT رياضيات 

 طريقة الهليوم

USE تأريخ بالنظائر 



 طريقة باترسون 488 طريقة فيغنر

 

 

 طريقة باترسون

BT1 طرق الحساب 
RT طرق االنعراج 

RT علم البلّورات 

 غاليركين -طريقة بتروف 

USE  بتروف -طريقة غاِلركين 

 طريقة بحث منجمي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-04 

USE نزع الكبريت 

 طريقة بروكنر

UF غامل-كمون بروكنر 

UF فايتزنر -غامل-نظرية بروكنر 

BT1 طرق الحساب 
RT نكليونات 

RT نماذج نووية 

RT نموذج بروكنر 

 طريقة بروني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-10-03 

BT1 تحليل وسيطي 

BT1 رياضيات 
RT تحليل البيانات 

RT تحليل عددي 

RT معالجة البيانات 
RT مواءمة بأصغر المربعات 

 طريقة بريدغمان

BT1 طرق تنمية البلّورات 
RT تنمية البلّورات 

 طريقة بلنجر

INIS: 1984-01-18; ETDE: 1984-02-10 

USE طريقة ارتداد الشحنة 

 اليس -طريقة بنفولد 

RT كبح 

 طريقة بوغولوبوف

BT1 طرق الحساب 

RT موصلية فائقة 

 غروس-طريقة بوم

USE معيار بوم 

 تيت-طريقة بيث

RT أمان المفاعل 
RT رياضيات 

 طريقة بيرلز

UF طريقة فيغنر 

UF  بيْرلز -طريقة كابور 
RT كبح 

RT مقاطع عرضية 

RT نترونات فوتونية 
RT نوى مرّكبة 

 طريقة تابعيات الكثافة

INIS: 2001-02-28; ETDE: 2001-06-08 
*BT1 طرق التغيرات 

RT اقتران اإللكترونات 

RT داالت كثافة االحتمال 
RT داليّات 

RT مسألة األجسام العديدة 

 دانكوف -طريقة تام 

BT1 طرق الحساب 
RT تمدد بوزوني 

RT ميكانيك كمومي 

 لو -طريقة تشو 

BT1 طرق الحساب 

RT تآثرات قوية 

 طريقة تشوكرالسكي

BT1 طرق تنمية البلّورات 
RT تنمية البلّورات 

 طريقة تقييم البرنامج ومراجعته

UF طريقة المسير الحرج 

UF طريقة المسير الحرج 
RT تخطيط 

RT مواعيد 

 طريقة تنمية صفيحة السيلسيوم المنخفضة الزاوية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-07-27 
USE طرق تنمية البلّورات 

 طريقة توهين انزياح دوبلر

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1980-01-24 

USE  طريقةdsa 

 شيرر -طريقة ديباي 

BT1 طرق االنعراج 

RT  انعراج أشعة- x 
RT تحليل كيميائي بنيوي 

RT مساحيق 

 طريقة ديلفي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-04 
BT1 تنبؤ 

RT إدارة 

RT تخطيط 
RT تقييم التقانة 

 طريقة رايز لمعالجة الغضار

2000-04-12 

BT1 إجراءات مّحورة في الموقع 
RT )تقطير )في الموقع 

RT صخر الشيل النفطي 

 ريتز -طريقة رايلي 

USE طريقة ريتز 

 طريقة ركسكو

2000-04-12 

SEE فحم 

 كوتا -طريقة َرْنج 

INIS: 1981-03-23; ETDE: 1978-08-07 

*BT1 حل  عددي 

*BT1 طرق تكرارية 
RT استقراء داخلي 

RT رياضيات 

RT معادالت تفاضلية 

 طريقة روّسي ألفا

RT دور المفاعل 

 طريقة ريتز

UF طريقة التغييرات لريتز 
UF  ريتز -طريقة رايلي 

UF  رايلي -طريقة ريتز 

BT1 طرق الحساب 
RT طرق التغيرات 

 رايلي -طريقة ريتز 

USE طريقة ريتز 

يسْ  -كالين  -طريقة ريدبِّْرغ   رِّ

UF  طريقةrkr 
BT1 طرق الحساب 

RT بنية إلكترونية 
RT حاالت االهتزاز 

RT طيوف 

 طريقة زمن الطيران

RT طريقة ارتداد الشحنة 
RT مقاييس طيف زمن الطيران 

 طريقة ستوكبارغر

BT1 طرق تنمية البلّورات 

RT تنمية البلّورات 

 طريقة ستيبانوف

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-11 

SEE طريقة ستيبانوف المعكوسة 

 طريقة ستيبانوف المعكوسة

INIS: 1996-04-18; ETDE: 1980-02-11 

SF طريقة ستيبانوف 

BT1 طرق تنمية البلّورات 
RT تنمية البلّورات 

RT صفائح 

RT  طريقةefg 

 طريقة سقوط القضبان

RT تفاعلية 
RT حركيات المفاعل 

RT مواد محتوى 

 طريقة سالتر

UF تكامالت سالتر 
UF محدّد سالتر 

UF مدارات سالتر 

BT1 طرق الحساب 
RT بنية إلكترونية 

RT دوال موجية 

RT مخطط صفيف اقتراني 

 طريقة سوادة

USE مخططات غولدستون 

 طريقة سيغاس النتاج غاز منخفض القدرة الحرارية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-05 

USE عمليات مِصلح بخار الماء 

 طريقة شبكية فجة

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1984-05-10 

USE طريقة الفروق المحدودة 

 طريقة شفينغر التغييرية

*BT1 طرق التغيرات 

RT  شفينغر -معادلة ليبمان 
RT ميكانيك كمومي 

 طريقة شليرن

BT1 تصوير فوتوغرافي 

RT إشعاع مرئي 
RT انكسار 

RT عتامة 

 طريقة شولتز

RT طرق االنعراج 
RT نسيج 

 بتروف -طريقة غالِّركين 

UF  غاليركين -طريقة بتروف 

*BT1 طرق تكرارية 
RT حل  عددي 

RT رياضيات 
RT محلول تحليلي 

RT معادالت 

 طريقة فارادي

RT حقول مغنطيسية 

 طريقة فايسنبرغ

RT طريقة البلورة الدوارة 

 طريقة فاينمان

UF طريقة ويلتون 

BT1 طرق الحساب 
RT نظرية النقل 

RT نظرية النقل النتروني 

 طريقة فرنوي

2000-04-12 

BT1 طرق تنمية البلّورات 

BT1 لهب 
RT بلورات وحيدة 

RT تنمية البلّورات 

 فلوكو -طريقة فريسر 

USE ات التبديدعالق 

 طريقة فوك

USE  فوك -طريقة هارتري 

 طريقة فولجين

RT دنا 
RT كيمياء خلوية 

 طريقة فوهة الفصل

*BT1 فصل النظائر 

RT ِمنفثات 

 طريقة فيغنر

USE طريقة بيرلز 
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 زايتس -طريقة فيغنر 

BT1 طرق الحساب 
RT نظرية العصابات 

 طريقة فيك

1996-07-15 

RT تباطؤ 
RT نظرية تبطئة النترونات 

 شاندراسيخار -طريقة فيك 

1996-07-15 

BT1 طرق الحساب 
RT نظرية النقل 

 بيْرلز -طريقة كابور 

USE طريقة بيرلز 

 طريقة كارلسون

ETDE: 1975-07-29 

USE طريقة الترتيبات المتقطعة 

 طريقة كجلدال

RT تحليل كيميائي كمي 
RT نتروجين 

 طريقة كوبو

USE صيغة كوبو 

لْ طر  يقة كوّسِّ

RT طريقة الِوه 

ه  طريقة الوِّ

BT1 طرق االنعراج 

RT  انعراج أشعة- x 
RT تحليل كيميائي بنيوي 

RT شبيكات بلّورية 

RT  ْل  طريقة كوّسِ

 طريقة ليابونوف

INIS: 1976-09-06; ETDE: 1976-11-01 

USE طريقة ليابونوف 

 طريقة ليابونوف

INIS: 1976-09-06; ETDE: 1976-11-01 

UF طريقة ليابونوف 

BT1 طرق الحساب 
RT استقرار 

RT دورة حدية 

RT معادالت تفاضلية 

 طريقة ليفنغر

USE  بيث -نظرية ليفنغر 

 تسيمرمان -سيمانزيك  -طريقة ليهمان 

USE  نظريةlsz 

 طريقة مسافة االرتداد

INIS: 1984-01-18; ETDE: 1984-02-10 

USE طريقة ارتداد الشحنة 

 جابةطريقة مصفوفة االست

BT1 طرق الحساب 
*BT1 معادالت حركية المفاعل 

RT َحَرجيَة 

 طريقة مصفوفة االنتقال

BT1 طرق الحساب 

RT مؤشرات رياضياتية 

RT مقاطع عرضية 
RT نظرية النقل النتروني 

 طريقة مونت كارلو

BT1 طرق الحساب 

RT احتمال 

RT تحليل شجرة األخطاء 

RT عشوائية 

RT عمليات عشوائية 
RT نظرية النقل 

RT نظرية النقل النتروني 

 طريقة نفث الهليوم

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 
USE منظومات نقل نتاج التفاعالت 

 سكاليتار -طريقة نوردهايم 

RT كفاءات قضبان التحكم 

 طريقة نيوتن

INIS: 1978-08-30; ETDE: 1976-02-19 

*BT1 طرق تكرارية 

RT حدوديّات 
RT حل  عددي 

RT رياضيات 

 فوك -طريقة هارتري 

UF تقريب هارتري 
UF  ً  حقل فوك المنسجم ذاتيا

UF طريقة فوك 
*BT1 تقريبات 

RT بنية إلكترونية 

RT بنية نووية 
RT  ً  حقل منسجم ذاتيا

RT  بوغوليوبوف -فوك  -نظرية هارتري 

RT نماذج ذرية 
RT نماذج نووية 

 طريقة واطسون

USE  واطسون -مبرهنة سومرفيلد 

 طريقة ويلتون

USE طريقة فاينمان 

 طريقة ويلزباخ

BT1 وسم 

RT مركبات موسومة 

 طعام بحري

BT1 غذاء 

BT1 منتجات السمك 

RT أسماك 
RT حلزون 

RT سرطان 

RT )سرطانات البحر )كركند 
RT سمك الترويت 

RT سمك موسى 

RT قريدس 
RT قَريدس 

RT محارات 

 طعوم

BT1 غرائس 
RT تفاعل الطُّْعم والمضيف 

RT علم المناعة اإلشعاعي 

 طف

*BT1 صخور بركانية 

 طفرات

NT1 زيوغ صبغية 

NT2 قَْطع صبغي 
NT2  ْمبادالت الكروماتيدْين الشَّقيقين 

NT1 طفرات تلقائية 

NT1 طفرات جسمية 
NT1 طفرات جينومية 

NT1 طفرات جينيّة 

NT1 طفرات سائدة 
NT1 طفرات متنحية 

NT1 طفرات مميتة 

RT أمراض وراثية 
RT انتقاالت أسس الدنا 

RT ف  انقسام منّصِ

RT تأثيرات جينية 
RT تحكُّم جيني 

RT تربية النبات 

RT تشوهات خلقية 

RT ي المطفِّرات  تقّصِ

RT تقنية البرعم العرضي 

RT تكاثر 
RT تواتر الطفرات 

RT توليد الطفرات 

RT طوافر 
RT عدم توافق الدنا 

RT فسيفسائية 

RT َمثنويّات بيريميدنية 
RT مرتدّات 

 طفرات تلقائية

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-05-01 
UF طفرات طبيعية 

BT1 طفرات 

 طفرات جسمية

BT1 طفرات 

 طفرات جينومية

BT1 طفرات 

RT اختالل الصيغة الصبغية 

RT تعدّد الصيغة الصبغية 
RT صيغة صبغية 

RT عدم االفتراق 
RT نمط نووي 

 طفرات جينيّة

UF طفرات نقطية 

BT1 تطفرا 

RT تآُشب جيني 

RT تفاعل متسلسل متعدد اآلز 

RT جينات 
RT دنا مأشوب 

RT عالج جيني 

RT )هندسة جينية )وراثية 

 طفرات سائدة

BT1 طفرات 

 طفرات طبيعية

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-05-01 
USE طفرات تلقائية 

 طفرات متنحية

BT1 طفرات 

ضة إشعاعيا    طفرات محرَّ

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1986-01-03 
BT1 طوافر 

RT استيالد الحيوان 

RT تربية النبات 

 طفرات مميتة

UF مميتات 

BT1 طفرات 
RT جينات مميتة 

 طفرات نقطية

USE طفرات جينيّة 

 َطْفل مستهلك

1992-04-13 
UF غضاريات صفحية 

RT إسمنت بورتلند 

RT صخر الشيل النفطي 

RT غضاريات صفحية 

RT نفايات صلبة 

 طفيليات

1996-07-18 

UF دبوسيات 

SF ديدان 
NT1 أسكاريدات 

NT2 أسكارس 

NT1 تريبانوسوما 
NT1  ّتريكينال 

NT1 حيوانات بوغية 

NT2 بابيزيَّات 
NT2 بالسموديوم 

NT1 ية ّصِ  دودة ّشِ

NT1 ديكتيوكوالس 
NT1 شريطيات 

NT1 َعفَن 

NT1 فطر التفحم 
NT1  ّفُطر مغزلي 

NT1 فيروسات 

NT2 فيروس اإليدز 
NT2 فيروس الحصبة 

NT2 فيروس السنجابية 

NT2 فيروس جدري البقر 
NT2 فيروس فسيفساء التبغ 

NT2 فيروس قِْردي 
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NT2 فيروسات االنفلوانزا 

NT2 فيروسات مكّونة للورم 
NT3 فيروس بوليومي 

NT3  ّفيروس غُدي 

NT3 فيروسات ابيضاض الدم 
NT2 ملتهمات جراثيم 

NT1 ُمثَّقبات 

NT2 دودة البلهارسيا 
NT2 ديدان شريطية 

RT أمراض النبات 

RT أمراض طفيلية 
RT استئصال اآلفات 

RT تقنية الذكور العقيمة 

RT حشرات 
RT حيوانات أولية 

RT داء التليُّف 

RT ذبابة الدودة اللولبية 
RT فطور 

RT قراد 

RT الفقاريات 
RT مبيدات اآلفات 

RT متعّضات دقيقة 

RT )مثقبيات )تريبانوزوما 
RT مجموعة الخيطيات 

RT مكافحة اآلفات 

RT ناقالت المرض 
RT )هيداتيدوزيز )مرض المكورات الشوكية 

 طقس

RT أعاصير 

RT أعاصير تورنيدو 
RT بََرد 

RT تنبؤ 

RT جفاف 
RT ريح 

RT ُسُحب 

RT صقيع 
RT علم األرصاد الجوية 

RT عواصف 
RT فصول 

RT كوارث طبيعية 

RT مناخات 
RT هطوالت جوية 

 طالء كهربائي

*BT1 توضع كهربائي 

*BT1 طلي 
RT إكساءات بتوضع كهربائي 

 طالءات الّلك

BT1 ُكسوات 

 طالءات سوداء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-02-14 

UF كروم أسود 

BT1 ُكسوات 
NT1 نيكل أسود 

RT  ً  سطوح انتقائية طيفيا

RT ماّصات شمسية 

 طالءات كيميائية

*BT1 تكسية سطحية 

NT1 إكساء كهركيميائي 

NT2 أنَودَة 
NT1 توضع بخار كيميائي 

 طالءات واقية

BT1 ُكسوات 

RT إزالة تلوث 
RT كتيم ضد الماء 

RT التكس 

 طالئع )بروتون متأخر(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-12-16 

USE أسالف البروتونات المتأخرة 

 طالئع )بروتونات متأخرة(

INIS: 1976-10-29; ETDE: 2002-04-26 
USE أسالف البروتونات المتأخرة 

 طالئع )نترون متأخر(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-12-16 
USE أسالف النترونات المتأخرة 

 طالئع )نترونات متأخرة(

USE أسالف النترونات المتأخرة 

 طلب

INIS: 1985-12-11; ETDE: 1980-02-11 
NT1 احتياجات مائية 

NT1 على الطاقة طلب 

NT1 طلب على الطاقة الكهربائية 
NT1 متطلبات األرض 

NT1 متطلبات االضاءة 
NT1 متطلبات اليورانيوم 

RT إتاحية 

RT إمدادات الوقود 
RT استهالك الطاقة 

RT استهالك وقود 

RT عرض وطلب 

 طلب على الطاقة

1991-10-21 

BT1 طلب 

RT إمدادات الطاقة 
RT انقطاعات الطاقة 

RT طلب على الطاقة الكهربائية 

RT عرض وطلب 
RT عوامل الطلب 

RT فوائض الطاقة 

RT مردود الطاقة 

 طلب على الطاقة الكهربائية

UF )حموالت )طلب القدرة 

BT1 طلب 

RT استطاعة دون الذروة 

RT حمولة الذروة 

RT طاقة كهربائية 

RT طلب على الطاقة 
RT عوامل الطلب 

RT عوامل الملء 

 طلب على المياه

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1979-05-09 

USE احتياجات مائية 

 طلبات التراخيص

INIS: 1996-02-12; ETDE: 1980-07-09 
USE تطبيقات الترخيص 

 طلبات قبول

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

USE أوامر 

 َطْلع

*BT1 أعراس 

RT أبواغ دقيقة 
RT أزهار 

RT تكاثر 

RT اللقاح علم حبوب 

 طلق

*BT1 معادن السيليكيت 

RT سليكات المغنيزيوم 

 طلي

*BT1 تكسية سطحية 
NT1 تصفيح بالبخار 

NT1 طالء كهربائي 

RT تصفيح 
RT تغليف 

 طليعة الترومبين

*BT1 عوامل تخثّر الدم 

 طهي

BT1 تسخين 

 طهي شمسي

2000-04-12 

RT تدفئة شمسية 
RT طباخات شمسية 

 طوارئ

USE حوادث 

 طوارئ غوايانيا اإلشعاعية

INIS: 1988-08-02; ETDE: 2002-06-13 

USE البرازيل 

USE حوادث إشعاعية 

 طواعية )مغنطيسية(

USE طواعية مغنطيسية 

 طواعية مغنطيسية

UF )طواعية )مغنطيسية 
UF مفعول مغنطيسي ضوئي 

UF )نفوذية )مغنطيسية 

UF نفوذية مغنطيسية 
*BT1 خواص مغنطيسية 

RT رارة نيلدرجة ح 

RT  فايس -قانون كوري 

RT موازين مغنطيسية 

RT نقطة كوري 

 طوافر

NT1  ًضة إشعاعيا  طفرات محرَّ
NT1 مرتدّات 

RT أمراض وراثية 

RT تربية النبات 
RT ي المطفِّرات  تقّصِ

RT تقنية البرعم العرضي 

RT توليد الطفرات 
RT طفرات 

RT مقاومة المرض 

 طور أول

USE إنقسام خيطي 

 طور الصعود

USE إنقسام خيطي 

َُ تالٍ   طوُر

USE إنقسام خيطي 

 طور نهائي

USE إنقسام خيطي 

 طول

1999-07-20 
BT1 أبعاد 

NT1 أطوال التبعثر 

NT1 أطوال الرابطة 
NT1 طول أولي 

NT1 طول اإلشعاع 

NT1 طول االستقراء 
NT1 طول االنتثار 

NT1 طول التباطؤ 

NT1 طول الترابط 
NT1 طول الهجرة 

NT1 طول ديباي 

 طول أولي

1976-08-17 
*BT1 طول 

BT1 مسافة 

 طول اإلشعاع

1999-07-20 

*BT1 طول 

RT ثخانة 
RT ثخن النصف 

RT فقد الطاقة 

RT كبح 
RT كشف الجسيمات المشحونة 

 طول االستقراء

1999-07-20 

*BT1 طول 
RT استقراء خارجي 

RT نظرية النقل النتروني 

 طول االنتثار

1999-07-20 
UF منطقة االنتثار 

*BT1 طول 
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RT طول الهجرة 

 طول التباطؤ

1999-07-20 
UF منطقة التباطؤ 

*BT1 طول 

RT تباطؤ 
RT طول الهجرة 

 طول الترابط

1999-07-20 

*BT1 طول 
RT أزواج كوبر 

RT موصلية فائقة 

RT  النداو -نظرية غينزبِوْرغ 

 طول الهجرة

1999-07-20 

UF منطقة الهجرة 

*BT1 طول 

RT طول االنتثار 

RT طول التباطؤ 

 طول حجب ديباي

USE طول ديباي 

 طول ديباي

1999-07-20 

UF حاجب ديباي 
UF طول حجب ديباي 

UF قَْطع ديباي 

*BT1 طول 
RT كثافة البالزما 

 طول موجة دو بروي

1998-02-26 
BT1 أطوال موجية 

RT ميكانيك كمومي 

 طول موجة كومبتون

1998-02-18 
RT مفعول كومبتون 

 طوندرا

RT مناخات 

RT مناطق القطب الشمالي 
RT منظومات بيئية أرضية 

 طير

1997-06-17 
UF دواجن 

*BT1 طيور 

NT1  ّإِوز 
NT1  ّبَط 

NT1 دجاج 

RT حمام 
RT غذاء 

 طيران فضائي

RT إشعاع كوني 

RT انعدام الوزن 
RT سواتل 

RT  سواتلogo 

RT ُشواظ شمسي 
RT صواريخ 

RT عودة 

RT فضاء 
RT مراصد شمسية مدارية 

RT مركبات فضائية 

RT  مسابر فضائيةmars 
RT  مسابر فضائيةvenera 

RT  مشروعapollo 

RT مكوكات فضائية 
RT وقاية من اإلشعاع 

 طيف انشطار واط

UF توزع واط 
UF مصدر انشطار واط 

*BT1 طيوف نترونية 

RT انشطار 
RT انشطار حراري 

RT نترونات حرارية 

RT نترونات فورية 

 طيف زيمان

USE مفعول زيمان 

 طيف فراونهوفر

USE خطوط فراونهوفر 

 طيور

UF كيس فبريسيوس 

*BT1 فقاريّات 
NT1 حمام 

NT1 طير 

NT2  ّإِوز 
NT2  ّبَط 

NT2 دجاج 
RT بيض 

RT ريش 

RT مرض نيوكاسل 

 طيوف

NT1 أطياف الطاقة 

NT1 أطياف رامان 

NT1 أطياف غاما 
NT1  طيوفnmr 

NT1 طيوف ألفا 

NT1 طيوف إلكترونية 
NT1 طيوف اإلصدار 

NT1 طيوف األمواج المكروية 

NT1 طيوف االمتصاص 
NT1 طيوف االنشطار 

NT1 طيوف الكتلة الناقصة 

NT1 طيوف بروتونية 
NT1 طيوف بيتا 

NT1 طيوف تحت حمراء 

NT1 طيوف ديترونية 
NT1 طيوف فوق بنفسجية 

NT2 طيوف فوق بنفسجية متطرفة 

NT1 وف كتليةطي 
NT1 طيوف مرئية 

NT1 طيوف نترونية 

NT2 طيف انشطار واط 
NT1  قياس طيوف أشعة- x 

RT استجابة طيفية 

RT انزياح طيفي 
RT بنية دقيقة 

RT بنية مفرطة الدقة 

RT تضيّقالخط 
RT توسع الخط 

RT خطوط باِشن 

RT خطوط بالِمر 
RT خطوط فراونهوفر 

RT خطوط ليمان 
RT  ِريسْ  -كالين  -طريقة ريدبِْرغ 

RT عدودات الجسيمات 

RT عرض الخط 
RT  رونج -عصائب شومان 

RT ماسحات متعددة األطياف 

RT مفعول رامان 
RT نظرية إدينغتون 

 طيوف )امتصاص(

2000-04-12 

USE طيوف االمتصاص 

 طيوف )انشطار(

2000-04-12 

USE طيوف االنشطار 

 طيوف )نترون(

2000-04-12 

USE طيوف نترونية 

 NMRطيوف 

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1978-07-06 
UF طيوف التجاوب البروتوني المغنطيسي 

UF طيوف التجاوب المغنطيسي البروتوني 

UF طيوف التجاوب المغنطيسي النووي 
BT1 طيوف 

RT تجاوب مغنطيسي نووي 

 طيوف ألفا

BT1 طيوف 

RT جسيمات ألفا 

 طيوف إلكترونية

INIS: 1975-11-27; ETDE: 1976-01-26 
BT1 طيوف 

RT  مطيافية إلكترونات أشعة- x 

 طيوف اإلصدار

BT1 طيوف 
RT إصدار 

 طيوف األمواج المكروية

BT1 طيوف 
RT إشعاع األمواج المكروية 

 طيوف االمتصاص

UF )طيوف )امتصاص 

BT1 طيوف 
RT امتصاص 

RT مطيافية االمتصاص 

RT منحني العمق الضوئي 
RT منحني طيفي للنمو 

 طيوف االنشطار

UF )طيوف )انشطار 

BT1 طيوف 
RT انشطار 

RT نترونات فورية 

 طيوف التجاوب البروتوني المغنطيسي

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-04-26 

USE بروتونات 

USE  طيوفnmr 

 طيوف التجاوب المغنطيسي البروتوني

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-26 

USE بروتونات 

USE  طيوفnmr 

 طيوف التجاوب المغنطيسي النووي

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-17 

USE  طيوفnmr 

 طيوف الكتلة الناقصة

BT1 طيوف 

RT كتلة ناقصة 

RT  مفعولabc 
RT مقاييس طيف الكتلة الناقصة 

ر  طيوف بالمِّ

USE خطوط بالِمر 

 طيوف بروتونية

BT1 طيوف 
RT بروتونات 

 اطيوف بيت

BT1 طيوف 

RT اضمحالل بيتا 
RT مقاييس طيف بيتا 

 طيوف تحت حمراء

BT1 طيوف 
RT إشعاع تحت األحمر 

RT تحليل كيميائي بنيوي 

RT حاالت االهتزاز 
RT مطيافية االمتصاص 

 طيوف ديترونية

BT1 طيوف 

RT ديترونات 

 طيوف فوق بنفسجية

2000-05-22 

BT1 طيوف 
NT1 طيوف فوق بنفسجية متطرفة 

RT إشعاع فوق بنفسجي 

RT بنية إلكترونية 
RT تحليل كيميائي بنيوي 

RT مطيافية االمتصاص 

 طيوف فوق بنفسجية متطرفة

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1986-11-20 
*BT1 طيوف فوق بنفسجية 
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RT إشعاع فوق بنفسجي متطرف 

RT بنية إلكترونية 
RT تحليل كيميائي بنيوي 

RT مطيافية االمتصاص 

 طيوف كتلية

BT1 طيوف 
RT  مطيافية كتلةicp 

 طيوف كهراكدية

RT بصريات الحزمة 

RT عدسات كهراكدية 
RT محلالت مغنطيسية 

RT مغانط الحاجز 

 طيوف مرئية

INIS: 1976-07-30; ETDE: 1976-11-01 

BT1 طيوف 

RT إشعاع مرئي 

 طيوف نترونية

UF )طيوف )نترون 

BT1 طيوف 

NT1 طيف انشطار واط 
RT تقسية طيفية 

RT فك انضغاط األطياف 

RT نترونات 
RT نظرية تبطئة النترونات 

 dظاهرة *

2000-04-12 

SEE باريونات 

 ظاهرة أوكلو

INIS: 1976-01-28; ETDE: 1976-03-12 

UF مفاعل أوكلو الطبيعي 
BT1 مفاعالت نووية طبيعية 

RT أركزة اليورانيوم 

RT انشطار تلقائي 
RT تفاعالت متسلسلة 

RT َحَرجيَة 

RT غابون 
RT مكامن اليوارنيوم 

 ظباء

1997-01-28 

USE مجترات 

 ظالل شمسية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-01 

RT أبنية 

RT تظليل 
RT ِحْمل التبريد 

RT ستائر 

RT مغاليق 

 ظالّت الشجر

INIS: 1992-03-05; ETDE: 1985-02-07 

RT أشجار 
RT أوراق 

RT غابات 

RT غطاء نباتي 
RT نباتات 

RT )هطل )مطري 

 ظنبوب

*BT1 هيكل عظمي 
RT أرجل 

 ظهارة

*BT1 أنسجة حيوانية 
NT1 بََشرة 

RT أغشية مخاطية 

RT أورام ظهارية 
RT بطانة 

RT ُجَرْيب الشعرة 

RT خاليا خبيئة 
RT سرطانات 

RT ملتحمة 

 ظهارة قاسية

INIS: 2000-07-24; ETDE: 1978-07-05 
UF تسطيح قاس 

UF تكسية سطحية، قاس 

RT تغليف 
RT تكسية سطحية 

 ظهور حل مفاجئ

1994-02-28 

RT آليات تفاعل كيميائي 
RT انتشار األمواج 

RT بالزما المستقرة 

RT تحكم 
RT تحويالت الطور 

RT ديناميك 

RT عدم استقرار 
RT عالقات التبديد 

RT معادالت تفاضلية 

RT نماذج رياضياتية 

 ظهور نوع تطوري جديد

INIS: 1987-08-27; ETDE: 2002-06-13 

USE تطور بيولوجي 

 عابرات

NT1 عابرات كهربائية 

RT اندفاعات 

RT تغيرات 
RT تقريب فجائي 

RT تيار مفرط 

RT حاالت عابرة مستبقة بدون إيقاف مفاجئ للمفاعل 
RT حوادث الجموح العابر 

RT ذروات 

RT شروط الحالة الوطيدة 
RT ضجيج درجة الحرارة 

RT ضغط 

RT فولطية مفرطة 
RT مطيافية انتقالية للسويات العميقة 

 عابرات كهربائية

INIS: 1983-06-02; ETDE: 1979-07-24 

BT1 عابرات 
BT1 هبوط الفلطية 

RT اندفاعات 

RT فولطية مفرطة 
RT كمون كهربائي 

RT منظومات الطاقة الكهربائية 

RT  أمبير -منظومات تحكم تفاعلية فولط 

 عاثيات

USE ملتهمات جراثيم 

 عاج

RT أسنان 
RT أنسجة عظمية 

 عارضات قائسة ماسحة

UF  أجهزةsmp 

UF )أجهزة إسقاط )ماسحة 
UF فرانكنشتاين 

*BT1 محّوالت إلى رقمي 

 عاكسات شكلها قطوع مكافئة

2000-04-12 

*BT1 عاكسات شمسية 

NT1 أجران عاكسة شكلها قطوع مكافئة 
NT1 صحون عاكسة شكلها قطوع مكافئة 

RT عة شكلها قطوع مكافئة  أجران مجّمِ

RT انعكاس 
RT عات شكلها قطوع مكافئة  مجّمِ

RT مرايا 

RT زات كاسيغرانية  مِرّكِ
RT زات مركبة بشكل قطع مكافىء  مرّكِ

 عاكسات شمسية

1992-07-09 

*BT1 مرّكزات شمسية 
NT1 عاكسات شكلها قطوع مكافئة 

NT2 أجران عاكسة شكلها قطوع مكافئة 

NT2 عاكسة شكلها قطوع مكافئة صحون 
NT1 عاكسات شمسية مدارية 

NT1 عواكس فرينل 

RT مرايا 
RT منظومات ضوئية 

 عاكسات شمسية مدارية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-11 
*BT1 عاكسات شمسية 

RT منشآت توليد كهرباء شمسية 

RT منشآت توليد كهرباء شمسية مدارية 

 عاكسات نترونية

UF )عواكس )نترون 

RT تحكم بواسطة التشكيل 

RT توفيرات العاكس 
RT موجهات نترونية 

 عاكسية طيفية

INIS: 1994-07-01; ETDE: 1978-10-25 
UF )انعكاسية )طيفية 

*BT1 خواص ضوئية 

RT امتصاصية 
RT انعكاسية 

RT  ً  سطوح انتقائية طيفيا

 عام القياس

2017-03-23 
NT1 علم القياس اإلشعاعي 

NT1 ياس النكليدات المشعةق 

RT أمتار 

 عامل اإلنتاجية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-01-21 

USE عطب التشكل 

 عامل االستطاعة

INIS: 2000-06-27; ETDE: 1977-09-19 

UF معامل الطور 

BT1 أرقام بدون واحدات 
RT توليد االستطاعة 

RT منظومات الطاقة الكهربائية 

RT  أمبير -منظومات تحكم تفاعلية فولط 
RT منظومات طاقة مترابطة 

RT نقل الطاقة الكهربائية 

 عامل االنشطار الحراري

BT1 أرقام بدون واحدات 
RT انشطار 

RT عوامل الضرب 

 عامل االنشطار السريع

BT1 أرقام بدون واحدات 
RT انشطار 

RT انشطار سريع 

RT عوامل الضرب 
RT مفاعالت سريعة 

 عامل التلف

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-01-21 

USE عطب التشكل 

ع  عامل التوزُّ

USE توزعات جرعة مكانية 

 عامل الجرعة النسبي

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1984-05-10 
USE كفاءة 

USE مواد وقائية من اإلشعاع 

 عامل الجودة )إشعاع(

USE معامل الجودة 

 عامل النخر الورمي

2003-02-10 

SEE عوامل تعديل االستجابة 
SEE مواد وقائية من اإلشعاع 

 عامل النفوذية )ميكانيك الموانع(

INIS: 1993-11-09; ETDE: 1983-07-20 

USE موصلية مائية 

ه  عامل انشطار الندِّ

USE عامل النِده 

 عامل تثبيط إطالق هرمون النمو

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-05 
USE سوماتوستاتين 
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 ل تخفيض الجرعةعام

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1984-05-10 
USE كفاءة 

USE مواد وقائية من اإلشعاع 

 عامل تنقية

USE إزالة تلوث 
USE كفاءة 

 عامل داخلي المنشأ

*BT1 بروتينات مخاطية 

*BT1 يات دموية  مقّوِ
RT أنواع فقر الدم 

RT  فيتامينb-12 
RT معدة 

RT هرمونات 

 عامل غاموف

USE حاجز غاموف 

 عامل فانو

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT تأيّن 

RT مواد شبه موصلة 

 عامل قناة حاّرة

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT أمان المفاعل 
RT قناة حاّرة 

ه  عامل الندِّ

UF عامل انشطار النِده 

UF عامل النِده 
UF  عامل النِدهg 

UF عامل مجال النِده 

BT1 أرقام بدون واحدات 
RT الطاقة مستويات 

ه  عامل الندِّ

USE عامل النِده 

ه   gعامل الندِّ

USE عامل النِده 

 عامل مثبط إلطالق السوماتوتروبين

INIS: 1993-11-09; ETDE: 1979-02-05 

USE سوماتوستاتين 

ه  عامل مجال الندِّ

USE عامل النِده 

 عامل نقطة حاّرة

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT أمان المفاعل 
RT نقاط حاّرة 

 عاملون راديولوجيون

*BT1 ِمالك طبي 
RT تصوير شعاعي حيوي طبي 

RT تصوير شعاعي صناعي 

 عاملون علميون

INIS: 1993-09-06; ETDE: 1995-05-09 
SF مستخدمون محترفون 

BT1 مجموع الموظفين 

 عاملون في المالحة الجوية

BT1 مجموع الموظفين 
RT أشخاص عسكريون 

RT مالحون فضائيون 

 سيونعاملون هند

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-02-08 

USE مهندسون 

 عبء اإلشعاع

USE جرعات إشعاعية 

 عبر األكتنيدات

2004-03-12 

USE عناصر ما بعد األكتنيد 

 عبر البلوتونيدات

INIS: 1975-11-11; ETDE: 2002-06-13 

USE عناصر ما بعد البلوتونيوم 

 عبّاد الشمس

UF دّوار الشمس الحولي 
UF قلقاس رومي 

*BT1 صف المغنوليّات 

 عتامة

UF شفافية 
UF كثافة ضوئية 

SF )امتصاصية )ضوئية 

*BT1 خواص ضوئية 
RT إشعاع مرئي 

RT إنفاذ 

RT توهين 
RT طريقة شليرن 

RT مدى الرؤية 

RT نفوذ الضوء 

 عجز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-25 

USE عجز 

 عجز

INIS: 1993-06-07; ETDE: 1980-08-25 

UF عجز 

NT1 انقطاعات الطاقة 
RT إتاحية 

RT إمدادات الوقود 

RT إمدادات منزلية 
RT تمزيق التزويد 

RT حصص 

RT مخزونات 

 عجالت

INIS: 2000-01-24; ETDE: 1978-12-28 

NT1 نواعير 

RT إطارات العجالت 

RT تروس مسننة 

RT َمْركبات 

 عجالت إنثالبية

2006-07-03 

SEE مبادالت حرارية 

 عجمان

INIS: 1992-05-07; ETDE: 1976-08-05 
USE اإلمارات العربية المتحدة 

 عجول

*BT1 ماشية 

 عجينة البطارية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-04 

RT إلكترودات 

RT شبكات 

RT مدخرات كهربائية 

 عجينة الفحم الحجري

2000-04-12 

RT فحم 

 عجينة الورق

USE أوحال 

 عد فوتوني

2017-03-28 
RT كفاءة كمومية 

RT مكاشيف ضوئية 

 عدادات )إشعاع(

USE مكاشيف إشعاع 

 BF3عدادات 

*BT1 عدادات تناسبية 

*BT1 مكاشيف النترونات 

RT مكاشيف ذات مهدّئ 

 HE-3عدادات 

*BT1 عدادات تناسبية 

*BT1 مكاشيف النترونات 

 p-nعدادات 

USE مكاشيف وصلية 

 عدادات إشعاع

RT مستحلبات نووية 
RT مكاشيف ارتداد البروتونات 

RT مكاشيف تنشيطية 

RT مكاشيف شبه موصلة 

 عدادات ألماسية

USE عدادات بلّورية 

 عدادات الجريان

UF عدادات جريان الموائع 

*BT1 مكاشيف إشعاع 
RT عدادات تناسبية 

RT  موللر -عدادات غايغر 

 عدادات الشرارة

UF عدادات روزنبلوم 

*BT1 شيف إشعاعمكا 

RT حجرات الشرارة 

RT عدادات الهالة 

 عدادات الُشعيرة البلورية

*BT1 عدادات بلّورية 

RT كشف أشعة غاما 

 عدادات الهالة

*BT1 مكاشيف إشعاع 

RT عدادات الشرارة 
RT عدادات تناسبية 

 عدادات الهمرات

UF مقاييس طيف االمتصاص الكلي 

UF )مقاييس كمية الحرارة )جسيم 
UF مقاييس كمية حرارة التأيّن 

UF مكاشيف مقياس كمية الحرارة 

*BT1 مكاشيف إشعاع 
RT كشف األشعة الكونية 

RT مجال جيغا إلكترون فولط 

RT مكشاف مصادم ستانفورد الخطي 
RT مكشاف مصادم فيرميالب 

 عدادات بلّورية

UF عدادات ألماسية 

*BT1 مكاشيف إشعاع 
NT1 عدادات الُشعيرة البلورية 

RT مكاشيف شبه موصلة جرمية 

 عدادات تشيرينكوف

UF مكاشيف تشيرينكوف 

*BT1 مكاشيف إشعاع 

RT عدّ تشيرينكوف 
RT   كاشف النترينوsuper-k  

RT مكشاف مصادم ستانفورد الخطي 

 عدادات تلسكوبية

RT  ّتقنيات العد 
RT دارات التطابق 

RT كشف األشعة الكونية 

RT مجاهر تداخلية 
RT مكاشيف إشعاع 

 عدادات تناسبية

*BT1 مكاشيف إشعاع 

NT1 حجرات إبرية 
NT1 حجرات تناسبية متعددة األسالك 

NT2 حجرات االنسياق 

NT3 حجرات إسقاط زمني 
NT1  عداداتbf3 

NT1  عداداتhe-3 

NT1 عدادات تناسبية سائلة 
NT1 عدادات مبطنة بالبور 

RT إطفاء انهياري 

RT عدادات الجريان 

RT عدادات الهالة 

RT عدادات دون جدران 
RT مفاعيل الجدران 

RT مكاشيف ارتداد البروتونات 

RT مكاشيف الوميض الغازية 

 عدادات تناسبية سائلة

*BT1 عدادات تناسبية 
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 عدادات جريان الموائع

USE عدادات الجريان 

 عدادات جسيمات تكثف

2013-12-13 

*BT1 أجهزة مراقبة تلوث الهواء 

RT حالالت هوائية 
RT صدّامات شلشلية 

RT مراقبة الحاللة الهوائية 

 عدادات دون جدران

*BT1 مكاشيف إشعاع 
RT حجرات التأين 

RT عدادات تناسبية 
RT مفاعيل الجدران 

 عدادات روزنبلوم

USE عدادات الشرارة 

 عدادات شبه موصلة

USE مكاشيف شبه موصلة 

 عدادات طويلة

*BT1 مكاشيف ذات مهدّئ 

 موللر -عدادات غايغر 

*BT1 مكاشيف إشعاع 
RT إطفاء انهياري 

RT عدادات الجريان 

 عدادات لكامل الجسم

*BT1 مكاشيف إشعاع 
RT عدّ لكامل الجسم 

RT مقاييس طيف أشعة غاما 

 عدادات مبطنة بالبور

*BT1 عدادات تناسبية 

*BT1 مكاشيف النترونات 

 عدادات منخفضة السوية

*BT1 مكاشيف إشعاع 
RT عدّ منخفض السوية 

 عدادات وميضية

UF حجرات وميضية 

UF مكاشيف وميضية 
*BT1 مكاشيف إشعاع 

NT1 مكاشيف الوميض الغازية 

NT1 مكاشيف ديودات ضوئية وميضية 
NT1 مكاشيف وميضية سائلة 

NT1 مكاشيف وميضية صلبة 

NT2  مكاشيفbgo 
NT2  مكاشيفnai 

NT2 مكاشيف وميضية بالستيكية 

RT  الومضانإطفاء 

RT حجرات تألّق 

RT عدّ وميضي 

RT مضاِعفات ضوئية 
RT مقاييس الجرعة 

RT مكاشيف ارتداد البروتونات 

RT مواد متفسفرة 
RT مواسير الضوء 

 عدادات وميضية بالستيكية

USE مكاشيف وميضية بالستيكية 

 cetaneعدد 

2000-04-12 

USE قياسات منع الدق 

 ceteneعدد 

2000-04-12 
USE قياسات منع الدق 

 عدد أفراد البطن الواحد

RT ذُريّة 

 عدد األوكتان

2000-04-12 

USE قياسات منع الدق 

 عدد األولية

BT1 أعداد كمومية 
RT ميكانيك كمومي 

 عدد االنشغال

RT مبدأ باولي 
RT ميكانيك إحصائي 

RT ميكانيك كمومي 

 عدد البروم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-17 
RT نغازولي 

RT نفوط 

 عدد التناسق

RT تكافؤات التناسق 
RT )مربوطات )لواجن 

RT معقدات 

 عدد اليود

2000-04-12 

RT تركيب كيميائي 

 عدد باريوني

RT اهتزاز نتروني 
RT باريونات 

RT صمود المعيار 

 عدد براندتل

BT1 أرقام بدون واحدات 
RT انتثار 

RT انتثارية حرارية 
RT جريان لزج 

RT خواص ترمودينامية 

RT طبقات حدودية 
RT نقل الحرارة 

 عدد ذري

UF شحنة نووية 

RT قوة اإليقاف 
RT منظومات دورية 

 عدد ريتشاردسون

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT جريان ثنائي الطور 
RT جريان مضطرب 

RT َحْمل حراري 

RT  ّقص 

 عدد رينولدز

BT1 أرقام بدون واحدات 

NT1 عدد رينولدز المغنطيسي 
RT جريان لزج 

RT جريان مضطرب 

RT طبقات حدودية 
RT معامل االحتكاك 

 عدد رينولدز المغنطيسي

*BT1 عدد رينولدز 

RT هدروديناميك مغنطيسي 

 عدد ستوكس

2013-07-19 

BT1 أرقام بدون واحدات 

BT1 جريان الموائع 
RT جسيمات 

RT معدل الجريان 

RT مقاومة السَّحب 

 عدد فراود

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT جريان الموائع 

 عدد كتلي

SF وزن ذري 

RT صيغة فايتساكر 

RT مطيافية كتلية 

 عدد كنودسن

USE جريان كنودسن 

 عدد لبتوني

NT1 عدد ميوني 
RT صمود المعيار 

RT لبتونات 

 عدد ماخ

BT1 أرقام بدون واحدات 

BT1 سرعة 

RT أمواج الصدم 
RT تحريك هوائي 

RT معدل الجريان 

 عدد ميوني

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 
BT1 عدد لبتوني 

RT ميونات 

لت  عدد نّسِّ

BT1 أرقام بدون واحدات 
RT َحْمل حراري قسري 

RT طبقات حدودية 

RT لزوجة 
RT موصلية حرارية 

 عدد هارتمان

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT جريان الموائع 

RT لزوجة 

RT مقاومة السَّحب 
RT هدروديناميك مغنطيسي 

 عدسات

NT1 عدسات تثاقلية 

NT1 عدسات كهراكدية 
NT1 عدسات كهرمغنطيسية 

NT1 عدسة فرينل 

RT منظومات ضوئية 

 عدسات تثاقلية

INIS: 1983-02-04; ETDE: 1983-03-07 

BT1 عدسات 

RT تثاقل 
RT حقول تثاقلية 

RT نظرية النسبية العامة 

 عدسات كهراكدية

BT1 عدسات 

RT بصريات الحزمة 

RT طيوف كهراكدية 
RT ُمحالت كهراكدية 

RT مرايا كهراكدية 

 عدسات كهرمغنطيسية

UF عدسة بالزمية 
BT1 عدسات 

RT محلالت مغنطيسية 

RT مغانط 
RT مفاعيل النهايات 

 عدسة )بلورية(

USE عدسة بلّورية 

 عدسة بالزمية

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-04-26 

USE سيةعدسات كهرمغنطي 

 عدسة بلّورية

UF )عدسة )بلورية 
*BT1 عيون 

RT سادّات 

 عدسة شميدت

RT سبين 
RT عزوم مغنطيسية نووية 

 عدسة فرينل

1976-06-23 
BT1 عدسات 

RT مرّكزات شمسية 

 َعدِّالت

*BT1 كريات بيضاء 

 عدم استقرار

NT1 عدم استقرار البالزما 

NT2 عدم استقرار االضمحالل 

NT2 عدم استقرار جهري في البالزما 
NT3 أنماط طرفية متموضعة 

NT3 عدم استقرار السيالن 

NT3 عدم استقرار الصفير 
NT3 عدم استقرار الفلوت 



 عدم استقرار األمواج األيونية 495 َعدودات

 

 

NT3 عدم استقرار بشكل سُُجق 

NT3 عدم االستقرار الحسكي 
NT3 عدم االستقرار الوسيطي 

NT3 ال استقرارية العقفة 

NT3 ال استقرارية لولبية 
NT3  استقرارية هلمهولتزال 

NT3 الاستقرارية جسيم مأسور 

NT3 الاستقرارية ركوب المنطاد 
NT3 الاستقرارية قالبة 

NT2 عدم استقرار متفجر 

NT2 عدم استقرار مجهري في البالزما 
NT3 عدم استقرار األمواج األيونية 

NT3 عدم استقرار االنسياق 

NT3 عدم استقرار التوزع المضاعف 
NT3 عدم استقرار الكتلة السالبة 

NT3 عدم استقرار ثنائية المجرى 

NT3 عدم استقرار سيكلوتروني 
NT3 عدم استقرار مخروط الفقد 

NT3 ال استقرارية الخرطوم 

NT2 عدم استقرار مطلق 
NT2 ال استقرارية تثاقلية 

NT2 ال استقرارية َحْملية 

NT1 عدم استقرار بيرس 
NT1 ال استقرارية االحتراق 

NT1  تايلور -ال استقرارية رايلي 

RT استقرار 
RT ظهور حل مفاجئ 

 عدم استقرار األمواج األيونية

*BT1 عدم استقرار مجهري في البالزما 

RT نمط برنشتاين 

 عدم استقرار االضمحالل

*BT1 عدم استقرار البالزما 

RT أمواج بالزمية 
RT عدم استقرار جهري في البالزما 

RT عدم استقرار مجهري في البالزما 

 عدم استقرار االنسياق

*BT1 عدم استقرار مجهري في البالزما 
RT انسياق البالزما 

 عدم استقرار البالزما

BT1 عدم استقرار 

NT1 عدم استقرار االضمحالل 
NT1 عدم استقرار جهري في البالزما 

NT2 أنماط طرفية متموضعة 

NT2 عدم استقرار السيالن 
NT2 استقرار الصفير عدم 

NT2 عدم استقرار الفلوت 

NT2 عدم استقرار بشكل سُُجق 
NT2 عدم االستقرار الحسكي 

NT2 عدم االستقرار الوسيطي 

NT2 ال استقرارية العقفة 

NT2 ال استقرارية لولبية 

NT2 ال استقرارية هلمهولتز 
NT2 الاستقرارية جسيم مأسور 

NT2 الاستقرارية ركوب المنطاد 

NT2 الاستقرارية قالبة 
NT1 عدم استقرار متفجر 

NT1 عدم استقرار مجهري في البالزما 

NT2 عدم استقرار األمواج األيونية 
NT2 عدم استقرار االنسياق 

NT2 عدم استقرار التوزع المضاعف 

NT2 عدم استقرار الكتلة السالبة 
NT2 عدم استقرار ثنائية المجرى 

NT2 عدم استقرار سيكلوتروني 

NT2 عدم استقرار مخروط الفقد 
NT2 ال استقرارية الخرطوم 

NT1 عدم استقرار مطلق 

NT1 ال استقرارية تثاقلية 
NT1 ال استقرارية َحْملية 

RT إشعاع الطرف الالمتناظر 

RT بالزما 
RT تمدد البالزما 

RT توازن مغنطيسي هدروديناميكي 

RT عالقات التبديد 
RT مسائل الخطية 

RT الستقرارمعدالت نمو عدم ا 

RT معيار سويدام 

RT معيار ميرسييه 

RT مفعول الكتلة السالبة 

 عدم استقرار البالزما الالخطية

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-16 

USE عدم االستقرار الوسيطي 

 عدم استقرار البالزما الالخطية

USE عدم االستقرار الوسيطي 

 عدم استقرار التوزع المضاعف

*BT1 عدم استقرار مجهري في البالزما 

RT تجاوب 

 عدم استقرار السيالن

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-09-11 

*BT1 عدم استقرار جهري في البالزما 

RT تمزق البالزما 

 عدم استقرار الصفير

INIS: 1988-11-16; ETDE: 1985-10-25 

UF نموذج الصفير 

*BT1 عدم استقرار جهري في البالزما 
RT أمواج بالزمية 

RT بالزما-منظومات حزمة 

 عدم استقرار الفلوت

UF عدم استقرار تبادلي 
*BT1 عدم استقرار جهري في البالزما 

RT معيار ميرسييه 
RT هدروديناميك 

 عدم استقرار الكتلة السالبة

*BT1 عدم استقرار مجهري في البالزما 

RT مفعول الكتلة السالبة 

 عدم استقرار بشكل ُسُجق

*BT1 عدم استقرار جهري في البالزما 

 عدم استقرار بيرس

1983-09-06 

BT1 عدم استقرار 
RT حزم إلكترونية 

RT بالزما-منظومات حزمة 

 عدم استقرار تبادلي

USE عدم استقرار الفلوت 

 عدم استقرار ثنائية المجرى

*BT1 عدم استقرار مجهري في البالزما 

RT جريان الموائع 

 عدم استقرار جهري في البالزما

UF )عدم استقرار مغنطيسي هدروديناميكي )بالزما 

*BT1 عدم استقرار البالزما 

NT1 أنماط طرفية متموضعة 

NT1 عدم استقرار السيالن 

NT1 عدم استقرار الصفير 

NT1 عدم استقرار الفلوت 
NT1 عدم استقرار بشكل سُُجق 

NT1 عدم االستقرار الحسكي 
NT1 ستقرار الوسيطيعدم اال 

NT1 ال استقرارية العقفة 

NT1 ال استقرارية لولبية 
NT1 ال استقرارية هلمهولتز 

NT1 الاستقرارية جسيم مأسور 

NT1 الاستقرارية ركوب المنطاد 
NT1 الاستقرارية قالبة 

RT تمزق البالزما 

RT عدم استقرار االضمحالل 
RT  تايلور -ال استقرارية رايلي 

 لوترونيعدم استقرار سيك

*BT1 عدم استقرار مجهري في البالزما 

RT تواتر سيكلوتروني 

 عدم استقرار فالسوف

ETDE: 2002-05-24 

USE فالسوف -معادلة بولتزمان 

 عدم استقرار لولبي

USE ال استقرارية لولبية 

 عدم استقرار متفجر

*BT1 عدم استقرار البالزما 

 عدم استقرار مجهري في البالزما

*BT1 عدم استقرار البالزما 

NT1 عدم استقرار األمواج األيونية 

NT1 عدم استقرار االنسياق 
NT1 عدم استقرار التوزع المضاعف 

NT1 عدم استقرار الكتلة السالبة 

NT1 عدم استقرار ثنائية المجرى 
NT1 عدم استقرار سيكلوتروني 

NT1 عدم استقرار مخروط الفقد 

NT1 ال استقرارية الخرطوم 
RT عدم استقرار االضمحالل 

 عدم استقرار مخروط الفقد

*BT1 عدم استقرار مجهري في البالزما 
RT مخروط الفقد 

 عدم استقرار مطلق

*BT1 عدم استقرار البالزما 

RT ال استقرارية َحْملية 
RT معيار بريغس 

 عدم استقرار مغنطيسي هدروديناميكي )بالزما(

INIS: 1989-04-20; ETDE: 2002-03-28 

USE عدم استقرار جهري في البالزما 

 عدم االستقرار الحسكي

INIS: 1984-06-25; ETDE: 1984-07-10 

*BT1 عدم استقرار جهري في البالزما 

 عدم االستقرار الخرطومي

USE ال استقرارية الخرطوم 

 عدم االستقرار الوسيطي

UF عدم استقرار البالزما الالخطية 

UF عدم استقرار البالزما الالخطية 
*BT1 عدم استقرار جهري في البالزما 

RT تيار متناوب 

RT حقول كهربائية 

 عدم االفتراق

UF عدم االفتراق 

RT اختالل الصيغة الصبغية 
RT انقسام خلوي 

RT طفرات جينومية 

 عدم االفتراق

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-04-16 
USE عدم االفتراق 

 عدم االنتشار

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-04-16 

USE انتشار 

 عدم االنتشار

INIS: 1978-02-23; ETDE: 2002-04-16 

USE انتشار 

 جنوب -عدم التناظر شمال 

BT1 ال تناظر 

RT إشعاع كوني 

RT تغيرات جغرافية 

 عدم الطمث

USE اضطرابات طمثية 

 عدم انحفاظ الندية

USE  الصمودp 

 عدم توافق الدنا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-06-29 

RT تآُشب جيني 

RT تنسُّخ الدنا 
RT طفرات 

 َعدودات

NT1 ثالثيات 

NT1 عدودات الجسيمات 
NT2 تساعيات ميزونية 

NT2 ثمانيات باريونية 

NT2 ثمانيات ميزونية 
NT2 ُعشريات باريونية 



 عدودات الجسيمات 496 عزل كهربائي

 

 

NT1 عدودات فائقة 

 عدودات الجسيمات

BT1 َعدودات 
NT1 تساعيات ميزونية 

NT1 ثمانيات باريونية 

NT1 ثمانيات ميزونية 
NT1 ُعشريات باريونية 

RT صيغة كتلة أوكوبو 

RT طيوف 
RT نماذج الجسيمات 

 عدودات فائقة

BT1 َعدودات 

 عديدات تشكُّل بتقييد طول الشُّْدفة

INIS: 2000-01-11; ETDE: 1987-10-22 

RT تغيُّرية جينية 

RT جينات 

RT رسم الخريطة الجينية 

RT صبغيات 

RT صبغيات بشرية 
RT نكليازات داخلية 

 عّد  في المجال أربعة باي

BT1  ّتقنيات العد 

RT مكاشيف أربعة باي 

 عّد إلكترونات فوتونية

INIS: 1976-08-17; ETDE: 1976-11-01 

BT1  ّتقنيات العد 

RT إصدار كهرضوئي 

 عّد تشيرينكوف

INIS: 1993-05-06; ETDE: 1975-10-28 

BT1  ّتقنيات العد 
RT عدادات تشيرينكوف 

 عّد لكامل الجسم

BT1  ّتقنيات العد 

RT احتباس 
RT جسم 

RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

RT عدادات لكامل الجسم 
RT مراقبة العاملين 

RT نشاط إشعاعي 

RT وقاية من اإلشعاع 

 عّد مطلق

BT1  ّتقنيات العد 

RT معايرة 

 عّد منخفض السوية

INIS: 1976-08-17; ETDE: 1976-11-01 

BT1  ّتقنيات العد 

RT عدادات منخفضة السوية 

 عّد وميضي

BT1  ّتقنيات العد 

RT إطفاء الومضان 

RT عدادات وميضية 
RT وامضات سائلة 

 عّدة

1982-12-06 

USE تجهيزات 

 عربات المنجم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-05-23 

*BT1 ات تجهيزhaulage 
BT1 َمْركبات 

RT استثمار منجمي 

RT نقل 

 عربات سكة الحديد

INIS: 1981-03-10; ETDE: 1978-08-07 

BT1 َمْركبات 

RT سكك حديدية 
RT قاطرات 

RT قطارات 

RT نقل بسكة الحديد 

 َعْرض

BT1 أبعاد 

RT  ّقد 

 عرض البحر

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1994-08-10 
RT بحار 

RT قوانين بحرية 

RT قولنين المسمكة 
RT مياه إقليمية 

 عرض الجسيمات

BT1 خواص الجسيمات 

RT مدة الحياة 

 عرض الحزمة

USE بروفيالت الحزمة نبّاضات الحزمة 

 عرض الخط

RT تضيّقالخط 
RT توسع الخط 

RT طيوف 

RT عرض السويات 

 عرض السويات

RT  توماس -توزيع بورتر 

RT عرض الخط 

RT كثافة مستويات الطاقة 
RT مدة الحياة 

RT مستويات الطاقة 

 عرض وطلب

INIS: 1991-10-11; ETDE: 1978-03-08 

RT إمدادات الطاقة 

RT إمدادات منزلية 
RT تجارة 

RT تمزيق التزويد 

RT سوق 
RT سوق هدف 

RT طلب 

RT طلب على الطاقة 
RT علم االقتصاد 

RT عوامل الطلب 

 عرعر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-12-11 
USE شجر األرز 

 َعَرق

UF ق  تعرُّ

*BT1 سوائل الجسم 
*BT1 نفايات بيولوجية 

RT إفراغ 

RT جلد 

 عروات )في المفاعل(

USE عروات داخل المفاعل 

 عروات )مبّرد(

USE د  حلقات المبّرِ

 عروات تسخين

2007-07-27 

*BT1 منظومات التدفئة 

RT د  حلقات المبّرِ
RT موائع النقل الحراري 

 عروات داخل المفاعل

UF )عروات )في المفاعل 
*BT1 تسهيالت تجريبية للمفاعل 

RT أقنية تجريبية 

RT كبسوالت تشعيع 

 عروات فرانك

USE انخالعات لولبية 

 عروض أسعار

INIS: 1999-03-15; ETDE: 1978-06-14 

USE اقتراحات 

 عزل

RT تصلب 

RT شوائب 
RT  يستونبر -مناطق غْينير 

 عزل )حراري(

USE عزل حراري 

 عزل )صوتي(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1995-07-03 

USE عزل صوتي 

 عزل )كهربائي(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-02 
USE عزل كهربائي 

 عزل )كهربائي، بواسطة حقول مغنطيسية(

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 
USE عزل مغنطيسي 

 عزل )كهربائي، بواسطة مواد كهرنافذة(

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 

USE عزل كهربائي 

 عزل )مغنطيسي(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-08 

USE عزل مغنطيسي 

 عزل حراري

1997-06-17 

UF )عزل )حراري 

UF لوحات عزل خالية 
RT أبواب مقاومة للعواصف 

RT انتثارية حرارية 

RT تحكم بدرجة الحرارة 
RT تدريع 

RT تعرية جوية 

RT تكييف الهواء 
RT توصيل حراري 

RT جدران خرزية 

RT جسور حرارية 
RT )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 

RT حماية من العوامل الجوية 

RT حواجب مضادة للنترونات الحرارية 
RT  ألدهيد النمل -رغوات البولة 

RT ستائر 

RT سطيحات أرضية 
RT صوف معدني 

RT  عواملr 

RT مرايا حرارية 
RT مغاليق 

RT مقاومة الحريق 

RT نقل الحرارة 
RT نوافذ مقاومة للعواصف 

 عزل سيسمي

INIS: 1990-09-24; ETDE: 1990-10-09 

RT  تربة -تأثرات بنية 
RT تأثيرات سيسمية 

RT زالزل 
RT ماصات الصدمات 

RT هندسة األمان 

 عزل صوتي

1995-07-03 
USE عزل صوتي 

 عزل صوتي

1995-07-03 

UF )عزل )صوتي 
UF عزل صوتي 

RT صوتيات 

RT قياسات صوتية 
RT مراقبة صوتية 

 عزل في ركازة

INIS: 1978-08-30; ETDE: 1978-10-19 
RT بنية جزيئية 

RT جزيئات 

RT ذرات 
RT مركبات قَفَصية 

RT مطيافية 

 عزل كهربائي

1982-11-29 
UF )عزل )كهربائي 

UF )عزل )كهربائي، بواسطة مواد كهرنافذة 



 عزل مغنطيسي 497 عصيّة

 

 

RT عوازل عضوية 

RT عوازل كهربائية 
RT مواد كهرنافذة 

 عزل مغنطيسي

UF )عزل )كهربائي، بواسطة حقول مغنطيسية 

UF )عزل )مغنطيسي 
RT َحْصر 

RT ديودات ترميونية 

 عزم العطالة

UF عطالة 
RT الميكانيك 

RT انحناء عكسي 

RT حاالت يارست 
RT دوران 

RT طاقة حركية 

RT كتلة 
RT  نموذجvmi 

 عزم الفتل

RT فَتْل 

 عزوم ثنائيات القطب

NT1 عزوم ثنائية القطب الكهربائية 

NT1 عزوم ثنائية القطب مغنطيسية 

RT ثنائيات القطب 

 عزوم ثنائية القطب الكهربائية

BT1 عزوم ثنائيات القطب 

BT1 عزوم كهربائية 

RT إستقطابية كهرباء الجسيمات 
RT استقطابية 

RT عزوم كهربائية نووية 

 عزوم ثنائية القطب مغنطيسية

BT1 عزوم ثنائيات القطب 

BT1 عزوم مغنطيسية 

RT إستقطابية مغنطيسية الجسيمات 
RT عزوم مغنطيسية نووية 

 عزوم رباعية األقطاب

RT تجاوب نووي رباعي األقطاب 

RT رباعيات األقطاب 
RT عزوم كهربائية 

RT  نوويةعزوم كهربائية 

RT عزوم مغنطيسية 
RT عزوم مغنطيسية نووية 

 عزوم كهربائية

1996-07-18 

SF نسبة جيروكهربائية 
NT1 عزوم ثنائية القطب الكهربائية 

NT1 عزوم كهربائية نووية 

RT عزوم رباعية األقطاب 

 عزوم كهربائية نووية

UF )عزوم نووية  )كهربائية 

BT1 خواص نووية 
BT1 عزوم كهربائية 

RT تجاوب نووي رباعي األقطاب 

RT تعالق زاوي مضطرب 
RT عزوم ثنائية القطب الكهربائية 

RT عزوم رباعية األقطاب 

 عزوم مغنطيسية

NT1 عزوم ثنائية القطب مغنطيسية 
NT1 عزوم مغنطيسية نووية 

RT  سيرج -صيغة فيرمي 

RT عزوم رباعية األقطاب 
RT مغنطة 

RT مغنطيسية 

RT نسبة جيرو مغنطيسية 

 عزوم مغنطيسية نووية

UF )عزوم نووية  )مغنطيسية 

BT1 خواص نووية 
BT1 عزوم مغنطيسية 

RT تعالق زاوي مضطرب 

RT عدسة شميدت 
RT عزوم ثنائية القطب مغنطيسية 

RT عزوم رباعية األقطاب 

RT مغنطيسية نووية 

 عزوم نووية  )كهربائية(

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-04-17 
USE عزوم كهربائية نووية 

 عزوم نووية  )مغنطيسية(

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-04-17 

USE عزوم مغنطيسية نووية 

 عسل

ETDE: 1975-09-11 

BT1 غذاء 

 عشاريات األرجل

INIS: 1993-07-14; ETDE: 1981-06-15 

*BT1 قشريّات 

NT1 سرطان 
NT1 )سرطانات البحر )كركند 

NT1 قريدس 

NT1 قَريدس 

 عشب

USE نجيلّيات 

 عشب البحر األسمر

INIS: 1992-01-13; ETDE: 1976-12-15 

USE حشائش بحرية 

 َعشري هدروالنفتالين

USE ديكالين 

 ُعشريات باريونية

*BT1 عدودات الجسيمات 

 عشوائية

1995-11-21 

SF مولِّدات أعداد عشوائية 

RT جواذب 

RT حارفات إرغودية 

RT طريقة مونت كارلو 

 رونج -عصائب شومان 

RT طيوف 

 عصابة االهتزاز

USE حاالت االهتزاز 

 عصابة الدوران

USE حاالت دورانية 

 ُعصارات

USE أشربة 

 عصارات مستهلكة

INIS: 1993-02-15; ETDE: 1978-08-07 
UF رائق أسود 

UF سائل نفايات الكبريتيت 

*BT1 نفايات سائلة 
*BT1 نفايات صناعية 

RT استعمال ناتج النفايات 

RT طرح النفايات 

 عصارة النبات

INIS: 1993-07-16; ETDE: 1985-06-25 

*BT1 مواد بيولوجية 

RT تغيير الموضع 
RT ُغذيّات 

RT نباتات 

RT نتح 

 عصب وركي

*BT1 أعصاب 

RT أرجل 

 عصبونات

USE خاليا عصبية 

 عصر األوليغوسين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-10-20 

USE دور الثالث 

 عصر اإليوسين

INIS: 1992-04-14; ETDE: 1977-10-20 

*BT1 دور الثالث 
RT تاريخ جيولوجي 

 عصر الباليوسين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-10-20 
USE دور الثالث 

 عصر البليستوسين

INIS: 1992-04-14; ETDE: 1977-10-20 

*BT1 دور الرابع 
RT تاريخ جيولوجي 

RT جليديات 

 البليوسينعصر 

INIS: 1992-04-14; ETDE: 1977-10-20 
*BT1 دور الثالث 

RT تاريخ جيولوجي 

 عصر الميوسين

INIS: 1992-04-14; ETDE: 1977-10-20 

*BT1 دور الثالث 

RT تاريخ جيولوجي 

 عصر الهولوسين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-10-20 

USE دور الرابع 

 عصر روتليجند

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-10-20 
USE دور برمي 

 عصرجليدي قصير

INIS: 1993-06-04; ETDE: 1987-02-13 
RT علم المناخ القديم 

RT مناخات 

 عصور جيولوجية

INIS: 1992-04-14; ETDE: 1977-10-19 
NT1 حقب الباليوزدي 

NT2 دور األوردوفيسي 

NT2 دور الديفوني 
NT2 دور السيلوري 

NT2 دور الكربوني 

NT2 ور الكمبريد 
NT2 دور برمي 

NT1 حقب الحياة الحديثة 

NT2 دور الثالث 
NT3 عصر اإليوسين 

NT3 عصر البليوسين 

NT3 عصر الميوسين 
NT2 دور الرابع 

NT3 عصر البليستوسين 

NT1 حقب الحياة المتوسطة 
NT2 دور الترياسي 

NT2 دور الجوراسي 

NT2 دور الكريتاسي 
NT1 حقب بريكمبري 

RT تاريخ جيولوجي 
RT تقدير العمر 

RT مغنطيسية قديمة 

 عصيات كبريتية تأكسدية

*BT1 بكتريا مؤكِسدة للكبريت 
*BT1 عصيّة 

RT أكسدة 

RT سوائل التمليص 
RT معالجة الركاز 

RT نزع الكبريت 

 عصيات كبريتية حديدية التأكسد

*BT1 بكتريا مؤكِسدة للكبريت 
*BT1 عصيّة 

RT أركزة اليورانيوم 

RT أكسدة 

RT سوائل التمليص 

غة  عصيباء ُمبوَّ

*BT1 فطريات حقيقية 

 عصيّة

UF أكسيدانات حديدي العصيّة الحديديّة 

*BT1 بكتريا 

NT1 عصيات كبريتية تأكسدية 
NT1 عصيات كبريتية حديدية التأكسد 

NT1 عصيّة أشنية الشكل 
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NT1 عصيّة رقيقة 

NT1 عصيّة زرقاء 
NT1 عصيّة ميغاتيريوم 

 عصيّة أشنية الشكل

INIS: 1993-07-13; ETDE: 1986-01-14 

*BT1 عصيّة 
RT  ً  استرداد محسَّن للزيت ميكروبيّا

 عصيّة رقيقة

*BT1 عصيّة 

 عصيّة زرقاء

*BT1 عصيّة 

 عصيّة ميغاتيريوم

1975-12-19 

*BT1 عصيّة 

 عضالت

UF نسيج عضلي 

NT1 أرومات عضلية 

NT1 حجاب 
NT1 عضلة القلب 

RT أطراف 

RT أكتين 
RT أوتار 

RT أورام عضلية 

RT تروبوميوزين 
RT تمرين 

RT داء الشعرينات 

RT شبكة بالسمية عضلية 
RT لسان 

RT متالزمة اإلشعاع 

RT ميوغلوبين 

 عضلة الرحم

USE رحم 

 عضلة القلب

BT1 عضالت 
*BT1 قلب 

RT أرومات عضلية 

RT إكليليّات 
RT احتشاء العضلة القلبية 

 عضوانيّات

1994-08-22 

USE معقدات غولجي 

 ٌعضيّات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-10-10 

USE نات خلوية  مكّوِ

 ُعَضيّات تحت خلوية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1991-08-21 

USE نات خلوية  مكّوِ

 عطالة

USE عزم العطالة 

 عطب التشكل

INIS: 1992-08-13; ETDE: 1983-01-21 

UF إرجاع نفوذي 
UF ضرر جلدي 

UF ضرر حفر البئر 

UF ضرر نفوذي 
UF عامل اإلنتاجية 

UF عامل التلف 

UF معامل األذى 
UF معدل التحسن 

UF )مفعول القشرة )بئر 

UF مفعول القشرة في البئر 

UF منطقة األذى 

UF نسبة األذى 

UF نقصان المسامية 
RT آبار 

RT تشكيالت جيولوجية 

RT حفر اآلبار 
RT صخر الخزان 

RT مسامية 

 عطريات

1996-10-23 
UF مركبات عطرية 

UF ثنائي متيل أمينو بروبيوفنون -3-نترو 

UF هدروكربونات عطرية 
SF سينتانات 

*BT1 هدروكربونات 

NT1 أزأرينات 
NT2 أكريدينات 

NT3 برتقالي األكريدين 

NT3 فالفينات 
NT4 أكريفالفين 

NT4 بروفالفين 

NT2 إندوالت 
NT3 أخضر اإلندوسيانين 

NT3 تريبتامينات 

NT4 سيروتونين 
NT5 بوفوتينين 

NT4 ميالتونين 

NT3 تريبتوفان 
NT3 حمض الليسرجيك 

NT3 ريزيربين 

NT3 ستريكنين 
NT3 فِْنبالستين 

NT3 نيلة 

NT2 بتريدينات 
NT3 أمينوبترين 

NT3 حمض الفوليك 

NT2 بورينات 
NT3 أدينينات 

NT4 كْينيتن 

NT3 إينوزين 
NT3 غوانوزين 

NT3 غوانين 

NT3 كزانتينات 

NT4 تيوبرومين 

NT4 تيوفيلّين 
NT4 حمض اليوريك 

NT4 كافئين 

NT3 مركبتو بورين 
NT3 هيبوكسانتين 

NT2 فنانترولينات 

NT3 أورتو الفنانترولين 
NT3 فروئين 

NT2 كربازوالت 

NT2 كينولينات 
NT3 أكسين 

NT3 فّرون 

NT3 كينالدين 
NT1 أستوفِنون 

NT1 أصباغ ثالثي فنيل  فسفين 

NT2 أزرق متيل التيمول 

NT2 بنفسجي المتيل 

NT1 إندان 

NT1 أنيلين 
NT1 بنزن 

NT1 بنزيدين 

NT1 بيثيدين 
NT1 تترالين 

NT1 تيروزين المتيل 

NT1 ثنائي البنزيل 
NT1 ثنائي الفينيل 

NT1 ثنائي فنيل البنزن 

NT1 ثنائي كلورفنيل ثالثي كلور االيتان 
NT1 ستيلبن 

NT1 عطور مؤلكلة 

NT2 تولوين 
NT2 دورين 

NT2 ستيرين 

NT2 سْيمين 
NT2 كزيلينات 

NT3  بارا -كزيلين 

NT2 كومين 
NT2 متيل النفتالينات 

NT2 مزيتيلين 

NT1 فحوم هدروكربونية عطرية مهلجنة 
NT2 هدروكربونات عطرية مبرومة 

NT2 هدروكربونات عطرية مفلورة 

NT2 هدروكربونات عطرية مكلورة 

NT3 ألدرين 

NT3 ثنائي الفنيل متعدد الكلورة 
NT2 هدروكربونات عطرية ميودنة 

NT1 فنوالت 

NT2 أصباغ إيروكرومية 
NT2 تيرامين 

NT2 تيمول 

NT2 ثنائي نتروالفنول 
NT2 حمض البكريك 

NT2 فنول 

NT2 فنول فتالئين 
NT2 كريزوالت 

NT2 كزيلنوالت 

NT2 متعدد الفنوالت 
NT3 أرسناذو 

NT3 بروموسلفوفتالئين 

NT3 بريديالزوريزورسينول 
NT3 )بيروغالول )حمض البيروغاليك 

NT3 تيرون 

NT3 )حمض التنّيك )حمض العفص 
NT3 دوبامين 

NT3 ريزورسينول 

NT3 ستيلبسترول 
NT3 فلوريسين 

NT4 إريثروزين 

NT3 كاتشوالمين 
NT3 كاتيكول ناري 

NT3 كَرَستين 

NT3 كوركومين 
NT3 مورين 

NT3 هماتوكسيلين 

NT2 نتروالفينول 
NT2 نفتوالت 

NT3 1-نافتول-2-نتروزو 

NT3 أزرق تريبان 

NT3 بريديالزونافتول 

NT3 تورين 

NT3  ملح نتروزو-r 
NT2 هدروكسي بروبيوفينون 

NT1 فنيل األستيلين 

NT1 فنيل االنين 
NT1 قليل الفنيلينات 

NT1 كحول البنزيل 

NT1 كينونات 
NT2 أنتراكينونات 

NT3 أليزارين 

NT3 حمض الكرمنيك 
NT3 كينيزارين 

NT2 بنزوكينونات 
NT3 بالستوكينون 

NT3 حمض الكلورانيليك 

NT3 كلورانيل 

NT3 يوبيكوينون 

NT2 حمض الروديزوئيك 

NT2  فيتامينk 
NT1 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

NT2 3-متيل الكوالنترين 

NT2 أخضر اإلندوسيانين 
NT2 أزولين 

NT2 أسينفتين 

NT2 أنتراِسن 
NT2 إندين 

NT2 بريلين 

NT2 بنتاسن 
NT2 بنزأنتراسين 

NT2 بنزوبيرن 

NT2 بيرين 
NT2 تتراسين 

NT2 ثالثي الفنيلين 

NT2 ثنائي متيل بنز أنتراسين 
NT2 رباعي الفيالت 

NT2 فلورين 

NT2 فنانترين 
NT2 كاليكسارينات 

NT2 كريسين 

NT2 كوالنترين 
NT2 متعدد الفنيالت 

NT3 ترفنيالت 

NT4  أورتو -ترفنيل 
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NT4  بارا -ترفنيل 

NT2 متيل النفتالينات 
NT2 نفتالين 

RT أصبغة السيانين 

RT أصبغة سكواريليوم 
RT تعطير 

RT راتنجات زيتية 

RT صولفسو 
RT عطريات هدروجينية 

RT مبّردات عضوية 

RT مهدئات عضوية 

 عطريات ثنائي الهدروكسي

USE متعدد الفنوالت 

 عطريات متعددة النووية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-05 

USE هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 عطريات متعددة الهدروكسي

USE متعدد الفنوالت 

 عطريات مكثفة

1996-07-08 
USE هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 عطريات هدروجينية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1991-08-27 

UF اتنفتين 
BT1 مركبات عضوية 

NT1 تترالين 

RT تفاعالت اختزال وأكسدة 
RT عطريات 

 آزاألكسجة األحادي-4عطريل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-13 
UF عطريل هدروكربون آز األكسجة األحادي 

*BT1 اختزالي مؤكسد 

RT آزات أكسدة مختلطة الوظيفة 

 عطريل هدروكربون آز األكسجة األحادي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-13 

USE  آزاألكسجة األحادي-4عطريل 

 عطور مؤلكلة

INIS: 1993-02-18; ETDE: 1984-07-20 
*BT1 عطريات 

NT1 تولوين 

NT1 دورين 
NT1 ستيرين 

NT1 سْيمين 

NT1 كزيلينات 
NT2  بارا -كزيلين 

NT1 كومين 

NT1 متيل النفتالينات 

NT1 مزيتيلين 

 عظاءات

*BT1 زواحف 

 عظام

USE هيكل عظمي 

 عظم تربيقي

*BT1 أنسجة عظمية 

RT نقي العظم 

 عفار وعيسى

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

USE جيبوتي 

 َعفَج

USE أمعاء دقيقة 

 َعفَن

BT1 طفيليات 

*BT1 فطريات حقيقية 
RT أمراض النبات 

 عفونة

UF 4،1-ثنائي امينو البوتان 
UF رباعي متيلين ثنائي األمين 

*BT1 أمينات 

 عفونة

USE فطور 

 عقارب

*BT1 عناكب 

 عقاقير

UF أدوية 

UF صيدالنيات 
UF ضادات هرمون 

UF عوامل عالجية 

NT1 عقاقير كابتة للمناعة 
NT2 إندوكسان 

NT2 حلقي السبورين 
NT1 عقاقير محاكية إشعاعية 

NT2 نيوكارسينوستاتين 

NT1 عقاقير مضادة للتفتل 
NT2 إتيل ماليميد-n 

NT2 أكتينوميسين 

NT2 أونكوفين 
NT2 بليوميسين 

NT2 فِْنبالستين 

NT2 كولشيسين 
NT2 ميتوميسين 

NT1 عقاقير مضادة للدرق 

NT2 تيوسيانات 
NT3 تيوسياناتات األمونيوم 

NT2 ثيويوراسيل 

NT2 ثيويوريا 
NT1 عقاقير مضادة للورم 

NT2 أكتينوميسين 

NT2 أمينوبترين 
NT2 بروميسين 

NT2 بليوميسين 

NT2 دوكسوروبسين 
NT2 ستربتوزوسين 

NT2 كلور أمبوسيل 

NT2 متروتيدازول 
NT2 ميتوميسين 

NT2 ميزونيدازول 

NT2 نيوكارسينوستاتين 
NT1 عوامل الجهاز العصبي المركزي 

NT2 هة نفسية  عقاقير موجَّ

NT3 مضادات االكتئاب 
NT4 إيميبرامين 

NT4 كوكائين 

NT3 ئات  مهدِّ
NT4 ريزيربين 

NT4 كلور البرومازين 

NT3 ُمْهِلسات 
NT4 بوفوتينين 

NT2 دات الجهاز العصبي المركزي  مخّمِ

NT3 ُمبنِّجات 
NT4 باربيتوراتات 

NT5 فينوباربيتال 

NT5 نمبوتال 
NT4 بروكائين 

NT4 كوكائين 

NT3 رات  مخدِّ
NT4 أفيون 

NT5 مورفين 

NT6 تيبايين 
NT4 بيثيدين 

NT4 هدروكلوريداالميتادون 
NT4 نهيروي 

NT3 نات  ُمسّكِ

NT4 أفيون 
NT5 مورفين 

NT6 تيبايين 

NT4 أنتيبيرين 
NT4 بيثيدين 

NT4 حمض أستيل ساليسيليك 

NT4 كودئين 
NT3 مضادات االختالج 

NT4 فينوباربيتال 

NT3 مضادات الحمى 
NT4 أنتيبيرين 

NT4 حمض أستيل ساليسيليك 

NT4 كولشيسين 

NT4 كينين 

NT3 مات ومسّكنات  منّوِ
NT4 باربيتوراتات 

NT5 فينوباربيتال 

NT5 نمبوتال 
NT4 ريزيربين 

NT4 كلور البرومازين 

NT4 كودئين 
NT2 ات  ُمنَعّشِ

NT3 أمفيتامينات 

NT4 بنزدرين 
NT3 كافئين 

NT1 عوامل الجهاز العصبي المستقل 

NT2 حاالّت الودَّي 
NT3 أرغوتامين 

NT3 ريزيربين 

NT2 حاالّت نظير ودية 
NT3 أتروبين 

NT3 نيكوتين 

NT2 سبيبرون 
NT2 محاكيات الودي 

NT3 أدرينالين 

NT3 إفدرين 
NT3 أمفيتامينات 

NT4 بنزدرين 

NT3 تيرامين 
NT3 دوبامين 

NT3 سيروتونين 

NT4 بوفوتينين 
NT3 )نواردرينالين )نوربيفرين 

NT2 محاكيات نظير ودية 

NT3 أستيل كولين 
NT3 )إسرين )نيزوستغمين 

NT3 بيلوكربين 

NT3 نيكوتين 

NT2 مات عصبية  منّظِ

NT3 أدرينالين 

NT3 أستيل كولين 
NT3 إندورفينات 

NT4 انكفالينات 

NT3 ثنائي هدروكسي فنيل أالالتين 
NT3 حمض أمينو الزبد 

NT3 دوبامين 

NT3 سيروتونين 
NT4 بوفوتينين 

NT3 )نواردرينالين )نوربيفرين 

NT1 عوامل دََمويّاتية 
NT2 بدائل الدم 

NT3 بكتينات 
NT3 بيروليدون متعدد الفنيل 

NT3 ِدكستران 

NT2 عوامل حالة للِّيفين 

NT3 بالزمينوجين 

NT3 حال لليفين 

NT3 يوروكيناز 
NT2 مخثّرات 

NT3 بروتامينات 

NT2 مضادات التخثر 
NT3 بسورالين 

NT3 كومارين 

NT3 هيبارين 
NT2 يات دموية  مقّوِ

NT3 حمض الفوليك 

NT3 عامل داخلي المنشأ 
NT3 امين فيتb-12 

NT1 عوامل قلبية وعائية 

NT2 عوامل مضادة لفرط ضغط الدم 
NT3 ريزيربين 

NT2 مضيّقات وعائية 

NT3 إفدرين 
NT3 أنجيوتنسين 

NT2 مقويات القلب 

NT3 أدرينالين 
NT3 دوبامين 

NT3 غليكوزيدات قلبية 

NT4 ستروفانيتنات 
NT5 وابائين 

NT4 غليكوزيدات الديجيتال 

NT5 ديجوكسين 



 عقاقير كابتة للمناعة 500 عقود

 

 

NT5 ديحيتوكسين 

NT3 )نواردرينالين )نوربيفرين 
NT2 عات وعائية  موّسِ

NT3 تيوبرومين 

NT3 تيوفيلّين 
NT3 ثنائي بريدامول 

NT1 م  عوامل مضادة للتشحُّ

NT2 إيتونين 
NT2 إينوزيتول 

NT2 بتائين 

NT2 حمض الفيتيك 
NT2 حمض تيوكتيك 

NT2 )كولين )مرارين 

NT2 ِمتيونين 
NT1 عوامل مضادة للَخَمج 

NT2 صادّات 

NT3 أريثروميسين 
NT3 أكتينوميسين 

NT3 بروميسين 

NT3 بليوميسين 
NT3 بنسلين 

NT3 تتراسيكلينات 

NT4 أوكسيتتراسيكلين 
NT3 دوكسوروبسين 

NT3 ستربتوزوسين 

NT3 ستربتوميسين 
NT3 سيكلوهيكسيميد 

NT3 فالينوميسين 

NT3 كلورامفنيكول 
NT3 ميتوميسين 

NT3 نيوكارسينوستاتين 

NT3 نيوميسين 
NT2 عوامل مضادة للميكروبات 

NT3 أزرق المتلين 

NT3 إيزونيازيد 

NT3 سلفوأميدات 

NT3 فلوكسريدين 

NT3 كينين 
NT1 ُمحسَّات إشعاعية 

NT2 إتيل ماليميد-n 

NT2  ثالثي أستون أمين-n- أكسيل 
NT2 فلوكسريدين 

NT2 متروتيدازول 

NT2 ميزونيدازول 
NT1 مدرات البول 

NT2 تيوبرومين 

NT2 تيوفيلّين 
NT2 سوربيتول 

NT2 نيوهيدرين 
NT1 مستحضرات صيدالنية شعاعية 

NT1 مضادات األندروجينات 

NT1 مضادات الُمْستَْقلَب 

NT2 أدينينات 

NT3 كْينيتن 

NT2 أمينوبترين 
NT2 إيتونين 

NT2 بروموراسيالت 

NT3 برومودأكسي يوريدين 
NT2 ثيويوراسيل 

NT2 فلوروديوكسي غلوكوز 

NT2 فلورويوراسيالت 
NT3 فلوكسريدين 

NT2 مركبتو بورين 

NT2 ميثوتركسات 
NT2 يودوأوراسيالت 

NT3 يوديد أكسي يوريدين 

NT2 يوريدين منقوص األكسجين 
NT1 مضادات هيستامينية 

NT1 مواد وقائية من اإلشعاع 

NT2 2- مركابتو بروبيونيل غليسين 
NT2 أمينوايتان تيول 

NT2 أمينو اثيل-إيزوثيوريا بيتا 

NT2 بنسألمين 
NT2 ثنائي الميدكبرول 

NT2 حمض ثنائي اتيلين ثالثي أمين خماسي الخل 

NT2 سيروتونين 
NT3 بوفوتينين 

NT2 سيستافوس 

NT2 سيستامين 

NT2 غاما فوس 

NT2 غلوتاتيون 
NT2 كاليكرين 

NT2 مركبتو إتيل غوانيدين 

NT2 مركبتو بروبيل أمين 
NT2 مكسامين 

NT2 هدروكسي التريبتوفان 

RT إضافات غذائية 
RT تجارب سريرية 

RT تزويدات طبية 

RT َسَرف العقّار 
RT ية  ُسّمِ

RT عالج كيميائي 

RT علم األدوية 
RT فيتامينات 

RT كزينوبيوتات 

RT ماسخات 
RT مراهم 

RT رات  مطّهِ

RT رات  مطّهِ
RT معالجة 

RT مقاومة األدوية الميكروبية 

RT منتجات استهالكية 
RT مولِّدات الطفرة 

RT نباتات طبية 

RT وسطاء مخلبية 

 عقاقير كابتة للمناعة

1992-07-16 

BT1 عقاقير 

NT1 إندوكسان 
NT1 حلقي السبورين 

RT َكْبت مناعي 

RT معالجة مناعية 

 عقاقير محاكية إشعاعية

BT1 عقاقير 

NT1 نيوكارسينوستاتين 
RT عقاقير مضادة للتفتل 

RT طناتمسر 

RT الت الدنا  ُمَوّصِ
RT مولِّدات الطفرة 

 عقاقير مضادة للتفتل

UF إحصاء خلوي 

UF سموم خلوية 
BT1 عقاقير 

NT1 إتيل ماليميد-n 

NT1 أكتينوميسين 
NT1 أونكوفين 

NT1 بليوميسين 

NT1 فِْنبالستين 
NT1 كولشيسين 

NT1 ميتوميسين 

RT أمينوبترين 
RT إنقسام خيطي 

RT أورام 

RT صادّات 
RT عقاقير محاكية إشعاعية 

RT عقاقير مضادة للورم 

RT عالج كيميائي 
RT عوامل مضادة للَخَمج 

RT َكْبت مناعي 

RT ُمحسَّات إشعاعية 
RT مضادات الُمْستَْقلَب 

RT مولِّدات الطفرة 
RT نيوكارسينوستاتين 

RT وسطاء تألكل 

 عقاقير مضادة للدرق

UF مضادات درقية 
BT1 عقاقير 

NT1 اتتيوسيان 

NT2 تيوسياناتات األمونيوم 
NT1 ثيويوراسيل 

NT1 ثيويوريا 

RT غدة درقية 
RT فرط الدرق 

RT قصور الدرق 

 عقاقير مضادة للورم

BT1 عقاقير 
NT1 أكتينوميسين 

NT1 أمينوبترين 

NT1 بروميسين 
NT1 بليوميسين 

NT1 دوكسوروبسين 

NT1 ستربتوزوسين 
NT1 كلور أمبوسيل 

NT1 متروتيدازول 

NT1 ميتوميسين 
NT1 ميزونيدازول 

NT1 نيوكارسينوستاتين 

RT أورام 
RT صادّات 

RT عقاقير مضادة للتفتل 

RT عالج كيميائي 
RT معالجة مشتركة 

RT وسطاء تألكل 

هة نفسية  عقاقير موجَّ

UF عوامل مؤثرة نفسية 
*BT1 عوامل الجهاز العصبي المركزي 

NT1 مضادات االكتئاب 
NT2 إيميبرامين 

NT2 ينكوكائ 

NT1 ئات  مهدِّ
NT2 ريزيربين 

NT2 كلور البرومازين 

NT1 ُمْهِلسات 
NT2 بوفوتينين 

RT اضطرابات عقلية 

RT ات  ُمنَعّشِ

 عقاقير موسومة بالنظائر المشعة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-05-18 

USE مستحضرات صيدالنية شعاعية 

 ُعقَد

BT1 جهاز عصبي 
RT جهاز عصبي مستقل 

RT مهاد 

RT نخاع شوكي 

 عقد لمفية

BT1 جهاز لمفي 

RT أمراض الجهاز المناعي 
RT أوعية لمفية 

RT جهاز بطاني شبكي 

قديّة  عِّ

*BT1 بكتريا 
RT بروتيناز ِعْقدية 

 ُعقم

RT إطالق الحشرات العقيمة 

RT اضطرابات تكاثرية 
RT تحكُّم جيني 

RT خصوبة 

 عقوبات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

BT1 إجراءات إدارية 

 عقوبات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-24 
USE رسوم مالية 

 عقوبات مالية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-24 

USE رسوم مالية 

 عقود

UF عقود السعر الثابت 

NT1 مؤجرات 
RT إدارة العقود 

RT أشخاص متعاقدون 

RT إنشاء 
RT اتفاقات 

RT استئجار 

RT استخدام طرف ثالث 
RT استشاريون 



 عقود السعر الثابت 501 علم األرصاد الجوية

 

 

RT اقتراحات 

RT تأخر زمني 
RT تسليم 

RT مقاولون 

RT نزاعات ذات أهمية 

 عقود السعر الثابت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 

USE عقود 

 عقيدات منغنزية

USE أركزة منغنزية 

 عقيق أحمر األلمنيوم واإليتريوم

USE أكاسيد األلمنيوم 

USE غارنتات حديدية 
USE مركبات اإليتريوم 

 َعكر

RT معلّقات 

 عالج إشعاعي

INIS: 1982-10-29; ETDE: 1976-09-28 
*BT1 تأثيرات إشعاع كيميائية 

BT1 معالجة 

RT ارتباط متصالب 

 عالج جيني

2003-08-26 

*BT1 معالجة 
RT طفرات جينيّة 

RT )هندسة جينية )وراثية 

 عالج كيميائي

UF معالجة دوائية 
*BT1 معالجة 

RT جسيمات شحمية 

RT عقاقير 
RT عقاقير مضادة للتفتل 

RT عقاقير مضادة للورم 

RT مضادات األندروجينات 
RT معالجة مشتركة 

RT ميزونيدازول 

RT  نوعية الحياة 
RT نيوكارسينوستاتين 

 عالج من قرب

INIS: 2003-10-06; ETDE: 2003-09-30 

*BT1 معالجة إشعاعية 
NT1 إنصمام إشعاعي 

RT تشعيع داخلي 

RT غرسات منابع مشعة 
RT مستحضرات صيدالنية شعاعية 

 عالقات أونساغر

UF عالقات أونساغر التناظرية 
UF مبدأ أونساغر 

RT تدرجات الضغط 

RT تدرجات درجة الحرارة 
RT ترموديناميك 

RT عمليات ال عكوسة 

 عالقات أونساغر التناظرية

USE عالقات أونساغر 

 جرعةعالقات االستجابة بال

RT تأثيرات إشعاعية 

RT تأثيرات بيولوجية 

RT تشعيع تحت مميت 
RT تشعيع فوق مميت 

RT تشعيع مجّزأ 
RT تشعيع مميت 

RT تشعيع منخفض الجرعة 

RT تعّرض حاد 
RT توزع جرعات اإلشعاع 

RT جرعات إشعاعية 

RT  ً  جرعة ذات مغزى جينيّا
RT حساسية إشعاعية 

RT ية  ُسّمِ

RT مشعرات بيولوجية 
RT منحنيات البقاء 

 عالقات التبديد

UF  فلوكو -طريقة فريسر 
UF نظرية التبديد 

SF تمثيل خوري 

RT أقطاب أجهزة الشحنة المقترنة 
RT أمواج بالزمية 

RT أمواج جزئية 

RT تبعثر 
RT تمثيل ماندلستام 

RT داالت طيفية 

RT سعات التبعثر 
RT  طريقةn-d 

RT ظهور حل مفاجئ 

RT بالزماعدم استقرار ال 
RT نظرية الحقول الكمومية 

 عالقات التبديل

RT بُعد قانوني 

RT جبر التيارات 
RT مؤشرات رياضياتية 

RT ميكانيك كمومي 

 عالقات التقارب الفائق

RT تقارب 

RT رياضيات 

RT نشر السلسلة 

 عالقات الفعالية بالبنية

INIS: 1984-12-04; ETDE: 1983-11-23 

RT بنية البروتين 

RT بنية جزيئية 
RT تأثيرات بيولوجية 

RT دراسات الدالة الديناميكية 

RT نشاط اإلنزيم 
RT هندسة البروتين 

RT وظائف بيولوجية 

 عالقات تكرار

UF عالقات تكرار 
RT  ّدوال 

RT معادالت تفاضلية 

 عالقات تكرار

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-05-03 

USE عالقات تكرار 

 عالقات دولية

INIS: 1994-09-09; ETDE: 1980-05-06 
UF توازن االستطاعة 

UF معارض دولية 

RT اتفاقيات دولية 
RT تجارة 

RT تعاون دولي 

RT كالم الذع 

 عالقات صناعية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-06-06 

USE عالقات عمل 

 عالقات عامة

UF نزاع نووي 

RT إدارة 

RT إعالن 
RT تحليل األمان 

RT حماية المستهلك 

RT رأي عام 
RT علم االجتماع 

RT علم الجمال 

RT مخاطر 
RT معلومات عامة 

 عالقات عمل

INIS: 1991-10-24; ETDE: 1978-02-14 

UF عالقات صناعية 
RT إدارة 

RT شروط العمل 

RT صناعة 
RT مجموع الموظفين 

 عالقات مخفية

RT  أقطابregge 
RT تبعثر 

 فاالتين -عالقة بوغولوبوف

USE تحويل بوغولوبوف 

 فايزاكر-عالقة بيث

USE صيغة فايتساكر 

 ليباتوف -عالقة غريبوف 

BT1 معادالت 

RT إفناء 
RT تبعثر 

RT دوال البنية 

ر   ترايمان -عالقة غولدبيرغِّ

RT اقتران 

RT بيونات 

RT تآثرات ضعيفة 
RT نظرية الحقول الكمومية 

 علب وقود

UF )أغلفة )وقود 

UF أغلفة الوقود 
RT ة مراقبة عناصر تالفةأجهز 

RT إزالة التغليف 

RT  غالف -تآثرات وقود 
RT تعليب 

RT تغليف 

RT عناصر وقود 
RT قمصان 

RT كشف عناصر تالفة 

RT نقاط حاّرة 

 علف أخضر

*BT1 أعالف حيوانية 

BT1 نباتات 
RT برسيم 

RT رعي 

RT فول الصويا 
RT ماشية 

RT صنعية ٍِ ِِ  مراعِ

RT نجيلّيات 

 َعلَف أخضر

INIS: 1975-11-27; ETDE: 2002-06-13 

USE أعالف حيوانية 

 علم أسباب المرض

RT أمراض 

 علم اآلثار

RT تقدير العمر 

RT عينات آثارية 
RT مظاهر تاريخية 

RT مواقع آثارية 

 علم األحياء اإلشعاعي

BT1 بيولوجيا 
RT أذيّات إشعاعية 

RT بيولوجيا ُجَزْيئية 

RT تأثيرات إشعاعية 
RT شعاعية بيولوجية تأثيرات 

RT تحريض شعاعي 

RT تقنيات االقتفاء 
RT حساسية إشعاعية 

RT فيزياء حيوية 

 علم األدوية

RT عقاقير 
RT مضادات األندروجينات 

 علم األرصاد الجوية

RT أعاصير مضادة 
RT اختيار الموقع 

RT انقالبات درجة الحرارة 

RT دوران الغالف الجوي 
RT رادار صوتي 

RT ريح 

RT زوابع 
RT ُسُحب 

RT طقس 

RT عواصف 
RT عوامات 

RT غطاء سُُحب 



 علم األمراض 502 علم الصخور

 

 

RT غالف الجو األرضي 

RT فصول 
RT مناخات 

RT منظمة األرصاد العالمية 

RT ميزات الموقع 
RT نماذج الجريان العامة 

RT نماذج المناخ 

RT نوى تكثف 
RT هطوالت جوية 

 علم األمراض

RT أمراض 

RT تغيَّرات مرضية 
RT طب 

RT فتح الجثة 

 علم األمراض النسائية والتوليد

UF طب التوليد 
BT1 طب 

RT أعضاء التناسل األنثوية 

RT أمراض الجهاز البولي التناسلي 
RT َحْمل 

RT نسوة 

 علم األوبئة

RT أمراض 

RT أمراض رّضع خمجية 

RT إيدز 
RT جماعات بشرية 

RT طب وقائي 

RT مقاومة المرض 
RT ناجون من القنبلة الذرية 

RT وقوع المرض 

 علم االجتماع

RT أثراجتماعي 

RT أمريكيون إسبان 

RT أمريكيون سود 

RT أمريكيون شرقيون 
RT أناس معّوقون 

RT أنتروبولوجيا 

RT استيعاب 
RT تحليل إقليمي 

RT جماعات بشرية 

RT َرُجل 
RT سكان المدن 

RT عالقات عامة 

RT علم الجمال 
RT  اقتصادية -عوامل اجتماعية 

RT عوامل بشرية 

RT قلق عام 
RT كبار السن 

RT مجموعات أقلية 

RT مظاهر تاريخية 

RT مهن 

RT نشاطات وقت الفراغ 
RT نواحٍ أخالقية 

 علم االحتكاك

INIS: 1992-02-26; ETDE: 1978-04-05 

RT احتكاك 
RT اهتراء 

RT تزليق 

RT خواص سطحية 
RT زيوت التزليق 

RT محامل 

RT مزلّقات 

 علم االستشفاء بالحمامات

BT1 طب 

RT ماء 

RT معالجة 

 علم االقتصاد

SF قِيَم 

NT1 تحليل اقتصادي 
NT2  إخراج -تحليل إدخال 

NT2 تحليل فائدة التكلفة 

NT1 رياضيات االقتصاد 
RT إتاحية 

RT إجمالي الناتج الوطني 

RT أرباح 

RT إعادة بيع 
RT ائتمانات ضريبية 

RT استثمار 

RT اقتصاد 
RT انخفاض القيمة 

RT بائعو التجزئة 

RT بائعون 
RT تأثيراقتصادي 

RT تجارة 

RT تحليل إقليمي 
RT تطور اقتصادي 

RT تكلفة 

RT تمويل 
RT تنافس 

RT توزع الدخل 

RT حوافز مالية 
RT دخل 

RT دراسات الجدوى 

RT رأسمال 
RT رسوم 

RT سوق 

RT سوق هدف 
RT سياسة اقتصادية 

RT سياسة بيئية 

RT ضرائب 
RT عرض وطلب 

RT  اقتصادية -عوامل اجتماعية 

RT فترة التسديد 
RT قيم الملكية 

RT كلفة دورة الحياة 

RT ال انتظام 
RT مجموعات الدخل المنخفض 

RT مرونة اقتصادية 

RT معدل المبادلة الخارجية 

RT معطيات مالية 

RT ميزانيات 

RT نفقات 

 علم البستنة

INIS: 1992-02-18; ETDE: 1980-10-27 

BT1 زراعة 
RT حصاد 

RT دفيئات 

RT فالحة الحدائق 

 علم البلّورات

UF علم دراسة البلّورات باألشعة 

RT  انعراج أشعة- x 

RT انعراج اإللكترونات 
RT انعراج الحزمة الذرية 

RT انعراج النترونات 

RT بلّورات 

RT بنية بلّورية 

RT شبيكات بلّورية 

RT طرق االنعراج 
RT طريقة باترسون 

RT مقاييس انعراج أشعة 

RT  مقاييس انعراج أشعة- x 
RT مقاييس انعراج النترونات 

 علم الجريان

INIS: 1982-10-29; ETDE: 1975-09-11 

RT تسيّل بالرج 
RT تشّوه 

RT جريان الموائع 
RT خواص ميكانيكية 

RT لزوجة 

RT مادة 

 علم الجريمة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-17 

RT الجريمة تحّري عن 

RT جريمة 

 علم الجمال

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1978-03-03 

UF علم الَجمال 

RT أثراجتماعي 
RT إعادة تأهيل األرض 

RT تأثيرات بيئية 

RT تحسين إدارة المياه 

RT تحسين المناظر الطبيعية 
RT ث  تلوُّ

RT رأي عام 

RT عالقات عامة 
RT علم االجتماع 

RT  اقتصادية -عوامل اجتماعية 

RT عوامل بشرية 
RT فن العمارة 

RT مساحات التسلية 

RT مناطق المدينة 
RT نباتات الزينة 

RT هندسة بيئية 

 علم الَجمال

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1978-03-03 
USE علم الجمال 

 علم الحراج

INIS: 1992-03-27; ETDE: 1977-07-23 

NT1 زراعة الحراج 
RT ل الحراجاستئصا 

RT زراعات حراجية قصيرة الدورة 

RT صناعة المنتجات الخشبية 
RT صناعة الورق 

RT غابات 
RT معدّات الحصاد 

 علم الحركة

NT1 حركيات التفاعل 

NT2 آليات تفاعل كيميائي 
NT3 حركيات االحتراق 

NT2 حركيات التفاعل الكيمياحيوي 

NT3 فِنسون 
NT2 حركيات التفاعل النووي 

NT1 حركيات المفاعل 

NT1 حركيات النوكليدات اإلشعاعية 
RT الميكانيك 

RT تصادمات 

RT تغيير الموضع 
RT حركة 

RT ديناميك 

RT غازات 
RT مفعول ِدك 

RT ميكانيك إحصائي 

 علم الحركة )جسيم(

USE علم حركة الجسيمات 

 علم الحشرات

USE حشرات 

 علم الحيوان

BT1 بيولوجيا 

 علم الخلية

BT1 بيولوجيا 

RT تغيّرات فوق صوتية 

RT تقنيات سيتولوجية 
RT خاليا حيوانية 

RT خاليا نباتية 

RT علم الوراثة 
RT كيمياء خلوية 

RT نات خلوية  مكّوِ

RT منظومات تدفق خلوي 

 علم الدمويات

BT1 طب 

RT أمراض دموية 

 علم الصحة اإلشعاعي

USE وقاية من اإلشعاع 

 علم الصخور

2000-01-21 

BT1 جيولوجيا 
NT1 ليتولوجيا 

NT1 نشأة الصخور 

RT أنماط صخرية 
RT تفّحم 

RT صخور 

RT علم وصف الصخور 



 علم الطبقية 503 عمائل خافضة للتوتر السطحي

 

 

RT مكونات الفحم الحجري المكروية 

 علم الطبقية

BT1 جيولوجيا 
RT بِنى جيولوجية 

RT جيومورفولوجيا 

RT طبقات 
RT طبقات جيولوجية 

RT علم حبوب اللقاح 

RT ميزات الموقع 

 علم الغازات المضغوطة

*BT1 ميكانيك الموائع 

RT نقل بالهواء المضغوط 

RT هندسة الموائع 

 علم الفلزات

RT تمعدن 

RT فلزات 

RT كيمياء نفطية 

 علم الفلك الراديوي

BT1 فلك 

RT  مجالmhz 
RT مجال جيغا هرتز 

RT منابع راديوية كونية 

RT َهبّات راديوية شمسية 

 علم الفلك الغاماوي

INIS: 1978-07-31; ETDE: 1978-09-11 

BT1 فلك 

RT إشعاع كوني 
RT منابع األشعة السينية الكونية 

RT منابع غاما الكونية 

 علم القضاء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-08-07 

USE تحّري عن الجريمة 

 علم القياس اإلشعاعي

2017-03-23 
BT1 عام القياس 

RT قياس الجرعة 

RT معايرة 

 علم المحيطات

RT بحار 

RT جغرافيا 

RT علم المياه العذبة 
RT عوامات 

RT قياس األعماق 

RT كوكب األرض 

 علم المساحة

RT رياضيات 

 علم المستحاثات

NT1 علم المناخ القديم 
RT انقراض بيولوجي 

RT تطور بيولوجي 

RT تقدير العمر 
RT درجة الحرارة القديمة 

RT علم حبوب اللقاح 

RT مستحاثات، أحافير 

 علم المصطلحات المضبوطة

USE مصطلحات معيارية 

 علم المعادن الفيزيائي

INIS: 1977-07-05; ETDE: 1977-10-19 
BT1 تعدين 

RT الميكانيك 

RT بنية بلّورية 

RT ترموديناميك 

RT خواص فيزيائية 

RT خواص ميكانيكية 

 علم المعادن الكهربائي

UF استخالص بالتحليل الكهربائي 

BT1 تعدين 

RT تحلّل كهربائي 
RT تنقية كهربائية 

RT توضع كهربائي 

RT علم تعدين االستخالص 

RT كيمياء كهربائية 

 علم المناخ القديم

INIS: 1993-01-28; ETDE: 1986-07-25 

BT1 علم المستحاثات 

RT تغير مناخي 
RT عصرجليدي قصير 

RT مستحاثات، أحافير 

RT مناخات 
RT نماذج المناخ 

 علم المناعة

NT1 عيعلم المناعة اإلشعا 

RT مناعة 
RT مولِّدات األنقسام الخيطي 

 علم المناعة اإلشعاعي

BT1 علم المناعة 

RT تأثيرات شعاعية بيولوجية 

RT تشعيع 

RT طعوم 
RT معالجة 

RT معالجة مناعية شعاعية 

RT مقايسة مناعية شعاعية 
RT مناعة 

 علم المياه العذبة

RT أحواض رسوبية 

RT تغذية حقيقية 
RT  ماء -حدود رواسب 

RT سعة تعديل الحمض 

RT علم المحيطات 
RT غالف مائي 

RT ماء عذب 

RT منظومات بيئية مائية 

 علم النبات

BT1 بيولوجيا 

NT1 جغرافيا نباتية 
RT نباتات 

 علم النفس

INIS: 2000-03-28; ETDE: 1980-03-04 

SEE سلوك 
SEE عوامل بشرية 

 علم النُُّسج

RT أنسجة حيوانية 

RT قنيات نسيجيةت 
RT مجهرية 

 علم الوراثة

UF وراثة 

BT1 بيولوجيا 

RT أمراض وراثية 

RT استيالد الحيوان 
RT بالزميدات 

RT تأثيرات جينية 

RT تطور بيولوجي 
RT تهجين 

RT حموض نووية 

RT علم الخلية 

 علم تعدين االستخالص

BT1 تعدين 

NT1 تعدين حراري 

NT2 عملية تطايرية الفلوريد 
NT2 عملية تطايرية الكلوريد 

NT1 تعدين مائي 

RT تكرير 
RT علم المعادن الكهربائي 

 علم توازن السوائل

RT ضغط مسامي 

RT ميكانيك الموائع 

 علم حبوب اللقاح

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-01-15 

RT َطْلع 
RT علم الطبقية 

RT علم المستحاثات 

 علم حركة الجسيمات

UF )علم الحركة )جسيم 
RT اضمحالل 

RT تآثرات الجسيمات 

RT تصادمات 
RT تعالق زاوي 

RT توّزع 

RT سرعة الجسيمات 
RT قوانين االنحفاظ 

RT معادالت الحركة 

 علم دراسة البلّورات باألشعة

USE علم البلّورات 

 علم صناعة الخزفيات

INIS: 1978-08-30; ETDE: 1978-10-19 

RT اختيار المواد 
RT بنية مكروية 

RT العينة تحضير 

RT تحليل بالمسبار المكروي اإللكتروني 
RT تصدعات 

RT تصوير باإلشعاع الذاتي 

RT تصوير مجهري ضوئي 
RT تقنيات النسخ الغشائية 

RT تنميش 

RT حجم الجسيمات 
RT خزف 

RT خواص سطحية 

RT فحص بعد تشعيعي 
RT فحص مجهري للكسور 

RT قساوة مكروية 

RT مجهرية 
RT مسامية 

 علم فلك النترينو

2016-12-13 

أضف واصفات أخرى متعلقة، مثل  نترينوهات كونية  أو 
 نترينوهات شمسية  أو كشف نترينوهات، حسب المناسب. 

USE فلك 

 علم نشوء الكون

USE كوسمولوجيا 

 علم وصف الصخور

INIS: 1993-03-23; ETDE: 1976-12-15 

BT1 جيولوجيا 
RT علم الصخور 

 علوّ 

INIS: 1996-08-05; ETDE: 1993-08-10 

RT ارتفاع 
RT مخططات شمسية 

RT مستويات 

 عمائل الترسيب بالتمليح

RT استخالص بالمذيب 

RT ترسيب 

 عمائل تجفيف

1985-12-10 
RT تجفاف 

RT تجفيف 

RT راتنجات 
RT زيوليتات 

RT مجففات 

RT مزيالت الرطوبة 

 عمائل تعقيد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-05-31 

USE وسطاء مخلبية 

 عمائل خافضة للتوتر السطحي

USE عمائل خافضة للتوتر السطحي 

 عمائل خافضة للتوتر السطحي

UF عمائل خافضة للتوتر السطحي 

UF )مبعثرات )كيميائية 
NT1 مواد تبليل 

NT2 منظفات 

NT3 بلورونيكس 
RT توتر سطحي 



 عمائل غرينارد 504 عمليات الغاز المائي

 

 

 عمائل غرينارد

UF مركبات الكيل المغنيزيوم 
UF  المغنيزيوممركبات عطريل 

*BT1 مركبات المغنيزيوم 

*BT1 مركبات عضوية معدنية 

 عمائل مؤكسدة

INIS: 1983-02-04; ETDE: 1977-01-10 

USE مؤكسدات 

 عمائل مرجعة

INIS: 1980-11-07; ETDE: 1976-09-14 
RT اختزال 

RT كواشف 

 عمارة دارجة

2005-06-01 

BT1 فن العمارة 

RT إنشاء 

RT اختيار الموقع 

RT )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 

RT كودات بناء 

 عمارة طاقة شمسية

INIS: 1992-03-10; ETDE: 1979-12-10 

UF مكونات توليد الطاقة متكاملة البناء 

BT1 فن العمارة 
RT أبنية 

RT طاقة شمسية 

RT منظومات التدفئة الشمسية 
RT منظومات تبريد شمسية 

RT منظومات تبريد شمسية سلبية 

RT منظومات تدفئة شمسية سلبية 
RT مهندسون معماريون 

 عمال

USE مجموع الموظفين 

 عمال الشحن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-04-09 

*BT1  تجهيزاتhaulage 

NT1 جرافات الفحم الحجري 
NT2 آالت التوجيه 

NT2 جرافات الفحم 

NT2 جرافات الفحم الحجري 
NT2 حوامل مقصية 

RT مداولة المواد 

RT نقل منجمي 

 عمال المناجم

BT1 مجموع الموظفين 

NT1 عمال مناجم الفحم الحجري 

RT منظومات دعم الحياة 

 عمال مناجم الفحم الحجري

INIS: 1992-05-08; ETDE: 1976-03-11 

*BT1 عمال المناجم 

 ُعمان

INIS: 1981-09-17; ETDE: 1976-10-13 

BT1 آسيا 

BT1 البالد العربية 
BT1 الشرق األوسط 

BT1 بلدان نامية 

 عمر التخزين

UF حياة السوق 
RT حفظ بالتشعيع 

RT كبح البرعم 

RT مدة الحياة 
RT معالجة الغذاء 

 عمر الحامالت

BT1 مدة الحياة 
RT حامالت الشحنة 

 عمر الخدمة

INIS: 1992-02-26; ETDE: 1976-08-04 

UF )حياة )خدمة 
UF حياة مفيدة 

SF تحمل 

BT1 مدة الحياة 
NT1 زيادة مدة الحياة 

RT كلفة دورة الحياة 

 عمر النترون

UF عمر فيرمي 
RT تباطؤ 

RT تدفق نتروني 

RT نظرية عمر فيرمي 

 عمر النصف

UF زمن النصف 

RT اضمحالل 

RT  القيمةft 
RT زمن النصف للبقاء 

RT  موللر -قانون جايجر 

RT مدة الحياة 
RT مولدات نظائر مشعة 

RT يةنظائر عمرها عدة نانوثان 

RT نظائر عمرها ميلي ثانية 
RT نظائر مشعة عمرها أيام 

RT نظائر مشعة عمرها ثواني 

RT نظائر مشعة عمرها دقائق 
RT نظائر مشعة عمرها ساعات 

RT نظائر مشعة عمرها سنوات 

RT نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

 عمر النصف )الفعّال(

USE عمر النصف الحيوي 

 عمر النصف )بيولوجيا (

USE عمر النصف الحيوي 

 عمر النصف الحيوي

UF )عمر النصف )الفعّال 

UF )ًعمر النصف )بيولوجيا 

UF عمر النصف الفعال 
RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

RT ِحْمل الجسم 

 عمر النصف الفعال

USE عمر النصف الحيوي 

 عمر فيرمي

USE عمر النترون 

USE نظرية عمر فيرمي 

 عمر وسطي

USE مدة الحياة 

 عمق

UF توزع في العمق 
BT1 أبعاد 

NT1   1عمق-km 3 

NT1  6-3عمق km 
NT1  9-6عمق km 

NT1  12-9عمق km 

 KM 3-1عمق  

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-20 
*BT1 عمق 

 KM 6-3عمق 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-20 

*BT1 عمق 

 KM 9-6عمق 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-20 

*BT1 عمق 

 KM 12-9عمق 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-20 

*BT1 عمق 

 عمق االختراق

1978-11-24 
RT مفعول القشرة 

RT موصلية فائقة 

RT  النداو -نظرية غينزبِوْرغ 

 عمل

INIS: 2000-03-28; ETDE: 1977-08-09 

SEE توظيف 
SEE طاقة بشرية 

SEE عمل 

SEE مجموع الموظفين 

 عمل

SF عمل 
RT أتمتة 

RT أجور 

RT أمراض مهنية 
RT أيام العمل 

RT تدبير من بُعد 

RT توظيف 
RT شروط العمل 

RT مجموع الموظفين 

RT منظمة العمل الدولية 
RT مهن 

 عمل تجاري

INIS: 1992-02-21; ETDE: 1980-06-06 

NT1 أعمال صغيرة 
NT1 تسويق 

NT1 مقتنيات 

RT اقتصاد 
RT تجارة 

RT تحليل قطاعي 

RT سوق 
RT صناعة 

RT قوانين مقاِومة للتروستات 

 عمل جاٍر وإنشاء مستمر

INIS: 2000-04-03; ETDE: 1978-11-14 

UF إجراء أعمال البناء 

BT1 إنشاء 
RT حسم االعتمادات المستخدمة أثناء البناء 

RT محاسبة 

RT مرافق عامة 

 عمل مناوبة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1987-04-08 

USE برامج العمل المتناوب 

 عملة أوربية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-28 
USE سوق أوربية 

 عمليات )كظومة(

USE عمليات كظيمة 

 عمليات )متساوية األنطروبية(

USE عمليات متساوية األنتروبية 

 عمليات )متساوية درجة الحرارة(

USE عمليات متساوية درجة الحرارة 

 cbaعمليات 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-08-09 

USE نزع الكبريت 

 CRGعمليات 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-22 
UF عملية تحفيزية غنية بالغاز 

UF عملية شركة الغاز البريطانية 

RT غاز عالي الوحدات الحرارية البريطانية 
RT وقود إصطناعي 

 uعمليات 

USE عمليات انقالب أُومكالب 

 الماء إلى نواتج التغويز عمليات إضافة بخار

INIS: 2000-05-02; ETDE: 1975-10-28 

RT تغويز الفحم 

RT متينة 

 عمليات إكساء

USE تكسية سطحية 

 عمليات إنقاذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-09-11 

NT1 إنقاذ منجمي 

 عمليات التنظيف بالبخار

2000-04-12 

BT1 عمليات حقن المائع 
RT رمال نفطية 

 عمليات الغاز المائي

2000-04-12 

BT1 تفاعالت كيميائية 



 عمليات الفصل 505 عمليات النتاج غاز طبيعي

 

 

RT إنتاج الهدروجين 

 عمليات الفصل

1997-06-17 
UF عملية سلوركس 

NT1 إبانة 

NT1 إزالة المعدنة 
NT2 إزالة الملوحة 

NT1 إعادة المعالجة 

NT2 عمليات كيميائية نارية 
NT2  عمليةamex 

NT2  عمليةcsrex 

NT2  عمليةdiamex ص المذيبالستخال 
NT2  عمليةeurex 

NT2  عمليةsesame 

NT2 عملية إيروكس 
NT2 عملية أيودة 

NT2 عملية اختزال وأكسدة 

NT2 عملية بوركس 

NT2 عملية تالسبيك 

NT2 عملية ترامكس 

NT2 عملية ترويكس 
NT2 عملية تطايرية الفلوريد 

NT2 عملية تطايرية الكلوريد 

NT2 عملية توريكس 
NT2 عملية دابكس 

NT2 عملية زيرفلكس 

NT2 عملية سيفكس 
NT1 إمتزاز كيميائي 

NT1 استخالص 

NT2 استخالص اختزالي 
NT2 استخالص بالمذيب 

NT3 استخالص الغاز فوق الحرج 

NT3  عملية استخالص الفنوالت من السوائل
 الغازية

NT2 نزع األسفلت 

NT1 تجزئة 
NT1 تجزئة مجال التدفق 

NT1  ّتحال 
NT2 تحاّل كهربائي 

NT1 تخصيب الركاز 

NT1 ترسيب 
NT2 تحوصب 

NT2 ترسيب مشترك 

NT1 ترشيح 
NT2 ترشيح فائق 

NT1 تصويل 

NT1 تعويم 
NT1 تقطير 

NT2 تقطير إتالفي 

NT2 تقطير خالئي 
NT2 تقطير شمسي 

NT1 تنقية موضعية 

NT1 سوائل التمليص 
NT2 غسل مكروبي 

NT1  عمليةcng إلزاحة كبريتيد الهدروجين 

NT1  عمليةlicado  باستعمالco2 لتنظيف الفحم 
NT1 عملية فوسام الستعادة األمونيا من الطور الغازي 

NT1 عملية نقل المعدن 

NT1 فرز متعدد العناصر 
NT1 فصل الكربون 

NT1 فصل النظائر 

NT2 طريقة فوهة الفصل 
NT2 عملية انتشار غازية 

NT2 عملية درجة حرارة مزدوجة 

NT2 رمغنطيسيفصل النظائر الكه 
NT2 فصل النظائر بالليزر 

NT2 نبذ الغاز 

NT1 فصل بالتجميد 

NT1 فصل بالرغوة 

NT1 فصل كهراكدي 

NT1 فصل لمواد الثقيلة 
NT2 عملية فصل أوتيسكا 

NT1 كروماتوغرافيا 

NT2 كرموتوغرافيا المائع فوق الحرج 
NT2 كروماتوغرافيا إشعاعية 

NT2 كروماتوغرافيا اإلنفاذ الهالمي 

NT2 كروماتوغرافيا االستخالص 
NT2 كروماتوغرافيا التبادل األيوني 

NT2 كروماتوغرافيا العمود السائل 

NT3 كروماتوغرافيا سائلة ذات اداء عالي 
NT2 كروماتوغرافيا الغاز 

NT2 كروموتوغرافيا الطبقات الرقيقة 

NT2 كروموتوغرافيا حرارية 
NT1 كسح الترسيب 

NT1 نَْبذ 

NT2 نبذ الغاز 
NT2 بذ فائق السرعةن 

NT1 نزع الشمع 

NT1 نزع المعدنة 
RT  أجهزةjigs لترشيح أو تركيز الخام 

RT أغشية سائلة مدعومة 

RT امتزاز 
RT انتثار حراري 

RT تبادل أيوني 

RT تبلّور 
RT تجهيزات فصل 

RT تصعّد 

RT تكرير 
RT تنقية 

RT رحالن كهربائي 

RT غسل 
RT فرازات مغنطيسية 

RT فرز 

RT فواصل تدويمية 
RT مجمعات الغبار 

RT مرسبات كهراكدية 

RT مرشحات مغنطيسية 
RT مرّكزات 

RT مصنِّفات الجسيمات حسب حجمها 

RT مناخل 
RT منتوجات متبقية 

 عمليات الماء البارد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-06-07 

BT1 عمليات حقن المائع 
RT حّمريات 

RT رمال نفطية 

 كظيمةعمليات المصلح ال

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-03-17 

USE عمليات مصِلح حراري ذاتي 

 عمليات انقالب أُومكالب

UF  عملياتu 
*BT1 تآثرات كهرمغنطيسية 

RT إلكترونات 

RT بلّورات 
RT فونونات 

RT موصلية حرارية 

RT موصلية كهربائية 

 عمليات تبطين

RT بطانات 

RT تكسية سطحية 

 عمليات تحت الماء

INIS: 1992-10-20; ETDE: 1977-03-08 

NT1 عمليات َغوص 

RT عمليات في البحر 
RT مداِوالت 

RT منشآت تحت الماء 

RT مياه باطنية 

 عمليات تدفق الغاز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-11 

RT صخر الشيل النفطي 

 عمليات تركيز )بيئية(

INIS: 1993-11-05; ETDE: 2002-06-13 

USE يكولوجيتركيز إ 

 عمليات حقن المائع

2000-04-12 
UF  عمليةhuff  وpuff 

UF عملية حقن بخار دورية 

UF عملية يقودها البخار 
NT1 عمليات التنظيف بالبخار 

NT1 عمليات الماء البارد 

NT1 عمليات مياه حاّرة 
RT استرداد معّزز 

RT حقن المائع 

RT رمال نفطية 

 عمليات حقن نشاف

INIS: 1992-07-20; ETDE: 1990-03-30 

*BT1 نزع الكبريت 

RT ماّزات 

 عمليات سوكسنوكس مجتمعة

INIS: 1992-07-20; ETDE: 1990-05-15 

UF  عمليةargonox 

UF  عمليةdesonox 
*BT1 نزع الكبريت 

*BT1 نزع النترتة 

NT1 عملية نوكسو إلزاحة ثنائي أكسيد الكبريت 

 عمليات سيلكس

2001-03-06 

USE الليزرفصل النظائر ب 

 عمليات عشوائية

NT1 عملية ماركوف 

RT إحصاء 

RT طريقة مونت كارلو 
RT عمليات غوصية 

RT  كولموغوروف -معادلة تشابمان 

RT نظرية الشواش 

 عمليات َغوص

INIS: 1993-03-25; ETDE: 1976-03-11 

BT1 عمليات تحت الماء 

RT عمليات في البحر 
RT منشآت تحت الماء 

RT منظومات دعم الحياة 

 عمليات غوصية

RT توّزع 

RT دالة غوص 

RT عمليات عشوائية 

 عمليات في البحر

INIS: 1992-05-18; ETDE: 1976-03-11 

NT1 تنقيب في البحر 

RT عمليات تحت الماء 
RT عمليات َغوص 

RT عوامات 

RT مقاشد 
RT منشآت تحت الماء 

RT منصات بحرية 

 عمليات كظيمة

UF )عمليات )كظومة 
NT1 تأين سطحي كظيم 

RT ترموديناميك 

RT عمليات متساوية األنتروبية 

RT عمليات متساوية درجة الحرارة 

 عمليات كيميائية نارية

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1979-12-10 
UF عملية تقطير الزنك 

UF عملية تكرير بالصهر 

UF عملية نقل الملح 
*BT1 إعادة المعالجة 

 عمليات ال عكوسة

RT ترموديناميك 

RT عالقات أونساغر 
RT مبرهنة بريغوجين 

 عمليات النتاج غاز طبيعي

2000-04-12 
UF  عمليةjgc النتاج غاز غني بالمتان 

UF  عمليةmrg 

UF  عمليةrm باستخدام المتان كحفاز 
UF عملية إنتاج غاز طبيعي 

UF عملية غاز غني بالميتان 

UF ي أكسيد الكربونعملية متقبل ثنائ 
NT1 عملية إنتاج غاز من الكربون من الفحم 

NT1 عملية بيتغاز 

NT1 عملية تغويز هدروجيني 
NT1  عملية شركة كلّوغ إلنتاج غاز عالي درجة

 الحرارة

NT1 عملية شل في التغويز 



 عمليات متساوية األنتروبية 506 لمعالجة الفحم المسحوق CONSOLعملية 

 

 

NT1 عملية هدرجة إعادة تدوير الغاز 

NT1 عملية هدرجة الطبقة المميّعة 
RT تغويز الفحم 

RT   عملية  إنتاج غاز متوسط درجة الحرارة بتفاعل

 الفحم مع بخار الماء
RT  عمليةlurgi   في تحول الفحم غير المتكسر إلى

 غاز متوسط الحرارة

RT  عملية تغويزexxon 
RT  عملية سينتان إلنتاج غاز عالي أو متوسط

 الحرارة

RT  عملية كوبروتوتسك تفاعل جميع أنواع الفحم
 لكوبر وتوتسك تحت الضغط الجوي

RT  عملية وينكلر إلنتاج غاز متوسط أو عالي

 الحرارة
RT غاز عالي الوحدات الحرارية البريطانية 

RT منتجات نفطية 

RT  منشآتsng 
RT نفط 

 عمليات متساوية األنتروبية

UF )عمليات )متساوية األنطروبية 

RT أنطروبية 
RT ترموديناميك 

RT عمليات كظيمة 

RT عمليات متساوية درجة الحرارة 

 عمليات متساوية درجة الحرارة

UF )عمليات )متساوية درجة الحرارة 

RT ترموديناميك 
RT عمليات كظيمة 

RT عمليات متساوية األنتروبية 

 عمليات متعددة الفوتونات

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-03-28 
USE عمليات متعددة الفوتونات 

 ناتعمليات متعددة الفوتو

INIS: 1983-03-15; ETDE: 1981-11-10 

UF عمليات متعددة الفوتونات 
RT إصدار فوتوني 

RT انتقاالت بين مستويات الطاقة 

RT ليزرات 

 عمليات محاكية بيولوجية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-08-07 

SEE إصطناع ضوئي 

لح بخار الماء  عمليات مصِّ

1999-01-29 

UF  طريقة سيغاس النتاج غاز منخفض القدرة

 الحرارية
*BT1 عملية تحسين 

RT إنتاج الهدروجين 

RT عملية هدرجة إعادة تدوير الغاز 

 عمليات مصلِّح حراري ذاتي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-03-17 

UF عمليات المصلح الكظيمة 

*BT1 عملية تحسين 
RT إنتاج الهدروجين 

RT عملية أكسدة جزئية 

 مليات مياه حاّرةع

2000-04-12 

BT1 عمليات حقن المائع 

RT رمال نفطية 
RT صخر الشيل النفطي 

 عمليات ميكروبية

INIS: 1991-09-23; ETDE: 1978-01-23 

SEE  ً  استرداد محسَّن للزيت ميكروبيّا
SEE تحلل ضوئي حيوي 

SEE تحول حيوي 

SEE تخّمر 
SEE تدهور حيوي 

SEE هضم ال هوائي 

 ية سابقة للتوازنعمليات نوو

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-01 
USE إصدار النواة قبل االستقراري 

 عملية

NT1 تشغيل المفاعل 

NT2 صيانة المفاعل 

RT إقالع 
RT صيانة 

RT مشغّلو مركبات ذات محّرك 

RT وضعية االستعداد 

 aurabonعملية  

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-05-12 

USE تكرير 

-BABCOCK AND WILCOXعملية  

DUPONT 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-05-07 
*BT1 تغويز الفحم 

RT َسحب 

 bamagعملية  

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 
USE معالجة النفايات 

 dowaعملية  

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-08-21 

USE نزع الكبريت 

ارة بتفاعل  الفحم عملية  إنتاج غاز متوسط درجة الحر

 مع بخار الماء

2000-04-12 

*BT1 تغويز الفحم 

RT عمليات النتاج غاز طبيعي 

 ديدييه -عملية  بوبياغ 

2000-04-12 

USE تغويز الفحم 

 ADIPعملية 

2000-04-12 
*BT1 نزع الكبريت 

 adlعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-03-09 
USE تسييل الفحم 

 المتصاص كبريتيد الهدروجين alkazidعملية 

2000-04-12 

USE نزع الكبريت 

 لألكسدة الرطبة amesعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-09-04 

USE نزع الكبريت 

 AMEXعملية 

*BT1 إعادة المعالجة 

RT أمينات 

RT استخالص بالمذيب 

 لنزع كامل الكبريت من الغازات amisolعملية 

2000-04-12 

USE نزع الكبريت 

 aralexعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-07 
USE معالجة النُفايات المشعّة 

 arcoعملية 

2000-03-24 
SEE إعادة المعالجة 

SEE استخالص بالمذيب 

 argonoxعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1989-05-31 
USE عمليات سوكسنوكس مجتمعة 

 النتاج غاز ذي محتوى حراري عالي atgasعملية 

1994-04-12 

USE تغويز الفحم 

 avgعملية 

2000-04-12 

USE تغويز الفحم 

 الهدروحرارية بالفحم BATTELLEعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-09-11 

UF  عمليةbattelle للتنظيف بالفحم 

*BT1 نزع الكبريت 

 للتنظيف بالفحم battelleعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-09-11 
USE  عمليةbattelle الهدروحرارية بالفحم 

 BCLعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-10-10 

UF عملية تسييل الفحم البني 
*BT1 تسييل الفحم 

 bcrعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 

USE تغويز الفحم 

 bf-wfعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-14 

USE نزع الكبريت 

بحقن جسيمات الجير بزيت وقود عالي  CAFBعملية 

 درجة الحرارة

2000-04-12 
UF  ًعملية طبقة مميَّعة نشيطة كيميائيا 

*BT1 نزع الكبريت 

RT أسّرة مميَّعة 

 لألكسدة الحفزية cat-oxعملية 

2000-04-12 

USE نزع الكبريت 

 ce lummus cffcعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-10-24 

USE تسييل الفحم 

إلزاحة ثنائي أكسيد الكبريت  CEA-ADLعملية 

 والكلوريدات وثالثي أكسيد الكبريت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-06-14 
UF عملية نزع الكبرتة بالحجر الكلسي والقلوي 

*BT1 نزع الكبريت 

RT معالجة النفايات 

 CFFCعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-24 

UF وقود نظيف من عملية فحم 

*BT1 تسييل الفحم 

 لتسييل الفحم chevronعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-01-21 

USE تسييل الفحم 

 CHIYODA THOROUGHBREDعملية 

 من غاز المداخن SOXالرطبة إلزاحة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-12-22 
*BT1 نزع الكبريت 

RT معالجة النفايات 

 إلزاحة كبريتيد الهدروجين CNGعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 
BT1 عمليات الفصل 

*BT1 نزع الكبريت 

RT تغويز الفحم 

 لتحويل الفحم إلى زيت خام اصطناعي COEDعملية 

2000-04-12 

UF عملية تطوير طاقة نفط الفحم 
*BT1 تسييل الفحم 

لتدوير محلول مائي من  CONSOL FGDعملية 

 تيوكبريتات البوتاسيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-08-24 

*BT1 نزع الكبريت 

RT غاسالت الغازات 

 في الغاز االصطناعي CONSOLعملية 

2000-04-12 

*BT1 تغويز الفحم 

 في الوقود االصطناعي consolعملية 

2000-04-12 

USE تسييل الفحم 

 لمعالجة الفحم المسحوق CONSOLعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-28 
RT بقايا التكربن 

RT تكربن 



 في التغويز الهدروجيني CS-Rعملية  SRC 507عملية 

 

 

 في التغويز الهدروجيني CS-Rعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-08-04 
UF عملية تسييل مائي وميضي في روكويل 

*BT1 تغويز الفحم 

RT غاز عالي الوحدات الحرارية البريطانية 
RT هدرجة 

 لهدرجة المواد الكربونية cs-srعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-10-23 

SEE تسييل الفحم 
SEE تغويز الفحم 

لتحويل الفحم مباشرة إلى زيت خام  csfعملية 

 اصطناعي

2000-04-12 

USE تسييل الفحم 

 إلنتاج الميتان والقطران ...إلخ csiroعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-28 

USE تغويز الفحم 

 CSREXعملية 

*BT1 إعادة المعالجة 
RT استخالص بالمذيب 

الستعادة كل من األمونيا الحّرة والمثبة  cyamعملية 

 من مخلفات الماء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 

USE معالجة النفايات 

 czdعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1989-05-31 

USE نزع الكبريت 

 D-Tعملية 

INIS: 1996-03-04; ETDE: 1996-02-26 

RT أجهزة نووية حرارية 

RT أيونات التريتيوم 
RT أيونات الدوتريوم 

RT  مفاعالتd-t 

RT وقود نووي حراري 

 desonoxعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1990-05-15 

USE عمليات سوكسنوكس مجتمعة 

 desorexعملية 

2000-04-12 
USE نزع الكبريت 

 الستخالص المذيب DIAMEXعملية 

INIS: 1998-06-30; ETDE: 1998-10-20 
*BT1 إعادة المعالجة 

RT أميدات 

RT استخالص بالمذيب 

باستخدام األمونيا كّماص ولنزع  diamoxعملية 

 كبريتيد الهدروجين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 
USE نزع الكبريت 

 تسييلفي ال DOWعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-18 
*BT1 تسييل الفحم 

 في التغويز DOWعملية 

INIS: 1992-07-06; ETDE: 1986-03-04 

*BT1 تغويز الفحم 
RT َسحب 

 EUREXعملية 

*BT1 إعادة المعالجة 

RT أمينات 

RT استخالص بالمذيب 

 ذات الدورة المشتركة FWعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-05-07 
UF عملية تغويز فوستر ويلّر 

*BT1 تغويز الفحم 

RT َسحب 

 galoterعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-08 

SEE صخر الشيل النفطي 

 geعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-07-27 
USE نزع الكبريت 

حيث يتفاعل المزيج من الغبار  GKTعملية 

 واألكسجين والبخار لتشكل غاز اصطناعي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-03-10 

*BT1 تغويز الفحم 

 GROMMETعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-23 

*BT1 انفجارات تحت أرضية 

*BT1 انفجارات نووية 
RT انفجارات محتواة 

ل حفزي مباشر لجميع الفحم بتحوي H-COALعملية 

 إلى زيت خام اصطناعي

2000-04-12 

*BT1 تسييل الفحم 

 H-OILعملية 

2000-04-12 

RT رمال نفطية 

RT صخر الشيل النفطي 

 بكلورة الرماد المتطاير hichlorعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-03-17 

USE معالجة النفايات 

 لتنقية الغاز hipureعملية 

2000-04-12 
USE نزع الكبريت 

 في التغويز HTWعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-10-05 
UF عملية ونكلر عالية درجة الحرارة 

*BT1 تغويز الفحم 

RT غاز إصطناعي 

 puffو  huffعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-06-07 

USE عمليات حقن المائع 

 iciعملية 

2000-04-12 
USE بريتنزع الك 

 IGعملية 

2000-04-12 
*BT1 تغويز الفحم 

 النتاج غاز غني بالمتان jgcعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-23 

USE عمليات النتاج غاز طبيعي 

 LATCHKEYعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-01 

*BT1 انفجارات تحت أرضية 

*BT1 انفجارات نووية 
RT انفجارات محتواة 

 lcffcعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-10-24 
USE تسييل الفحم 

 لتنظيف الفحم CO2باستعمال  LICADOعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-04-29 

BT1 تحضير الفحم 
BT1 عمليات الفصل 

 ljungstromعملية 

2000-04-12 

USE )تقطير )في الموقع 

USE صخر الشيل النفطي 

 LOFRECOعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-06-06 
RT صخر الشيل النفطي 

في تحول الفحم غير المتكسر إلى   LURGIعملية 

 غاز متوسط الحرارة

2000-04-12 

*BT1 تغويز الفحم 

RT عمليات النتاج غاز طبيعي 

RT عملية تغويز طبقة مميّعه دّواره 

RT عملية تكّون أو إزالة الخبث 
RT عملية ساسول-ii  التسييلفي 

 MANDRELعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-23 

*BT1 انفجارات تحت أرضية 
*BT1 انفجارات نووية 

RT انفجارات محتواة 

 medecعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-25 
SEE معالجة النُفايات المشعّة 

SEE  مفاعالت من نوعlmfbr 

 mrgعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-23 

USE عمليات النتاج غاز طبيعي 

 NOUGATعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-23 
*BT1 انفجارات تحت أرضية 

*BT1 انفجارات نووية 

RT انفجارات محتواة 

 NTUعملية 

2000-04-12 

RT صخر الشيل النفطي 

RT عملية استخالص بالمعوجة 

لجسيمات متحللة ناريا  في درجات  ORCعملية 

 فهرنهايت 1400حرارة أقل من 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-04 

UF  عملية التحلل الحراريgarrett 

UF  عملية تحلّل حراريorc 
*BT1 تسييل الفحم 

*BT1 تغويز الفحم 

*BT1 معالجة النفايات 
RT تحلل حراري 

RT صخر الشيل النفطي 

RT ت معالجة النفاياتمنشآ 

 بانتقال الحرارة PARAHOعملية 

2000-04-12 

RT صخر الشيل النفطي 

 لتغويز الفحم patgasعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-10-13 

USE تغويز الفحم 

 Rعملية 

*BT1 تطور نجمي 
RT أَْسر 

RT اصطناع نكلوي 

RT نجوم 

 في إزالة الكبرتة RICعملية 

2000-04-12 

*BT1 نزع الكبريت 

 باستخدام المتان كحفاز rmعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-07-07 

USE عمليات النتاج غاز طبيعي 

 Sعملية 

*BT1 تطور نجمي 
RT اصطناع نكلوي 

RT نجوم 

 SESAMEعملية 

INIS: 1998-06-30; ETDE: 1998-10-20 
*BT1 إعادة المعالجة 

RT أكسدة 

RT أمريسيوم 

 إلزالة الكبرته sf natekoعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-23 

USE معالجات غزل غازي رطب بالجير وحجر الكلس 

 SRCعملية 

2000-04-04 

UF  ميدوى لمعالجة الفحم المكرر  -عملية بيتسبرغ

 الحال
UF عملية فحم مكّرر بالمذيب 



 SRC-11عملية  PUROX 508عملية التحلل الحراري 

 

 

SF منشآت تكرير الفحم بالمذيب 

RT  عمليةsrc-11 
RT فحم مكّرر بالمذيب 

 SRC-11عملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-08-24 

*BT1 تسييل الفحم 
RT  عمليةsrc 

التي تستخدم إلزاحة قسم كبير من  SULF-Xعملية 

 ثنائي أكسيد الكبريت من مرجل غازات المداخن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-02-22 

*BT1 نزع الكبريت 

تقطير الزيت الحجري نصف مستمرة ل T3عملية 

 السطحي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-08-24 
RT صخر الشيل النفطي 

RT عملية استخالص بالمعوجة 

في الحفر الجاف لألكسدة  topsoe-snpaعملية 

 واإلرجاع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-12-22 
USE نزع الكبريت 

 عالية الضغط للتغويز tri-gasعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 

USE تغويز الفحم 

 إلزاحة كبريت البيريت TRWعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-27 

*BT1 نزع الكبريت 

RT تحضير الفحم 

 في حل الفحم وهدرجته جزئيا   TSLعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-07 

*BT1 تسييل الفحم 

 U-GASعملية 

1994-07-01 

*BT1 تغويز الفحم 

 UCAPعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-05-06 
*BT1 نزع الكبريت 

RT  عملية كالوس الستعادة الكبريت العنصري من

 غاز كبريتيد الهدروجين

 unicracking/hdsعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-05-12 

USE نزع الكبريت 

 الستعادة ثنائي أكسيد الكبريت W-Lعملية 

2000-04-12 

UF  لورد -عملية ولّمان 

*BT1 نزع الكبريت 
RT معالجة النفايات 

 WHETSTONEعملية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-23 

*BT1 انفجارات تحت أرضية 
*BT1 انفجارات نووية 

RT انفجارات محتواة 

 عملية إحتراق الغاز

2000-04-12 

RT صخر الشيل النفطي 

 معملية آرثرليتل لتسييل الفح

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-05-01 
USE تسييل الفحم 

عملية إزاحة كبريتيد الهدروجين وثنائي أكسيد الكبريت 

 من وحدة كالوس

2000-04-12 

USE نزع الكبريت 

 عملية إزالة الكبرتة من غاز البقايا

2000-04-12 

*BT1 نزع الكبريت 

 عملية إزالة الكبرته من غاز فرن الفحم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-09-14 
*BT1 نزع الكبريت 

 عملية إزالة ثنائي أكسيد الكبريت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-09-19 
*BT1 نزع الكبريت 

RT معالجة النفايات 

 عملية أكسدة جزئية

2000-04-12 
BT1 تفاعالت كيميائية 

BT1 عملية حرارية كيميائية 

RT إنتاج الهدروجين 
RT ِلح حراري ذاتيعمليات مص 

RT عملية شل في التغويز 

RT هدروكربونات 

 عملية أكسدة رطبة

INIS: 1994-07-01; ETDE: 1984-10-10 

*BT1 معالجة النفايات 
RT أكسدة 

RT نفايات سائلة 

 عملية أكسي معدلة في الموقع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-08 
UF  ّعملية غاِرت 

BT1 إجراءات مّحورة في الموقع 

RT صخر الشيل النفطي 

 عملية ألومينا مقلونة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-12-22 

*BT1 نزع الكبريت 

RT معالجة النفايات 

 لنزع الكبرتة cbaعملية أموكو 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-08-09 

USE نزع الكبريت 

 عملية أموكو الستعادة الكبريت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-23 

USE نزع الكبريت 

 ثنائي سلفات األمونيوم-عملية أمونيا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 
*BT1 نزع الكبريت 

RT معالجة النفايات 

 عملية إنتاج األكسجين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-11-20 

RT منشآت األكسجين 

عملية إنتاج غاز الماء أو غاز اصطناعي من غبار 

 الفحم

2000-04-12 

*BT1 تغويز الفحم 

 عملية إنتاج غاز طبيعي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-23 

USE عمليات النتاج غاز طبيعي 

عملية إنتاج غاز من أحادي أكسيد الكربون 

 والهدروجين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-25 
USE تغويز الفحم 

 عملية إنتاج غاز من الكربون من الفحم

2000-04-12 

*BT1 تغويز الفحم 
BT1 عمليات النتاج غاز طبيعي 

 بفيرمان -عملية أهد 

2000-04-12 
USE تسييل الفحم 

 فيلبس -عملية أوبنهايمر 

RT تعرية 

RT تفاعالت مباشرة 
RT تفاعالت نووية 

 عملية أوتّو إلزاحة كبريتيد الهدروجين

2000-04-12 

*BT1 نزع الكبريت 
RT كبريت 

 عملية أوتّو لتغويز حّمام الخبث

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-05-07 
*BT1 تغويز الفحم 

 عملية إيروكس

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1979-09-26 
UF  معالجة إرجاع األكسدة الجافة لشركة أتوميكس

 إنترنيشنال

*BT1 إعادة المعالجة 

 عملية أيودة

2000-04-12 

USE عملية أيودة 

 عملية أيودة

UF عملية أيودة 
*BT1 إعادة المعالجة 

RT معالجة النُفايات المشعّة 
RT يود 

RT يوديد المتيل 

 عملية احتراق وقود بوجود أكسجين

2007-09-07 

*BT1 احتراق 

RT انحسار تلوث الهواء 

RT تحّكم باالحتراق 
RT فصل الكربون 

 عملية اختزال وأكسدة

*BT1 إعادة المعالجة 

RT اختزالي مؤكسد 
RT استخالص بالمذيب 

RT تمائم أنزيمات 

RT حمض األسكوربيك 
RT سيتوكرومات 

 عملية استخالص الفنوالت من السوائل الغازية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 
*BT1 استخالص بالمذيب 

RT فنوالت 

 عملية استخالص بالمعوجة

1980-07-24 
SF عملية فوشون في تقطير الغضار الزيتي 

*BT1 تفكك 

*BT1 معالجة الركاز 
NT1 )تقطير )في الموقع 

RT إجراءات مّحورة في الموقع 

RT ارتداد مبادل حراري لحبيبة الطبقة 
RT تحلل حراري 

RT تسخين 

RT تقطير إتالفي 
RT تكويك 

RT حرارة العمليات الصناعية 

RT صخر الشيل النفطي 
RT  عمليةntu 

RT  عمليةt3  نصف مستمرة لتقطير الزيت الحجري

 السطحي

RT  ًعملية تقطير الغضار المسحوق بشكل ناعم جدا 

RT عملية تقطير بوجود الهدروجين 

RT عملية روب لالستخالص الحراري للنفط 
RT عملية هدرجة مباشرة تحت ضغط عالي 

RT )معالجة )في الموقع 

RT معوجات 

 زرنيخعملية استعادة ال

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 

USE نزع الكبريت 

عملية استعمال كربونات البروبلين الالمائية إلزالة 

 الشوائب الحمضية

2000-04-12 
USE نزع الكبريت 

 garrettعملية التحلل الحراري 

2000-04-12 
USE  عمليةorc  لجسيمات متحللة نارياً في درجات

 فهرنهايت 1400حرارة أقل من 

 PUROXعملية التحلل الحراري 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-26 
UF منظومة معالجة النفايات لشركة يونيون كاربايد 

*BT1 معالجة النفايات 

RT تحلل حراري 
RT منشآت معالجة النفايات 

RT نفايات صلبة 



 عملية التكّهف orc 509عملية تحلّل حراري 

 

 

 ة التكّهفعملي

UF )فصل العمود )ميكانيك الموائع 
RT أمواج فوق صوتية 

RT جريان الموائع 

 m -عملية الغاز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-27 
SEE وقود إصطناعي 

 عملية الفحم القوسي

2000-04-12 

*BT1 تغويز الفحم 

عملية الفسفات المتصاص ثنائي أكسيد الكربون من 

 غاز المداخن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 

USE نزع الكبريت 

 عملية الفلوروكس

1996-06-26 
USE إعادة المعالجة 

 عملية الكربوكس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-07 
USE إعادة المعالجة 

 عملية الكربونات المصهورة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-04 

USE نزع الكبريت 

 عملية الكوك المتشكل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-24 

RT أفران الكوك 

RT قولبة 
RT كوك 

 عملية الليمونات

2000-04-12 
*BT1 نزع الكبريت 

 عملية المعالجة لِّشل

2000-04-12 

USE عملية سكوت لزيادة كفاءة استعادة الكبريت 

 عملية الملح المصهور )الدولي الذّري(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-01 

USE عملية تغويز الفحم والملح المصهور 

 عملية الملح المصهور )كيلّوغ(

2000-04-12 

USE  عملية شركة كلّوغ إلنتاج غاز عالي درجة

 الحرارة

 عملية الملف

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-06 

USE تسييل الفحم 

 عملية الهواء النظيف الستعادة الكبريت

2000-04-12 
USE نزع الكبريت 

عملية امتصاص أكسيد المغنيزيوم  لثنائي أكسيد 

 الكبريت في غاسل رطب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 

*BT1 نزع الكبريت 
RT غسل 

RT معالجة النفايات 

 عملية انتشار غازية

*BT1 فصل النظائر 
RT حواجز االنتثار 

RT محطات االنتثار الغازي 

RT مصنع نشر الغازات في أوك ريدج 

 عملية انحالل مائي تحفيزي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-08-07 

*BT1 تسييل الفحم 
RT نزع الكبريت 

 عملية انفجار بخار الماء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-10-10 

USE حملهة ذاتية 

عملية بانيندكوبتلقيم الفحم إلى مركز اسطوانة محاطة 

 ءبالبخار واالكسجين أو مزيج البخار والهوا

2000-04-12 

USE تغويز الفحم 

 عملية بتروسيكس

2000-04-12 

RT صخر الشيل النفطي 

 عملية برغيوس

2000-04-12 

*BT1 تسييل الفحم 

 عملية برنفلو في التغويز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1989-05-31 
*BT1 تغويز الفحم 

عملية بروكس الزاحة كبريتيد الهدروجين من غازات 

 النفايات

2000-04-12 

*BT1 نزع الكبريت 
RT معالجة النفايات 

 عملية برومكس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-26 

USE إعادة المعالجة 

 عملية بنفيلد

2000-04-12 

*BT1 نزع الكبريت 

 عملية بنلِّك لنزع الكبرته من غاز المداخن

2000-04-12 

*BT1 نزع الكبريت 

RT كبريت 

بروسن لتحويل الفحم مباشرة إلى نفط  -عملية بوت 

 خام صنعي

2000-04-12 
USE تسييل الفحم 

 عملية بوراسيف المتصاص طبقة ثنائي أكسيد الكبريت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-12-22 
USE نزع الكبريت 

 عملية بوركس

1996-07-08 

UF عملية سالتكس 
UF عملية هالكس 

*BT1 إعادة المعالجة 

RT استخالص بالمذيب 

عملية بوريذول إلزاحة الغازات الحمضية من الغاز 

 الطبيعي

2000-04-12 

*BT1 نزع الكبريت 

 عملية بوش

2000-04-12 
BT1 تفاعالت كيميائية 

RT أحادي أكسيد الكربون 

RT إنتاج الهدروجين 
RT بخار 

 إردا -عملية بوم 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-27 

USE يتنزع الكبر 

 ميدوى لمعالجة الفحم المكرر الحال -عملية بيتسبرغ 

2000-04-12 

USE  عمليةsrc 

عملية بيتسبرغ لنزع الكبريت العضوي والالعضوي 

 من الفحم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-10-23 
USE نزع الكبريت 

 عملية بيتغاز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-08-07 

*BT1 تغويز الفحم 
BT1 النتاج غاز طبيعي عمليات 

عملية بيركون بيك إلزالة الكبرته باستعمال الصخر 

الفسفاتي واألمونيا وثنائي أكسيد الكبريت من غاز 

 المداخ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-08 

USE نزع الكبريت 

 عملية بيروتك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 

USE غاز منخفض المحتوى الحراري 

USE معالجة النفايات 

 عملية بيروزول لهدرجة الكربون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-09-24 

*BT1 تسييل الفحم 

 عملية بيشوف

2000-04-12 
*BT1 معالجات غزل غازي رطب بالجير وحجر الكلس 

RT معالجة النفايات 

 عملية بيفون

2000-04-12 

*BT1 نزع الكبريت 

 عملية بيكون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-17 
*BT1 تغويز الفحم 

RT غاز إصطناعي 

RT متينة 

 عملية بَْيلي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-07-07 

USE معالجة النفايات 

عملية تاكاهاكس إلزالة كبريتيد الهدروجين من بخار 

 الماء

2000-04-12 
*BT1 نزع الكبريت 

 عملية تالسبيك

INIS: 1979-01-18; ETDE: 1978-08-07 

*BT1 إعادة المعالجة 
RT استخالص بالمذيب 

 عملية تاونسند لتحليلةالغاز الطبيعي

2000-04-12 
SEE نزع الكبريت 

عملية تايلوكس إلزاحة كبريتيد الهدروجين باستخدام 

 تيوزرنيخات األمونيوم

2000-04-12 

USE نزع الكبريت 

 عملية تجدد إلكتروليتية أيونية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 

USE نزع الكبريت 

 عملية تحسين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-08-19 
BT1 تفاعالت كيميائية 

NT1 إعادة تشكيل تحفيزية 

NT1 عمليات مِصلح بخار الماء 
NT1 عمليات مصِلح حراري ذاتي 

RT إنتاج الهدروجين 

 عملية تحفيزية غنية بالغاز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-07 
USE  عملياتcrg 

 عملية تحلل حراري مائي وميضية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-07-07 

*BT1 تحلل حراري 
*BT1 تسييل الفحم 

*BT1 تغويز الفحم 
RT هدرجة 

 عملية تحلّل حراري

INIS: 1992-10-20; ETDE: 1982-03-10 

*BT1 تغويز الفحم 

 orcعملية تحلّل حراري 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-02 

USE  عمليةorc  لجسيمات متحللة نارياً في درجات

 فهرنهايت 1400حرارة أقل من 



 عملية تحلّل لمعالجة الخبث 510 صودا -لبيد حبير عملية ت

 

 

 عملية تحلّل لمعالجة الخبث

INIS: 1983-10-14; ETDE: 1976-11-01 
SF توراكس للتحلل الناري للخبث-منظومة اندكو 

*BT1 معالجة النفايات 

RT تحلل حراري 
RT معالجة النُفايات المشعّة 

RT يات محّمالت ألفانفا 

 عملية تحول حفزي مباشر للفحم إلى نفط صنعي خام

2000-04-12 
*BT1 تسييل الفحم 

 عملية تحويل الفحم إلى غاز على مرحلتين

2000-04-12 
*BT1 تغويز الفحم 

 عملية تحويل الكتلة الحيوية إلى وقود سائل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 

USE تخّمر 

USE عملية حرارية كيميائية 

عملية تحويل حفزية وحيدة الخطوة من المتانول إلى 

 الغازولين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-12-16 

RT بترول اصطناعي 

RT غازولين 
RT منشآت الغازولين 

RT وقود إصطناعي 

عملية تحويل غازات صنعية من الفحم الحجري إلى 

 المتان

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-17 
USE تغويز الفحم 

 عملية تدعيم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-10-30 

USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات نووية 

 عملية ترامكس

*BT1 إعادة المعالجة 
RT أمينات 

RT استخالص بالمذيب 

 عملية ترموكس

1996-07-08 
USE إعادة المعالجة 

 عملية ترميت

*BT1 اختزال 

RT تلحيم 

 لية ترويكسعم

INIS: 1989-07-19; ETDE: 1989-08-01 

*BT1 إعادة المعالجة 

RT  )أوكتيل )فينيل- n ،n  ثنائي إيزوبوتيل

 كاربامويل متيل أكسيد الفسفين

RT استخالص بالمذيب 

 EXXONعملية تسييل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-09-14 

UF  تسييلeds 

UF  تسييل مذيب مانحexxon 
*BT1 تسييل الفحم 

 عملية تسييل الفحم البني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-10-10 

USE  عمليةbcl 

 عملية تسييل غير مباشرة للفحم الحجري

INIS: 1999-05-19; ETDE: 1983-05-21 

*BT1 تسييل الفحم 
RT )ِمتانول )كحول الميتيل 

 عملية تسييل مائي وميضي في روكويل

2000-04-12 

USE  عمليةcs-r في التغويز الهدروجيني 

 عملية تطايرية الفلوريد

*BT1 إعادة المعالجة 

*BT1 تعدين حراري 

RT تطايرية 
RT تقطير 

RT تكرير 

 عملية تطايرية الكلوريد

*BT1 إعادة المعالجة 
*BT1 تعدين حراري 

RT تطايرية 

RT تقطير 
RT تكرير 

 عملية تطوير طاقة نفط الفحم

2000-04-12 

USE ية عملcoed  لتحويل الفحم إلى زيت خام
 اصطناعي

 KBWعملية تغوير

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-12-23 
*BT1 تغويز الفحم 

 عملية تغويز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-09-22 

*BT1 تغويز الفحم 

 EXXONعملية تغويز 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-09-14 

*BT1 تغويز الفحم 

RT عمليات النتاج غاز طبيعي 

 عملية تغويز الفحم باستخدام األكسدة الجزئية

2000-04-12 

USE تغويز الفحم 

 عملية تغويز الفحم والملح المصهور

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-01 

UF )عملية الملح المصهور )الدولي الذّري 

UF  عملية شركة أتوميكس إنترنيشنال ذات الملح
 المصهور

SF عملية روكول الدولية 

*BT1 تغويز الفحم 
RT عملية تغويز نفايات الملح المصهور 

 عملية تغويز الكربون

2000-04-12 

*BT1 تغويز الفحم 

عملية تغويز الكربون باستخدام األكسجين وحّمام من 

 الحديد المصهور

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-06-04 

*BT1 تغويز الفحم 

 igtن عملية تغويز الهدروجي

2000-04-12 
USE عملية تغويز هدروجيني 

 عملية تغويز بغياب الهواء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-01 

SEE معالجة النفايات 

 عملية تغويز بهندسة االحتراق

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-05-07 

USE  عملية وقود منقولce 

 عملية تغويز حراق التكتيل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-09-14 

USE عملية تكتيل الرماد 

 عملية تغويز طبقة مميّعه دّواره

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-10-07 
*BT1 تغويز الفحم 

RT  عمليةlurgi   في تحول الفحم غير المتكسر إلى

 غاز متوسط الحرارة

 عملية تغويز عالي درجة الحرارة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-05 

USE تغويز الفحم 

 عملية تغويز فوستر ويلّر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-05-07 

USE  عمليةfw ذات الدورة المشتركة 

عملية تغويز في حمام الحديد السائل تحت الضغط 

 الحاوي عميل تثبيت كبريتي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1993-08-10 
*BT1 تغويز الفحم 

 عملية تغويز كونوكو

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-13 
USE تغويز الفحم 

أوتّو بدرجات عالية من  -عملية تغويز لساربرغ 

 الحرارة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-11-09 

*BT1 تغويز الفحم 

 ولّمان-عملية تغويز لماكدويل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-27 

USE تغويز الفحم 

 عملية تغويز نفايات الملح المصهور

INIS: 1996-04-18; ETDE: 1981-07-18 
SF عملية روكول الدولية 

*BT1 معالجة النفايات 

RT أمالح مصهورة 
RT عملية تغويز الفحم والملح المصهور 

 عملية تغويز هدروجيني

2000-04-12 

UF  عملية تغويز الهدروجينigt 
*BT1 تغويز الفحم 

BT1 عمليات النتاج غاز طبيعي 

RT ت الحرارية البريطانيةغاز عالي الوحدا 

 عملية تغويز همبولت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-04-28 

*BT1 تغويز الفحم 

 KRWعملية تغويز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-07-19 

UF عملية كلّوغ لمعالجة الصدأ 

*BT1 تغويز الفحم 
RT عملية وستنغهاوس في التغويز 

 عملية تقطير الزنك

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1979-12-10 

USE عمليات كيميائية نارية 

 عملية تقطير الغضار المسحوق بشكل ناعم جدا  

2000-04-12 

RT صخر الشيل النفطي 
RT عملية استخالص بالمعوجة 

 عملية تقطير الغضار بالتسخين المباشر

2000-04-12 

RT صخر الشيل النفطي 

 عملية تقطير بوجود الهدروجين

2000-04-12 

RT صخر الشيل النفطي 

RT عملية استخالص بالمعوجة 

 عملية تكاملية في الموقع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-10-24 

BT1 إجراءات مّحورة في الموقع 
RT أكاسيد األلمنيوم 

RT صخر الشيل النفطي 

RT ناكوليت 

 عملية تكتيل الرماد

1992-10-16 

UF عملية تغويز حراق التكتيل 

*BT1 تغويز الفحم 

 عملية تكرير بالصهر

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1979-12-10 

USE عمليات كيميائية نارية 

 عملية تكساكو بالتغويز

INIS: 1992-07-21; ETDE: 1977-05-07 

*BT1 تغويز الفحم 

 عملية تكّون أو إزالة الخبث

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-29 
*BT1 تغويز الفحم 

RT  عمليةlurgi   في تحول الفحم غير المتكسر إلى

 غاز متوسط الحرارة

 صودا -عملية تلبيد حبير 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-03-17 

*BT1 معالجة النفايات 



 عملية تمليص باألكسجين لمعالجة البيريت 511 عملية درجة حرارة مزدوجة

 

 

RT إسمنت بورتلند 

RT ألمنيوم 
RT استرداد المواد 

RT رماد متطاير 

 عملية تمليص باألكسجين لمعالجة البيريت

2000-04-12 
*BT1 نزع الكبريت 

RT بيريت 

 عملية توريكس

*BT1 إعادة المعالجة 
RT استخالص بالمذيب 

 عملية توسكو

2000-04-12 
RT صخر الشيل النفطي 

 دين -عملية توسكو 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 

*BT1 تغويز الفحم 
RT عملية توسكول 

RT منشآت توليد الكهرباء ذات الدورة المشتركة 

 عملية توسكول

2000-04-12 
*BT1 تغويز الفحم 

RT  دين -عملية توسكو 

 غالوكسي -عملية تيسن 

2000-04-12 

SEE تغويز الفحم 

عملية تيكو إلزاحة ثنائي أكسيد الكبريت وأحادي أكسيد 

النتروجين وثنائي أكسيد النتروجين من غازات 

 المداخن

2000-04-12 

USE نزع الكبريت 

حويل كبريتيت المغنزيوم إلى عملية تيوسوربيك لت

 ثنائي الكبريتيت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-08-24 
*BT1 نزع الكبريت 

RT غاسالت الغازات 

RT معالجة النفايات 

 عملية تيوغا إلزاحة النتروجين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-22 

USE إزالة 

USE نتروجين 

ي أكسيد عملية جافة باستخدام الفحم المتصاص ثنائ

 الكبريت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 

USE نزع الكبريت 

عملية جياماركو إلزالة مستمرة لكبريتيد الهدروجين 

 من الغاز الطبيعي أو االصطناعي

2000-04-12 
*BT1 نزع الكبريت 

 عملية جيربوتول

2000-04-12 

*BT1 نزع الكبريت 

عملية حجرة اللهب الحتراق النفايات العالية درجة 

 الحرارة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-01 
USE معالجة النفايات 

 بخار الماء -عملية حديد 

2000-04-12 
BT1 تفاعالت كيميائية 

RT إنتاج الهدروجين 

RT بخار 
RT حديد 

 عملية حرارية ثنائية

ETDE: 1975-09-11 

USE عملية درجة حرارة مزدوجة 

 عملية حرارية كيميائية

1999-02-01 

UF عملية تحويل الكتلة الحيوية إلى وقود سائل 

NT1 احتراق 

NT2  ً  إحراق وقودين معا
NT2 )احتراق )في الموقع 

NT2 احتراق تلقائي 

NT2 احتراق سرير مميَّع 
NT2 احتراق عكسي 

NT2 احتراق مرحلي 

NT2 احتراق نبضي 
NT2 احتراق وقود بوجود أكسجين عملية 

NT1 تحلل حراري 

NT2 تكسير 
NT3 تشقق تحفيزي 

NT3 تشقق حراري 

NT3 تكسير هدروجيني 
NT2 عملية تحلل حراري مائي وميضية 

NT2 كلسنة 

NT1 تسييل 
NT2 تسييل الفحم 

NT3  عمليةbcl 

NT3  عمليةcffc 
NT3  عمليةcoed  لتحويل الفحم إلى زيت خام

 اصطناعي

NT3  عمليةdow في التسييل 
NT3  عمليةh-coal  بتحويل حفزي مباشر لجميع

 الفحم إلى زيت خام اصطناعي

NT3  عمليةorc  لجسيمات متحللة نارياً في
 فهرنهايت 1400درجات حرارة أقل من 

NT3  عمليةsrc-11 

NT3  عمليةtsl  ً  في حل الفحم وهدرجته جزئيا
NT3 عملية انحالل مائي تحفيزي 

NT3 عملية برغيوس 

NT3 عملية بيروزول لهدرجة الكربون 
NT3 عملية تحلل حراري مائي وميضية 

NT3  عملية تحول حفزي مباشر للفحم إلى نفط

 صنعي خام

NT3  عملية تسييلexxon 

NT3 عملية تسييل غير مباشرة للفحم الحجري 

NT3 عملية ساسول-ii في التسييل 
NT3  إلى زيت عملية ساسول لتحويل الفحم مباشرة

 خام صنعي

NT3 عملية سنتويل لتحويل الفحم إلى زيت وقود 
NT3 عملية سينتول إلنتاج الغازولين االصطناعي 

NT3  عملية كوستيم في  ضخ وحل مؤلف من

مسحوق الفحم في الزيت المشتق من الليغنيت 
 وبخار أحادي أكسيد الكربون

NT2 )تمييع )في الموقع 

NT1 تغويز 
NT2 تحليل حراري باألكسدة الجزئية 

NT2 )تغويز )في الموقع 
NT2 تغويز الفحم 

NT3   عمليةbabcock and wilcox-dupont 

NT3  عملية  إنتاج غاز متوسط درجة الحرارة

 بتفاعل  الفحم مع بخار الماء

NT3  عمليةconsol في الغاز االصطناعي 

NT3  عمليةcs-r في التغويز الهدروجيني 
NT3  عمليةdow في التغويز 

NT3  عمليةfw ذات الدورة المشتركة 

NT3  عمليةgkt  حيث يتفاعل المزيج من الغبار
 واألكسجين والبخار لتشكل غاز اصطناعي

NT3  عمليةhtw في التغويز 

NT3  عمليةig 
NT3  عمليةlurgi   في تحول الفحم غير المتكسر

 إلى غاز متوسط الحرارة

NT3  عمليةorc نارياً في  لجسيمات متحللة
 فهرنهايت 1400درجات حرارة أقل من 

NT3  عمليةu-gas 

NT3  عملية إنتاج غاز الماء أو غاز اصطناعي من
 غبار الفحم

NT3 عملية إنتاج غاز من الكربون من الفحم 

NT3 عملية أوتّو لتغويز حّمام الخبث 
NT3 عملية الفحم القوسي 

NT3 عملية برنفلو في التغويز 

NT3 عملية بيتغاز 
NT3 عملية بيكون 

NT3 عملية تحلل حراري مائي وميضية 

NT3 عملية تحلّل حراري 
NT3 عملية تحويل الفحم إلى غاز على مرحلتين 

NT3 عملية تغويرkbw 

NT3 عملية تغويز 

NT3  عملية تغويزexxon 

NT3 عملية تغويز الفحم والملح المصهور 
NT3 عملية تغويز الكربون 

NT3  عملية تغويز الكربون باستخدام األكسجين

 وحّمام من الحديد المصهور
NT3 عملية تغويز طبقة مميّعه دّواره 

NT3  عملية تغويز في حمام الحديد السائل تحت

 الضغط الحاوي عميل تثبيت كبريتي
NT3  أوتّو بدرجات عالية  -عملية تغويز لساربرغ

 من الحرارة

NT3 عملية تغويز هدروجيني 
NT3 عملية تغويز همبولت 

NT3 عملية تغويزkrw 

NT3 عملية تكتيل الرماد 
NT3 عملية تكساكو بالتغويز 

NT3 عملية تكّون أو إزالة الخبث 

NT3  دين -عملية توسكو 
NT3 عملية توسكول 

NT3  للتغويز 100عملية روز 

NT3 عملية سيكوك في التحلّل الحراري للفحم 
NT3 أو متوسط  عملية سينتان إلنتاج غاز عالي

 الحرارة

NT3  عملية شركة كلّوغ إلنتاج غاز عالي درجة
 الحرارة

NT3  كوبرز في التغويز -عملية شل 

NT3  عملية كوبروتوتسك تفاعل جميع أنواع الفحم
 تحت الضغط الجوي لكوبر وتوتسك

NT3 عملية كولكون في التكربن الهدروجيني 

NT3  عملية متكاملة لتغويز الفحم الحجري وتنقية
 الغاز

NT3 عملية وستنغهاوس في التغويز 

NT3  عملية وقود منقولce 
NT3  انكاندسنت في التغويز -عملية ولّمان 

NT3  غالوشا لمعالجة مسحوق  -عملية ولّمان

 الفحم مع بخار األكسجين

NT3  دكهام إلنتاج غاز منخفض  -عملية وودال

 الحرارة

NT2 عملية غاز حراري حيوي 
NT1 عملية أكسدة جزئية 

RT إنتاج الهدروجين 

RT تخزين طاقة حرارية من تفاعالت كيميائية 

 LC -عملية حفزية هدروجينية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-29 

RT سوائل الفحم 
RT فحم مكّرر بالمذيب 

RT هدرجة 

 عملية حقن بخار دورية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-06-07 
USE عمليات حقن المائع 

 عملية حمأة منشطة

INIS: 1994-09-29; ETDE: 1976-03-11 

*BT1 معالجة النفايات 
RT مصافي النفط 

RT مياه المجارير 

 عملية خفيفة

2000-04-12 

USE نزع الكبريت 

 عملية دابكس

*BT1 إعادة المعالجة 
RT استخالص بالمذيب 

 عملية داركس

2000-04-12 

USE إعادة المعالجة 

 إلزالة الكبرته من غاز الداخن s-hعملية دافي 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-12-26 

USE نزع الكبريت 

 عملية درجة حرارة مزدوجة

ETDE: 1975-09-11 

UF عملية حرارية ثنائية 

BT1 تبادل نظائري 
*BT1 فصل النظائر 

RT ماء ثقيل 



 thو uعملية راهيد إلعادة معالجة جافة للوقود المعدني لـ  512 عملية شل في التغويز

 

 

 uعملية راهيد إلعادة معالجة جافة للوقود المعدني لـ 

 thو

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-07 

USE إعادة المعالجة 

عملية راينلوفت باختزال إصدار أكاسيد الكبريت من 

 الفحم

2000-04-12 

USE نزع الكبريت 

عملية ركتيزول باستخدام المتانول كمحّل إلزاحة ثنائي 

 يره من الغاز الخامأكسيد الكربون وغ

2000-04-12 

*BT1 نزع الكبريت 
RT عملية ساسول-ii في التسييل 

 عملية روب لالستخالص الحراري للنفط

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1989-10-06 
RT تحلل حراري 

RT رمال نفطية 

RT صخر الشيل النفطي 
RT عملية استخالص بالمعوجة 

 عملية روباتش في تغويز الفحم

2000-04-12 

USE تغويز الفحم 

 للتغويز 100عملية روز 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-04-07 

*BT1 تغويز الفحم 

 عملية روز الستخالص النفط

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-25 

RT  ٍوقود متبق 

 عملية روكول الدولية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 
SEE لح المصهورعملية تغويز الفحم والم 

SEE عملية تغويز نفايات الملح المصهور 

 عملية ريزوكس أولية الستخدام فحم االنتراسيت كمحفز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 
*BT1 نزع الكبريت 

RT استرداد المواد 

RT كبريت 
RT معالجة النفايات 

 مورغان -عملية ريلي 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-08-24 
USE تغويز الفحم 

 عملية زهورفلف

2000-04-12 

USE تغويز الفحم 

 عملية زيرفلكس

*BT1 إعادة المعالجة 

RT استخالص بالمذيب 

 في التسييل II-عملية ساسول

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-04 

*BT1 تسييل الفحم 

RT  ترويش -اصطناع فيشر 
RT  عمليةlurgi   في تحول الفحم غير المتكسر إلى

 غاز متوسط الحرارة

RT  عملية ركتيزول باستخدام المتانول كمحّل إلزاحة
 ثنائي أكسيد الكربون وغيره من الغاز الخام

عملية ساسول لتحويل الفحم مباشرة إلى زيت خام 

 صنعي

2000-04-12 

*BT1 تسييل الفحم 

 عملية سالتكس

1996-07-08 

USE ملية بوركسع 

عملية ستاوفر أكواكالوس الختزال سويات ثنائي أكسيد 

 الكبريت

2000-04-12 

USE نزع الكبريت 

 عملية سترتفورد لتحلية الغازات الطبيعية والصنعية

2000-04-12 
*BT1 نزع الكبريت 

عملية ستون و بستر لنزع الكبريت باستعمال الصودا 

 الكاوية

2000-04-12 

*BT1 نزع الكبريت 

لية ستون و وبستر النتاج وقود كبريتي منخفض عم

 من الكربون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-04 
USE تغويز الفحم 

عملية ستون و وبستر النتاج وقود كبريتي منخفض 

 من الكربون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-24 

USE تغويز الفحم 

 fw -عملية ستويك 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-27 

USE تغويز الفحم 

 عملية سحق

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-24 
USE تحضير الفحم 

 عملية سكوت لزيادة كفاءة استعادة الكبريت

2000-04-12 
UF عملية المعالجة ِلشل 

*BT1 نزع الكبريت 

 عملية سكوكس باألكسدة االنتقائية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-10-25 
USE  الفحمتغويز 

عملية سلفوكس لتحويل كبريتيد الهدروجين من غاز 

 المصافي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-23 

USE نزع الكبريت 

 عملية سلكسول لتنقية الغاز

2000-04-12 

*BT1 نزع الكبريت 

 عملية سلوركس

1996-07-08 
USE عمليات الفصل 

 عملية سنباذج

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-23 

USE انفجارات تحت أرضية 
USE انفجارات نووية 

 عملية سنتويل لتحويل الفحم إلى زيت وقود

2000-04-12 
*BT1 تسييل الفحم 

 عملية سوكسال

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-06-12 

*BT1 نزع الكبريت 
RT معالجة النفايات 

 عملية سولفراك الستعادة الزيت الثقيل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-01-28 

USE استرداد معّزز 
USE كسر بالتفجير 

 عملية سولفكس

2000-04-12 
USE إعادة المعالجة 

 عملية سيبورد إلزاحة كبريتيد الهدروجين من المصفاة

2000-04-12 

USE نزع الكبريت 

 عملية سيتروفورم

UF حمض الفولينيك 

UF لوكوفورين 

RT حمض الفوليك 
RT  زمرة فيتامينb 

 عملية سيراكوز للسحق الكيميائي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-07-27 
SEE تحضير الفحم 

SEE نزع الكبريت 

 عملية سيفكس

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-06-14 
*BT1 إعادة المعالجة 

RT استخالص بالمذيب 

RT تدوير البلوتونيوم 
RT حرف المواد النووية 

RT  مفاعالت من نوعfbr 

 عملية سيكوك في التحلّل الحراري للفحم

2000-04-12 

*BT1 تغويز الفحم 

 عملية سيمبلكس في التغويز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-10-23 

USE تغويز الفحم 

 عملية سينتان إلنتاج غاز عالي أو متوسط الحرارة

2000-04-12 

*BT1 تغويز الفحم 
RT عمليات النتاج غاز طبيعي 

 نتاج الغازولين االصطناعيعملية سينتول إل

2000-04-12 
*BT1 تسييل الفحم 

 عملية سينثين

2000-04-12 

USE  ترويش -اصطناع فيشر 

 عملية سينروك )صخور صنعية(

INIS: 1981-11-27; ETDE: 1980-03-29 

RT بروفسكيت 

RT زركونوليت 
RT معالجة النُفايات المشعّة 

RT هولنديت 

 عملية سينغاس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-08-04 
*BT1 معالجة النفايات 

RT استرداد المواد 
RT تحلل حراري 

RT غاز ذو قدرة حرارية متوسطة 

 عملية شركة أتوميكس إنترنيشنال ذات الملح المصهور

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-01 
USE عملية تغويز الفحم والملح المصهور 

 بوناتية المائيةعملية شركة أتوميكس إنترنيشينال الكر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-05-07 

USE نزع الكبريت 

 عملية شركة الغاز البريطانية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-07 

USE  عملياتcrg 

 عملية شركة كلّوغ إلنتاج غاز عالي درجة الحرارة

2000-04-12 

UF )عملية الملح المصهور )كيلّوغ 

*BT1 تغويز الفحم 
BT1 مليات النتاج غاز طبيعيع 

RT غاز عالي الوحدات الحرارية البريطانية 

 كوبرز في التغويز -عملية شل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-04-14 
*BT1 تغويز الفحم 

 يوب باستخدام أكسيد النحاس -عملية شل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 
SF عملية شل إلزالة الكبريت من زيت المداخن 

*BT1 نزع الكبريت 

RT معالجة النفايات 
RT نزع النترتة 

 عملية شل في التغويز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-23 

BT1 عمليات النتاج غاز طبيعي 
RT عملية أكسدة جزئية 

RT نفط 

RT هدروكربونات 



 عملية شل إلزالة الكبريت من زيت المداخن 513 عملية لوكاس إلزاحة ثالثي أكسيد الكبريت

 

 

 عملية شل إلزالة الكبريت من زيت المداخن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-12-22 
SEE  يوب باستخدام أكسيد النحاس -عملية شل 

 ونترشال -عملية شمالفيلدت 

2000-04-12 

USE تغويز الفحم 

 عملية شمسويت في التحلية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-05-06 

USE نزع الكبريت 

عملية شميكو باستخدام معلق أكسيد المغنيزيوم إلزاحة 

 ثنائي أكسيد الكبريت من الغاز

2000-04-12 
USE نزع الكبريت 

 عملية صولينوكس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-12-13 

*BT1 نزع الكبريت 
RT نزع النترتة 

 عملية طبقة مميَّعة نشيطة كيميائيا  

2000-04-12 
USE  عمليةcafb  بحقن جسيمات الجير بزيت وقود

 عالي درجة الحرارة

 عملية علوية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-08 
RT صخر الشيل النفطي 

تّ   عملية غارِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-08 

USE عملية أكسي معدلة في الموقع 

 عملية غاز حراري حيوي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-12-14 

UF  تغويزigt الحراري الحيوي 
*BT1 تغويز 

RT تحول حيوي 

RT ِمتان 

 عملية غاز حيوي

INIS: 1992-09-09; ETDE: 1975-10-28 

UF  عملية نفاياتigt 

*BT1 هضم ال هوائي 
RT منشآت معالجة النفايات 

 عملية غاز غني بالميتان

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-26 

USE عمليات النتاج غاز طبيعي 

 عملية غرافيشم إلزالة الكبرته

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-06-23 

USE نزع الكبريت 

 عملية غرافيملت إلزالة الكبرته كيميائيا  

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-25 

*BT1 نزع الكبريت 

 هولتر -عملية غسل بالجير الرطب لساربرغ 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-09 
*BT1 نزع الكبريت 

RT معالجة النفايات 

 ifpعملية غسل غاز األمونيا التحفيزية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 

USE نزع الكبريت 

 في الهدرجة الحفزية GULF-HDSعملية غولف 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-05-12 
*BT1 تكرير 

*BT1 نزع الكبريت 

*BT1 هدرجة 

 غيربوتول -عملية غيردلير

2000-04-12 

USE نزع الكبريت 

 عملية فحم مكّرر بالمذيب

2000-04-12 

USE  عمليةsrc 

 امبينتعملية فري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-02-23 
USE تسييل الفحم 

 عملية فّروكس

2000-04-12 

USE نزع الكبريت 

 عملية فصل أوبكس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-29 

USE معالجة النُفايات المشعّة 

 عملية فصل أوتيسكا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-13 

*BT1 فصل لمواد الثقيلة 

 عملية فصل إلزاحة نواتج االنصهار الطيارة

BT1 معالجات بدائية 

 عملية فلوركس

2000-04-12 

USE إعادة المعالجة 

 عملية فوسام الستعادة األمونيا من الطور الغازي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 

BT1 عمليات الفصل 

RT )أمونيا )نشادر 

 عملية فوشون في تقطير الغضار الزيتي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-28 

SEE صخر الشيل النفطي 

SEE عملية استخالص بالمعوجة 

 كارفس الستعادة الكبريت -سيمون  -عملية فولهام 

2000-04-12 

USE نزع الكبريت 

 عملية فوماكس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 

USE نزع الكبريت 

في الفحم عملية في أكسدة جافة للمكونات الكبريتية 

المسحوق بواسطة غاز األكسجين واآلزوت ثم 

 بالغسل الصودي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-27 

USE نزع الكبريت 

ترويش/ موبيل لصناعة الغاز من  -عملية فيشر 

 الغازولين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-02-10 
SEE تسييل الفحم 

SEE تغويز الفحم 

 FMCعملية قلوي مضاعف 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-25 

*BT1 نزع الكبريت 

RT معالجة النفايات 

 عملية كاتاكارب

2000-04-12 

USE نزع الكبريت 

 عملية كاتاكارب إلزاحة ثنائي أكسيد الكربون

2000-04-12 
USE نزع الكبريت 

عملية كاَرل ستل في امتصاص األمونيا لكبريتيد 

 الهدروجين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 

USE نزع الكبريت 

 عملية كالوريكون لمعالجة النفايات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-08-04 

USE معالجة النفايات 

 عملية كربونات خالئية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 
*BT1 نزع الكبريت 

RT معالجة النفايات 

 عملية كربونات مائية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-24 

USE نزع الكبريت 

 عملية كرول

RT اختزال 
RT تيتانيوم 

 عملية كريزاب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-07 

SEE تسييل الفحم 

 عملية كريلّو إلزالة الكبرته

2000-04-12 

USE نزع الكبريت 

عملية كالوس الستعادة الكبريت العنصري من غاز 

 كبريتيد الهدروجين

2000-04-12 
*BT1 نزع الكبريت 

RT  عمليةucap 

 عملية كلّوغ لمعالجة الصدأ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-07-19 
USE عملية تغويزkrw 

 عملية كوبرز في تخلية الكربونات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-08-09 
USE نزع الكبريت 

عملية كوبروتوتسك تفاعل جميع أنواع الفحم تحت 

 توتسكالضغط الجوي لكوبر و

2000-04-12 

*BT1 تغويز الفحم 

RT عمليات النتاج غاز طبيعي 

عملية كورها إزاحة ثنائي أكسيد الكبريت من غاز 

 المداخن بواسطة خالت الصوديوم والجص

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-08-25 

USE نزع الكبريت 

 عملية كوزورب في فصل أحادي أكسيد الكربون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-09-11 
USE أحادي أكسيد الكربون 

USE استخالص بالمذيب 

عملية كوستيم في  ضخ وحل مؤلف من مسحوق الفحم 

في الزيت المشتق من الليغنيت وبخار أحادي أكسيد 

 الكربون

2000-04-12 

*BT1 تسييل الفحم 

 عملية كوك نظيف تجمع بين التكربن والهدرجة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 

RT تسييل الفحم 

RT تكربن 
RT تكويك 

RT هدرجة 

 عملية كولتكس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-07-07 

USE منظومات تغذية الوقود 

 عملية كولكون في التكربن الهدروجيني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-28 
*BT1 تغويز الفحم 

RT بقايا التكربن 

RT تكربن 

 من تغويز الفحم عملية كونوكو إلزالة الكبريت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-01 

USE نزع الكبريت 

 عملية كيفيتر لمعالجة الغضار

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-08 

RT صخر الشيل النفطي 

 عملية لتحليله أبخرة الغازات الخام

2000-04-12 
USE نزع الكبريت 

 عملية لحام متتالية

USE لحام بالحدادة 

 عملية لوكاس إلزاحة ثالثي أكسيد الكبريت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 

USE نزع الكبريت 



 عملية ليشتنبرغ 514 دكهام إلنتاج غاز منخفض الحرارة -عملية وودال 

 

 

 عملية ليشتنبرغ

2000-04-12 
USE تغويز الفحم 

 عملية ليشتنبرغ

2000-04-12 

*BT1 سبائك البزموت القاعدية 
*BT1 سبائك الرصاص 

*BT1 سبائك القصدير 

 عملية ليمونية إلزالة كبريت غاز المداخن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 
USE معالجة النفايات 

USE نزع الكبريت 

 عملية مائية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-12-22 

USE نزع الكبريت 

 عملية ماركوف

BT1 عمليات عشوائية 
RT تحليل نمط العطل 

RT  كولموغوروف -معادلة تشابمان 

 عملية ماغماماكس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-11-29 
USE منظومات موائع ثنائية 

 عملية متقبل ثنائي أكسيد الكربون

2000-04-12 
USE تغويز الفحم 

USE عمليات النتاج غاز طبيعي 

 عملية متكاملة لتغويز الفحم الحجري وتنقية الغاز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-02-19 
*BT1  الفحمتغويز 

RT غاز منخفض المحتوى الحراري 

 هالم -عملية محلول

RT إعادة المعالجة 
RT تهلّم 

RT دورة وقود 

RT غروانيات 

المتصاص ثنائي أكسيد  aiعملية محلول الكربونات 

 الكبريت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-05-07 

USE نزع الكبريت 

عملية محلول مائي من الكانوالمين إلزاحة الشوائب 

 الحمضية

2000-04-12 
USE نزع الكبريت 

 عملية مغنكس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-09-04 

USE نزع الكبريت 

 hanfordعملية منتجات ذرية 

USE عملية هانفورد للمنتجات الذرية 

 عملية منع القدح

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-01 
USE انفجارات تحت أرضية 

USE انفجارات نووية 

 عملية ميير

2000-04-12 
*BT1 نزع الكبريت 

 عملية نبتكس

1996-06-28 

USE إعادة المعالجة 

 عملية نخل جزيئي

2000-04-12 

*BT1 نزع الكبريت 

 عملية نزع الكبرتة بالحجر الكلسي والقلوي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-12-01 

USE  عمليةcea-adl  إلزاحة ثنائي أكسيد الكبريت

 وثالثي أكسيد الكبريت والكلوريدات

 عملية نزع الكبرتة من الفحم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-05 
*BT1 نزع الكبريت 

RT تحضير الفحم 

 (igtعملية نزع الكبرتة ونزع الهدروجين )

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-09-04 
USE نزع الكبريت 

عملية نزع ثنائي أكسيد الكبريت من الهواء بواسطة 

 يرالج

2000-04-12 

USE معالجات غزل غازي رطب بالجير وحجر الكلس 
USE نزع الكبريت 

 عملية نزع لمكونات الغاز الحمضي

2000-04-12 

*BT1 نزع الكبريت 

 igtعملية نفايات 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-28 

USE عملية غاز حيوي 

 عملية نقل المعدن

BT1 عمليات الفصل 

RT مفاعالت ملح مصهور 

 عملية نقل الملح

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1979-12-10 
USE عمليات كيميائية نارية 

 عملية نوكسو إلزاحة ثنائي أكسيد الكبريت

INIS: 1994-07-01; ETDE: 1984-06-29 

*BT1 عمليات سوكسنوكس مجتمعة 

 عملية هارفست

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-01-10 

*BT1 النُفايات المشعّة معالجة 
RT إدارة المواد النووية 

RT تزجج 

RT تصلب 
RT خزن النُفايات المشعّة 

RT دورة وقود 

 عملية هازن بتنظيف الفحم بصورة جافة تماما  

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-27 
USE نزع الكبريت 

عملية هافلكس بالتسخين المستمر للمواد الخام 

 الكربونية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-06 

USE تغويز الفحم 

 عملية هالكس

2000-04-12 

USE عملية بوركس 

 عملية هاليد الزنك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-07-07 
USE تسييل الفحم 

 عملية هانفورد للمنتجات الذرية

UF  عملية منتجات ذريةhanford 
*BT1 تحدةإدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات الم 

*BT1 هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 
RT خليج سيكويم 

RT  محميةhanford 

RT مخابر بالتل في شمال شرق المحيط الهادئ 
RT  مختبر تطوير هندسيhanford 

 عملية هدرجة إعادة تدوير الغاز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-23 

BT1 عمليات النتاج غاز طبيعي 
RT عمليات مِصلح بخار الماء 

RT نفط 

 عملية هدرجة الطبقة المميعة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-26 
USE عملية هدرجة الطبقة المميّعة 

 عملية هدرجة الطبقة المميّعة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-23 
UF عملية هدرجة الطبقة المميعة 

BT1 عمليات النتاج غاز طبيعي 

RT نفط 
RT هدروكربونات 

 عملية هدرجة مباشرة تحت ضغط عالي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-07 

RT عملية استخالص بالمعوجة 
RT غضاريات صفحية سود 

 عملية هرمكس

1996-06-28 

USE إعادة المعالجة 

 عملية هوفمان

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-17 

USE ويز الفحمتغ 

 عملية هولزهايمر بتغويز غضار الزيت تحت األرض

2000-04-12 

USE )تغويز )في الموقع 

USE صخر الشيل النفطي 

 سترتفورد -عملية هولمز 

2000-04-12 

*BT1 نزع الكبريت 

 عملية هويلتر بتفاعل ثنائي أكسيد الكبريت مع الجير

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-04 
USE يتنزع الكبر 

 عملية هيتاشي زوسن إلزالة النترجة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-06-20 
SEE ضبط تلوث الهواء 

SEE نزع النترتة 

عملية هيروهاكس في األكسدة الرطبة لمركبات 

 الكبريت الممتصة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 

USE نزع الكبريت 

 عملية هينز إلزالة الكبرتة واستعادة الكبريت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-01-28 

USE نزع الكبريت 

 عملية والتر الستحضار كبريتات األمونيوم من األمونيا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-08-11 

*BT1 نزع الكبريت 

عملية وستفالكو باستخدام الفحم الفعّال إلزاحة ثنائي 

 كبريتأكسيد ال

2000-04-12 
USE نزع الكبريت 

 عملية وستنغهاوس في التغويز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 

*BT1 تغويز الفحم 

RT عملية تغويزkrw 

 CEعملية وقود منقول 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-05-07 

UF عملية تغويز بهندسة االحتراق 
*BT1 تغويز الفحم 

RT َسحب 

 انكاندسنت في التغويز -عملية ولّمان 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-27 

*BT1 تغويز الفحم 

RT مولدات غاز 

غالوشا لمعالجة مسحوق الفحم مع  -عملية ولّمان 

 بخار األكسجين

2000-04-12 
*BT1 تغويز الفحم 

 لورد -عملية ولّمان 

2000-04-12 
USE  عمليةw-l الستعادة ثنائي أكسيد الكبريت 

 عملية ونكلر عالية درجة الحرارة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-10-05 

USE  عمليةhtw في التغويز 

 دكهام إلنتاج غاز منخفض الحرارة -عملية وودال 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-08-24 

*BT1 تغويز الفحم 
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RT غاز منخفض المحتوى الحراري 

 عملية ويلبوت في تغويز مختلف أنواع الفحم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-27 
USE تغويز الفحم 

 عملية وينكلر إلنتاج غاز متوسط أو عالي الحرارة

2000-04-12 

RT عمليات النتاج غاز طبيعي 

 عملية يقودها البخار

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-06-07 

USE عمليات حقن المائع 

 عملية يونيسولف

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 

*BT1 معالجة النفايات 

*BT1 نزع الكبريت 

 عمود إيجابي

RT انفراغات كهربائية 

 عناصر

UF عناصر أثر 

NT1 أنصاف المعادن 
NT2 بور 

NT2 تلّوريوم 

NT2 زرنيخ 
NT2 سلينيوم 

NT2 سيليسيوم 
NT3 سيليسين 

NT1 عناصر ما بعد اليورانيوم 

NT2 بلوتونيوم 
NT3  إبسيلون -بلوتونيوم 

NT3  ألفا -بلوتونيوم 

NT3  بتا -بلوتونيوم 
NT3  دلتا -بلوتونيوم 

NT3  غاما -بلوتونيوم 

NT2 عناصر ما بعد البلوتونيوم 
NT3 أمريسيوم 

NT3 أينشتاينيوم 

NT3 بركيليوم 
NT3 عناصر ما بعد األكتنيد 

NT4 أوغانيسون 

NT4 بوريوم 
NT4 تينيسين 

NT4 دارمْستاديوم 

NT4 دوبنيوم 
NT4  (104رذرفورديوم )العنصر 

NT4 رونتغينيوم 

NT4  (106سيبورجيوم )العنصر 
NT4  119عنصر 

NT4  120عنصر 

NT4  124عنصر 

NT4  126عنصر 

NT4  128عنصر 

NT4  134عنصر 
NT4  145عنصر 

NT4  164عنصر 

NT4  173عنصر 
NT4 كوبرنيسيوم 

NT4 لفليروفيوم 

NT4 ليفرموريوم 
NT4 موسكوفيوم 

NT4 ميتنريوم 

NT4  نيهونيوم 
NT4  (108هاسيوم )العنصر 

NT3 فرميوم 

NT3 كاليفورنيوم 
NT3 كوريوم 

NT3 لورنسيوم 

NT3 مندليفيوم 
NT3 نوبليوم 

NT2 نبتونيوم 

NT3  غاما -نبتونيوم 
NT3  ألفا-نبتونيوم 

NT1 المعادن 

NT2 أكسجين 
NT2 غازات األتربة النادرة 

NT3 أرغون 
NT3 رادون 

NT3 كربتون 

NT3 كزينون 
NT3 نيون 

NT3  10هليوم 

NT2 فسفور 
NT2 كبريت 

NT2 كربون 

NT3 ألماسات 
NT3 أنابيب الكربون النانوية 

NT3 سناج الكربون 

NT3 غرافيت 
NT3 غرافين 

NT3 فلّرينات 

NT3 كربون حراري 
NT3 كربون منشَّط 

NT3 كربينات 

NT2 نتروجين 
NT2 هالوجينات 

NT3 أستاتين 

NT3 بروم 
NT3 فلور 

NT3 كلور 

NT3 يود 
NT2 هدروجين 

NT1 معادن 

NT2 أتربة نادرة 
NT3 إربيوم 

NT3 أوروبيوم 

NT3 إيتربيوم 
NT3 براسيوديميوم 

NT3 بروميتيوم 

NT3 تربيوم 
NT3 توليوم 

NT3 ديسبروسيوم 

NT3 ساماريوم 

NT3 سيريوم 

NT4  ألفا -سيريوم 

NT4  بتا -سيريوم 
NT4  غاما -سيريوم 

NT3 غادولينيوم 

NT3 النتانوم 
NT3 لوتيسيوم 

NT3 نيوديميوم 

NT3 هولميوم 
NT2 أكتينيدات 

NT3 أكتينيوم 

NT3 أمريسيوم 
NT3 أينشتاينيوم 

NT3 بركيليوم 
NT3 بروتكتينيوم 

NT3 بلوتونيوم 

NT4  إبسيلون -بلوتونيوم 

NT4  ألفا -بلوتونيوم 

NT4  بتا -بلوتونيوم 

NT4  دلتا -بلوتونيوم 
NT4  غاما -بلوتونيوم 

NT3 توريوم 

NT4  ألفا -توريوم 
NT4  بتا -توريوم 

NT3 فرميوم 

NT3 كاليفورنيوم 
NT3 كوريوم 

NT3 لورنسيوم 

NT3 مندليفيوم 
NT3 نبتونيوم 

NT4  غاما -نبتونيوم 

NT4  ألفا-نبتونيوم 
NT3 نوبليوم 

NT3 يورانيوم 

NT4  ألفا -يورانيوم 
NT4  بتا -يورانيوم 

NT4  غاما -يورانيوم 

NT4 يورانيوم طبيعي 
NT4 يورانيوم مخّصب 

NT5 يورانيوم عالي اإلغناء 

NT5 يورانيوم قليل االغناء 
NT5 يورانيوم متوسط التخصيب 

NT4 يورانيوم منضب 

NT2 ألمنيوم 

NT2 أنتيموان 

NT2 إنديوم 
NT2 بزموت 

NT2 بولونيوم 

NT2 تاليوم 
NT2 جرمانيوم 

NT3 جرمانيوم 

NT2 خردة معدنية 
NT2 رصاص 

NT2 زئبق 

NT2 زنك 
NT2 عناصر انتقالية 

NT3 إيتريوم 

NT3 تكنيسيوم 
NT3 تنتاليوم 

NT3 تنغستين 

NT4  ألفا -تنغستين 
NT3 تيتانيوم 

NT4  ألفا -تيتانيوم 

NT4  بتا -تيتانيوم 
NT3 حديد 

NT4  ألفا -حديد 

NT4  دلتا -حديد 
NT4  غاما -حديد 

NT3 ذهب 

NT3 رينيوم 
NT3 زركونيوم 

NT4  ألفا -زركونيوم 

NT4  أوميغا -زركونيوم 
NT4  بتا -زركونيوم 

NT3 سكانديوم 

NT3 فاناديوم 
NT3 فضة 

NT3 كروم 

NT3 كوبالت 

NT3 معادن البالتين 

NT4 أوسميوم 

NT4 إيريديوم 
NT4 بالتين 

NT4 بالّديوم 

NT4 روتينيوم 
NT4 روديوم 

NT3 منغنيز 

NT4  ألفا -منغنيز 
NT3 موليبدنوم 

NT3 نحاس 

NT3 نيكل 
NT3 نيوبيوم 

NT4  ألفا-نيوبيوم 
NT4  بتا-نيوبيوم 

NT3 هافنيوم 

NT4  ألفا -هافنيوم 

NT4  بتا -هافنيوم 

NT2 غاليوم 

NT2 قصدير 
NT2 كدميوم 

NT2 معادن ثقيلة 

NT2 معادن حرارية 
NT3 أوسميوم 

NT3 إيريديوم 

NT3 تكنيسيوم 
NT3 تنتاليوم 

NT3 تنغستين 

NT4  ألفا -تنغستين 
NT3 روتينيوم 

NT3 روديوم 

NT3 رينيوم 
NT3 موليبدنوم 

NT3 نيوبيوم 

NT4  ألفا-نيوبيوم 
NT4  بتا-نيوبيوم 

NT3 هافنيوم 

NT4  ألفا -هافنيوم 
NT4  بتا -هافنيوم 

NT2 معادن سائلة 

NT2 معادن قلوية 
NT3 بوتاسيوم 

NT3 روبيديوم 

NT3 سيزيوم 
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NT3 صوديوم 

NT3 فرانسيوم 
NT3 ليتيوم 

NT2 معادن قلوية ترابية 

NT3 باريوم 
NT3 بريليوم 

NT3 راديوم 

NT3 سترونسيوم 
NT3 كالسيوم 

NT3 مغنيزيوم 

RT منظومات دورية 

 عناصر أثر

1995-06-21 

USE عناصر 

USE مقادير أثر 

 عناصر األتربة النادرة

ETDE: 2002-05-01 

USE أتربة نادرة 

 عناصر األمن

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1981-01-27 

UF حراس 

BT1 ظفينمجموع المو 
RT أمن 

RT تخريب 

RT حرف المواد النووية 
RT ضمانات 

RT وقاية فيزيائية 

 عناصر الوقود المستهلك

UF عناصر وقود مشعّعة 
*BT1 عناصر وقود 

RT إعادة المعالجة 

RT استحراق 

RT حاويات الوقود المستهلك 

RT كمال الوقود 

RT محطة إعادة المعالجة في كارلسروه 
RT منشأة فاكروسدورف إلعادة المعالجة 

RT وقود مستهلك 

 عناصر الوقود النووي

USE عناصر وقود 

 عناصر انتقالية

UF معادن انتقالية 

*BT1 معادن 
NT1 إيتريوم 

NT1 تكنيسيوم 

NT1 تنتاليوم 
NT1 تنغستين 

NT2  ألفا -تنغستين 

NT1 تيتانيوم 

NT2  ألفا -تيتانيوم 

NT2  بتا -تيتانيوم 

NT1 حديد 
NT2  ألفا -حديد 

NT2  دلتا -حديد 

NT2  غاما -حديد 
NT1 ذهب 

NT1 رينيوم 

NT1 زركونيوم 
NT2  ألفا -زركونيوم 

NT2  أوميغا -زركونيوم 

NT2  بتا -زركونيوم 
NT1 سكانديوم 

NT1 فاناديوم 

NT1 فضة 
NT1 كروم 

NT1 كوبالت 

NT1 معادن البالتين 
NT2 أوسميوم 

NT2 إيريديوم 

NT2 بالتين 
NT2 بالّديوم 

NT2 روتينيوم 

NT2 روديوم 
NT1 منغنيز 

NT2  ألفا -منغنيز 
NT1 موليبدنوم 

NT1 نحاس 

NT1 نيكل 
NT1 نيوبيوم 

NT2  ألفا-نيوبيوم 

NT2  بتا-نيوبيوم 
NT1 هافنيوم 

NT2  ألفا -هافنيوم 

NT2  بتا -هافنيوم 

 عناصر تثبيت

UF براغي 

UF صاموالت 

UF )صواميل )ميكانيكية 
UF مسامير برشام 

UF مسامير ملولبة 

RT ارتباط 
RT اقترانات 

RT تثبيت 

RT مقيّدات 

RT مالذات 

 عناصر تداخل

RT شوائب 

 عناصر فائقة الثقل

USE عناصر ما بعد األكتنيد 

 104عناصر ما بعد الـ 

USE عناصر ما بعد األكتنيد 

 عناصر ما بعد األكتنيد

2004-03-12 
UF عبر األكتنيدات 

UF عناصر فائقة الثقل 

UF  104عناصر ما بعد الـ 
*BT1 عناصر ما بعد البلوتونيوم 

NT1 أوغانيسون 

NT1 بوريوم 
NT1 تينيسين 

NT1 دارمْستاديوم 
NT1 دوبنيوم 

NT1  (104رذرفورديوم )العنصر 

NT1 رونتغينيوم 
NT1  (106سيبورجيوم )العنصر 

NT1  119عنصر 

NT1  120عنصر 
NT1  124عنصر 

NT1  126عنصر 

NT1  128عنصر 
NT1  134عنصر 

NT1  145عنصر 

NT1  164عنصر 
NT1  173عنصر 

NT1 كوبرنيسيوم 

NT1 لفليروفيوم 
NT1 ليفرموريوم 

NT1 موسكوفيوم 

NT1 ميتنريوم 
NT1  نيهونيوم 

NT1  (108هاسيوم )العنصر 

 عناصر ما بعد البلوتونيوم

UF عبر البلوتونيدات 
*BT1 عناصر ما بعد اليورانيوم 

NT1 أمريسيوم 

NT1 أينشتاينيوم 
NT1 بركيليوم 

NT1 عناصر ما بعد األكتنيد 

NT2 أوغانيسون 
NT2 بوريوم 

NT2 تينيسين 

NT2 دارمْستاديوم 
NT2 دوبنيوم 

NT2  (104رذرفورديوم )العنصر 

NT2 رونتغينيوم 
NT2  (106سيبورجيوم )العنصر 

NT2  119عنصر 

NT2  120عنصر 
NT2  124عنصر 

NT2  126عنصر 
NT2  128عنصر 

NT2  134عنصر 

NT2  145عنصر 
NT2  164عنصر 

NT2  173عنصر 

NT2 كوبرنيسيوم 
NT2 لفليروفيوم 

NT2 ليفرموريوم 

NT2 موسكوفيوم 
NT2 ميتنريوم 

NT2  نيهونيوم 

NT2  (108هاسيوم )العنصر 
NT1 فرميوم 

NT1 كاليفورنيوم 

NT1 كوريوم 
NT1 لورنسيوم 

NT1 مندليفيوم 

NT1 نوبليوم 
RT أكتينيدات 

 عناصر ما بعد اليورانيوم

BT1 عناصر 

NT1 بلوتونيوم 
NT2  إبسيلون -بلوتونيوم 

NT2  ألفا -بلوتونيوم 

NT2  بتا -بلوتونيوم 
NT2  دلتا -بلوتونيوم 

NT2  غاما -بلوتونيوم 

NT1 عناصر ما بعد البلوتونيوم 
NT2 أمريسيوم 

NT2 أينشتاينيوم 

NT2 بركيليوم 
NT2 كتنيدعناصر ما بعد األ 

NT3 أوغانيسون 

NT3 بوريوم 
NT3 تينيسين 

NT3 دارمْستاديوم 

NT3 دوبنيوم 
NT3  (104رذرفورديوم )العنصر 

NT3 رونتغينيوم 
NT3  (106سيبورجيوم )العنصر 

NT3  119عنصر 

NT3  120عنصر 
NT3  124عنصر 

NT3  126عنصر 

NT3  128عنصر 
NT3  134عنصر 

NT3  145عنصر 

NT3  164عنصر 
NT3  173عنصر 

NT3 كوبرنيسيوم 

NT3 لفليروفيوم 
NT3 ليفرموريوم 

NT3 موسكوفيوم 

NT3 ميتنريوم 
NT3  نيهونيوم 

NT3  (108هاسيوم )العنصر 

NT2 فرميوم 
NT2 كاليفورنيوم 

NT2 كوريوم 

NT2 لورنسيوم 
NT2 مندليفيوم 

NT2 نوبليوم 

NT1 نبتونيوم 
NT2  غاما -نبتونيوم 

NT2  ألفا-نبتونيوم 

RT أكتينيدات 

 عناصر مصفوفية

RT مبرهنة بريلوان 

RT مصفوفات 

 عناصر وقود

UF عناصر الوقود النووي 

UF عناصر وقود المفاعل 

UF )كرات )وقود 
UF كرات الوقود 

BT1 مكونات المفاعل 

NT1 إبر الوقود 
NT1 أسالك الوقود 

NT1 صفائح الوقود 
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NT1 عناصر الوقود المستهلك 

NT1 عناصر وقود ترميونية 
NT1 عناصر وقود حلقية 

NT1 قضبان الوقود 

NT2 قضبان وقود جوفاء 
RT أجهزة مراقبة عناصر تالفة 

RT أحواض تخزين الوقود 

RT إزالة التغليف 
RT أقنية وقود 

RT احتراق كامل 

RT تجميعات وقود 
RT تكثيف الوقود 

RT شبيكات المفاعل 

RT علب وقود 
RT فحص بعد تشعيعي 

RT قلوب المفاعالت 

RT كشف عناصر تالفة 
RT كمال الوقود 

RT مفاعالت 

RT منشآت تصنيع الوقود 
RT مواد ركازات 

RT وضع 

RT وقود نووي 

 عناصر وقود المفاعل

USE عناصر وقود 

 عناصر وقود ترميونية

*BT1 عناصر وقود 
RT محّوالت ترميونية 

RT مفاعالت ترميونية 

 عناصر وقود حلقية

*BT1 عناصر وقود 
RT غّساالت الوقود 

 عناصر وقود مشعّعة

INIS: 1976-07-30; ETDE: 2002-06-13 

USE عناصر الوقود المستهلك 

 عناقيد )أيونات(

USE أزواج أيونية 

 عناقيد )عناصر الوقود(

USE عناقيد عناصر وقود 

 عناقيد )في األجسام الصلبة(

USE عناقيد صلبة 

 عناقيد )مجرات(

USE عناقيد المجّرة 

 عناقيد )نجوم(

USE تجّمعات نجمية 

 عناقيد أيونية

USE أزواج أيونية 

 عناقيد المجّرة

UF )عناقيد )مجرات 
RT مجّرات 

 عناقيد جزيئية

INIS: 1992-10-19; ETDE: 1992-11-04 
RT حزم عنقودية 

 عناقيد ذرية

INIS: 1992-10-19; ETDE: 1992-11-04 

RT أزواج أيونية 
RT حزم عنقودية 

RT ناتفلّري 

 عناقيد صلبة

UF )عناقيد )في األجسام الصلبة 
RT أجسام صلبة 

 عناقيد عناصر وقود

UF باقات القضبان 
UF حزم وقود 

UF )رزم ) عناصر وقود 

UF )عناقيد )عناصر الوقود 
BT1 تجميعات وقود 

RT شرائح مباعدة 

 عناقيد َهدرونية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-06-14 
USE نموذج اإلصدار العنقودي 

 عناكب

*BT1 مفصليات 

NT1 عقارب 
NT1 عناكب 

NT1 قراد 

NT1 قُّرادا 

 عناكب

*BT1 عناكب 

 عنب

*BT1 ثِمار 

 عنبيات

INIS: 1993-07-13; ETDE: 1984-12-26 

*BT1 عنبيات 

 عنبيات

*BT1 ثِمار 
NT1 أشجار توت العليق 

NT1 عنبيات 

NT1 فريز 

 107 262عنصر  

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-25 

USE  262بوريوم 

 104عنصر 

USE  (104رذرفورديوم )العنصر 

 105عنصر 

USE دوبنيوم 

 106عنصر 

USE  (106سيبورجيوم )العنصر 

 107عنصر 

USE بوريوم 

 108عنصر 

USE  (108هاسيوم )العنصر 

 109عنصر 

USE ميتنريوم 

 110عنصر 

USE دارمْستاديوم 

 111عنصر 

USE رونتغينيوم 

 112عنصر 

USE كوبرنيسيوم 

 113عنصر 

USE  نيهونيوم 

 114عنصر 

USE لفليروفيوم 

 115عنصر 

 116عنصر 

INIS: 1977-03-01; ETDE: 1976-12-15 

USE ليفرموريوم 

 117عنصر 

 118عنصر 

INIS: 1975-10-29; ETDE: 1975-08-19 

USE أوغانيسون 

 119عنصر 

INIS: 1981-11-27; ETDE: 1981-08-04 

UF  (119يونينينيوم )العنصر 

*BT1 عناصر ما بعد األكتنيد 

 120عنصر 

INIS: 1981-11-27; ETDE: 1981-08-04 

UF  120أنبينيليوم )العنصر 
*BT1 عناصر ما بعد األكتنيد 

 124عنصر 

2010-05-19 
UF انبيكواديوم 

*BT1 عناصر ما بعد األكتنيد 

 126عنصر 

UF  (126أنبيهكسيوم )العنصر 
*BT1 ما بعد األكتنيد عناصر 

 128عنصر 

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1977-11-10 

UF  (128أنبيوكتيوم )العنصر 
*BT1 عناصر ما بعد األكتنيد 

 134عنصر 

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1977-11-10 
UF  (134يونتريغواديوم )العنصر 

*BT1 عناصر ما بعد األكتنيد 

 145عنصر 

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1977-11-10 
UF  (145يونغوادبنتيوم )العنصر 

*BT1 عناصر ما بعد األكتنيد 

 164عنصر 

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1977-11-10 
UF  (164أنهكسكواديوم )العنصر 

*BT1 عناصر ما بعد األكتنيد 

 173عنصر 

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1977-11-10 

UF  (173يونسبتريوم )العنصر 

*BT1 عناصر ما بعد األكتنيد 

 104 253عنصر 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-21 

USE  253رذرفورديوم 

 104 254عنصر 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-22 
USE  254رذرفورديوم 

 104 255عنصر 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-22 
USE  255رذرفورديوم 

 105 255عنصر 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-22 

USE  255دوبنيوم 

 104 256عنصر 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-22 

USE  256رذرفورديوم 

 105 256عنصر 

2002-01-11 

USE  256دوبنيوم 

 104 257عنصر 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-22 
USE  257رذرفورديوم 

 105 257عنصر 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-22 

USE  257دوبنيوم 

 104 258عنصر 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-22 

USE  258رذرفورديوم 

 105 258عنصر 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-22 

USE  258دوبنيوم 

 104 259عنصر 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-22 
USE  259رذرفورديوم 

 105 259عنصر 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-22 
USE  259دوبنيوم 

 106 259عنصر 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-25 

USE  259سيبورجيوم 



 104 260عنصر  518 عنفات تفاعل مضخات السرعة

 

 

 104 260عنصر 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-22 
USE  260رذرفورديوم 

 105 260عنصر 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-22 

USE  260دوبنيوم 

 106 260عنصر 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-25 

USE  260سيبورجيوم 

 104 261عنصر 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-22 

USE  261رذرفورديوم 

 105 261عنصر 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-25 
USE  261دوبنيوم 

 106 261عنصر 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-25 

USE  261سيبورجيوم 

 107 261عنصر 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-25 

USE  261بوريوم 

 104 262عنصر 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-22 

USE  262رذرفورديوم 

 105 262عنصر 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-25 
USE  262دوبنيوم 

 106 262عنصر 

INIS: 2001-03-15; ETDE: 2001-02-12 
USE  262سيبورجيوم 

 104 263عنصر 

2002-08-13 

USE  263رذرفورديوم 

 105 263عنصر 

INIS: 1992-01-15; ETDE: 1992-02-14 

USE  263دوبنيوم 

 107 264عنصر 

1995-03-28 

USE  264بوريوم 

 108 264عنصر 

INIS: 1986-10-29; ETDE: 1986-11-20 
USE  264هاسيوم 

 106 265عنصر 

INIS: 1996-06-17; ETDE: 1996-05-31 

USE  265سيبورجيوم 

 108 265عنصر 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-25 

USE  265هاسيوم 

 106 266عنصر 

INIS: 1996-06-17; ETDE: 1996-05-31 

USE  266سيبورجيوم 

 109 266عنصر 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-25 
USE  266ميتنريوم 

 109 268عنصر 

1995-03-28 

USE  268ميتنريوم 

 110 269عنصر 

1995-03-23 

USE  269دارمْستاديوم 

 108 270عنصر 

2002-08-13 

USE  270هاسيوم 

 110 270عنصر 

INIS: 2001-03-15; ETDE: 2001-02-12 
USE  270دارمْستاديوم 

 111 272عنصر 

1995-03-28 

USE  272رونتغينيوم 

 112 277عنصر 

1996-05-14 

USE  277كوبرنيسيوم 

  113 278عنصر 

2007-05-25 

USE  278نيهونيوم 

 112 283عنصر 

INIS: 1999-06-24; ETDE: 1999-08-24 
USE  283كوبرنيسيوم 

 113 283عنصر 

2007-05-25 

USE  283نيهونيوم 

 113 284عنصر 

2007-05-25 

USE  284نيهونيوم 

 114 285عنصر 

2007-09-25 

USE  285الفليروفيوم 

 114 286عنصر 

2007-09-25 
USE  286الفليروفيوم 

 114 287عنصر 

2007-09-25 
USE  287الفليروفيوم 

 115 287عنصر 

2007-06-19 

USE  287موسكوفيوم 

 114 288عنصر 

2007-09-25 

USE  288الفليروفيوم 

 115 288عنصر 

2007-06-26 

USE  288موسكوفيوم 

 114 289عنصر 

2007-09-25 
USE  289الفليروفيوم 

 116 290عنصر 

2008-10-22 

USE  290ليفرموريوم 

 116 291عنصر 

2008-10-22 

USE  291ليفرموريوم 

 114 292عنصر 

2010-05-19 

USE  292الفليروفيوم 

 116 292عنصر 

2008-10-22 
USE  292ليفرموريوم 

 116 293عنصر 

2008-10-22 

USE  293ليفرموريوم 

  118 294عنصر 

2008-10-22 

USE  294أوغانيسون 

 124 312عنصر 

2010-05-19 

*BT1  124نظائر العنصر 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 106 563عنصر 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-25 
USE  263سيبورجيوم 

 108 266عنصر

INIS: 2001-03-15; ETDE: 2001-02-12 

USE  266هاسيوم 

 عنفات

UF عنفات تفاعل مضخات السرعة 

SF  آلةkrov 

*BT1 تصنيع عنفي 
NT1 لرياحعنفات ا 

NT2 عنفات الدوامات المزيدة 
NT2 عنفات ذات محور أفقي 

NT2 عنفات ذات محور شاقولي 

NT3  عنفاتgiromill 
NT3 عنفاتtornado 

NT2 عنفات ذات ناثِر إضافي 

NT1 عنفات بخارية 
NT1 عنفات ذات تدفق قطري داخل 

NT1 عنفات ذات رد فعل الجريان القطري نحو الخارج 

NT1 عنفات ذات فواصل دّوارة 
NT1 عنفات غازية 

NT2 عنفات غازية تعمل بالفحم 

NT1 عنفات هدروليكية 
NT2 عنفات المضخة 

RT شاحنات عنفية 

RT شفرات العنفة 
RT مثاقب عنفية 

RT منشآت توليد كهرباء مائية 

RT موائع التشغيل 
RT  ً  موّسع ذو بُْرغي دوار لولبيا

 GIROMILLعنفات 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-02 

*BT1 عنفات ذات محور شاقولي 

 عنفات الدوامات المزيدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-02 

*BT1 عنفات الرياح 
RT عنفات ذات محور أفقي 

 عنفات الرياح

1991-08-16 

UF منظومات تحويل طاقة الرياح 
UF منظومات تحويل طاقة الرياح 

UF مولدات الرياح 

*BT1 عنفات 
NT1 عنفات الدوامات المزيدة 

NT1 عنفات ذات محور أفقي 

NT1 عنفات ذات محور شاقولي 
NT2  عنفاتgiromill 

NT2 عنفاتtornado 

NT1 عنفات ذات ناثِر إضافي 
RT آليات الميل 

RT شكل تروبوسكين 

RT طاقة الرياح 
RT عنفات ذا محور أفقي 

RT مداخن شمسية 

RT مضخات تعمل بطاقة الرياح 
RT مكابح مائية 

 عنفات المضخة

INIS: 1992-02-19; ETDE: 1980-01-24 

UF عنفات عكوسة 
UF مضخات عنفية 

*BT1 عنفات هدروليكية 
RT تخزين مضخوخ 

RT منشآت توليد كهرباء ذات تخزين مضخوخ 

 عنفات بخارية

*BT1 عنفات 
RT عنفات غازية 

RT منظومات بخار وميضي 

RT منظومات تبريد المفاعل 

 عنفات تفاعل مضخات السرعة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-24 

USE عنفات 



 عنفات ذا محور أفقي 519 اقتصادية -عوامل اجتماعية 

 

 

 عنفات ذا محور أفقي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-09-13 
UF ضة ديناميكية  دوارات محّرِ

BT1 دّوارات 

RT عنفات الرياح 
RT عنفات ذات محور أفقي 

 عنفات ذات تدفق قطري داخل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-08-20 

*BT1 عنفات 
RT عنفات ذات رد فعل الجريان القطري نحو الخارج 

 عنفات ذات رد فعل الجريان القطري نحو الخارج

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-10-23 
UF  ً  عنفات ذوات رد فعل يعطي تدفقاً قطرياً خارجا

*BT1 عنفات 

RT عنفات ذات تدفق قطري داخل 

 عنفات ذات فواصل دّوارة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-04 

*BT1 عنفات 

RT منظومات تدفق كلية 

 عنفات ذات محور أفقي

INIS: 1992-09-24; ETDE: 1985-08-22 

*BT1 عنفات الرياح 

RT عنفات الدوامات المزيدة 
RT عنفات ذا محور أفقي 

RT عنفات ذات ناثِر إضافي 

 عنفات ذات محور شاقولي

INIS: 1992-09-24; ETDE: 1976-02-19 

*BT1 عنفات الرياح 

NT1  عنفاتgiromill 
NT1 عنفاتtornado 

RT دوارات سافونيوس 

RT  دّواراتdarrieus 
RT  دّواراتmadaras 

 عنفات ذات ناثِّر إضافي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-02 

*BT1 عنفات الرياح 
RT عنفات ذات محور أفقي 

 ا  قطريا  خارجا  عنفات ذوات رد فعل يعطي تدفق

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-10-23 

USE عنفات ذات رد فعل الجريان القطري نحو الخارج 

 عنفات عكوسة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-01-24 

USE عنفات المضخة 

 عنفات غازية

*BT1 عنفات 

NT1 عنفات غازية تعمل بالفحم 

RT عنفات بخارية 
RT محطات طاقة ذات عنفات غازية 

RT منظومات القدرة في دورة برايتون 

 عنفات غازية تعمل بالفحم

INIS: 1992-03-10; ETDE: 1980-03-04 
*BT1 عنفات غازية 

RT تغويز الفحم 

RT محركات ذات عنفات غازية 
RT محطات توليد كهرباء ذات وقود أحفوري 

RT محطات طاقة ذات عنفات غازية 

RT وليد الكهرباء ذات الدورة المشتركةمنشآت ت 

 عنفات هدروليكية

INIS: 1992-02-19; ETDE: 1976-11-17 

*BT1 عنفات 
NT1 عنفات المضخة 

RT قنوات الخزان 

RT مولدات عنفية 
RT نواعير 

RT هندسة الموائع 

 TORNADOعنفات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-02 
*BT1 عنفات ذات محور شاقولي 

RT  شمسيةمداخن 

 عنقودية

*BT1 بكتريا 

 عنونة )الطرود(

INIS: 1987-11-02; ETDE: 2002-03-09 

USE قواعد التحزيم 

 عنونة المنتج

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-27 
RT إعالن 

RT حماية المستهلك 

 عوارض )بنيوي(

INIS: 1983-09-06; ETDE: 1977-08-24 

USE حزم بنيوية 

 عوازل )كهربائية(

USE عوازل كهربائية 

 عوازل عضوية

RT عزل كهربائي 

RT عوازل كهربائية 

RT مواد كهرنافذة 

 عوازل كهربائية

INIS: 1976-05-07; ETDE: 1976-02-23 

UF )عوازل )كهربائية 
*BT1 تجهيزات كهربائية 

RT زيوت عازلة 

RT عزل كهربائي 
RT عوازل عضوية 

RT مواد كهرنافذة 

 عواصف

INIS: 1992-03-31; ETDE: 1975-11-26 
NT1 أعاصير 

NT1 أعاصير تورنيدو 

NT1 رياح موسمية 
RT أمواج المياه 

RT برق 

RT ثلج 
RT جريان الماء 

RT حموالت الرياح 

RT زوابع 
RT ُسُحب 

RT طقس 

RT علم األرصاد الجوية 
RT غطاء سُُحب 

RT قوى األمواج 

RT كوارث طبيعية 
RT مطر 

RT هطوالت جوية 

 عواصف الشفق القطبي

USE خلجان مغنطيسية 

 عواصف الغالف اإليوني

1975-11-07 

BT1 اضطرابات 
NT1 اضطراب الغالف األيوني المفاجئ 

NT1 اضطراب متنقل في الغالف األيوني 

RT عواصف مغنطيسية 
RT  منطقةf 

 عواصف جيومغنطيسية

USE عواصف مغنطيسية 

 عواصف فرعية قطبية

USE خلجان مغنطيسية 

 عواصف مغنطيسية

UF عواصف جيومغنطيسية 

RT اضطرابات 
RT بدايات فجائية 

RT خلجان مغنطيسية 

RT عواصف الغالف اإليوني 
RT غالف مغنطيسي أرضي 

RT نقصان فوربوش 

 عواكس )نترون(

USE عاكسات نترونية 

 عواكس فرينل

INIS: 1992-07-09; ETDE: 1981-09-08 
*BT1 عاكسات شمسية 

BT1 مرايا 

 قعوال

BT1 متعضيات مائية 
NT1 عوالق حيوانية 

NT1 عوالق سمكية 

NT1 عوالق نباتية 
RT بكتريا 

RT حيوانات أولية 

RT دافنيا 
RT طحالب وحيدة الخلية 

RT كتلة حيوية 

RT مواد بيولوجية 
RT مياه سطحية 

 عوالق حيوانية

INIS: 1993-07-20; ETDE: 1977-01-10 
*BT1 عوالق 

RT حيوانات أولية 

RT دافنيا 
RT قشريّات 

RT مْجذافيات األرجل 

 عوالق سمكية

INIS: 1993-06-02; ETDE: 1979-03-28 
*BT1 عوالق 

RT أسماك 

RT أسماك أندرومية 
RT بيض 

RT ِمنّوه  ذو الرأس السمين 

RT يرقات 

 عوالق نباتية

INIS: 1993-01-29; ETDE: 1977-01-10 

*BT1 عوالق 

BT1 نباتات 
RT طحالب 

RT مشطورات 

 عوامات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-04 

RT تلوث المياه 

RT علم األرصاد الجوية 
RT علم المحيطات 

RT عمليات في البحر 

RT وسائل مالحة بحرية 

 Rعوامل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 

RT عزل حراري 

RT  قيمu 

 عوامل إزالة المعدنة

RT إزالة المعدنة 

RT ماء 
RT منظومات تبريد المفاعل 

 اقتصادية -عوامل اجتماعية 

INIS: 1998-01-28; ETDE: 1976-03-11 

UF  اقتصادية -مظاهر اجتماعية 
SF أساليب الحياة 

SF قِيَم 

BT1 عوامل مؤسساتية 
RT أثراجتماعي 

RT تأثيرات تقانية 

RT تأثيراقتصادي 
RT تعاونيات 

RT حوافز مالية 

RT خدمات صحية 
RT جتماععلم اال 

RT علم االقتصاد 

RT علم الجمال 
RT قيم الملكية 

RT مجتمعات 

RT مجموعات الدخل العالي 
RT مجموعات الدخل المنخفض 

RT مظاهر سياسية 



 عوامل اإلنماء 520 عوامل تعديل االستجابة

 

 

 عوامل اإلنماء

INIS: 1999-09-08; ETDE: 1987-08-14 
*BT1 بروتينات 

BT1 مولِّدات األنقسام الخيطي 

NT1 لمفوكينات 
NT2 أنترفيرون 

RT إريثروبويتين 

RT تكاثر خلوي 
RT تكّون فردي 

RT تمايز خلوي 

RT تَنشأ االوعية الدموية 
RT جينات ورمية 

RT هرمونات ببتيدية 

 عوامل االنتقال )البيولوجية(

INIS: 1989-12-07; ETDE: 2002-06-13 
USE تركيز إيكولوجي 

 عوامل االنسداد

INIS: 1992-04-14; ETDE: 1983-03-23 
RT آبار النفط 

RT إسمنت 

RT انسداد 
RT بوليمرات 

RT صخر الخزان 

RT هالمات 

 عوامل الجهاز العصبي المركزي

INIS: 1984-05-24; ETDE: 1981-04-20 

BT1 عقاقير 

NT1 هة نفسية  عقاقير موجَّ
NT2 مضادات االكتئاب 

NT3 إيميبرامين 

NT3 كوكائين 
NT2 ئات  مهدِّ

NT3 ريزيربين 

NT3 كلور البرومازين 
NT2 ُمْهِلسات 

NT3 بوفوتينين 

NT1 دات الجهاز العصبي المركزي  مخّمِ
NT2 ُمبنِّجات 

NT3 باربيتوراتات 

NT4 فينوباربيتال 
NT4 نمبوتال 

NT3 بروكائين 

NT3 كوكائين 
NT2 رات  مخدِّ

NT3 أفيون 

NT4 مورفين 
NT5 تيبايين 

NT3 بيثيدين 
NT3 هدروكلوريداالميتادون 

NT3 هيروين 

NT2 نات  ُمسّكِ
NT3 أفيون 

NT4 مورفين 

NT5 تيبايين 
NT3 أنتيبيرين 

NT3 بيثيدين 

NT3 حمض أستيل ساليسيليك 
NT3 كودئين 

NT2 مضادات االختالج 

NT3 فينوباربيتال 
NT2 مضادات الحمى 

NT3 أنتيبيرين 

NT3 حمض أستيل ساليسيليك 
NT3 كولشيسين 

NT3 كينين 

NT2 مات ومسّكنات  منّوِ
NT3 باربيتوراتات 

NT4 فينوباربيتال 

NT4 نمبوتال 
NT3 ريزيربين 

NT3 كلور البرومازين 

NT3 كودئين 
NT1 ات  ُمنَعّشِ

NT2 أمفيتامينات 

NT3 بنزدرين 
NT2 كافئين 

RT اضطرابات عقلية 

RT جهاز عصبي مركزي 

RT سلوك 

 عوامل الجهاز العصبي المستقل

INIS: 1984-05-24; ETDE: 1981-04-20 

BT1 عقاقير 

NT1 حاالّت الودَّي 
NT2 أرغوتامين 

NT2 ريزيربين 

NT1 حاالّت نظير ودية 
NT2 أتروبين 

NT2 نيكوتين 

NT1 سبيبرون 
NT1 محاكيات الودي 

NT2 أدرينالين 

NT2 إفدرين 
NT2 أمفيتامينات 

NT3 بنزدرين 

NT2 تيرامين 

NT2 دوبامين 

NT2 سيروتونين 

NT3 بوفوتينين 
NT2 )نواردرينالين )نوربيفرين 

NT1 محاكيات نظير ودية 

NT2 أستيل كولين 
NT2 )إسرين )نيزوستغمين 

NT2 بيلوكربين 

NT2 نيكوتين 
NT1 مات عصبية  منّظِ

NT2 أدرينالين 

NT2 أستيل كولين 
NT2 إندورفينات 

NT3 انكفالينات 

NT2 ثنائي هدروكسي فنيل أالالتين 
NT2 حمض أمينو الزبد 

NT2 دوبامين 

NT2 سيروتونين 
NT3 بوفوتينين 

NT2 )نواردرينالين )نوربيفرين 
RT جهاز عصبي مستقل 

 عوامل الحرب البيولوجية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-02-03 

BT1 أسلحة 
RT حرب بيولوجية 

 عوامل الشكل

BT1 أرقام بدون واحدات 

BT1 خواص الجسيمات 
NT1 معامالت الشكل الكهرمغنطيسية 

NT1 معامالت الشكل لباولي 

NT1 معامالت الشكل لديراك 
RT تفاعالت نووية 

RT دوال الذروة 

 عوامل الضرب

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT احتمال الهروب التجاوبي 

RT استعمال حراري 
RT َحَرجيَة 

RT عامل االنشطار الحراري 

RT عامل االنشطار السريع 
RT معامل الخسارة 

RT نترونات االنشطار 

 مل الطلبعوا

1985-12-10 
BT1 أرقام بدون واحدات 

RT استهالك الطاقة 

RT طاقة كهربائية 

RT طلب على الطاقة 

RT طلب على الطاقة الكهربائية 

RT عرض وطلب 

 عوامل الملء

2000-04-12 

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT توليد االستطاعة 
RT طلب على الطاقة الكهربائية 

 عوامل انتساخ

INIS: 1991-10-22; ETDE: 1988-06-27 
*BT1 بروتينات 

RT انتساخ 

RT بروتينات نووية 
RT بوليميرازات الرنا 

RT تنظيم جيني 

RT كاظمات جينية 

 عوامل بشرية

1982-02-09 

SF علم النفس 

RT أعطال 
RT أمان 

RT ثقافة األمان 

RT حوادث 
RT َسَرف العقّار 

RT سلوك 

RT علم االجتماع 
RT علم الجمال 

RT مجموع الموظفين 

RT  آلة -منظومات إنسان 
RT مواقف 

RT  نموذجmto 
RT هندسة األمان 

 عوامل تخثّر الدم

*BT1 بروتينات 

NT1 بالزمينوجين 
NT1 ثرومبوبالستين 

NT1 ثرومبين 

NT1 طليعة الترومبين 
NT1 كاليكرين 

NT1 ليفين 

NT1 مولد ليفين 
NT1 يوروكيناز 

RT تخثّر الدم 

RT حال لليفين 
RT حمض الفوليك 

RT ُصفيحات دموية 

RT  فيتامينk 
RT كالسيوم 

RT كيمياء الدم 

 عوامل تعديل االستجابة

UF كيمياويات واقية 
UF )مفعول األكسجين )بيولوجيا إشعاعية 

SF عامل النخر الورمي 

NT1 ُمحسَّات إشعاعية 
NT2 إتيل ماليميد-n 

NT2  ثالثي أستون أمين-n- أكسيل 
NT2 فلوكسريدين 

NT2 متروتيدازول 

NT2 ميزونيدازول 
NT1 مواد وقائية من اإلشعاع 

NT2 2- مركابتو بروبيونيل غليسين 

NT2 أمينوايتان تيول 
NT2 أمينو اثيل-إيزوثيوريا بيتا 

NT2 بنسألمين 

NT2 ثنائي الميدكبرول 
NT2 حمض ثنائي اتيلين ثالثي أمين خماسي الخل 

NT2 سيروتونين 

NT3 بوفوتينين 
NT2 سيستافوس 

NT2 سيستامين 

NT2 غاما فوس 
NT2 غلوتاتيون 

NT2 كاليكرين 

NT2 مركبتو إتيل غوانيدين 
NT2 مركبتو بروبيل أمين 

NT2 مكسامين 

NT2 هدروكسي التريبتوفان 
RT تأثيرات إشعاعية 

RT تأثيرات بيولوجية 

RT حساسية إشعاعية 
RT شفاء بيولوجي 

RT قَْطُع الكظر 

RT  الخيطيمولِّدات األنقسام 
RT نسبة تغويز األكسجين 



 عوامل حاصرة ألدريناليات الفعل 521 عيوب بلّورية

 

 

 عوامل حاصرة ألدريناليات الفعل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-20 
USE حاالّت الودَّي 

 عوامل حالة للِّّيفين

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1981-04-20 

UF كيناز الستربتدين 
*BT1 عوامل دََمويّاتية 

NT1 بالزمينوجين 

NT1 حال لليفين 
NT1 يوروكيناز 

RT بدائل الدم 

RT مخثّرات 
RT مضادات التخثر 

RT يات دموية  مقّوِ

 عوامل َدَمويّاتية

INIS: 1984-05-24; ETDE: 1981-04-20 

BT1 عقاقير 

NT1 بدائل الدم 
NT2 بكتينات 

NT2 بيروليدون متعدد الفنيل 

NT2 ِدكستران 
NT1 عوامل حالة للِّيفين 

NT2 بالزمينوجين 

NT2 حال لليفين 
NT2 يوروكيناز 

NT1 مخثّرات 

NT2 بروتامينات 
NT1 مضادات التخثر 

NT2 بسورالين 

NT2 كومارين 
NT2 هيبارين 

NT1 يات دموية  مقّوِ

NT2 حمض الفوليك 
NT2 عامل داخلي المنشأ 

NT2  فيتامينb-12 

RT أمراض دموية 
RT تخثّر الدم 

RT دم 

 عوامل سبر التشققتات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-01-10 
RT آبار الغاز الطبيعي 

RT إكمال البئر 

RT وصل مسبري 

 عوامل عالجية

INIS: 1984-05-24; ETDE: 1981-04-20 

USE عقاقير 

 عوامل قلبية وعائية

INIS: 1984-05-24; ETDE: 1981-04-20 

BT1 عقاقير 

NT1 عوامل مضادة لفرط ضغط الدم 
NT2 ريزيربين 

NT1 مضيّقات وعائية 

NT2 إفدرين 
NT2 أنجيوتنسين 

NT1 مقويات القلب 

NT2 أدرينالين 
NT2 دوبامين 

NT2 غليكوزيدات قلبية 

NT3 ستروفانيتنات 
NT4 وابائين 

NT3 غليكوزيدات الديجيتال 

NT4 ديجوكسين 
NT4 ديحيتوكسين 

NT2 )نواردرينالين )نوربيفرين 

NT1 عات وعائية  موّسِ

NT2 تيوبرومين 

NT2 تيوفيلّين 

NT2 ثنائي بريدامول 
RT أمراض قلبية وعائية 

RT أوعية دموية 

RT تضيّق وعائي 
RT توسُّع وعائي 

RT جهاز قلبي وعائي 
RT قلب 

 عوامل مؤثرة نفسية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-20 
USE هة نفسية  عقاقير موجَّ

 عوامل مؤسساتية

INIS: 1999-03-01; ETDE: 1979-05-25 

NT1  اقتصادية -عوامل اجتماعية 
NT1 مظاهر سياسية 

RT سياسات حكومية 

RT سياسة عامة 
RT قطاع مؤسساتي 

RT  نموذجmto 

رة  عوامل محّرِّ

INIS: 1983-02-03; ETDE: 1983-03-07 

USE ليبرينات 

 عوامل مضادة لفرط ضغط الدم

INIS: 1996-10-23; ETDE: 1981-04-20 

*BT1 عوامل قلبية وعائية 

NT1 ريزيربين 

RT ضغط الدم 
RT فرط ضغط الدم 

RT مدرات البول 

 عوامل مضادة لاللتهاب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-20 
USE مضادات الحمى 

م  عوامل مضادة للتشحُّ

BT1 عقاقير 
NT1 إيتونين 

NT1 إينوزيتول 

NT1 بتائين 
NT1 حمض الفيتيك 

NT1 حمض تيوكتيك 

NT1 )كولين )مرارين 
NT1 ِمتيونين 

RT  زمرة فيتامينb 

RT شحميات 

 عوامل مضادة للَخَمج

INIS: 1992-02-24; ETDE: 1981-04-20 

BT1 عقاقير 

NT1 صادّات 
NT2 أريثروميسين 

NT2 أكتينوميسين 

NT2 بروميسين 
NT2 بليوميسين 

NT2 بنسلين 

NT2 تتراسيكلينات 
NT3 أوكسيتتراسيكلين 

NT2 دوكسوروبسين 

NT2 ستربتوزوسين 

NT2 ستربتوميسين 

NT2 سيكلوهيكسيميد 

NT2 فالينوميسين 
NT2 كلورامفنيكول 

NT2 ميتوميسين 

NT2 نيوكارسينوستاتين 
NT2 نيوميسين 

NT1 عوامل مضادة للميكروبات 

NT2 أزرق المتلين 
NT2 إيزونيازيد 

NT2 سلفوأميدات 

NT2 فلوكسريدين 
NT2 كينين 

RT أمراض رّضع خمجية 
RT عقاقير مضادة للتفتل 

RT متعّضات دقيقة 

RT ُمْمرضات 

 عوامل مضادة للميكروبات

INIS: 1996-10-23; ETDE: 1981-04-20 

UF ميثينامين 

*BT1 عوامل مضادة للَخَمج 
NT1 أزرق المتلين 

NT1 إيزونيازيد 

NT1 سلفوأميدات 
NT1 فلوكسريدين 

NT1 كينين 

 عودة

UF عودة 
RT تحريك هوائي 

RT تذرية 

RT صواريخ 
RT صواريخ 

RT طيران فضائي 

RT غمد بالزمي 
RT مركبات فضائية 

RT مظالت 

 عودة

USE عودة 

 َعَوز )تغذوي(

USE عوز غذائي 

 عوز األكسجين

UF نقص أكسجين األنسجة 

RT إجهاد بيولوجي 

RT إقفار 

RT أكسجين 
RT أكسدة 

RT تنفُّس 

 عوز غذائي

UF سوء تغذية 
UF )َعَوز )تغذوي 

RT تغذية 

RT قوت 

 عولمة

2004-08-30 

RT اقتصاد 
RT تجارة 

RT سوق 

RT مظاهر عالمية 

 عيارات )انفعال(

USE مقاييس االنفعال 

 عيارات )ضغط(

USE مقاييس الضغط 

 عينات آثارية

RT أشياء ثقافية 

RT علم اآلثار 

RT مستحاثات، أحافير 
RT مصادر ثقافية 

RT مواقع آثارية 

 عيوب

UF عيوب 
UF عيوب 

RT تصدعات 

RT فراغات 
RT كسور 

RT مسامية 

RT معامالت شدة اإلجهاد 
RT ميكانيك االنكسار 

 عيوب

USE عيوب 

 عيوب

USE عيوب 

 عيوب الخط

*BT1 عيوب بلّورية 

NT1 أيونات متجمعة 
NT1 انخالعات 

NT2 انخالعات طرفية 

NT2 انخالعات لولبية 

 عيوب بلّورية

1996-01-24 

UF عيوب شبيكية 

BT1 بنية بلّورية 
NT1 عيوب الخط 

NT2 أيونات متجمعة 

NT2 انخالعات 
NT3 انخالعات طرفية 

NT3 انخالعات لولبية 



 عيوب تراكمية 522 148غادولينيوم 

 

 

NT1 عيوب تراكمية 

NT1 عيوب نقطية 
NT2 فجوات 

NT3 عيوب شوتكي 

NT3 عيوب فرنكل 
NT3 مراكز لونية 

NT4  مراكزa 

NT4  مراكزe 
NT4  مراكزf 

NT4  مراكزh 

NT4  مراكزi 
NT4  مراكزm 

NT4  مراكزr 

NT4  مراكزs 
NT4  مراكزu 

NT4 ز مراكv 

NT4  مراكزx 
NT4  مراكزz 

NT2 مواقع بينية 

NT3  مراكزi 
RT احتكاك داخلي 

RT بنية مكروية 

RT تأثيرات إشعاعية 
RT تجاويف 

RT شبيكات بلّورية 

RT شوائب 
RT شوكات حرارية 

 عيوب تراكمية

*BT1 عيوب بلّورية 

RT انخالعات 

 عيوب شبيكية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-08-09 

USE عيوب بلّورية 

 عيوب شوتكي

*BT1 فجوات 

 عيوب فرنكل

*BT1 فجوات 

 عيوب نقطية

*BT1 عيوب بلّورية 

NT1 فجوات 

NT2 عيوب شوتكي 
NT2 عيوب فرنكل 

NT2 مراكز لونية 

NT3  مراكزa 
NT3  مراكزe 

NT3  مراكزf 

NT3  مراكزh 
NT3  مراكزi 

NT3  مراكزm 

NT3  مراكزr 
NT3  مراكزs 

NT3  مراكزu 

NT3  مراكزv 
NT3  مراكزx 

NT3  مراكزz 

NT1 مواقع بينية 
NT2  مراكزi 

RT ثقوب 

RT حامالت الشحنة 

 َعيوشيّة

ETDE: 1975-09-11 

RT تجدُّد بيولوجي 

RT تكاثر 
RT دورة الحياة 

RT نمو 

 عيون

UF ِخْلط مائي 

UF )ُصلْبة )العين 

*BT1 أعضاء الحس 
*BT1 وجه 

NT1 شبكية العين 

NT1 عدسة بلّورية 
NT1 قرنية 

NT1 قنوات دمعية 

NT1 مشيمية 

NT1 ملتحمة 
RT إبصار 

RT طب العيون 

 غائط

*BT1 نفايات بيولوجية 
RT إفراغ 

RT أمعاء غليظة 

RT سوائل الجسم 
RT ُمتَقَلِّبة 

RT مستقيم 

 غابات

NT1 ُمْنسغات 
RT أشجار 

RT استئصال الحراج 

RT اعتراض 
RT ريد 

RT ظالّت الشجر 

RT علم الحراج 
RT طاء نباتيغ 

RT فَْرش حرجي 

RT كثافة شجرية 
RT منظومات بيئية أرضية 

RT )هطل )مطري 

 غابرو

INIS: 1999-12-03; ETDE: 1980-08-12 

*BT1 صخور بلوتونية صخور جوفية 

NT1 أنورتوسيت 
RT فلسبارات 

RT معادن السيليكيت 

 غابون

BT1 أفريقيا 

BT1 بلدان نامية 

RT أوبك 

RT ظاهرة أوكلو 

 غادولينيت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-09-11 

SEE سيليكيتات 
SEE مركبات األتربة النادرة 

SEE مركبات البريليوم 

SEE مركبات الحديد 

 غادولينيوم

*BT1 أتربة نادرة 

 134غادولينيوم 

2007-01-30 

*BT1 نظائر الغادولينيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 135غادولينيوم 

1997-02-07 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الغادولينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 136غادولينيوم 

2007-01-30 
*BT1 نظائر الغادولينيوم 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 137غادولينيوم 

INIS: 1984-10-18; ETDE: 1984-11-06 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الغادولينيوم 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  ةفردي -نوى زوجية 

 138غادولينيوم 

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1985-10-25 

*BT1 نظائر الغادولينيوم 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 139غادولينيوم 

INIS: 1984-10-18; ETDE: 1984-11-06 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الغادولينيوم 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 140غادولينيوم 

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1985-10-25 
*BT1 نظائر الغادولينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 141غادولينيوم 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-05 

*BT1 غادولينيومنظائر ال 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 142غادولينيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الغادولينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 143غادولينيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الغادولينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 144غادولينيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الغادولينيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 145غادولينيوم 

*BT1  مشعةزائد ال -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الغادولينيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 146غادولينيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الغادولينيوم 

*BT1 شعة ذات األسر اإللكترونينظائر م 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 147غادولينيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الغادولينيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 148غادولينيوم 

*BT1 نظائر الغادولينيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 



 149غادولينيوم  523 غاز الوقود

 

 

*BT1 ألفا نظائر مشعة من اضمحالل 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 149غادولينيوم 

*BT1 نظائر الغادولينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 150غادولينيوم 

*BT1 نظائر الغادولينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 151غادولينيوم 

*BT1 نظائر الغادولينيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 152غادولينيوم 

*BT1 نظائر الغادولينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 153غادولينيوم 

*BT1 نيومنظائر الغادولي 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 154غادولينيوم 

*BT1 نظائر الغادولينيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 155غادولينيوم 

*BT1 نظائر الغادولينيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 156غادولينيوم 

*BT1 نظائر الغادولينيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 157غادولينيوم 

*BT1 نظائر الغادولينيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 158غادولينيوم 

*BT1 نظائر الغادولينيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 159غادولينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الغادولينيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 160غادولينيوم 

*BT1 نظائر الغادولينيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 161غادولينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الغادولينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 162غادولينيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الغادولينيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 163غادولينيوم 

INIS: 1982-04-14; ETDE: 1981-09-08 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الغادولينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 164غادولينيوم 

INIS: 1988-10-10; ETDE: 1988-11-01 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الغادولينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 165غادولينيوم 

1998-09-23 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الغادولينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 166غادولينيوم 

2007-01-30 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الغادولينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 167غادولينيوم 

2007-01-30 
*BT1 نظائر الغادولينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 168غادولينيوم 

2007-01-30 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الغادولينيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 169غادولينيوم 

2007-01-30 
*BT1 نظائر الغادولينيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 غارنتات

1996-11-13 

UF أندراديت 

*BT1 معادن السيليكيت 

RT سليكات الحديد 

RT سليكات الكالسيوم 
RT غارنتات حديدية 

 غارنتات حديدية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-09-10 
USE غارنتات حديدية 

 ديديةغارنتات ح

UF عقيق أحمر األلمنيوم واإليتريوم 

UF غارنتات حديدية 

*BT1 مواد أكسيدية 
RT غارنتات 

RT مواد مغنطيسية فّريتية 

 غاز  حيوي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 
USE ِمتان 

 غاز إصطناعي

1997-06-17 

*BT1 غازات 
RT  عمليةhtw في التغويز 

RT عملية بيكون 

RT متينة 

 غاز إلكتروني

RT بالزما الحالة الصلبة 

RT غاز فيرمي 

RT غازات 

RT  بوم -نظرية باينز 

 غاز الغضار الصفحي

2000-04-12 
*BT1 غازات 

RT صخر الشيل النفطي 

 غاز الفحم الحجري

1991-10-02 
UF غاز فرن الكوك 

UF غازات مشتقة من الفحم 

*BT1 غازات 
BT1 نواتج تحلل حراري 

RT غاز المدينة 

RT غاز الوقود 
RT فحم 

 غاز المداخن

1976-07-16 
UF غازات احتراق 

*BT1 نفايات غازية 

RT اختزال وسيطي انتقائي 
RT غاسالت جافة 

RT غاسالت رطبة 

RT غسل 
RT مراجل تكثيف 

RT نواتج االحتراق 

 غاز المدينة

1992-07-21 
*BT1 غاز ذو قدرة حرارية متوسطة 

RT غاز الفحم الحجري 

 غاز المناجم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-28 

USE ِمتان 

 غاز المولدات

2000-04-12 
*BT1 غاز منخفض المحتوى الحراري 

 غاز الوقود

*BT1 غازات 

BT1 مصادر الطاقة 
*BT1 وقود غازي 

NT1 غاز ذو قدرة حرارية متوسطة 

NT2 غاز المدينة 
NT2 غاز مائي 

NT2 غاز مائي مكربن 

NT1  غاز ردم أرضي 
NT1 غاز طبيعي 

NT2 غاز ذو منشأ الأحيائي 

NT2 غاز طبيعي ُمسال 
NT2 غاز طبيعي مضغوط 

NT1 غاز عالي الوحدات الحرارية البريطانية 

NT1 غاز منخفض المحتوى الحراري 
NT2 غاز المولدات 

RT تنظيف بالغاز الساخن 

RT غاز الفحم الحجري 
RT غازات المصافي 

RT محركات ذات وقود ثنائي 

RT مرافق عامة 



 أينشتاين-غاز بوز 524 غازات األتربة النادرة

 

 

RT منظومات تغذية الوقود 

RT وقود إصطناعي 

 أينشتاين-غاز بوز

RT أينشتاين-إحصاء بوز 

RT بوزونات 

RT غاز فيرمي 

 غاز تركيبي طبيعي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-01 

USE غاز عالي الوحدات الحرارية البريطانية 

 غاز خطوط األنابيب

2000-04-12 

USE غاز عالي الوحدات الحرارية البريطانية 

 غاز ذو قدرة حرارية متوسطة

1992-05-22 
UF غاز غوبار 

*BT1 غاز الوقود 

NT1 غاز المدينة 
NT1 غاز مائي 

NT1 غاز مائي مكربن 

RT عملية سينغاس 

 غاز ذو منشأ الأحيائي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-05-12 

*BT1 غاز طبيعي 

 غاز ردم أرضي 

2006-05-15 

*BT1 غاز الوقود 

RT ثنائي أكسيد الكربون 
RT ِمتان 

RT مدافن نفايات صحية 

 غاز ساتر

*BT1 غازات 
*BT1 غالف جوي خامل 

 غاز طبيعي

*BT1 غاز الوقود 

*BT1 وقود أحفوري 
NT1 غاز ذو منشأ الأحيائي 

NT1 غاز طبيعي ُمسال 

NT1 غاز طبيعي مضغوط 
RT لطبيعيآبار الغاز ا 

RT استرداد أولي 

RT انسكاب الغاز 
RT تشكيل واساتش 

RT  حدثgasbuggy 

RT  حدثrio blanco 
RT خط أنابيب غاز أالسكا 

RT خطوط أنابيب غاز القطب الشمالي 

RT صناعة الغازالطبيعي 

RT غازات المصافي 

RT قياس رئيسي 
RT كيمياء نفطية 

RT ال انتظام 

RT مرافق عامة 
RT مشتعل 

RT مشروع الغاز القطبي 

RT مضخات حرارية غازية 
RT مقاييس الغاز 

RT مكامن الغاز الطبيعي 

RT منشآت إنتاج الغاز الطبيعي الُمسال 
RT منشآت تخزين 

RT منظومات توزيع الغازالطبيعي 

RT هيرات الغاز 

 غاز طبيعي إصطناعي

2000-04-12 

USE غاز عالي الوحدات الحرارية البريطانية 

 ُمسال غاز طبيعي

2000-04-12 
USE غاز طبيعي ُمسال 

 غاز طبيعي ُمسال

1992-03-10 
UF غاز طبيعي ُمسال 

*BT1 غاز طبيعي 

*BT1 غازات مسيّلة 

RT سوائل الغاز الطبيعي 

RT صناعة الغاز الطبيعي الُمسال 
RT غازات نفط ُمسالة 

RT مشروع نورث ستار 

RT منشآت إنتاج الغاز الطبيعي الُمسال 
RT منشآت طرفيّة 

RT وقود سائل 

 غاز طبيعي مضغوط

2015-03-31 
*BT1 غاز طبيعي 

*BT1 غازات مضغوطة 

 غاز عالي الوحدات الحرارية البريطانية

2000-04-12 
UF غاز تركيبي طبيعي 

UF غاز خطوط األنابيب 

UF غاز طبيعي إصطناعي 
*BT1 غاز الوقود 

RT  عملياتcrg 

RT عمليات النتاج غاز طبيعي 
RT  عمليةcs-r في التغويز الهدروجيني 

RT عملية تغويز هدروجيني 

RT  عملية شركة كلّوغ إلنتاج غاز عالي درجة
 الحرارة

RT  منشآتsng 

 غاز غوبار

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-01 

USE غاز ذو قدرة حرارية متوسطة 

USE ِمتان 

 غاز فرن الكوك

1991-10-02 

USE غاز الفحم الحجري 

 غاز فيرمي

UF سائل فيرمي 
UF سائل فيرمي 

UF  ديراك -غاز فيرمي 
RT إحصاء فيرمي 

RT غاز إلكتروني 

RT أينشتاين-غاز بوز 
RT غازات 

 ديراك -غاز فيرمي 

USE غاز فيرمي 

 غاز لورنتز

UF بالزما لورنتز 
*BT1  ًغازات متأينة كليا 

 غاز مائي

2000-04-12 

*BT1 غاز ذو قدرة حرارية متوسطة 

RT غاز مائي مكربن 

 غاز مائي مكربن

2000-04-12 
*BT1 غاز ذو قدرة حرارية متوسطة 

RT غاز مائي 

 غاز مرافق

INIS: 1992-09-15; ETDE: 1978-03-09 
*BT1 غازات 

RT حقول النفط 

RT مكامن نفطية 

 غاز منخفض المحتوى الحراري

2000-04-12 

UF عملية بيروتك 
*BT1 غاز الوقود 

NT1 غاز المولدات 

RT عملية متكاملة لتغويز الفحم الحجري وتنقية الغاز 
RT  دكهام إلنتاج غاز منخفض  -عملية وودال

 الحرارة

 غاز نفطي مسال

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-08-24 
USE غازات نفط ُمسالة 

 غاز هاضم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-10-24 
USE ِمتان 

 غازات

UF مبّردات بالغاز 

BT1 موائع 
NT1 أبخرة 

NT2 بخار الماء 

NT1 غاز إصطناعي 
NT1 غاز الغضار الصفحي 

NT1 غاز الفحم الحجري 

NT1 غاز الوقود 
NT2 غاز ذو قدرة حرارية متوسطة 

NT3 غاز المدينة 

NT3 غاز مائي 
NT3 غاز مائي مكربن 

NT2  غاز ردم أرضي 

NT2 غاز طبيعي 
NT3 غاز ذو منشأ الأحيائي 

NT3 غاز طبيعي ُمسال 

NT3 غاز طبيعي مضغوط 
NT2 غاز عالي الوحدات الحرارية البريطانية 

NT2 غاز منخفض المحتوى الحراري 
NT3 غاز المولدات 

NT1 غاز ساتر 

NT1 غاز مرافق 
NT1 غازات األتربة النادرة 

NT2 أرغون 

NT2 رادون 
NT2 كربتون 

NT2 كزينون 

NT2 نيون 
NT2  10هليوم 

NT1 غازات االنفالت 

NT1 مصافيغازات ال 
NT1 غازات بركانية 

NT1 غازات حرارية 

NT1 غازات كونية 
NT1 غازات متأينة 

NT2 غازات شديدة التأين 

NT2 غازات ضعيفة التأين 
NT2  ًغازات متأينة كليا 

NT3 غاز لورنتز 

NT1 غازات مخلخلة 
NT1 غازات ُمذابة 

NT1 غازات مضغوطة 

NT2 غاز طبيعي مضغوط 
NT2 هواء مضغوط 

NT1 غازات مفككة 

NT1 هواء 
NT2 هواء سطحي 

NT2 هواء مضغوط 

RT تبديدات 
RT تحليل الغاز 

RT تهوية 

RT دارئات 
RT طرح تحت أرضي 

RT علم الحركة 

RT غاز إلكتروني 
RT غاز فيرمي 

RT قانون باِشن 

RT دات  مبّرِ
RT مخططات الطور 

RT معادالت حركية 

RT معادلة المماتنة 
RT معادلة بولتزمان 

RT مفعول جيسي 

RT مولدات غاز 

RT نفايات غازية 

RT نموذج الكرة القاسية 

 غازات احتراق

INIS: 1976-07-16; ETDE: 2002-06-13 

USE غاز المداخن 

 غازات األتربة النادرة

UF غازات نبيلة 
*BT1 غازات 

*BT1 المعادن 



 غازات االنفالت 525 غاالكتوز

 

 

NT1 أرغون 

NT1 رادون 
NT1 كربتون 

NT1 كزينون 

NT1 نيون 
NT1  10هليوم 

RT تحليل حراري إصداري 

RT طريقة اإلصدار 
RT غالف جوي خامل 

RT مركبات قَفَصية 

RT مكاشيف الوميض الغازية 

 غازات االنفالت

1991-10-24 

SF )إصدار )صناعي 

*BT1 غازات 
*BT1 نفايات غازية 

RT إجراء اختبار فدرالي 

RT تجارة اإلصدارات 

RT حراقات الحقة 

RT سيارات 

RT ضريبة اإلصدارات 
RT محركات احتراق داخلي 

RT محوالت تحفيزية 

RT منظومات إعادة جريان غاز االنفالت 
RT منظومات االنفالت 

RT نواتج االحتراق 

 غازات الدفيئة

INIS: 1992-04-29; ETDE: 1991-09-04 

RT أكاسيد النتروجين 

RT اتفاقية باريس 
RT بروتوكول كيوتو 

RT تجارة اإلصدارات 

RT تلوث الهواء 
RT ثنائي أكسيد الكربون 

RT حيادية الكربون 

RT ريد 
RT ضريبة اإلصدارات 

RT طرح الكربون 

RT فصل الكربون 
RT كربونات الكلور والفلور 

RT كيمياء الغالف الجوي 

RT ِمتان 
RT مفعول الدفيئة 

 غازات المصافي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

USE غازات المصافي 

 غازات المصافي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-23 

UF غازات المصافي 

*BT1 غازات 

*BT1 مجزءات نفطية 

BT1 منتجات نفطية 
RT غاز الوقود 

RT غاز طبيعي 

RT مصافي النفط 

 غازات بركانية

INIS: 1993-03-23; ETDE: 1978-08-08 

*BT1 غازات 

RT براكين 
RT بركنة 

RT موائع يحمومية 

 غازات حرارية

INIS: 1992-07-17; ETDE: 1979-07-24 
*BT1 غازات 

BT1 نواتج تحلل حراري 

RT زيوت حرارية 
RT مادة طيارة 

RT مخازن التلقيم الكيميائية 

RT وقود إصطناعي 

 غازات شديدة التأين

*BT1 غازات متأينة 

 غازات ضعيفة التأين

*BT1 غازات متأينة 

 غازات كونية

*BT1 غازات 
RT حبيبات بين نجمية 

RT ُسدُم 

RT فضاء بين نجمي 
RT منحني العمق الضوئي 

RT منحني طيفي للنمو 

 غازات متأينة

*BT1 غازات 
NT1 غازات شديدة التأين 

NT1 غازات ضعيفة التأين 

NT1  ًغازات متأينة كليا 
NT2 غاز لورنتز 

RT بالزما 

RT  بالنك -معادلة فوكر 

 غازات متأينة كليا  

*BT1 غازات متأينة 

NT1 غاز لورنتز 

 خلخلةغازات م

*BT1 غازات 

 غازات ُمذابة

INIS: 1983-10-14; ETDE: 1980-09-22 

UF أكسجين مذاب 
*BT1 غازات 

BT1 مذابات 

RT أجهزة إزالة الغازات المنحلة 
RT تلوث المياه 

RT حاجة كيمياحيوية لألكسجين 

RT شروط ال هوائية 
RT ضغط جزئي 

RT كيمياء الماء 

RT معالجة المياه 

 غازات مسيّلة

INIS: 1992-03-10; ETDE: 1982-01-21 

*BT1 سوائل 
NT1 غاز طبيعي ُمسال 

NT1 غازات نفط ُمسالة 

RT ية  موائع قّرِ

 غازات مشتقة من الفحم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1993-10-07 

USE غاز الفحم الحجري 

 غازات مضغوطة

INIS: 1985-01-17; ETDE: 1976-03-11 
*BT1 غازات 

NT1 وطغاز طبيعي مضغ 

NT1 هواء مضغوط 
RT انضغاطية 

RT تجهيزات خزن طاقة الهواء المضغوط 
RT خزن طاقة الهواء المضغوط 

RT ضغط 

RT ضواغط غازية 
RT منشآت طاقة مخزونة بالهواء المضغوط 

 غازات مفككة

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1976-03-11 

*BT1 غازات 
RT تفكك 

 غازات نبيلة

USE غازات األتربة النادرة 

 غازات نفط ُمسالة

1992-03-10 
UF غاز نفطي مسال 

*BT1 سوائل الغاز الطبيعي 

*BT1 غازات مسيّلة 

BT1 منتجات نفطية 

RT تأجير المكثفات 
RT تكثيفات نباتية 

RT زيوت التدفئة 

RT صناعة غاز البترول المسال 
RT غاز طبيعي ُمسال 

 غازتونيت

2000-04-12 
*BT1 معادن اليورانيوم 

 غازولين

SF وقود الطائرات 

SF وقود للطائرات 
BT1 منتجات نفطية 

*BT1 وقود سائل 

NT1 غازولين خال من الرصاص 
RT برنامج المزيج من الغاز والحكول 

RT عدد البروم 

RT  عملية تحويل حفزية وحيدة الخطوة من المتانول
 إلى الغازولين

RT محركات إشعال بالشرارة 

RT محطات خدمة للغازولين 
RT مزيج من الفازولين والكحول 

RT وقود للسيارات 

 غازولين خال من الرصاص

INIS: 1992-07-21; ETDE: 1976-11-01 

UF غازولين خالي من الرصاص 

*BT1 غازولين 
RT محطات خدمة للغازولين 

 غازولين خالي من الرصاص

INIS: 1992-07-21; ETDE: 1976-11-02 

USE غازولين خال من الرصاص 

 بيعيغازولين ط

INIS: 1992-04-14; ETDE: 1976-07-07 

USE سوائل الغاز الطبيعي 

 غاسترين

*BT1 متعدد الببتيدات 

*BT1 هرمونات ببتيدية 

RT إفراز 
RT حمض الغاستريك 

RT معدة 

 غاسالت الغازات

1986-04-04 
*BT1 تجهيزات مراقبة التلوث 

NT1 غاسالت جافة 

NT1 غاسالت رطبة 
NT2 غاسالت فنتوري 

RT تلوث الهواء 

RT تنظيف الهواء 
RT رذاذ 

RT ضبط تلوث الهواء 

RT  عمليةconsol fgd  لتدوير محلول مائي من
 تيوكبريتات البوتاسيوم

RT  عملية تيوسوربيك لتحويل كبريتيت المغنزيوم إلى

 ثنائي الكبريتيت

RT غسل 

RT فواصل تدويمية 

RT مجمعات الغبار 
RT مرشحات الهواء 

RT اتمعالجة النفاي 

RT منظومات تنقية الهواء 

 غاسالت جافة

INIS: 1992-07-06; ETDE: 1981-07-18 

*BT1 غاسالت الغازات 
RT تجفيف بالترذيذ 

RT غاز المداخن 

RT نزع الكبريت 

 غاسالت رطبة

2013-11-27 

*BT1 غاسالت الغازات 

NT1 غاسالت فنتوري 
RT غاز المداخن 

RT نزع الكبريت 

 غاسالت فنتوري

2013-11-27 
*BT1 غاسالت رطبة 

 غاالكتوز

*BT1 ألدهيدات 
*BT1 هكسوزات 



 غاليليو غاليلي إيطاليا 526 غاما فوس

 

 

RT سرييروزيدات 

 غاليليو غاليلي إيطاليا

USE  مفاعلrts-1 

 غالينا )كبريتيد الرصاص(

*BT1 معادن سلفيدية 

RT كبريتيدات الرصاص 

 غاليوم

*BT1 معادن 

 56غاليوم 

2007-04-19 

*BT1 نظائر الغاليوم 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 57غاليوم 

2007-04-19 

*BT1 نظائر الغاليوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 58غاليوم 

2007-04-19 

*BT1 نظائر الغاليوم 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 59غاليوم 

2007-04-19 
*BT1 نظائر الغاليوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 60غاليوم 

2002-02-21 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الغاليوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 61غاليوم 

1980-05-14 

*BT1 نظائر الغاليوم 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 62غاليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الغاليوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 63غاليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الغاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 64غاليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الغاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 قنظائر مشعة عمرها دقائ 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 65غاليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الغاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 66غاليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الغاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 67غاليوم 

*BT1 نظائر الغاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 68غاليوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الغاليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 69غاليوم 

*BT1 نظائر الغاليوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 70غاليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الغاليوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 71غاليوم 

*BT1 نظائر الغاليوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 72غاليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الغاليوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 73غاليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الغاليوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 74غاليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الغاليوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 75غاليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الغاليوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 76غاليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الغاليوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 77غاليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الغاليوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 78غاليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الغاليوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 79غاليوم 

INIS: 1976-01-27; ETDE: 1975-10-01 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 غاليومنظائر ال 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 80غاليوم 

INIS: 1976-01-27; ETDE: 1975-10-01 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الغاليوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 81غاليوم 

INIS: 1977-06-13; ETDE: 1976-07-07 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الغاليوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 82غاليوم 

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1976-07-07 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الغاليوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 83غاليوم 

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1976-07-07 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الغاليوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 84غاليوم 

1992-03-18 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الغاليوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 85غاليوم 

2007-04-19 

*BT1 ناقص المشعة  -حالل بيتا نظائر اضم 

*BT1 نظائر الغاليوم 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 86غاليوم 

2007-04-19 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الغاليوم 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 غاما سداسي كلوروالهكسان

INIS: 1976-05-07; ETDE: 2002-06-13 

USE لندان 

 غاما فوس

1984-05-24 

*BT1 إسترات حمض تيوالفسفوريك 
*BT1 أمينات 

*BT1 مواد وقائية من اإلشعاع 



 غامبيا 527 غذاء

 

 

 غامبيا

INIS: 1991-10-22; ETDE: 1978-07-05 
BT1 أفريقيا 

BT1 بلدان نامية 

 غانا

BT1 أفريقيا 
BT1 بلدان نامية 

 غانغليوسيدات

*BT1 غليكوليبيدات 

*BT1 مركبات آزوت عضوية 
RT حمض السياليك 

 غانيل

INIS: 1999-12-31; ETDE: 1976-05-13 
USE سيكلوترون غانيل 

 غبار األنتراسيت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-27 

*BT1 نفايات معدنية 
RT أنتراسيت 

RT تعدين سطحي 

RT فحم 

 غبار كوني

BT1 أغبرة 

RT تنامي نجمي 
RT حبيبات بين نجمية 

RT ُسدُم 

RT فضاء بين نجمي 

 غثيان

BT1 أعراض 

RT أمراض جهاز الهضم 

 غدة درقية

*BT1 غدد صم 
RT استئصال الغدة الدرقية 

RT التهاب الغدة الدرقية 

RT تنقية بالزما الدم 
RT خاليا درقية 

RT دُراق 

RT رقبة 
RT عقاقير مضادة للدرق 

RT غدد درقية 

RT غلوبيولين درقي 
RT كلسيتونين 

RT هرمونات درقية 

RT يود 

 غدة صنوبرية

UF غدة صنوبرية 

*BT1 ُغدَد 

RT دماغ 

RT غدد صم 

RT ميالتونين 

 غدة صنوبرية

USE غدة صنوبرية 

 غدة نخامية

UF نخامى 

*BT1 غدد صم 
RT استئصال النخامى 

RT استتباب 

RT ضخامة النهايات 
RT الكتوجينات 

RT متالزمة كوشنغ 

RT هرمونات نخامية 
RT وطاء 

 ُغَدد

UF غدد ُزْهميّة 
UF غدد عرقية 

*BT1 أعضاء 

NT1 بروستات 
NT1 غدة صنوبرية 

NT1 غدد ثَْدييّة 

NT1 غدد صم 
NT2 بنكرياس 

NT2 غدة درقية 

NT2 غدة نخامية 

NT2 غدد درقية 
NT2 غدد كظرية 

NT1 غدد لُعابية 

NT1 كبد 
RT إفراز 

RT إفراغ 

RT أورام ُغديّة 

 غدد ثَْدييّة

UF أثداء 

*BT1 ُغدَد 

RT إرضاع 
RT حليب 

RT صدر 

RT هرمون منشط ِللَّْوتنة 

 غدد درقية

*BT1 غدد صم 

RT رقبة 

RT غدة درقية 
RT فرط أشباه الدرق 

RT كلسيتونين 

RT هرمون الغدة مجاورة الدرقية 

 غدد ُزْهميّة

USE جلد 

USE ُغدَد 

 غدد صم

*BT1 ُغدَد 

NT1 بنكرياس 

NT1 غدة درقية 
NT1 غدة نخامية 

NT1 غدد درقية 

NT1 غدد كظرية 

RT أمراض الغدد الصم 

RT استتباب 

RT غدة صنوبرية 
RT مستقبالت 

RT مناسل 

RT هرمونات 
RT وطاء 

 غدد عرقية

USE جلد 
USE ُغدَد 

 غدد كظرية

UF )قشرة )ُكْظرية 

*BT1 غدد صم 
RT أندروجينات 

RT قَْطُع الكظر 

RT  هرمونacth 

RT هرمونات كظرية 

 غدد لُعابية

*BT1 ُغدَد 

RT تجويف فموي 
RT لُعاب 

 غذاء

UF تتبيالت 
UF توابل 

UF مواد غذائية 

NT1 أشربة 
NT1 أعالف حيوانية 

NT2 علف أخضر 

NT1 ثِمار 
NT2 أفوكادو 

NT2 أناناس 

NT2 بابايا 
NT2 برتقال 

NT2 بندورة 

NT2 تفاح 
NT2 تواريخ 

NT2 تين 

NT2 جريب فروت 
NT2 جوز الهند 

NT2 جوزات 

NT3 كستنة 
NT2 خوخ 

NT2 دُّراق 

NT2 زيتون 
NT2 عنب 

NT2 عنبيات 

NT3 أشجار توت العليق 
NT3 عنبيات 

NT3 فريز 

NT2 كرز 
NT2 كمثرى 

NT2 ليمون 

NT2 مشمش 
NT2 َمْنغا 

NT2 موز 

NT1 حليب 
NT1 خبز 

NT1 خضروات 

NT2 بازالء 
NT2 بصل 

NT3 بصل 

NT2 بطاطا 
NT2 ثوم 

NT2 َجَزر 

NT2  ّخس 
NT2 خيار 

NT2 سبانخ 

NT2 شوندر 
NT3 شوندر سكري 

NT2 فاصولياء 

NT3 لوبيا 
NT2 فِْجل 

NT2 فليفلة 

NT2 فول الصويا 
NT2 كَرْنب 

NT3 ُكُرنب الرؤيسي 

NT2 نباتات اليام 

NT1 دبس السكر 

NT1 طحين 

NT1 طعام بحري 
NT1 عسل 

NT1 لحم 

NT1 منتجات الحليب 
NT2 ُجْبن 

NT2 زبدة 

NT2 مصل الجبن 
NT1 منتجات الكوكا 

RT إبادة باإلشعاع 

RT أسماك 
RT إضافات غذائية 

RT ابتالع 
RT بذور 

RT بروتينات 

RT بيض 

RT تعقيم 

RT تعقيم باإلشعاع 

RT تغذية 
RT تغذية 

RT توابل 

RT حبوب 
RT حْفظ 

RT حفظ بالتشعيع 

RT حفظ بالتشعيع 
RT ية  خواص حّسِ

RT دهون 

RT زراعة 
RT سالسل غذائية 

RT ِصّحة 

RT طير 
RT ُغذيّات 

RT )فاو )منظمة الغذاء والزراعة 

RT فيتامينات 
RT قوت 

RT كربوهيدراتات 

RT محاصيل 
RT مشروع دولي لتشعيع الغذاء 

RT مطاعم 

RT معالجة الغذاء 
RT منتجات استهالكية 

RT منيهوت 

RT مواد بيولوجية 
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RT مياه الشرب 

 ُغذيّات

RT أسمدة 
RT أوساط استنباتية 

RT تغذية 

RT تغذية 
RT تغذية حقيقية 

RT عصارة النبات 

RT غذاء 
RT قوت 

RT كزينوبيوتات 

 غرائس

NT1 طعوم 
RT تفاعل الطُّْعم والمضيف 

RT جراحة الّرأْب 

RT َخْيمرات 
RT َكْبت مناعي 

RT مضيف 

RT مناعة 
RT نقل الدم 

 غرابة

BT1 خواص الجسيمات 
RT تجاوبات الغرابة التماثلية 

RT جسيمات غريبة 

RT صمود المعيار 
RT  مان -نظرية ِجل 

 غرابيل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-04-09 

BT1 مناخل 
RT مصنِّفات الجسيمات حسب حجمها 

 غرافيت

UF مهدئ غرافيتي 

BT1 فلزات 
*BT1 كربون 

RT ألياف كربونية 
RT غرافين 

RT غرفتة 

RT مرلّقات صلبة 
RT مفعول فيغنر 

RT مهدئات 

RT مواد حرارية 
RT مواد ركازات 

 غرافيتونات

UF شحنات تثاقلية 

*BT1 إشعاع تثاقلي 
*BT1 جسيمات معدومة الكتلة 

*BT1 جسيمات مفترضة 

RT ثقالة فائقة 

RT ثقالة كمومية 

RT غرافيتينوس 

RT يونيتون 

 غرافيتينوس

2013-08-26 

*BT1 جسيمات فائقة التناظر 

RT غرافيتونات 

 غرافين

2012-11-28 

*BT1 كربون 
RT أنابيب الكربون النانوية 

RT غرافيت 

RT فلّرينات 

 غرانوديوريت

*BT1 غرانيت 

RT فلسبارات 

RT كوارتز 

 غرانوليت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 

*BT1 صخور متحولة 

 غرانيت

*BT1 صخور بلوتونية صخور جوفية 

NT1 أبليتات 

NT1 غرانوديوريت 

NT1 مونزونيت كوارتزي 

RT بغماتيتات 
RT بيوتيت 

RT ريوليت 

RT فلز كزينوتايم 
RT فلسبارات 

RT كوارتز 

RT هورنبلند 

 غراي

INIS: 1997-06-05; ETDE: 1980-08-12 

USE  وحداتsi الدولية 

USE وحدات جرعة إشعاعية 

ْرسات  غِّ

INIS: 1981-11-27; ETDE: 1978-07-05 

NT1 غرسات منابع مشعة 

RT َحْقن 

 غرسات منابع مشعة

UF  ََرسةمنابع ُمْغت 

BT1 ِغْرسات 
BT1 مصادر مشعة 

RT إنصمام إشعاعي 

RT تحميل الحق 
RT تشعيع داخلي 

RT عالج من قرب 

RT كبسوالت تشعيع 
RT معالجة إشعاعية 

 غرف التحكم

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1977-08-09 

RT أجهزة عرض 
RT محاكيات المفاعالت 

RT معدّات محتوى 

RT  آلة -منظومات إنسان 

RT منظومات التحكم بالمفاعل 

RT واجهات المراقبة 

RT وسائل المفاعل 

 غرف عالية

2006-05-26 

SF قاعات 
RT أبنية 

RT بنى ذات قباب 

RT  مبانيatria 

 غرف على السطح )عليّات(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-27 

RT أبنية 

 غرف نظيفة

INIS: 1983-02-03; ETDE: 1979-08-07 
RT لسيطرةأجواء تحت ا 

RT تدبير من بُعد 

RT ث  تلوُّ

 غرفتة

INIS: 1984-07-20; ETDE: 1975-11-11 

RT تحوالت طورية بلّورية 
RT تكربن 

RT غرافيت 

 َغَرن جنسن

USE أورام تجريبية 

 غروانيات

BT1 تبديدات 

NT1 أغار 

NT1 حالالت 
NT2 حالالت هوائية 

NT3 أدخنة 

NT4 أدخنة التبغ 
NT3 حالالت مشعة 

NT1 حمض األلجينيك 

NT1 رغوات 
NT2  ألدهيد النمل -رغوات البولة 

NT2 رغوات بالستيكية 

NT1 غروانيات إشعاعية 
NT2 توروتراست 

NT1 مستحلبات 

NT2 مستحلبات فوتوغرافية 

NT2 مستحلبات مكروية 

NT1 هاُلم 
NT1 هالمات 

NT2 بوليمرات أليفة للماء 

NT2 هالمات مائية 
RT أوساط المرسب 

RT  ّتحال 

RT تصادمات 
RT تهلّم 

RT جسيمات 

RT حجم الجسيمات 
RT حركة بروانية 

RT صمغيات 

RT هالم -عملية محلول 
RT مكاشيف غروانية فائقة الموصلية 

RT منظومات خافضة للتوتر السطحي 

 غروانيات إشعاعية

*BT1 غروانيات 

NT1 توروتراست 

RT تطبيقات نظيرية 

RT  198ذهب 
RT مستحضرات صيدالنية شعاعية 

RT نُفايات مشعّة 

 غرونادا

1997-03-07 

*BT1 أنتيل الصغرى 

 غريت بلينز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-09-13 
USE الواليات المتحدة األمريكية 

 غريت بيزين

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1978-04-06 

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

RT أريزونا 

RT كاليفورنيا 

RT نيفادا 
RT يوتا 

 غرين

RT رواسب 
RT غضاريات صفحية 

 غرينلندا

BT1 ُجُزر 

RT دنمارك 
RT محيط القطب الشمالي 

RT مناطق القطب الشمالي 

 غريواق

*BT1 أحجار رملية 
RT كنغلوميرات 

 غزارة الطمث

USE اضطرابات طمثية 

 غساالت الصحون

INIS: 1993-07-29; ETDE: 1977-01-28 

*BT1 أدوات منزلية كهربائية 

RT تنظيف 
RT َغسل 

 غساالت ثياب

INIS: 1993-07-29; ETDE: 1977-06-21 

UF مغاِسل، ألبسة 
*BT1 أدوات منزلية كهربائية 

RT َغسل 

RT مجففات ثياب 
RT مالبس 

 غسل

INIS: 1983-09-06; ETDE: 1975-07-29 
NT1 معالجات غزل غازي رطب بالجير وحجر الكلس 

NT2 عملية بيشوف 

RT إزالة القشور المترسبة 
RT إزالة تلوث 

RT إمتزاز كيميائي 

RT تجهيزات مراقبة التلوث 
RT تنظيف 

RT تنقية 

RT رذاذ 
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RT عمليات الفصل 

RT  عملية امتصاص أكسيد المغنيزيوم  لثنائي أكسيد
 الكبريت في غاسل رطب

RT غاز المداخن 

RT غاسالت الغازات 
RT َغسل 

RT مرّشحات 

RT منظومات إطالق غازات عادمة 

 َغسل

1992-03-11 

UF مؤسسات التنظيف 

BT1 تنظيف 
RT تحضير الفحم 

RT غساالت الصحون 

RT غساالت ثياب 
RT غسل 

RT فصل لمواد الثقيلة 

RT مرشَّات األمان 

 َغْسل

UF غسل رئوي 

RT إزالة تلوث 

RT إفراغ 
RT جهاز التنفُّس 

RT رئات 

 غسل رئوي

USE رئات 

USE َغْسل 

 غسل مكروبي

INIS: 1992-03-17; ETDE: 1988-10-27 
*BT1 سوائل التمليص 

RT  ً  استرداد محسَّن للزيت ميكروبيّا

 غسل نواتج التآكل

*BT1 تنظيف 
RT تآكل 

 غّساالت الوقود

UF )مغاسل )وقود 
RT عناصر وقود حلقية 

RT وقود نووي 

 غشاء سقائي مشيمائي

USE أغشية جنينية 

 ةغشائيات األجنح

INIS: 1993-07-12; ETDE: 1981-06-16 

*BT1 حشرات 

NT1 زنابير 
NT1 نحل 

NT1 نمل 

 غضار

*BT1 معادن السيليكيت 

NT1 أتابولجيت 

NT1 إلّيت 
NT1 بنتونيت 

NT1 تربة القّصار 

NT1 تعاظم الغضار 
NT1 سبيوليت 

NT1 سمكتيت 

NT1 غضار اوبالي 
NT1 كاؤلين 

NT1 )كلينو بتيلوليت )سليكات ألومينية مائية 

NT1 مونتموريلّونيت 
RT أتربة 

RT إزالة تلوث 

RT حجر مارلي 
RT خزف 

RT رمل 

RT رمل غضاري 
RT رواسب طمبية 

RT غضاريات صفحية 

RT لَبِنة 
RT مياه جوفية 

RT هجرة نكليدات مشعة 

 غضار اوبالي

2009-01-29 
*BT1 غضار 

RT طرح تحت أرضي 

RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 

 غضار تشاتانوغا الصفحي

INIS: 1977-03-14; ETDE: 2002-06-13 

USE تشكيل تشاتانوغا 

 غضار ديفوني صفحي

INIS: 1992-07-22; ETDE: 1980-10-27 
USE غضاريات صفحية سود 

 غضار صفحي أسود

INIS: 1992-07-22; ETDE: 1980-10-27 
USE غضاريات صفحية سود 

 طيغضار صفحي نف

*BT1 نفط 

NT1 أجزاء الزيت الحجري 
RT إختامول 

RT اختبار ارتداد مائي 

RT بترول اصطناعي 
RT زيوت حرارية 

RT صخر الشيل النفطي 

RT صناعة الشيل النفطي 
RT كيروجن 

RT  مقايسةfischer 

RT نفوط قار الشيل 

 غضار صيني

USE كاؤلين 

 غضاريات صفحية

*BT1 صخور رسوبية 
NT1 أرجيلّيت 

NT1 صخر الشيل النفطي 

NT2 غضاريات صفحية سود 
RT أكاسيد الحديد 

RT َحَجر غريني 

RT َطْفل مستهلك 
RT غرين 

RT غضار 

RT فلزات كربوناتية 
RT فلسبارات 

RT كوارتز 

RT مواد أكسيدية 

 غضاريات صفحية

INIS: 1992-04-13; ETDE: 1979-07-18 

USE َطْفل مستهلك 

 غضاريات صفحية سود

INIS: 1992-07-22; ETDE: 1976-12-15 

UF غضار ديفوني صفحي 

UF غضار صفحي أسود 
*BT1 صخر الشيل النفطي 

RT تشكيل تشاتانوغا 

RT عملية هدرجة مباشرة تحت ضغط عالي 

 غضروف

UF )أقراص )بين الفقرات 

UF أقراص بين الفقرات 

*BT1 نسيج ضام 
RT مفاصل عظمية 

 غطاء ُسُحب

1992-03-25 

UF )تغيّم )طقس 
RT ُسُحب 

RT سماء 

RT علم األرصاد الجوية 

RT عواصف 

 غطاء مفتّت لألساس الصخري

INIS: 2000-03-28; ETDE: 1976-02-20 
SEE تربة غطائية 

 غطاء نباتي

INIS: 1981-11-26; ETDE: 1978-09-11 

RT إعادة التغطية النباتية 
RT تحات 

RT طرح تحت أرضي 

RT ظالّت الشجر 
RT غابات 

RT محاصيل 

RT نع تلّوث المياهم 
RT نباتات 

RT نجيلّيات 

 غالصم

BT1 جهاز التنفُّس 
RT أسماك 

 غالف أيوني

UF تأثيرات الغالف اإليوني 

BT1 غالف الجو األرضي 
NT1  منطقةc 

NT1  منطقةd 

NT1  منطقةe 
NT2  تقّطعe 

NT1  منطقةf 

NT2  انتشارf 
NT2  طبقةf1 

NT2  طبقةf2 

RT إهليلج الشفق القطبي 
RT ارتفاع افتراضي 

RT ارتفاع المرجع 
RT اضطراب الغالف األيوني المفاجئ 

RT اضطراب متنقل في الغالف األيوني 

RT انقطاع هارانغ 
RT تركيب أيوني 

RT تواتر حرج 

RT شفق القلنسوة القطبية 
RT شفق منتصف النهار 

RT قرن قطبي 

RT نطاقات شفقية 
RT هسيس الشفق القطبي 

 غالف البناء

2004-05-28 

USE جدران 
USE سطوح 

 غالف الجو األرضي

NT1 تروبوسفير 

NT2 تروبوبوز 
NT1 ستراتوسفير 

NT1 غالف أيوني 

NT2  منطقةc 
NT2  منطقةd 

NT2  منطقةe 

NT3  تقّطعe 
NT2  منطقةf 

NT3  انتشارf 

NT3  طبقةf1 

NT3  طبقةf2 

NT1 غالف حراري 
NT1 غالف خارجي 

NT1 غالف مغنطيسي أرضي 

NT2 ذيل في الغالف المغنطيسي 
NT2 غالف بالزمي 

NT2 فاصل بالزمي 

NT2 لوح بالزمي 
NT1 )ميزوسفير )الغالف المتوسط 

RT انفجارات جوية 

RT انقالبات درجة الحرارة 
RT بيئة 

RT توهج الهواء 

RT دوران الغالف الجوي 
RT زمن النصف للبقاء 

RT ُسُحب مشعة 

RT َسْقط 
RT ضغط جوي 

RT علم األرصاد الجوية 

RT كوكب األرض 
RT مظاهر عالمية 

RT مفعول الدفيئة 

RT هالة أرضية 
RT هطوالت جوية 

RT هواء 

RT هواء سطحي 
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 غالف اللون

*BT1 غالف جوي شمسي 
RT الشمس 

RT بقع شمسية شديدة الضياء 

RT ُشواظ شمسي 
RT كرة الضوء 

 غالف بالزمي

1999-04-28 

*BT1 غالف مغنطيسي أرضي 
RT دراسة دولية للغالف المغنطيسي 

RT ذيل في الغالف المغنطيسي 

RT فاصل بالزمي 

 غالف جوي خامل

*BT1 أجواء تحت السيطرة 

NT1 غاز ساتر 
RT ثنائي أكسيد الكربون 

RT غازات األتربة النادرة 

RT نتروجين 

 غالف جوي ساتلي

INIS: 1981-11-25; ETDE: 1982-01-07 

BT1 أغلفة جوية 

NT1 غالف جوي قمري 

 غالف جوي شمسي

*BT1 غالف جوي نجمي 

NT1 إكليل الشمس 

NT1 غالف اللون 
NT1 غالف شمسي 

NT1 كرة الضوء 

RT الشمس 

 غالف جوي قمري

*BT1 غالف جوي ساتلي 

RT قمر 
RT مواد قمرية 

 غالف جوي نجمي

BT1 أغلفة جوية 

NT1 أغلفة مغنطيسية نجمية 
NT1 أكاليل نجمية 

NT2 إكليل الشمس 

NT1 غالف جوي شمسي 
NT2 إكليل الشمس 

NT2 غالف اللون 

NT2 غالف شمسي 
NT2 كرة الضوء 

NT1 غالف لوني نجمي 

RT كلف نجمية 
RT نجوم 

 غالف حراري

BT1 غالف الجو األرضي 

 ُغالف حيوي

RT احتياطيات طبيعية 

RT بيئة 

RT بيولوجيا 
RT سكان 

RT مصادر الكربون 

RT منظومات بيئية 

 غالف خارجي

BT1 غالف الجو األرضي 

 غالف شمسي

INIS: 1987-02-25; ETDE: 1987-05-01 

*BT1 غالف جوي شمسي 

 غالف لوني نجمي

INIS: 1984-11-30; ETDE: 1984-12-27 

*BT1 غالف جوي نجمي 

 غالف مائي

RT الغالف الجليدي 

RT بيئة 

RT جليديات 
RT علم المياه العذبة 

RT ماء 

RT منظومات بيئية مائية 
RT مياه سطحية 

RT هطوالت جوية 

 غالف مغنطيسي

RT حقل جيومغنطيسي 
RT دراسة دولية للغالف المغنطيسي 

RT ريح شمسية 

RT غالف مغنطيسي أرضي 
RT فاصل مغنطيسي 

 غالف مغنطيسي )لألرض(

1985-07-18 

USE غالف مغنطيسي أرضي 

 غالف مغنطيسي أرضي

INIS: 1999-04-28; ETDE: 1979-10-03 

UF )غالف مغنطيسي )لألرض 
BT1 غالف الجو األرضي 

NT1 ذيل في الغالف المغنطيسي 

NT1 غالف بالزمي 

NT1 فاصل بالزمي 

NT1 لوح بالزمي 

RT أحزمة إشعاعية 
RT أغلفة مغنطيسية كوكبية 

RT حقل جيومغنطيسي 

RT دراسة دولية للغالف المغنطيسي 
RT عواصف مغنطيسية 

RT غالف مغنطيسي 

RT فاصل مغنطيسي 
RT قرن قطبي 

RT مخروط الفقد 

 ُغْلصميات األرجل

INIS: 1993-07-13; ETDE: 1981-06-15 
*BT1 قشريّات 

NT1 أرتيميا 

NT1 دافنيا 

 غلوبينات

INIS: 1982-12-08; ETDE: 1990-10-09 

*BT1 بروتينات 
NT1 ميوغلوبين 

NT1 هيموغلوبين 

NT2 ميتهيموغلوبين 

 غلوبيولين درقي

*BT1 غلوبيولينات 

RT ثيروكسين 

RT غدة درقية 
RT هرمونات درقية 

RT يود 

 غلوبيولينات

UF  بروتين تفاعلي- c 
*BT1 بروتينات 

NT1 أنجيوتنسين 

NT1 غلوبيولين درقي 
NT1  الفا -غلوبيولينات 

NT2 سرولوبالزمين 

NT2 هابتوغلوبينات 
NT1  بيتا -غلوبيولينات 

NT2 ترانسفيرين 

NT1  غّما -غلوبيولينات 
NT1 غلوبيولينات مناعية 

NT1 الكتوفيّرين 

NT1 مولد ليفين 
NT1 ميوزين 

 الفا -غلوبيولينات 

*BT1 غلوبيولينات 
NT1 سرولوبالزمين 

NT1 هابتوغلوبينات 

 بيتا -غلوبيولينات 

*BT1 غلوبيولينات 
NT1 ترانسفيرين 

 غّما -غلوبيولينات 

*BT1 غلوبيولينات 

 اعيةغلوبيولينات من

*BT1 غلوبيولينات 

RT تضخيم الجينة 

RT مناعة 

 غلوتاتيون

*BT1 متعدد الببتيدات 
*BT1 مواد وقائية من اإلشعاع 

RT مترافقات غلوتاتيونية 

 (Eغلوتامات البريدوكسيليدين )

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1978-03-08 
*BT1 بيريدينات 

*BT1 حمض الغلوتاميك 

 غلوتامين

*BT1 أميدات 
*BT1 حموض أمينية 

RT حمض الغلوتاميك 

 غلوتين

*BT1 بروتينات َصلبة 

 غلوغوز بيريدوكساك بوريداين ثنائي الفوسفات

ETDE: 2005-02-01 

UF يوريداين ثنائي فوسفات الغلوغوز 
*BT1 غليكوزيدات 

*BT1 مركبات فسفور عضوية 

*BT1 نوكليوتيدات 
RT غلوكوز 

RT يوراسيالت 

RT يوريدين 

 غلوكاغون

*BT1 تعدد الببتيداتم 

*BT1 هرمونات ببتيدية 
RT استقالب 

RT بنكرياس 

RT غلوكوز 

 غلوكورونيداز

*BT1  هدروالزاتo- غليكوزيل 

RT حمض الغلوكورونيك 

 غلوكوز

*BT1 ألدهيدات 
*BT1 هكسوزات 

RT أنسولين 

RT غلوغوز بيريدوكساك بوريداين ثنائي الفوسفات 
RT غلوكاغون 

RT فلوروديوكسي غلوكوز 

 غلوكوزامين

*BT1 أمينات هكسوزية 

RT كيتين 

 غلوكوزيداز

INIS: 1992-02-03; ETDE: 1981-01-30 
*BT1  هدروالزاتo- غليكوزيل 

 غلوكوهبتونات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-06-14 

*BT1 إسترات حمض الكربوكسيل 

 غلوونات

2013-08-26 

*BT1 جسيمات فائقة التناظر 
RT غلوونات 

 غلوونات

INIS: 1979-01-18; ETDE: 1979-02-23 

SF بارتونات 
BT1 بوزونات 

RT تآثرات الكواركات والغلوونات 

RT  غلوون -تآثرات غلوون 
RT تكثف الغلوونات 

RT غلوونات 

RT )كرات غراء )غلوبول 
RT كروموديناميك كمومي 

RT مادة كواركية 

RT ميزونات متجهة 
RT نموذج الغلوون 

 غلوونيوم

INIS: 1983-10-14; ETDE: 1983-03-07 

USE )كرات غراء )غلوبول 
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 غليان

BT1 تحويالت الطور 
NT1 غليان البركة 

NT1 غليان انتقالي 

NT1 غليان غشائي 
NT1 غليان منّوى 

NT2 بدء غليان فقاعي 

NT1 غليان موضعي 
RT تبخر 

RT تسخين 

RT جريان ثنائي الطور 
RT كشف الغليان 

RT مراجل 

RT مولّدات البخار 
RT نقل الحرارة 

RT نمو الفقاعات 

 غليان البركة

*BT1 غليان 

 غليان انتقالي

*BT1 غليان 

 غليان سطحي

USE غليان موضعي 

 غليان غشائي

*BT1 غليان 

 غليان منّوى

*BT1 غليان 
NT1 بدء غليان فقاعي 

RT  ّتنو 

RT نقل الحرارة 

 غليان موضعي

UF غليان سطحي 

UF غليان موضعي 

*BT1 غليان 

 غليان موضعي

USE غليان موضعي 

 غليسرول

1996-10-22 
UF 3،2،1-بروبان تريول 

UF غليسرين 

*BT1 كحول 
RT ثالثي الغليسريدات 

RT ِلسيتينات 

RT لوغول 
RT نتروالغليسرين 

 غليسريدات األمين

USE أمينات 

USE سكريدات 

 غليسرين

USE غليسرول 

 غليسيدوالت

USE سكريدات 

 غليسين

UF حمض أمينو األستيك 

UF غليكوكول 

*BT1 حموض أمينية 
RT حمض الهيبوريك 

RT سركوزين 

RT غليكيل غليسين 

 غليسين البنزويل )حمض الهيبوريك(

USE حمض الهيبوريك 

 غليكوجن

*BT1 متعدد السكريدات 
RT كبد 

 غليكوزيدات

1996-10-23 

UF فلورزين 
UF فلورزين 

UF فلورزين 

UF هسبريدين 

*BT1 كربوهيدراتات 

NT1 ستروفانتين 
NT1 صابونينات 

NT1 غلوغوز بيريدوكساك بوريداين ثنائي الفوسفات 

NT1 غليكوزيدات قلبية 
NT2 ستروفانيتنات 

NT3 وابائين 

NT2 غليكوزيدات الديجيتال 
NT3 ديجوكسين 

NT3 ديحيتوكسين 

RT كَرَستين 
RT ليغنين 

 غليكوزيدات الديجيتال

2000-03-27 

*BT1 غليكوزيدات قلبية 
NT1 ديجوكسين 

NT1 ديحيتوكسين 

 غليكوزيدات قلبية

INIS: 2000-03-27; ETDE: 1981-04-20 
UF ية للقلب  غليكوزيدات مقّوِ

*BT1 غليكوزيدات 

*BT1 مقويات القلب 
NT1 ستروفانيتنات 

NT2 وابائين 
NT1 غليكوزيدات الديجيتال 

NT2 ديجوكسين 

NT2 ديحيتوكسين 

ية للقلب  غليكوزيدات مقّوِّ

USE غليكوزيدات قلبية 

 غليكوكول

USE غليسين 

 غليكوكول البنزويل )حمض الهيبوريك(

USE حمض الهيبوريك 

 غليكوكول المتيل

USE سركوزين 

 غليكول اتيلين )غليكول(

 غليكوالت

1996-06-26 

UF 2،1-ايتانديول 

UF أتيرات ثنائي الغليكول أحادي األلكيل 
UF بنزوبيناكول 

UF )ديوالت )الغليوكوالت 

UF كربيتوالت 
*BT1 كحول 

NT1 بوتان ديوالت 

NT1 بيناكول 
NT1  أمينواتيل  -2مكرر ) -حمض اتيلين غليكول

 اتير( رباعي الخل
NT1 سلوسولفات 

RT دكرون 

RT ميالر 

 غليكوليبيدات

*BT1 سكريدات 

*BT1 شحميات 

NT1 سرييروزيدات 
NT1 غانغليوسيدات 

RT معقدات غولجي 

 غليكيل غليسين

2000-04-05 
*BT1 ببتيدات 

*BT1 حموض أمينية 

RT غليسين 

 غليوكسال

UF 2 ،1-ايتانديال 

UF أوكزالدهيد 
*BT1 ألدهيدات 

 غليوكوالت متعدد االتيلين

UF أكاسيد متعددة االتيلين 

UF متعدد االتيرات 
*BT1 متماثرات عضوية 

NT1 بلورونيكس 

NT1 كربوواكس 

RT إيترات 

 غمد الريشة

RT إنبات 

RT بادرات 

 غمد بالزمي

RT إشعاع الطرف الالمتناظر 
RT طبقات حدودية 

RT عودة 

 غمر بالقلي لتحسين استرجاع النفط

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-10-23 

UF فيضان قلوي 

*BT1 حقن المياه 
RT استرداد معّزز 

 غمر بوليمري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-06-07 

SEE حقن المياه 
SEE ملء بمستحلب مكروي 

 غمر ممزوج

INIS: 1992-01-15; ETDE: 1976-03-11 

USE إزاحة بالطور الممزوج 

 َغْنغَرة

*BT1 نخر 

RT قرحات 

 غنم

UF حمالن 

*BT1 حيوانات أليفة 

*BT1 مجترات 
RT ديكتيوكوالس 

RT لحم 

 غنيس

INIS: 1984-02-22; ETDE: 1980-08-12 
*BT1 صخور متحولة 

 غواتيماال

*BT1 أمريكا الوسطى 
BT1 بلدان نامية 

 غواصات

UF َمْركبات تحت الماء 

BT1 سفن 
RT سفن نووية 

 غوانتهيدين

1996-10-23 

USE مركبات آزوت عضوية 
USE مركبات حلقية المتجانسة 

USE مشتقات حمض الكربونيك 

 غوانوزين

*BT1 بورينات 
*BT1 نوكليوزيدات 

RT حمض الغوانيليك 
RT غوانين 

 غوانيدينات

INIS: 1996-10-23; ETDE: 1976-11-17 

UF )إيمينويوريا )غواندين 
*BT1 مركبات آزوت عضوية 

*BT1 مشتقات حمض الكربونيك 

NT1 ميتا يودوبنزيل غواندين 
RT أميدات 

RT إيمينات 

RT كرياتين 
RT مركبتو إتيل غوانيدين 

 غوانين

UF نأمينو تحت الكسانتي 

*BT1 أمينات 
*BT1 بورينات 

*BT1 مركبات أكسجينية 

RT حمض الغوانيليك 
RT غوانوزين 
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 غوتيت

INIS: 1992-09-03; ETDE: 1984-02-10 
*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد الحديد 

RT ليمونيت 

 غور المياه

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1987-02-13 

RT تيارات صاعدة 

RT تيارات مائية 
RT نقل بيئي 

 غولف كوست في الواليات المتحدة

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1992-01-24 
UF ساحل الخليج 

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

RT أالباما 
RT تكساس 

RT خليج مكسيكو 

RT فلوريدا 
RT لويزيانا 

RT ميسيسيبي 

 غوّميت

1997-01-28 
USE معادن اليورانيوم 

USE مواد أكسيدية 

 غوندوانا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1989-09-08 
RT تكتونيك الصفائح 

 غويام

INIS: 1992-06-09; ETDE: 1978-02-14 
*BT1 ُجُزر  ماريانا 

 غويانا

INIS: 1999-05-05; ETDE: 1981-10-24 

UF غيانا البريطانية 
*BT1 أمريكا الجنوبية 

BT1 بلدان نامية 

 غويانا الفرنسية

*BT1 أمريكا الجنوبية 

 طانيةغيانا البري

1999-05-05 

USE غويانا 

 غيزرات )ليزرات غاما(

INIS: 1999-02-22; ETDE: 1976-05-17 

UF ليزرات أشعة غاما 

UF ليزرات أشعة غاما 
SF أجهزة االصدار المحثوث 

RT إصدار محثوث 

RT ضخ نووي 
RT ليزرات 

RT منابع غاما 

RT ميزرات 

 غيلمينيت

2000-04-12 

*BT1 معادن اليورانيوم 

*BT1 مواد أكسيدية 
RT أكاسيد السلينيوم 

RT أكاسيد اليورانيوم 

 غينيا

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1980-08-12 

BT1 أفريقيا 

RT نهر النيجر 

 فئات عمرية

1999-01-20 

NT1 أطفال 

NT2 أطفال 
NT1 بالغون 

NT2  ّكبار السن 

NT3 كبار السن 
NT1 مراهقون 

RT أجنة 

RT أجنة مكتملة 
RT أَُحداث 

RT و الوالدةحديث 

RT خادرات 
RT دورة الحياة 

RT َرُجل 

RT سكان 
RT يرقات 

 فئران الحقل

*BT1 قوارض 

 فئران منقولة الجينات

1992-03-02 
*BT1 حيوانات منقولة الجينات 

*BT1 فِثران 

 فاراكتورات

USE ديودات متغيرة الوسعية 

 فارزات سكلونية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-27 

USE فواصل تدويمية 

 فارزات نظيرية

1994-04-12 

UF  منشأة فصل النظائرisolde في سيرن 

*BT1 تجهيزات فصل 
RT فصل النظائر 

RT منشآت فصل النظائر 

 فاريستورات

USE مقاومات شبه موصلة 

 فازوبرّسين

UF هرمون مضاد لإلبالة 

*BT1 هرمونات نخامية 
RT أُنيبيبات 

 فازوترونات

USE سينكروسيكلوترونات 

 فاسيولس )جنس الفاصولياء(

UF نبات الفاصولياء 
*BT1 قَْرنيّات 

RT راصة نباتية للكريات الحمراء 
RT فاصولياء 

RT لوبيا 

 TRISTANفاصل 

INIS: 1986-05-23; ETDE: 1985-03-26 
BT1 أجهزة فصل النظائر الكهرمغنطيسية 

*BT1 تسهيالت تجريبية للمفاعل 

RT  مفاعلhfbr 

 فاصل بالزمي

1999-04-28 

*BT1 غالف مغنطيسي أرضي 

RT دراسة دولية للغالف المغنطيسي 
RT ذيل في الغالف المغنطيسي 

RT طبقات حدودية 

RT غالف بالزمي 
RT مخروط الفقد 

 فاصل مغنطيسي

RT دراسة دولية للغالف المغنطيسي 
RT غالف مغنطيسي 

RT غالف مغنطيسي أرضي 

 فاصالت )بخار(

USE ت البخارفاصال 

 فاصالت )بخار(

USE فاصالت البخار 

 فاصالت )عطالية(

INIS: 1976-10-07; ETDE: 2002-06-13 
USE زات عطالية  فرَّ

 فاصالت البخار

UF )فاصالت )بخار 

*BT1 فاصالت البخار 
RT مكثفات البخار 

RT منظومات بخار وميضي 

RT منظومات تبريد المفاعل 

 فاصالت البخار

UF )فاصالت )بخار 
UF فاصالت الرطوبة 

*BT1 تجهيزات فصل 

NT1 فاصالت البخار 
RT مكثفات البخار 

RT مولّدات مغنطيسية هدروديناميكية 

 فاصالت الرطوبة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-08-19 
USE فاصالت البخار 

 فاصالت نابذة

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-03-22 
USE زات عطالية  فرَّ

 فاصمات أمان المفاعل

UF )صهيرات )وقاية مفاعل 

BT1 مكونات المفاعل 

RT إيقاف طارىء 

RT منظومات التحكم بالمفاعل 

 فاصولياء

*BT1 خضروات 
NT1 لوبيا 

RT بذور 

RT )فاسيولس )جنس الفاصولياء 

 فاعلية ضوئية

INIS: 1977-06-13; ETDE: 1976-02-19 

UF )نشاط )ضوئي 
*BT1 خواص ضوئية 

RT استقطاب 

RT بنية بلّورية 
RT بنية جزيئية 

RT كيمياء مجسمة 

 فاكهة )بذور(

USE بذور 

 فالين

USE فالين 

 فالين

UF فالين 
*BT1 حموض أمينية 

 فالينوميسين

1977-11-02 

*BT1 صادّات 
RT شحميات 

 فانادات

BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات الفاناديوم 

NT1 فانادات البوتاسيوم 

NT1 فانادات اليورانيوم 

RT أكاسيد الفاناديوم 

 فانادات البوتاسيوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1981-06-13 

*BT1 فانادات 
*BT1 مركبات البوتاسيوم 

 فانادات اليورانيوم

*BT1 فانادات 

*BT1 مركبات اليورانيوم 
RT كرنوتيت 

 فاناديوم

*BT1 عناصر انتقالية 

 40فاناديوم 

2008-01-28 

*BT1 ئر الفاناديومنظا 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 41فاناديوم 

2008-01-28 
*BT1 نظائر الفاناديوم 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
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*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 42فاناديوم 

INIS: 1997-02-07; ETDE: 1978-07-05 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفاناديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 43فاناديوم 

1993-01-13 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفاناديوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 44فاناديوم 

1986-04-02 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الفاناديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 45فاناديوم 

INIS: 1997-02-07; ETDE: 1980-04-14 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الفاناديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 46فاناديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الفاناديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 47فاناديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الفاناديوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 48فاناديوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الفاناديوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 49فاناديوم 

*BT1 نظائر الفاناديوم 

*BT1 األسر اإللكتروني نظائر مشعة ذات 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 50فاناديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الفاناديوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 51فاناديوم 

*BT1 نظائر الفاناديوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 52فاناديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفاناديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 سطةنوى كتلها متو 

 53فاناديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفاناديوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 54فاناديوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفاناديوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 55فاناديوم 

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1978-02-14 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفاناديوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 56فاناديوم 

1980-11-07 

*BT1 ناقص المشعة  -ضمحالل بيتا نظائر ا 

*BT1 نظائر الفاناديوم 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 57فاناديوم 

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1981-01-30 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفاناديوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 58فاناديوم 

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1981-01-30 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفاناديوم 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 59فاناديوم 

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1986-09-05 

*BT1 نظائر الفاناديوم 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 60فاناديوم 

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1986-09-05 

*BT1 نظائر الفاناديوم 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 61فاناديوم 

2005-03-14 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الفاناديوم 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 فردية -وجية نوى ز 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 63فاناديوم 

2005-03-14 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الفاناديوم 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 64فاناديوم 

2008-01-28 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفاناديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 65فاناديوم 

2008-01-28 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفاناديوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 66فاناديوم 

2009-06-02 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفاناديوم 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 62فاناديوم

2005-03-14 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفاناديوم 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 7فانستار 

1997-01-28 
USE سبيكة-v87cr9fe3 

 فاو )منظمة الغذاء والزراعة(

UF منظمة الغذاء والزراعة 

BT1 منظمات دولية 
RT أغريس 

RT األمم المتحدة 

RT زراعة 
RT غذاء 

 فايكور

RT زجاج 

 فتائل أنابيب حرارة

INIS: 1992-07-21; ETDE: 1976-07-07 

RT جريان شعري 

RT مواسير حرارة 

 فتاالت

BT1 أمالح حمض الكربوكسيل 

RT إسترات حمض الفتاليك 

 فتاالزينات

*BT1 بيرازينات 

NT1 لومينول 

 فتالوسيانينات

BT1 أصباغ 
*BT1 مركبات حلقية المتجانسة 

RT معقدات النحاس 

 فتح الجثة

BT1 تقنيات تشخيصية 
RT خزعة 

RT علم األمراض 

 فتحات

NT1 أبواب 

NT2 أبواب مقاومة للعواصف 

NT1 فتحات 
NT1 فتحات 

NT1 مياسم 

NT1 نوافذ 
NT2 نوافذ مقاومة للعواصف 

RT آبار منجمية 

RT تجاويف 
RT حفر اآلبار 

RT فوهات بركانية 

RT كهوف 
RT مجاري 

RT مغاليق 

RT منافذ 

 فتحات

BT1 فتحات 

RT فتحات 

RT مقاييس الجريان 
RT ِمنفثات 
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RT صالت مالءمة أنبوبيةو 

 فتحات

BT1 فتحات 
RT فتحات 

 فترة التسديد

INIS: 1986-04-03; ETDE: 1978-03-03 

RT استثمار 
RT تكلفة 

RT حوافز مالية 

RT علم االقتصاد 
RT كلفة دورة الحياة 

 فَتْل

RT تشّوه 
RT عزم الفتل 

RT نوابض 

 فِّثران

*BT1 قوارض 
NT1 فئران منقولة الجينات 

 فِّْجل

*BT1 خضروات 

*BT1 صف المغنوليّات 
RT كَرْنب 

 فجوات

*BT1 عيوب نقطية 
NT1 عيوب شوتكي 

NT1 عيوب فرنكل 

NT1 مراكز لونية 
NT2  مراكزa 

NT2  مراكزe 

NT2  مراكزf 
NT2  مراكزh 

NT2  مراكزi 

NT2  مراكزm 
NT2  مراكزr 

NT2  مراكزs 

NT2  مراكزu 
NT2  مراكزv 

NT2  مراكزx 

NT2  مراكزz 
RT مصائد 

 فجوات الشرارة

RT انفراغات كهربائية 

RT تصدّع 
RT شرارات كهربائية 

RT قانون باِشن 

 فحص بعد تشعيعي

1981-04-03 

RT اختبار إتالفي 

RT اختبار األداء 
RT تحليل بالمسبار المكروي اإللكتروني 

RT تحليل كيميائي 

RT تفتيش 
RT علم صناعة الخزفيات 

RT عناصر وقود 

RT مطيافية 

 ص قّريفح

UF ضغط نقطة التجّمد 

RT وزن جزيئي 

 فحص مجهري للكسور

RT تصوير مجهري ضوئي 
RT علم صناعة الخزفيات 

RT كسور 

RT ميتالوغرافيا 

 فحم

1997-06-19 

UF  فحم -مزائج زيت 
SF طريقة ركسكو 

*BT1 مواد كربونية 

*BT1 وقود أحفوري 
NT1 رذاذ فحمي 

NT1 فحم أسود 

NT2 أنتراسيت 

NT2 فحم حّمري 

NT1 فحم السابروليت 
NT2 فحم الشموع 

NT2 )فحم الطحالب )فحم البوغهيد 

NT3 توربانيت 
NT1 فحم بني، ليغنيت 

NT2 ليغنيت 

NT1 فحم حجري شبه حّمري 
NT1 الكبريت-فحم عالي 

NT1 الكبريت-فحم منخفض 

RT أنماط صخرية 
RT احتراق سرير مميَّع 

RT احتياطات الفحم الحجري 

RT بقايا التكربن 
RT تسييل الفحم 

RT تغويز 

RT تغويز الفحم 
RT تفّحم 

RT تكويك 

RT حجرة احتراق ذات سرير مميَّع 
RT ُخث 

RT خطوط أنابيب الوحول 

RT سناج 
RT عجينة الفحم الحجري 

RT غاز الفحم الحجري 

RT غبار األنتراسيت 
RT فحم مكّرر بالمذيب 

RT كوك 

RT مادة طيارة 
RT دمحتوى الرما 

RT مرتبة التفحم 

RT مستخلصات الفحم الحجري 
RT مكامن الفحم الحجري 

RT مكونات الفحم الحجري المكروية 

RT  مولداتmhd تعمل بالفحم المضطرم 

RT نموذج الفحم الوطني 

RT وقود صلب 

RT وقّادات 

 فحم أسود

1991-09-25 

*BT1 فحم 
NT1 أنتراسيت 

NT1 فحم حّمري 

 فحم السابروليت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-05-03 
*BT1 فحم 

NT1 فحم الشموع 

NT1 )فحم الطحالب )فحم البوغهيد 
NT2 توربانيت 

 فحم الشموع

2000-04-12 

*BT1 فحم السابروليت 

 فحم الطحالب )فحم البوغهيد(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-05-03 

*BT1 فحم السابروليت 
NT1 توربانيت 

 فحم بريطاني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1989-05-17 

*BT1 منظمات بريطانية 

 فحم بني، ليغنيت

1992-02-04 

SF فحم حجري رخو 

*BT1 فحم 
NT1 ليغنيت 

 فحم حجري رخو

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1991-11-25 
SEE فحم بني، ليغنيت 

SEE فحم حّمري 

SEE ليغنيت 

 فحم حجري شبه حّمري

1992-05-22 

*BT1 فحم 

RT فحم حّمري 
RT ليغنيت 

 فحم حجري قاس

INIS: 2000-03-28; ETDE: 1979-06-06 
USE أنتراسيت 

 فحم حّمري

1991-09-25 

SF فحم حجري رخو 
*BT1 فحم أسود 

RT فحم حجري شبه حّمري 

 الكبريت-فحم عالي

2014-03-28 
 ٪ من الكبريت بالوزن.1يحتوي الفحم عموًما على أكثر من 

*BT1 فحم 
RT محتوى الكبريت 

 األقران فحم كوك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-27 

BT1 كوك 

 فحم كوك النفط

INIS: 1991-10-07; ETDE: 1979-05-03 

USE كوك 

USE منتجات نفطية 

 فحم كوك بيهايف

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-27 

USE كوك 

 فحم مكّرر بالمذيب

2000-04-12 

*BT1 وقود بديل 

RT  عمليةsrc 
RT  عملية حفزية هدروجينية- lc 

RT فحم 

RT منشآت تحضير الفحم 

 الكبريت-فحم منخفض

2014-03-28 

 ٪ أو أقل من الكبريت بالوزن.1يحتوي الفحم عموًما على 

*BT1 فحم 
RT محتوى الكبريت 

 فحم نباتي

1999-01-20 
BT1 ماّزات 

RT كربون منشَّط 

RT وقود الحطب 
RT وقود صلب 

 فحوص طبيّة

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1978-07-05 

BT1 َمْسح طبي 
RT تشخيص 

RT طب وقائي 

 فحوم هدروجينية عطرية متعددة النوى

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-24 
USE هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 فحوم هدروجينية متعددة النوى

ETDE: 2002-04-26 
USE هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 فحوم هدروكربونية أليفاتية مهلجنة

1991-09-30 

*BT1 مركبات هالوجين عضوية 
NT1 فريونات 

NT1 هدروكربونات أليفاتية مفلورة 

NT2 رباعي فلوريد الكربون 
NT2 فلوروفورم 

NT2 فلوريد المتيل 

NT2 متعدد رباعي فلورواتيلين 
NT3 تفلون 

NT2 مركبات تدالر 

NT1 ةهدروكربونات أليفاتية مكلور 
NT2 ثالثي كلور حمض الخل 

NT2 رباعي كلورات الكربون 

NT2 كلوروفورم 
NT2 كلوريد الفينيل 

NT2 كلوريد المتيل 

NT2 كلوريد متعددة الفنيل 
NT1 هدروكربونات أليفاتية ميودنة 
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NT2 يودوفورم 

NT2 يوديد المتيل 
NT1 هدروكربونات أليفانية مبرومة 

NT2 بروموفورم 

NT2 بروميد المتيل 
RT مبّردات 

 فحوم هدروكربونية حلقية أليفاتية مهلجنة

2000-04-12 

UF هدروكربونات حلقية أليفانية مبرومة 
*BT1 مركبات هالوجين عضوية 

NT1 هدروكربونات أليفاتية حلقية مفلورة 

NT1 هدروكربونات أليفاتية حلقية ميودنة 
NT1 هدروكربونات حلقية أليفاتية مكلورة 

NT2 لندان 

 بونية عطرية مهلجنةفحوم هدروكر

1991-10-01 
*BT1 عطريات 

*BT1 مركبات هالوجين عضوية 

NT1 هدروكربونات عطرية مبرومة 
NT1 هدروكربونات عطرية مفلورة 

NT1 هدروكربونات عطرية مكلورة 

NT2 ألدرين 
NT2 ثنائي الفنيل متعدد الكلورة 

NT1 هدروكربونات عطرية ميودنة 

 فخذ

*BT1 هيكل عظمي 

RT أرجل 

 فرازات الرماد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-22 
USE زات عطالية  فرَّ

 فرازات مغنطيسية

INIS: 1994-06-27; ETDE: 1977-12-22 

BT1 مرّكزات 
RT عمليات الفصل 

RT مرشحات مغنطيسية 

 فراشات ليلية

*BT1 حرشفيات األجنحة 

NT1 حافرات ساق األُرز 

NT1 دودة الحرير 
NT1 دودة ثمار التفاح 

NT1 دودة لوزة القطن 

NT1 فراشة الغجر 

 فراشة الغجر

UF قَزيّة الغجر 

*BT1 فراشات ليلية 

 فراغات

RT تجاويف 

RT عيوب 

RT فقاعات 
RT كشف الغليان 

 فرانسيوم

*BT1 معادن قلوية 

 199فرانسيوم 

INIS: 1999-07-21; ETDE: 2002-01-18 
*BT1 نظائر الفرانسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 200فرانسيوم 

INIS: 1995-10-03; ETDE: 1995-09-22 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 201فرانسيوم 

INIS: 1979-05-28; ETDE: 1979-09-06 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 202فرانسيوم 

INIS: 1979-05-28; ETDE: 1979-09-06 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 203فرانسيوم 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 204فرانسيوم 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 205فرانسيوم 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  ثقيلةنوى 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 206فرانسيوم 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 207فرانسيوم 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 208فرانسيوم 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 ة عمرها ثوانينظائر مشع 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 209فرانسيوم 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 210انسيوم فر

*BT1 نظائر الفرانسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 211فرانسيوم 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 212فرانسيوم 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 213فرانسيوم 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 214فرانسيوم 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 215فرانسيوم 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 216فرانسيوم 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 217فرانسيوم 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 218فرانسيوم 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 219فرانسيوم 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1 فردية -وى زوجية ن 

 220فرانسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 221فرانسيوم 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 



 222فرانسيوم  536 فرميوم

 

 

 222فرانسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الفرانسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 223فرانسيوم 

UF  أكتينيومk 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 224فرانسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 
*BT1 شعة عمرها دقائقنظائر م 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 225فرانسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 226فرانسيوم 

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-08-24 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 227فرانسيوم 

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1975-08-19 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 228فرانسيوم 

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1975-08-19 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفرانسيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 229فرانسيوم 

INIS: 1979-01-18; ETDE: 1975-08-19 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الفرانسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 230فرانسيوم 

INIS: 1979-05-28; ETDE: 1979-09-06 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الفرانسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 231فرانسيوم 

1985-05-15 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الفرانسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 232فرانسيوم 

INIS: 1990-12-05; ETDE: 1991-01-15 
*BT1 نظائر الفرانسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 فرانكنشتاين

USE عارضات قائسة ماسحة 

 فرانكيا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-07-08 
*BT1 ُشعّيات 

RT تثبيت النتروجين 

RT تكافل 
RT فطور جذرية 

فَْربَيو  نََ

INIS: 1997-06-17; ETDE: 1979-07-24 
نباتات محتملة العصارة مصدر محتمل       

 للهيدروكربونات.

UF شجرة الشحم الصينية 

*BT1 صف المغنوليّات 

NT1 أشجار المطاط 

NT2 شجر المطاط 
NT2 محاصيل المطاط 

NT1 ِخروع 

NT1 ُصقالب 

 فُرجات عصابية متدّرجة

INIS: 1992-05-28; ETDE: 1978-12-11 

RT خاليا شمسية 

RT خاليا شمسية شاللية 
RT مواد شبه موصلة 

RT نظرية العصابات 

 فرجة الطاقة

RT موصلية فائقة 
RT نظرية العصابات 

 فرز

INIS: 1986-04-04; ETDE: 1975-10-01 
NT1 تصنيف إشعاعي 

RT  أجهزةjigs لترشيح أو تركيز الخام 

RT تصنيف 
RT عمليات الفصل 

RT تمرّشحا 

RT مرّكزات 
RT مصنِّفات الجسيمات حسب حجمها 

RT مناخل 

RT نخل 

 فرز صبغي

INIS: 1988-04-15; ETDE: 1987-04-24 

BT1 تقنيات سيتولوجية 

RT صبغيات 
RT صبغيات بشرية 

RT منظومات تدفق خلوي 

 فرز متعدد العناصر

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-03-28 

USE فرز متعدد العناصر 

 فرز متعدد العناصر

UF فرز متعدد العناصر 
BT1 عمليات الفصل 

 فرسميت

2000-04-12 

*BT1 معادن مشعة 

 فَْرش حرجي

*BT1 مواد بيولوجية 

RT أوراق 
RT دبال 

RT غابات 

RT ُمْنسغات 
RT منظومات بيئية 

 فرضيات

NT1 دة  تشظية محدِّ

NT1 فرضيات طاقية 
NT1 كتلة سالبة 

NT1 مبدأ ماخ 

RT تقييمات مقارنة 
RT حوادث افتراضية 

RT نماذج بنيوية 

RT نماذج داليّة 
RT نماذج رياضياتية 

 فرضيات طاقية

BT1 فرضيات 

RT احتمال 
RT فضاء الطور 

RT ميكانيك إحصائي 

 فرضية عبد السالم

USE  يانغ -نظرية لي 

 فرط أشباه الدرق

1984-12-04 

*BT1 أمراض الغدد الصم 
RT أنسجة عظمية 

RT د درقيةغد 

RT كالسيوم 

 فرط الحرارة

INIS: 1981-08-18; ETDE: 1976-07-07 

BT1 درجة حرارة الجسم 

RT إجهاد حراري 
RT حّمى 

RT نقص الحرارة 

 فرط الدرق

UF انسمام درقي 
UF مرض بازدو 

*BT1 أمراض الغدد الصم 

RT دُراق 
RT عقاقير مضادة للدرق 

RT هرمونات درقية 

RT يود مرتبط بالبروتين 

 فرط سكر الدم

RT سكريدات 

 فرط ضغط الدم

BT1 أعراض 
*BT1 أمراض وعائية 

RT إجهاد بيولوجي 

RT ضغط الدم 
RT عوامل مضادة لفرط ضغط الدم 

 فرغانيت

2000-04-12 

*BT1 معادن اليورانيوم 
*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد الفاناديوم 

RT أكاسيد اليورانيوم 

 فرفريّة

*BT1 أمراض دموية 

 تلفرق الك

BT1 خواص الجسيمات 
RT كتلة 

 فرقة )حشرات(

USE حشرات 

USE سكان 
USE مهن 

 فركتوز

UF لَفيلوز 
*BT1 كيتونات 

*BT1 هكسوزات 

 فرملة متجّددة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 
RT َمْركبات كهربائية َِ 

RT مكابح 

 فرميكوليت

*BT1 مبادالت العضوية 
*BT1 ميكا 

RT سليكات الحديد 

RT سليكات المغنيزيوم 
RT سيليكات األلمنيوم 

 فرميوم

*BT1 أكتينيدات 



 241فرميوم  537 فّريتات

 

 

*BT1 عناصر ما بعد البلوتونيوم 

 241فرميوم 

2008-10-20 
*BT1 نظائر الفرميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 242فرميوم 

INIS: 1976-03-25; ETDE: 1975-11-26 
*BT1 نظائر الفرميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 243فرميوم 

INIS: 1986-06-09; ETDE: 1982-03-11 

*BT1 نظائر الفرميوم 

*BT1 عمرها ميلي ثانية نظائر 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 244فرميوم 

*BT1 نظائر الفرميوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 245فرميوم 

*BT1 نظائر الفرميوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 246فرميوم 

*BT1 نظائر الفرميوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 247فرميوم 

*BT1 نظائر الفرميوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 248فرميوم 

*BT1 نظائر الفرميوم 

*BT1 ة عمرها ثوانينظائر مشع 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 249فرميوم 

*BT1 نظائر الفرميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 250فرميوم 

*BT1 نظائر الفرميوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 251فرميوم 

*BT1 نظائر الفرميوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 252فرميوم 

*BT1 نظائر الفرميوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 ئر مشعة من اضمحالل ألفانظا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 253فرميوم 

*BT1 نظائر الفرميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 254فرميوم 

*BT1 نظائر الفرميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 255فرميوم 

*BT1 نظائر الفرميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 256فرميوم 

*BT1 نظائر الفرميوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 انظائر مشعة من اضمحالل ألف 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 257فرميوم 

*BT1 نظائر الفرميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 258فرميوم 

*BT1 نظائر الفرميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 259فرميوم 

*BT1 نظائر الفرميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 260فرميوم 

2007-10-22 
*BT1 نظائر الفرميوم 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 264فرميوم 

2010-05-19 
*BT1 نظائر الفرميوم 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نيداتنوى األكتي 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 فرنسا

1997-06-17 

*BT1 أوروبا الغربية 
BT1 بلدان متطورة 

NT1  جزيرةreunion 

RT جبال األلب 
RT  حقلsoultz-sous-forets الجيوحراري 

RT خليج غاسكونيا 

RT  منشأةcnrs الشمسية 
RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 

RT نهر الراين 

RT نهر الرون 
RT هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية 

 فرنسفيلليت

1996-07-18 

USE معادن اليورانيوم 
USE مواد أكسيدية 

 فروئين

*BT1 فنانترولينات 
BT1 كواشف 

RT أورتو الفنانترولين 

RT معقدات الحديد 

 فروقات بين الشاحن والمستلم

INIS: 1976-09-06; ETDE: 1976-11-01 

RT توازن المادة 

RT سوبة لـمادة غير مح 

 فريز

*BT1 عنبيات 

*BT1 فصيلة وردية 

 فريونات

*BT1 فحوم هدروكربونية أليفاتية مهلجنة 

RT يات  قّرِ

RT كربونات الكلور والفلور 
RT مبّردات 

RT هدروكربونات 

 فريياليت

2000-04-12 
*BT1 فلزات التوريوم 

*BT1 معادن السيليكيت 

RT سليكات التوريوم 

زات عطالية  فرَّ

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-03-22 

UF )فاصالت )عطالية 

UF فاصالت نابذة 

UF فرازات الرماد 

*BT1 تجهيزات فصل 
NT1 فواصل تدويمية 

RT تجهيزات مراقبة التلوث 

RT مجمعات الغبار 

 فِّّروان

2000-04-12 

SEE كربونات 

 فّروسين

*BT1 ديينات 
*BT1 معقدات الحديد 

 فّرون

*BT1 حموض السلفونيك 
BT1 كواشف 

*BT1 كينولينات 

*BT1 مركبات أكسجينية 
*BT1 مركبات يود عضوية 

 فّريتات

BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات الحديد 
*BT1 مواد مغنطيسية فّريتية 

RT أكاسيد الحديد 



 فسفات  السيزيوم 538 فسفات الموليبدنوم

 

 

 فسفات  السيزيوم

*BT1 فسفاتات 
*BT1 مركبات السيزيوم 

 فسفات  الهافنيوم

*BT1 فسفاتات 

*BT1 فنيوممركبات الها 

 فسفات اإلربيوم

INIS: 1986-01-21; ETDE: 1984-03-06 

*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات اإلربيوم 

 فسفات اإلنديوم

INIS: 1978-09-28; ETDE: 1978-10-19 

*BT1 فسفاتات 
BT1 مركبات اإلنديوم 

 فسفات اإليتربيوم

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1975-12-16 

*BT1 فسفاتات 
*BT1 مركبات اإليتربيوم 

 فسفات اإليتريوم

*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات اإليتريوم 
RT فلز كزينوتايم 

RT فلزات الفسفات 

 فسفات االوروبيوم

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1975-12-16 

*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات االوروبيوم 

 فسفات الباريوم

*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات الباريوم 

RT فلزات الفسفات 

 فسفات البراسيوديميوم

1975-10-23 

*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات البراسيوديميوم 

 فسفات البركيليوم

1996-07-16 

*BT1 فسفاتات 
*BT1 مركبات البركيليوم 

 فسفات البروتكتينيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-09-15 

*BT1 فسفاتات 
*BT1 مركبات البروتكتينيوم 

 فسفات البروميتيوم

2000-04-12 

*BT1 فسفاتات 
*BT1 مركبات البروميتيوم 

 فسفات البريليوم

*BT1 فسفاتات 
*BT1 مركبات البريليوم 

 فسفات البزموت

*BT1 فسفاتات 

BT1 مركبات البزموت 

 فسفات البلوتونيوم

*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات البلوتونيوم 

 فسفات البوتاسيوم

*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات البوتاسيوم 

 فسفات البوتيل

*BT1 إسترات حمض الفسفوريك 
NT1 أحادي بوتيل الفسفات 

NT1 ثالثي بوتيل الفسفات 

NT1 فسفات ثنائي البوتيل 

 فسفات البور

*BT1 فسفاتات 

BT1 مركبات البور 

RT زجاج بوروفسفات 

 فسفات التاليوم

INIS: 1979-01-18; ETDE: 1979-02-23 
*BT1 فسفاتات 

BT1 مركبات التاليوم 

 فسفات التربيوم

*BT1 فسفاتات 
*BT1 مركبات التربيوم 

 فسفات التكنيسيوم

INIS: 1981-03-10; ETDE: 1980-10-27 
*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات التكنيسيوم 

 فسفات التنتاليوم

1984-01-18 
*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات التنتاليوم 

 فسفات التوريوم

*BT1 فسفاتات 
*BT1 مركبات التوريوم 

RT ات التوريومفلز 

RT مونازيت 

 فسفات التوليوم

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1975-12-16 

*BT1 فسفاتات 
*BT1 مركبات التوليوم 

 فسفات التيتانيوم

*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات التيتانيوم 

 فسفات الجرمانيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-10-23 

*BT1 فسفاتات 

BT1 مركبات الجرمانيوم 

 فسفات الحديد

*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات الحديد 

 فسفات الديسبروسيوم

1975-10-23 

*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات الديسبروسيوم 

 فسفات الرصاص

1996-07-18 

*BT1 فسفاتات 

BT1 مركبات الرصاص 
RT ديونيدتيت 

RT فلزات الفسفات 

 فسفات الروبيديوم

*BT1 فسفاتات 
*BT1 مركبات الروبيديوم 

 الروديوم فسفات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-07-07 
*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات الروديوم 

 فسفات الزركونيوم

*BT1 فسفاتات 
*BT1 مركبات الزركونيوم 

 فسفات الزنك

*BT1 فسفاتات 

BT1 مركبات الزنك 

 فسفات الساماريوم

*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات الساماريوم 

 فسفات السترونسيوم

*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات السترونسيوم 

 فسفات السكانديوم

INIS: 1976-09-06; ETDE: 1976-11-01 
*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات السكانديوم 

 فسفات السيريوم

1996-06-26 
*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات السيريوم 

RT فلزات الفسفات 

 فسفات الصوديوم

*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات الصوديوم 

 دولينيومفسفات الغا

*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات الغادولينيوم 

 فسفات الغاليوم

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1975-10-01 
*BT1 فسفاتات 

BT1 مركبات الغاليوم 

 فسفات الفاناديوم

*BT1 فسفاتات 
*BT1 مركبات الفاناديوم 

 فسفات الفضة

*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات الفضة 

 فسفات القصدير

*BT1 فسفاتات 

BT1 مركبات القصدير 

 فسفات الكالسيوم

1996-06-28 

UF أباتيت فسفات الكالسيوم 

*BT1 فسفاتات 
*BT1 مركبات الكالسيوم 

RT صخور فسفاتية 

 فسفات الكدميوم

*BT1 فسفاتات 
BT1 مركبات الكدميوم 

 فسفات الكروم

*BT1 فسفاتات 
*BT1 مركبات الكروم 

 فسفات الكوبالت

*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات الكوبالت 

 فسفات الكوريوم

1996-07-18 

*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات الكوريوم 

 فسفات الالنتانوم

*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات الالنتانوم 

 فسفات اللوتيسيوم

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1975-12-16 

*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات اللوتيسيوم 

 فسفات الليتيوم

*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات الليتيوم 

 فسفات المغنيزيوم

*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات المغنيزيوم 

RT ساليئيت 

RT فلزات الفسفات 

 فسفات المنغنيز

*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات المنغنيز 

 فسفات الموليبدنوم

*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات الموليبدنوم 



 فسفات النبتونيوم 539 26فسفور 

 

 

 فسفات النبتونيوم

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1982-02-23 
*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات النبتونيوم 

 فسفات النحاس

*BT1 فسفاتات 
*BT1 مركبات النحاس 

RT توربرنيت 

RT فلزات الفسفات 

 فسفات النيكل

*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات النيكل 

 فسفات النيوبيوم

*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات النيوبيوم 

 فسفات النيوديميوم

*BT1 فسفاتات 
*BT1 مركبات النيوديميوم 

 فسفات الهدروجين

*BT1 فسفاتات 

BT1 مركبات الهدروجين 
RT حمض الفسفوريك 

 فسفات الهولميوم

1975-10-23 
*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات الهولميوم 

 فسفات اليورانيل

INIS: 1978-07-31; ETDE: 1978-09-11 
*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات اليورانيل 

 فسفات اليورانيوم

1996-11-13 
*BT1 فسفاتات 

*BT1 مركبات اليورانيوم 

RT توربرنيت 
RT ديونيدتيت 

RT سابوغاليت 
RT ساليئيت 

RT فلزات الفسفات 

RT معادن اليورانيوم 
RT ناترو أوتونيت 

RT ننجوئيت 

 فسفات ثالثي البوتيل

USE ثالثي بوتيل الفسفات 

 فسفات ثنائي البوتيل

UF ثنائي بوتيل الفسفات 

*BT1 فسفات البوتيل 

 فسفات ثنائي نوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين

UF  تميم أنزيمii 

UF فسفات ثنائي نوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين 

BT1 تمائم أنزيمات 
*BT1 نوكليوتيدات 

RT نيكوتين أميد 

 فسفات ثنائي نوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين

INIS: 1995-02-16; ETDE: 1980-06-22 
USE ئي نوكليوتيد نيكوتين أميد أدنينفسفات ثنا 

 فسفات حراري

BT1 مركبات أوكسجينية 

BT1 مركبات الفسفور 

 فسفاتات

1997-06-17 

UF ثنائي الفسفات 
UF فسفاتات حمضية 

BT1 مركبات أوكسجينية 

BT1 مركبات الفسفور 
NT1 فسفات  السيزيوم 

NT1 فسفات  الهافنيوم 

NT1 فسفات اإلربيوم 
NT1 فسفات اإلنديوم 

NT1 فسفات اإليتربيوم 

NT1 فسفات اإليتريوم 
NT1 فسفات االوروبيوم 

NT1 فسفات الباريوم 

NT1 فسفات البراسيوديميوم 
NT1 فسفات البركيليوم 

NT1 فسفات البروتكتينيوم 

NT1 فسفات البروميتيوم 
NT1 فسفات البريليوم 

NT1 فسفات البزموت 

NT1 فسفات البلوتونيوم 
NT1 فسفات البوتاسيوم 

NT1 فسفات البور 

NT1 فسفات التاليوم 
NT1 فسفات التربيوم 

NT1 فسفات التكنيسيوم 

NT1 فسفات التنتاليوم 
NT1 فسفات التوريوم 

NT1 فسفات التوليوم 

NT1 فسفات التيتانيوم 
NT1 فسفات الجرمانيوم 

NT1 فسفات الحديد 

NT1 فسفات الديسبروسيوم 
NT1 فسفات الرصاص 

NT1 فسفات الروبيديوم 

NT1 فسفات الزركونيوم 
NT1 فسفات الزنك 

NT1 فسفات الساماريوم 

NT1 فسفات السترونسيوم 
NT1 فسفات السكانديوم 

NT1 فسفات السيريوم 

NT1 فسفات الصوديوم 
NT1 فسفات الغادولينيوم 

NT1 فسفات الغاليوم 

NT1 فسفات الفاناديوم 

NT1 فسفات الفضة 

NT1 فسفات القصدير 

NT1 فسفات الكالسيوم 
NT1 فسفات الكدميوم 

NT1 فسفات الكروم 

NT1 فسفات الكوبالت 
NT1 فسفات الالنتانوم 

NT1 فسفات اللوتيسيوم 

NT1 فسفات الليتيوم 
NT1 فسفات المغنيزيوم 

NT1 فسفات المنغنيز 

NT1 فسفات الموليبدنوم 
NT1 فسفات النبتونيوم 

NT1 فسفات النحاس 
NT1 فسفات النيكل 

NT1 فسفات النيوبيوم 

NT1 فسفات النيوديميوم 

NT1 فسفات الهدروجين 

NT1 فسفات الهولميوم 

NT1 فسفات اليورانيل 
NT1 فسفات اليورانيوم 

NT1 فسفاتات األلمنيوم 

NT1 فسفاتات األمريسيوم 
NT1 فسفاتات األمونيوم 

NT1 فوق الفسفات 

NT1 قسفات السيليسيوم 
RT فسفاتات الموليبدنوم 

RT فسفوريتات 

 مفسفاتات األلمنيو

1996-06-26 
*BT1 فسفاتات 

BT1 مركبات األلمنيوم 

RT سابوغاليت 

RT فلزات الفسفات 

 فسفاتات األمريسيوم

INIS: 1978-07-31; ETDE: 1978-09-11 

*BT1 فسفاتات 
*BT1 مركبات األمريسيوم 

 فسفاتات األمونيوم

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1978-04-28 
*BT1 فسفاتات 

BT1 مركبات األمونيوم 

 فسفاتات الموليبدنوم

INIS: 1985-09-09; ETDE: 1985-10-11 
BT1 مركبات أوكسجينية 

BT1 مركبات الفسفور 

*BT1 مركبات الموليبدنوم 
RT فسفاتات 

 فسفاتات ثالثي الكريزيل

USE ثالثي كريزيل الفسفات 

 فسفاتات حمضية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-07-23 
USE فسفاتات 

 فسفاتاز حمضية

*BT1 آزات الفسفات 

 فسفاتاز قلوية

*BT1 آزات الفسفات 

 فسفتيدات

USE فسفوليبيد 

 فسفرة

*BT1 تألّق 

RT توهج الحق 

RT مواد متفسفرة 

 فسفو إينول بيروفات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-10-10 

USE فسفواينول البيروفات 

 فسفواينول البيروفات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-10-10 
UF فسفو إينول بيروفات 

RT إصطناع ضوئي 

RT استقالب 

RT اصطناع حيوي 

RT تفاعالت كيميائية 

RT ثنائي أكسيد الكربون 
RT قَْبط 

RT كربوهيدراتات 

 فسفوتات ديلكولين )الليستين(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-03-04 

USE ِلسيتينات 

 فسفوتيدات الغادولينيوم

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1976-08-25 
*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات الغادولينيوم 

 فسفودانيليت

1996-07-08 
USE فلزات الفسفات 

USE معادن اليورانيوم 

 فسفور

*BT1 المعادن 

 21فسفور 

*BT1 نظائر الفسفور 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 24فسفور 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-05-01 

*BT1 نظائر الفسفور 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 25فسفور 

2002-02-27 

*BT1 نظائر الفسفور 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 26فسفور 

INIS: 1983-09-01; ETDE: 1983-04-28 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفسفور 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى خفيفة 



 27فسفور  540 فسفيدات

 

 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 27فسفور 

1986-04-02 
*BT1 نظائر الفسفور 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 28فسفور 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفسفور 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 29فسفور 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفسفور 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 30فسفور 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 ورنظائر الفسف 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 31فسفور 

*BT1 نظائر الفسفور 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 32فسفور 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفسفور 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 33فسفور 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفسفور 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 34فسفور 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الفسفور 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 35فسفور 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الفسفور 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 36فسفور 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 سفورنظائر الف 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 37فسفور 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفسفور 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 38فسفور 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفسفور 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 39فسفور 

INIS: 1977-10-17; ETDE: 1977-08-09 
*BT1 نظائر الفسفور 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 40فسفور 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 

*BT1  ص المشعةناق  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفسفور 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 41فسفور 

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-02-11 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفسفور 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 42فسفور 

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-02-11 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفسفور 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 43فسفور 

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1989-10-16 

*BT1 نظائر الفسفور 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 44فسفور 

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1989-10-16 

*BT1 نظائر الفسفور 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 45فسفور 

INIS: 1990-04-19; ETDE: 1990-05-16 

*BT1 نظائر الفسفور 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 46فسفور 

INIS: 1990-04-19; ETDE: 1990-11-20 
*BT1 نظائر الفسفور 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 فسفور بلّوري عضوي

BT1 مواد متفسفرة 

RT أنتراِسن 
RT ستيلبن 

RT مكاشيف وميضية صلبة 

 فسفورات العضوية

1999-08-23 
BT1 مواد متفسفرة 

NT1 تنغستات الكالسيوم 

NT1 تنغستات الكدميوم 
NT1 كبريتيدات الكدميوم 

NT1 كيريتيدات الزنك 

NT1 يوديدات البوتاسيوم 
NT1 يوديدات السيزيوم 

NT1 يوديدات الصوديوم 

NT1 يوديدات الليتيوم 
RT جرمانات البزموت 

RT مكاشيف وميضية صلبة 

 فسفوريتات

*BT1 صخور فسفاتية 

RT فسفاتات 

RT فلزات الفسفات 

 فسفوكرياتين

*BT1 حموض أمينية 

*BT1 مركبات فسفور عضوية 

RT كرياتين 

 فسفوليبيد

1996-10-22 
UF سفالنيات 

UF فسفتيدات 

*BT1 إسترات 
*BT1 شحميات 

*BT1 مركبات فسفور عضوية 

NT1 سفنغوميلين 
NT1 كرديوليبين 

NT1 ِلسيتينات 

 فسفونات

1976-02-05 
*BT1 مركبات فسفور عضوية 

 فسفونات اتيل االيترون

2000-04-12 
USE مركبات كبريت عضوية 

USE مواد وقائية من اإلشعاع 

 فسفيتات

USE حمض الفسفوري 

 فسفيدات

1997-06-19 

BT1 بنيستيدات 

BT1 مركبات الفسفور 
NT1 50سبيكة نيكروبراز 

NT1 فسفات الروديوم 

NT1 فسفات الكوريوم 
NT1 فسفوتيدات الغادولينيوم 

NT1 فسفيدات  الهافنيوم 

NT1 فسفيدات اإلربيوم 
NT1 فسفيدات األلمنيوم 

NT1 فسفيدات األمريسيوم 

NT1 فسفيدات اإلنديوم 

NT1 فسفيدات األوسميوم 

NT1 فسفيدات اإليتربيوم 

NT1 فسفيدات اإليتريوم 
NT1 فسفيدات االوروبيوم 

NT1 فسفيدات البراسيوديميوم 
NT1 فسفيدات البركيليوم 

NT1 فسفيدات البريليوم 

NT1 فسفيدات البالتين 
NT1 فسفيدات البالّديوم 

NT1 فسفيدات البلوتونيوم 

NT1 دات البوتاسيومفسفي 
NT1 فسفيدات البور 

NT1 فسفيدات التربيوم 

NT1 فسفيدات التنتاليوم 
NT1 فسفيدات التنغستين 

NT1 فسفيدات التوريوم 

NT1 فسفيدات التوليوم 

NT1 فسفيدات التيتانيوم 

NT1 فسفيدات الجرمانيوم 

NT1 فسفيدات الحديد 
NT1 فسفيدات الديسبروسيوم 

NT1 فسفيدات الروتينيوم 

NT1 فسفيدات الزركونيوم 
NT1 فسفيدات الزنك 

NT1 فسفيدات الساماريوم 

NT1 فسفيدات السكانديوم 
NT1 فسفيدات السيريوم 

NT1 فسفيدات السيليسيوم 

NT1 فسفيدات الصوديوم 
NT1 فسفيدات الغاليوم 

NT1 فسفيدات الفاناديوم 

NT1 فسفيدات القصدير 
NT1 فسفيدات الكدميوم 

NT1 فسفيدات الكوبالت 

NT1 فسفيدات الالنتانوم 
NT1 فسفيدات الليتيوم 

NT1 فسفيدات المنغنيز 

NT1 فسفيدات الموليبدنوم 
NT1 فسفيدات النبتونيوم 

NT1 فسفيدات النحاس 

NT1 فسفيدات النيكل 
NT1 فسفيدات النيوبيوم 

NT1 فسفيدات الهولميوم 

NT1 فسفيدات اليورانيوم 



 فسفيدات  الهافنيوم 541 فسفينات

 

 

RT إضافات الفسفور 

 فسفيدات  الهافنيوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1979-02-23 
*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات الهافنيوم 

 فسفيدات اإلربيوم

INIS: 1981-08-06; ETDE: 1978-08-07 
*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات اإلربيوم 

 فسفيدات األلمنيوم

INIS: 1983-02-03; ETDE: 1980-02-11 

*BT1 فسفيدات 

BT1 مركبات األلمنيوم 

 فسفيدات األمريسيوم

2000-04-12 

*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات األمريسيوم 

 فسفيدات اإلنديوم

*BT1 فسفيدات 

BT1 مركبات اإلنديوم 

 فسفيدات األوسميوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-06-14 
*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات األوسميوم 

 فسفيدات اإليتربيوم

INIS: 1993-01-13; ETDE: 1992-09-14 

*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات اإليتربيوم 

 فسفيدات اإليتريوم

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1976-08-04 

*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات اإليتريوم 

 فسفيدات االوروبيوم

INIS: 1983-10-14; ETDE: 1977-11-28 

*BT1 فسفيدات 
*BT1 مركبات االوروبيوم 

 فسفيدات البراسيوديميوم

INIS: 1977-07-05; ETDE: 1975-11-28 

*BT1 فسفيدات 
*BT1 مركبات البراسيوديميوم 

 فسفيدات البركيليوم

INIS: 1996-07-16; ETDE: 1978-10-23 

*BT1 فسفيدات 
*BT1 مركبات البركيليوم 

 فسفيدات البريليوم

INIS: 1996-07-16; ETDE: 1977-06-02 

*BT1 فسفيدات 
*BT1 مركبات البريليوم 

 لبالتينفسفيدات ا

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1977-03-04 
*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات البالتين 

 فسفيدات البالّديوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-01 
*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات البالّديوم 

 فسفيدات البلوتونيوم

*BT1 فسفيدات 
*BT1 مركبات البلوتونيوم 

 فسفيدات البوتاسيوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1984-12-26 
*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات البوتاسيوم 

 فسفيدات البور

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1976-03-11 
*BT1 فسفيدات 

BT1 مركبات البور 

 فسفيدات التربيوم

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1976-08-04 
*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات التربيوم 

 فسفيدات التنتاليوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-09-14 
*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات التنتاليوم 

 فسفيدات التنغستين

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1976-07-07 
*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات التنغستين 

 فسفيدات التوريوم

*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات التوريوم 

 فسفيدات التوليوم

INIS: 1996-07-23; ETDE: 1975-11-28 
*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات التوليوم 

 فسفيدات التيتانيوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1985-12-13 
*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات التيتانيوم 

 فسفيدات الجرمانيوم

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1975-11-28 

*BT1 فسفيدات 

BT1 مركبات الجرمانيوم 

 فسفيدات الحديد

INIS: 1976-11-08; ETDE: 1975-10-01 

*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات الحديد 

 فسفيدات الديسبروسيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 

*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات الديسبروسيوم 

 فسفيدات الروتينيوم

1978-07-03 

*BT1 فسفيدات 
*BT1 مركبات الروتينيوم 

 فسفيدات الزركونيوم

*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات الزركونيوم 

 فسفيدات الزنك

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1975-12-16 

*BT1 فسفيدات 

BT1 مركبات الزنك 

 فسفيدات الساماريوم

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1979-05-25 

*BT1 فسفيدات 
*BT1 مركبات الساماريوم 

 فسفيدات السكانديوم

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1980-10-07 

*BT1 فسفيدات 
*BT1 مركبات السكانديوم 

 فسفيدات السيريوم

INIS: 1978-07-17; ETDE: 1976-12-15 

*BT1 فسفيدات 
*BT1 مركبات السيريوم 

 فسفيدات السيليسيوم

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1978-07-06 
*BT1 فسفيدات 

BT1 مركبات السيليسيوم 

 فسفيدات الصوديوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-12-26 
*BT1 سفيداتف 

*BT1 مركبات الصوديوم 

 فسفيدات الغاليوم

*BT1 فسفيدات 
BT1 مركبات الغاليوم 

 فسفيدات الفاناديوم

INIS: 1980-11-07; ETDE: 1979-04-11 

*BT1 فسفيدات 
*BT1 مركبات الفاناديوم 

 فسفيدات القصدير

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1975-11-11 

*BT1 فسفيدات 
BT1 مركبات القصدير 

 فسفيدات الكدميوم

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1975-09-11 
*BT1 فسفيدات 

BT1 مركبات الكدميوم 

 فسفيدات الكوبالت

INIS: 1977-07-05; ETDE: 1975-09-11 
*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات الكوبالت 

 فسفيدات الالنتانوم

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 
*BT1 فسفيدات 

*BT1 انوممركبات الالنت 

 فسفيدات الليتيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-12-26 

*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات الليتيوم 

 فسفيدات المنغنيز

INIS: 1980-11-07; ETDE: 1976-03-11 

*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات المنغنيز 

 فسفيدات الموليبدنوم

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1976-07-07 

*BT1 فسفيدات 

*BT1 الموليبدنوم مركبات 

 فسفيدات النبتونيوم

*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات النبتونيوم 

 فسفيدات النحاس

1991-09-16 

*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات النحاس 

 فسفيدات النيكل

INIS: 1976-01-27; ETDE: 1975-10-01 

*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات النيكل 

 فسفيدات النيوبيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-09-14 

*BT1 فسفيدات 
*BT1 مركبات النيوبيوم 

 فسفيدات الهولميوم

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1977-04-12 

*BT1 فسفيدات 
*BT1 مركبات الهولميوم 

 فسفيدات اليورانيوم

*BT1 فسفيدات 

*BT1 مركبات اليورانيوم 

 فسفينات

BT1 مركبات الفسفور 

NT1 أكاسيد الفسفين 
NT2 ل فسفينأكسيد ثالثي أوكتي 

NT2 أكسيد ثالثي بوتيل الفسفين 

NT2 أكسيد ثالثي فنيل  فسفين 
NT2  )أوكتيل )فينيل- n ،n  ثنائي إيزوبوتيل

 كاربامويل متيل أكسيد الفسفين

NT1 ثالثي فينيل الفوسفين 
RT مبيدات اآلفات 

RT مركبات فسفور عضوية 

RT مكافحة اآلفات 



 فسيفسائية 542 رياضياتي فضاء

 

 

RT هدريدات الفسفور 

 فسيفسائية

NT1 تَعايُش 
NT1 َخْيمرات 

NT2 ِسجامات إشعاعية 

RT تأثيرات جينية 
RT طفرات 

 فصة

*BT1 قَْرنيّات 

 فصل اإللكترون

RT تأيّن 

RT فقد إلكتروني 

 فصل العمود )ميكانيك الموائع(

INIS: 1990-12-07; ETDE: 2002-06-13 
USE عملية التكّهف 

 فصل العمود )نظائر(

INIS: 1990-12-07; ETDE: 2002-06-13 

USE فصل النظائر 

 فصل الكربون

2004-01-14 

UF )تنحية )أكاسيد الكربون 

*BT1 ضبط تلوث الهواء 
BT1 عمليات الفصل 

RT ثنائي أكسيد الكربون 
RT  حقلweyburn  

RT طرح الكربون 

RT عملية احتراق وقود بوجود أكسجين 
RT غازات الدفيئة 

RT مصارف الكربون 

 فصل النظائر

UF )تخصيب )نظائري 
UF )تخصيب )يورانيوم 

UF تخصيب اليورانيوم 

UF تخصيب نظيري 
UF )فصل العمود )نظائر 

UF فصل نظائري 

UF )نضوب )النظائر 
BT1 عمليات الفصل 

NT1 طريقة فوهة الفصل 

NT1 عملية انتشار غازية 
NT1 عملية درجة حرارة مزدوجة 

NT1 فصل النظائر الكهرمغنطيسي 

NT1 ر بالليزرفصل النظائ 
NT1 نبذ الغاز 

RT أجهزة فصل النظائر الكهرمغنطيسية 

RT انتثار حراري 
RT تخصيب 

RT فارزات نظيرية 

RT منشآت الماء الثقيل 
RT مواد مخصبة بالنظائر 

RT مولدات نظائر مشعة 

RT نابذات بالزمية 
RT نابذات فائقة السرعة 

RT نَْبذ 

RT نظائر 
RT نوابذ غازية 

 فصل النظائر الكهرمغنطيسي

1975-09-25 
*BT1 فصل النظائر 

RT أجهزة فصل النظائر الكهرمغنطيسية 

 فصل النظائر بالليزر

UF mlis 
UF عمليات سيلكس 

UF فصل نظائر البخار الذري بواسطة الليزر 

*BT1 فصل النظائر 
RT ليزرات 

 فصل بالتجميد

BT1 عمليات الفصل 

RT إزالة الملوحة 
RT 0273-0065جات الحرارة مجال در 

RT معالجة النفايات 

 فصل بالرغوة

BT1 عمليات الفصل 
RT تعويم 

RT رغوات 

 فصل كهراكدي

1994-06-27 
BT1 عمليات الفصل 

 فصل لمواد الثقيلة

INIS: 1992-07-20; ETDE: 1979-12-10 

BT1 عمليات الفصل 
NT1 عملية فصل أوتيسكا 

RT تحضير الفحم 
RT تنظيف 

RT َغسل 

 فصل مسبق

BT1 تفكك 

 فصل نظائر البخار الذري بواسطة الليزر

2001-03-06 

USE فصل النظائر بالليزر 

 فصل نظائري

USE فصل النظائر 

 فصول

RT تغيّرات فصلية 

RT تنشيط بالبرد 
RT طقس 

RT علم األرصاد الجوية 

RT مناخات 
RT هطوالت جوية 

 فصيلة الحوذانيات

UF حْوذان 

UF حْوذان 
UF يونِدْلفين 

UF َكَرْويا 

UF  ّنيغال 
*BT1 صف المغنوليّات 

 فصيلة وردية

INIS: 1992-01-13; ETDE: 1989-06-05 
*BT1 صف المغنوليّات 

NT1 فريز 

RT أشجار توت العليق 
RT تفاح 

RT خوخ 

RT دُّراق 
RT كرز 

RT كمثرى 

RT مشمش 

 فضاء

NT1 فضاء بين المجري 

NT1 فضاء بين كوكبي 

NT1 فضاء بين نجمي 
NT1 فضاء حولي 

NT2 تشكيلة سوارية 

NT1 فضاء خارج الخاليا 
NT1 فضاء رياضياتي 

NT2  فضاءde sitter 

NT2  فضاءde sitter  المضاد 
NT2 فضاء الطور 

NT2 فضاء باناخ 

NT3 فضاء ِهْلبرت 
NT2 فضاء ريمان 

NT3 فضاء إقليدي 

NT2 فضاء ِمنكوفسكي 

NT2 فضاء هاوسدورف 

RT طيران فضائي 

RT مركبات فضائية 

 DE SITTERفضاء 

2007-08-13 

*BT1 فضاء رياضياتي 
RT زمر لورنتز 

RT زمرة دي سيتر 

RT زمكان 
RT نظرية األوتار 

RT نظرية األوتار الفائقة 

 المضاد  DE SITTERفضاء 

2007-08-13 
*BT1 فضاء رياضياتي 

RT زمر لورنتز 

RT  زمرةde sitter المضادة 
RT زمكان 

RT نظرية األوتار 

RT نظرية األوتار الفائقة 

 فضاء إقليدي

UF نظرية الحقل الكمومي اإلقليدي 

*BT1 فضاء ريمان 

 فضاء الطور

*BT1 فضاء رياضياتي 

RT جواذب 

RT دورة حدية 

RT رسم بياني موشوري 

RT رياضيات 

RT فرضيات طاقية 
RT مبرهنة ليوفيل 

RT مخطط داليتز 

 فضاء باناخ

*BT1 فضاء رياضياتي 
NT1 فضاء ِهْلبرت 

RT متجهات 

 فضاء بين المجري

BT1 فضاء 
RT العالم 

RT مادة المضيئة 

 فضاء بين كوكبي

BT1 فضاء 

RT حقول مغنطيسية بين كوكبية 

RT ضوء بروجي 
RT منظومة شمسية 

RT هالة أرضية 

 فضاء بين نجمي

BT1 فضاء 
RT تنامي نجمي 

RT حقول مغنطيسية بين نجمية 

RT درب التبانة 
RT غازات كونية 

RT غبار كوني 

 فضاء حولي

BT1 تشكيلة 
BT1 فضاء 

NT1 تشكيلة سوارية 

RT أساور 

 فضاء خارج الخاليا

1999-10-11 

BT1 فضاء 
RT حجرات 

RT وذمة 

 فضاء رياضياتي

BT1 فضاء 
NT1  فضاءde sitter 

NT1  فضاءde sitter  المضاد 

NT1 فضاء الطور 
NT1 فضاء باناخ 

NT2 ضاء ِهْلبرتف 

NT1 فضاء ريمان 
NT2 فضاء إقليدي 

NT1 فضاء ِمنكوفسكي 

NT1 فضاء هاوسدورف 
RT تابعية فضائية 

RT  ّتحليل دالي 

RT تمثيل فوك 
RT جيوديزيات 

RT رياضيات 

RT زمكان 
RT متريات 

RT متنوعات رياضياتية 

RT نظرية الرسم البياني 



 فضاء ريمان 543 120فضة 

 

 

RT نظرية الشواش 

RT نظرية القياس 
RT هندسة تفاضلية 

RT هندسة لوباتشفسكي 

 فضاء ريمان

1997-08-20 
UF تنسور تقّوس ريمان 

UF كرة ريمان 

UF مترية ريمان 
UF متعددات طيات ريمان 

UF هندسة ريمان 

*BT1 فضاء رياضياتي 
NT1 فضاء إقليدي 

RT إحداثيات منحنية 

RT تنسور ريتشي 
RT عات ملساء  متنّوِ

 فضاء شفارتزشيلد

USE فارتزشيلدقياس ش 

 فضاء لوباتشفسكي

USE هندسة لوباتشفسكي 

نكوفسكي  فضاء مِّ

*BT1 فضاء رياضياتي 

RT تحويالت لورنتز 
RT مخروط الضوء 

RT نظرية النسبية 

 فضاء هاوسدورف

*BT1 فضاء رياضياتي 

ْلبرت  فضاء هِّ

*BT1 فضاء باناخ 

 فضاالت المعالجة

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1977-03-04 
*BT1 منتوجات متبقية 

RT معالجة الركاز 

RT نُفايات مشعّة 

 فُضاالت زراعية

INIS: 1991-12-11; ETDE: 1980-06-06 

USE نفايات زراعية 

 فضاالت منجمية

INIS: 1981-02-27; ETDE: 2002-03-28 

USE منتوجات متبقية 

 فضاالت نفطية

1992-04-01 
UF أسفلت سائل 

UF بقايا نفط 

UF زيوت متبقّية 

UF فُضالة نفطية 

*BT1 مجزءات نفطية 

RT أسفلت الطرقات 
RT  ٍوقود متبق 

 فُضالة نفطية

INIS: 1992-04-02; ETDE: 1976-01-23 

USE فضاالت نفطية 

 فضة

*BT1 عناصر انتقالية 

 100فضة 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 101فضة 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 فردية -ى زوجية نو 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 102فضة 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 103فضة 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الفضة 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 104فضة 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفضة 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 105فضة 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 لداخلي المشعةنظائر التحول ا 

*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 106فضة 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 107فضة 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الفضة 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 رها ثوانينظائر مشعة عم 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 108فضة 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 ر مشعة عمرها سنواتنظائ 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 109فضة 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 110فضة 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 111فضة 

*BT1  شعةناقص الم  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 112فضة 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 113فضة 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 114فضة 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 115فضة 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفضة 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 مشعة عمرها دقائق نظائر 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 116فضة 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفضة 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 117فضة 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 118فضة 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 119فضة 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 120فضة 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 



 121فضة  544 فطور سّكرية

 

 

*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 121فضة 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفضة 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  ةفردي -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 122فضة 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 123فضة 

INIS: 1976-07-30; ETDE: 1976-04-19 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 فضةنظائر ال 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 124فضة 

2008-01-16 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفضة 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 125فضة 

2008-01-16 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 126فضة 

2008-01-16 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 وى كتلها متوسطةن 

 127فضة 

2008-01-16 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 128فضة 

2008-01-16 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 129فضة 

2008-01-16 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 130فضة 

2008-01-16 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 93فضة 

2008-01-16 

*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 94فضة 

2002-08-13 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 95فضة 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1983-10-11 

*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 كترونينظائر مشعة ذات األسر اإلل 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 96فضة 

1982-06-09 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفضة 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 97فضة 

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1979-03-28 

*BT1 نظائر الفضة 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 98فضة 

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1979-03-28 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفضة 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 99فضة 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الفضة 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1  اإللكترونينظائر مشعة ذات األسر 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 فضة ألمانية

1996-06-28 

USE سبائك الزنك 
USE سبائك النحاس القاعدية 

USE سبائك النيكل 

 فُْطر

*BT1 فطور 

 فطر التفحم

BT1 طفيليات 

*BT1 فطريات حقيقية 

RT حبوب 

 فُطر مغزليّ 

BT1 طفيليات 

*BT1 فطريات حقيقية 

 فطريات حقيقية

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1988-12-20 
UF )بليّكوالريا )جنس من الفطور المرضية 

UF تيالفيا 

UF دبوسيات 
UF فيكوماسيسات 

*BT1 فطور 

NT1 أَسبيرجيلَّس 
NT1 أشنات 

NT1 بنسليوم 

NT1 تريكوِدرما 
NT2 ديتريكوِدرما فيري 

NT1 خمائر 

NT2 توريوال 
NT2 فطور سّكرية 

NT3 سكارومايسيس سرفيسي 

NT2 ة  ُمبيضَّ
NT1 )رهيزوبس )جنس من الفطريات 

NT1 غة  عصيباء ُمبوَّ

NT1 َعفَن 
NT1 فطر التفحم 

NT1  ّفُطر مغزلي 

NT1 فطريات دعامية 

 فطريات دعامية

INIS: 1991-12-16; ETDE: 1979-03-29 

*BT1 فطريات حقيقية 

 فطور

*BT1 أمراض ُفطرية 

RT فطور 

 فطور

1997-06-19 
UF عفونة 

BT1 نباتات 

NT1 بوليبورس فرسيكولور 
NT1 فُْطر 

NT1 فطريات حقيقية 

NT2 أَسبيرجيلَّس 
NT2 أشنات 

NT2 بنسليوم 

NT2 تريكوِدرما 
NT3 تريكوِدرما فيريدي 

NT2 خمائر 

NT3 توريوال 
NT3 فطور سّكرية 

NT4 سكارومايسيس سرفيسي 

NT3 ة  ُمبيضَّ
NT2 )رهيزوبس )جنس من الفطريات 

NT2 غة  عصيباء ُمبوَّ
NT2 َعفَن 

NT2 فطر التفحم 

NT2  ّفُطر مغزلي 
NT2 فطريات دعامية 

NT1 فطور مخاطية 

NT1 )فيزاروم )جنس من الفطريات النفاخية 
RT أبواغ 

RT أمراض ُفطرية 

RT َسْعفة 
RT سموم فطرية 

RT طفيليات 

RT فطور 
RT فطور جذرية 

RT كونيديا 

RT لَقاحات 
RT مبيدات فطرية 

RT ممتّزات حيوية 

RT ُمْمرضات 
RT مْيسيليوم 

 فطور جذرية

INIS: 1999-10-21; ETDE: 1977-06-02 

BT1 تكافل 
RT أشجار السنط الكاذب 

RT فرانكيا 

RT فطور 

 فطور سّكرية

*BT1 خمائر 



 فطور ِشعَّيَّة حرارية 545 فقد المبّرد

 

 

NT1 سكارومايسيس سرفيسي 

عَّيَّة حرارية  فطور شِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-29 
*BT1 بكتريا 

RT حلمهة إنزيمية 

 فطور عقدية

*BT1 بكتريا 
RT ستربتوميسين 

 فطور مخاطية

USE فطور مخاطية 

 فطور مخاطية

UF فطور مخاطية 

*BT1 فطور 

 فعالية المهّدئ

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT مهدئات 

 فعالية بيولوجية نسبية

UF سبيةفعالية بيولوجية ن 

RT تأثيرات إشعاعية 
RT تأثيرات شعاعية بيولوجية 

RT معامل الجودة 

RT نسبة تغويز األكسجين 
RT نقل الطاقة الخطي 

RT نوعية اإلشعاع 

 فعالية بيولوجية نسبية

USE فعالية بيولوجية نسبية 

 فعالية ترمودينامية

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-01 

UF معامل النشاط 
UF نشاط كيميائي 

RT ترموديناميك 

RT تفاعالت كيميائية 
RT توازن 

RT دراسات الطور 

RT نسبة التركيز 

 فعالية قضيب التحكم

USE كفاءات قضبان التحكم 

 فعل إثباتي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-09-22 
USE برنامج األداء اإليجابي في الواليات المتحدة 

 فعل إصالحي

INIS: 1985-04-23; ETDE: 1984-06-29 

UF إعادة تأهيل الموقع 
SF إعادة تأهيل المواقع المنجمية 

NT1 مداواة حيوية 

RT إزالة تلوث 
RT إعادة تأهيل األرض 

RT إيقاف نهائي للتشغيل 

RT ث  تلوُّ
RT توهين طبيعي 

RT جرعات إشعاعية 

RT منتوجات متبقية 
RT موارد مالية فائضة في الواليات المتحدة 

RT مواقع الحقل األسمر 

RT مواقع مهجورة 
RT هندسة بيئية 

RT وقاية من اإلشعاع 

 فقاريّات

UF َحْبليَّات 

BT1 حيوانات 

NT1 أسماك 

NT2 أسماك أندرومية 

NT3 سلمون 

NT3 سمك القاروس 
NT2 حنكليس 

NT2 سمك الترويت 

NT2 سمك التونة 
NT2  ّسمك القد 

NT2 سمك ذهبي 

NT2 سمك موسى 
NT2 الرأس السمين ِمنّوه  ذو 

NT1 برمائيات 

NT2 سلمندرات 
NT3 تريتورس 

NT2 ضفادع 

NT2 ضفادع الجبل 
NT1 ثدييّات 

NT2 أرانب 

NT2 ثعالب 
NT2 جرابيّات 

NT2 َحمير الحمل 

NT2 حوتيات 
NT2 خفافيش 

NT2 خنزير 

NT3 خنزير منمنم 
NT2 خيول 

NT2 دببة 

NT2 ذئاب 
NT2 رئيسات 

NT3 َرُجل 

NT4 أطفال 
NT5 أطفال 

NT4 رجال 

NT4 كبار السن 
NT4 نسوة 

NT3 قرود 

NT4 ربّاح 
NT4 ماكاكس 

NT3 قرود 

NT2 َزبابات 
NT2 زعنفيات األقدام 

NT2 قطط 

NT2 قوارض 
NT3 جرذان 

NT3 خنازير الماء 

NT3 سناجيب 

NT3 فئران الحقل 

NT3 فِثران 

NT4 فئران منقولة الجينات 
NT3 كالب البراري 

NT3 همسترات 

NT3 )يرابيع )جمع يربوع 
NT2 قيّوط 

NT2 كالب 

NT3 بيجل 
NT2 كالب الماء 

NT2 مجترات 

NT3 أيِّل 
NT3 جاموس 

NT3 ِجمال 
NT3 غنم 

NT3 المات 

NT3 ماشية 

NT4 أبقار 

NT4 عجول 

NT3 ماعز 
NT1 زواحف 

NT2 أفاعي 

NT2 تماسيح 
NT2 سالحف 

NT2 عظاءات 

NT1 طيور 
NT2 حمام 

NT2 طير 

NT3  ّإِوز 
NT3  ّبَط 

NT3 دجاج 

 فقاعات

RT إظهارالجريان للعيان 

RT بثرات 

RT تهوية 

RT رغوات 
RT فراغات 

RT كشف الغليان 

 فقد

UF تدوير ضائع 

NT1 ضياعات الجسيمات 

NT1 فقد الطاقة 
NT2 فقد االسترخاء 

NT2 فقد في التيار المتناوب 

NT2 فقدان حراري 
NT2 فواقد االستطاعة 

NT1 فقدانات صبغية 

RT إدارة المواد النووية 
RT توازن المادة 

RT ضمانات 

RT مادة غير محسوبة لـ 
RT محاسبة 

RT مخزونات 

 فقد إلكتروني

RT أجهزة تعرية الحزمة 
RT تأيّن 

RT تبادل الشحنة 

RT حاالت الشحنة 
RT فصل اإللكترون 

 فقد االسترخاء

*BT1 فقد الطاقة 

RT استرخاء 
RT ثنائيات القطب 

RT يةخواص كهرنافذ 

 فقد التأيّن

USE فقد الطاقة 

 فقد التدفق

*BT1 حوادث المفاعالت 

RT سدّ الجريان 
RT فقد المبّرد 

 فقد الطاقة

UF )انحطاط )طاقة 

UF تبديد الطاقة 
UF ضياعات أومية بالزمية 

UF فقد التأيّن 

SF تبدد حراري 
SF توضع الطاقة 

BT1 فقد 
NT1 فقد االسترخاء 

NT1 فقد في التيار المتناوب 

NT1 فقدان حراري 
NT1 فواقد االستطاعة 

RT إشعاعات مؤيِّنة 

RT احتكاك 
RT انتشار عشوائي 

RT بطاءات 

RT تأثيرات إشعاعية 
RT تأرجحات النداو 

RT تأيّن 

RT تباطؤ 
RT تخامد 

RT توهين 

RT ضياعات الجسيمات 
RT طول اإلشعاع 

RT قوة اإليقاف 

RT قياس جرعة مكروي 
RT ماصات الصدمات 

RT ىمد 

RT مشتعل 
RT معامل التبدد 

RT منحني براغ 

RT نقل الطاقة الخطي 
RT نوعية اإلشعاع 

 فقد الكتلة

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-03-28 

SEE رياح نجمية 
SEE نقل كتلي 

 فقد المبّرد

UF حادث فْقد المبّرد 
*BT1 حوادث المفاعالت 

RT انخفاض مفاجئ في الضغط 

RT فقد التدفق 
RT دات  مبّرِ

RT منظومات تبريد المفاعل 

RT منظومات ترذيذ القلب 
RT منظومات غمر القلب 
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 فقد النهايات

INIS: 1982-11-29; ETDE: 2002-06-13 
USE مفاعيل النهايات 

 فقد في التيار المتناوب

1982-11-29 

*BT1 فقد الطاقة 
RT موصلية فائقة 

 فقدان حراري

INIS: 1976-02-05; ETDE: 1975-08-19 

*BT1 فقد الطاقة 
*BT1 نقل الحرارة 

RT تجهيزات االسترداد الحراري 
RT تصوير حراري باألشعة تحت الحمراء 

RT جسور حرارية 

RT معامل التبدد 

 فقدان في الخط

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 

USE خطوط نقل الطاقة الكهربائية 

USE فواقد االستطاعة 

 فقدانات صبغية

INIS: 1976-05-05; ETDE: 1976-06-07 

BT1 فقد 

RT تأثيرات إشعاعية جينية 
RT صبغيات 

 فقر األرومات الضخمة الدموي

*BT1 أنواع فقر الدم 
RT كريات حمراء 

ْنجلي  فقر الدم المِّ

INIS: 1982-12-07; ETDE: 1981-01-30 

*BT1 أنواع فقر الدم 
RT أمراض وراثية 

RT كريات حمراء 

 فقر دم خبيث

USE أنواع فقر الدم 

 فقر دم ال تَنَسُّجي

USE أنواع فقر الدم 

 فقراء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-05 
USE مجموعات الدخل المنخفض 

 فقرات

UF )أقراص )بين الفقرات 

UF أقراص بين الفقرات 
UF شوكة 

*BT1 هيكل عظمي 

RT التهاب الفقار 

RT نخاع شوكي 

 فُْقمات )ثدييات(

INIS: 1993-05-04; ETDE: 1982-02-08 
USE زعنفيات األقدام 

 فك انضغاط األطياف

*BT1 معالجة البيانات 

RT طيوف نترونية 

 فك سفلي

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-03-28 

USE   فك 

 فك  

UF )أسناخ )سنية 
UF فك سفلي 

*BT1 ُجْمُجمة 

RT أسنان 

 فالجيل

USE متروتيدازول 

 فالحة

INIS: 1999-03-02; ETDE: 1977-12-22 
RT تقنيات الفالحة 

RT زراعة 

RT محاصيل 

 فالحة الحدائق

INIS: 1999-12-31; ETDE: 1979-03-29 
RT زراعة 

RT علم البستنة 

RT نشاطات وقت الفراغ 

 فالحة النبات

INIS: 1981-08-31; ETDE: 1981-09-22 

USE تقنيات الفالحة 

 فالفنودات

ETDE: 1975-09-11 
USE أشباه الفالفونات 

 فالفونات

1996-06-28 
UF هسبريدين 

*BT1 أشباه الفالفونات 

NT1 كَرَستين 

NT1 مورين 

 فالفينات

*BT1 أكريدينات 

*BT1 أمينات 
NT1 أكريفالفين 

NT1 بروفالفين 

 فالفينات

USE إيزوألوكساذينات 

 فاليب

INIS: 1975-08-20; ETDE: 1975-10-01 

*BT1 أمالح مصهورة 
RT بطانات ولودة 

RT جدران مفاعل نووي حراري 

RT فلوريدات البريليوم 
RT فلوريدات الليتيوم 

 فَلَتان )حادث مفاعل(

USE سورات طاقية 

 فلز كزينوتايم

*BT1 فلزات الفسفات 
RT بغماتيتات 

RT غرانيت 
RT فسفات اإليتريوم 

 فلزات

UF معادن الرصاص 

UF معادن الصوديوم 
UF معادن الفاناديوم 

UF معادن عنصرية 

NT1 ألماسات 
NT1 بيروفسكيتات 

NT2 بروفسكيت 

NT1 بيروكلور 
NT1 رمال سود 

NT1 غرافيت 

NT1 فلزات الفسفات 
NT2 أباتيتات 

NT2 أوتونيت 

NT2 توربرنيت 
NT2 ساليئيت 

NT2 فلز كزينوتايم 

NT2 مونازيت 
NT2 ننجوئيت 

NT1 فلزات كربوناتية 

NT2 أراغونيت 
NT2 أنكريت 

NT2 ترونا 

NT2 داوسونيت 

NT2 دولوميت 

NT2 ديدريشيت 

NT2 سيدريت 
NT2 شورتيت 

NT2 كلسيت 

NT2 ناكوليت 
NT1 معادن السيليكيت 

NT2 أالنيت 

NT2 إلفاييت 
NT2 ألفيت 

NT2 )أمفيبول )معدن 

NT3 هورنبلند 

NT2 إنستاتيت 
NT2 أوليفين 

NT2 إيبيدوتات 

NT2 إيكانيت 
NT2 بتاليت 

NT2 بريل 

NT2 بوليوسيت 
NT2 بيروفيلليت 

NT2 تورمالين 

NT2 توريت 
NT3 جينينجيت 

NT2 تيتانيت 

NT2 ديوبسيد 
NT2 رانكويليت 

NT2 زركون 

NT2 زيوليتات 
NT3 فوجاسيت 

NT3 )كلينو بتيلوليت )سليكات ألومينية مائية 

NT3 لومونتيت 
NT3 موردنيت 

NT3 هوالنديت 

NT3 وايراكيت 
NT2 سربنتين 

NT2 سكودوسكيت 

NT2 سليكات الرصاص 
NT2 سوديئيت 

NT2 طلق 

NT2 غارنتات 
NT2 غضار 

NT3 أتابولجيت 

NT3 إلّيت 
NT3 بنتونيت 

NT3 تربة القّصار 

NT3 تعاظم الغضار 

NT3 سبيوليت 

NT3 سمكتيت 

NT3 غضار اوبالي 
NT3 كاؤلين 

NT3 )كلينو بتيلوليت )سليكات ألومينية مائية 

NT3 مونتموريلّونيت 
NT2 فريياليت 

NT2 فلزات الكلوريت 

NT2 فلسبارات 
NT3 أنورتيت 

NT3 أورتوكالز 

NT2 كاؤلينيت 
NT2 كاينوسيت 

NT2 كريستوباليت 
NT2 كوفينيت 

NT2 الفنيت 

NT2 لوفوزيريت 

NT2 ماكنتوشيت 

NT2 ميتالنديت 

NT2 ميزودياليت 
NT2 ميكا 

NT3 بيوتيت 

NT3 فرميكوليت 
NT3 موسكوفيت 

NT2 هدروتوريت 

NT2 هدنبرجيت 
NT2 هلفيت 

NT2 يوراثوريت 

NT2 يورانوفان 
NT1 معادن الهاليدات 

NT2 فلوريت 

NT2 كرنليت 
NT2 هاليدات 

NT1 معادن سلفيدية 

NT2 بيروتيت 
NT3 ترويليت 

NT2 بيريت 

NT2 )غالينا )كبريتيد الرصاص 
NT2 كلكوبيريت 

NT2 مركزيت 

NT1 معادن كبريتاتية 
NT2 ألونيت 

NT2 أنهيدريت 

NT2 باريت 
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NT2 جص 

NT2 متعدد الهاليت 
NT1 معادن مشعة 

NT2 بادلئيت 

NT2 باسكويت 
NT2 روتيل 

NT2 فرسميت 

NT2 فلزات التوريوم 
NT3 أالنيت 

NT3 إيكانيت 

NT3 )باستنسيت  )أكسيد الثوريوم 
NT3 برانريت 

NT3 تكوليت 

NT3 توريانيت 
NT3 توريت 

NT4 جينينجيت 

NT3 فريياليت 
NT3 لودو شنيكيت 

NT3 ليندوشيت 

NT3 ماكنتوشيت 
NT3 مونازيت 

NT3 ميتالنديت 

NT3 نيجيت 
NT3 هدروتوريت 

NT3 يوراثوريت 

NT2 كاينوسيت 
NT2 كورفوزيت 

NT2 معادن اليورانيوم 

NT3 أسود اليوارنيوم 
NT3 أكاسيد معدنية 

NT3 إلسورثايت 

NT3 أوتونيت 
NT3 إيانتينيت 

NT3 إيكانيت 

NT3  شويبيت -بارا 

NT3 باّسيت 

NT3 برانريت 

NT3 بيكرليت 
NT3 بيليتيت 

NT3 تكوليت 

NT3 توربرنيت 
NT3 توريانيت 

NT3 تيويامونيت 

NT3 جالمائيت 
NT3 ديدريشيت 

NT3 ديونيدتيت 

NT3 رانكويليت 
NT3 روفيت 

NT3 سابوغاليت 
NT3 ساليئيت 

NT3 سكودوسكيت 

NT3 سنجيريت 

NT3 سوديئيت 

NT3 شويبيت 

NT3 غازتونيت 
NT3 غيلمينيت 

NT3 فرغانيت 

NT3 فورمارييريت 
NT3 فيزوفيانيت 

NT3 كرنوتيت 

NT3 كالركييت 
NT3 كهرليت 

NT3 كوفينيت 

NT3 كيرشهايمريت 
NT3 لودو شنيكيت 

NT3 ماكنتوشيت 

NT3 موكيتزوميت 
NT3 مونتروزيت 

NT3 ناترو أوتونيت 

NT3 ننجوئيت 
NT3 نوفاكسيت 

NT3 نيجيت 

NT3 هاليمونديت 
NT3 هاينريشيت 

NT3 يوراثوريت 

NT3 يورانوفان 
NT3 يورانيتات 

NT4 بتشبلند 

NT4 بروجريت 

NT2 ميالنوفناديت 

NT1 مواد أكسيدية 
NT2 أسود اليوارنيوم 

NT2 أكاسيد معدنية 

NT2 إلسورثايت 
NT2 إلمنيت 

NT2 إيانتينيت 

NT2 بادلئيت 
NT2  شويبيت -بارا 

NT2 )باستنسيت  )أكسيد الثوريوم 

NT2 باسكويت 
NT2 برانريت 

NT2 بروفسكيت 

NT2 بيكرليت 
NT2 بيليتيت 

NT2 تابيوليت 

NT2 تنتاليت 
NT2 توريانيت 

NT2 تيويامونيت 

NT2 جبسيت 
NT2 روتيل 

NT2 روفيت 

NT2 زركونوليت 
NT2 سبينالت 

NT2 ستيشوفيت 

NT2 سنجيريت 
NT2 سيليكا 

NT3 أوباالت 

NT2 شويبيت 
NT2 غارنتات حديدية 

NT2 غوتيت 

NT2 غيلمينيت 
NT2 فرغانيت 

NT2 كاؤلين 

NT2 كريزوبريل 

NT2 كريستوباليت 

NT2 كالركييت 

NT2 كهرليت 
NT2 كوارتز 

NT2 كورفوزيت 

NT2 كورندوم 
NT3 صفير 

NT3 ياقوت 

NT2 كيرشهايمريت 
NT2 لودو شنيكيت 

NT2 ليمونيت 

NT2 ليندوشيت 
NT2 مَريغنسيت 

NT2 َمغنتيت 
NT2 موكيتزوميت 

NT2 موليت 

NT2 ميالنوفناديت 

NT2 نوجيزاواليت 

NT2 نوردسترانديت 

NT2 نوفاكسيت 
NT2 نيجيت 

NT2 هاليمونديت 

NT2 هاينريشيت 
NT2 هولنديت 

NT2 هيماتيت 

NT2 ولفراميت 
NT2 يورانيتات 

NT3 بتشبلند 

NT3 بروجريت 
RT أركزة 

RT تغيير الموضع 

RT تكتيتات 
RT توربانيت 

RT حالة متدّركة 

RT درنات صخرية 
RT صخور 

RT علم الفلزات 

RT مقياسية الضغط الجيولوجي 
RT مواد بيئية 

RT موارد معدنية 

 فلزات التوريوم

1996-11-13 
UF أشينيت 

UF توروغّميت 

UF ستينستروبين 
UF سريانيت 

UF هوتونيت 

UF يوترياليت 
UF يورانوثوريانيت 

*BT1 معادن مشعة 

NT1 أالنيت 
NT1 إيكانيت 

NT1 )باستنسيت  )أكسيد الثوريوم 

NT1 برانريت 
NT1 تكوليت 

NT1 توريانيت 

NT1 توريت 
NT2 جينينجيت 

NT1 فريياليت 

NT1 لودو شنيكيت 
NT1 ليندوشيت 

NT1 ماكنتوشيت 

NT1 مونازيت 
NT1 ميتالنديت 

NT1 نيجيت 

NT1 هدروتوريت 
NT1 يوراثوريت 

RT أكاسيد التوريوم 

RT سليكات التوريوم 
RT فسفات التوريوم 

 فلزات الفسفات

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1982-05-12 

UF بارسونسيت 
UF دومونتيت 

UF ستينستروبين 

UF فسفودانيليت 
UF فلورنسيت 

UF ليرمونتوفيت 

UF يورانوسيرسيت 
BT1 فلزات 

NT1 أباتيتات 
NT1 أوتونيت 

NT1 توربرنيت 

NT1 ساليئيت 
NT1 فلز كزينوتايم 

NT1 مونازيت 

NT1 ننجوئيت 
RT صخور فسفاتية 

RT فسفات اإليتريوم 

RT فسفات الباريوم 
RT فسفات الرصاص 

RT فسفات السيريوم 

RT فسفات المغنيزيوم 
RT فسفات النحاس 

RT فسفات اليورانيوم 

RT فسفاتات األلمنيوم 
RT فسفوريتات 

 فلزات الكلوريت

UF )كلوريتات )فلزات 

*BT1 معادن السيليكيت 

 فلزات كربوناتية

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1982-05-12 

UF نيتأندرسو 

UF بيلييت 
UF روذرفورديت 

UF شاربيت 
UF شروكينجريت 

UF كورديليت 

UF ليبيجيت 
BT1 فلزات 

NT1 أراغونيت 

NT1 أنكريت 
NT1 ترونا 

NT1 داوسونيت 

NT1 دولوميت 
NT1 ديدريشيت 

NT1 سيدريت 

NT1 شورتيت 
NT1 كلسيت 

NT1 ناكوليت 
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RT غضاريات صفحية 

RT كربونات الحديد 
RT كربونات السيريوم 

RT كربونات الصوديوم 

RT كربونات الكالسيوم 
RT كربونات الالنتانوم 

RT كربونات المغنيزيوم 

RT كربونات المنغنيز 
RT كربونات اليورانيوم 

 فلزي

2014-03-28 

نسبة لجسم سماوي يتكون من عناصر كيميائية غير 
 الهيدروجين والهليوم.

RT تركيب كيميائي 

RT تطور نجمي 
RT كيمياء كونية 

 سباراتفل

UF )ألبيت )معدن 

UF ميكروكلين 
*BT1 معادن السيليكيت 

NT1 أنورتيت 

NT1 أورتوكالز 
RT أبليتات 

RT أنورتوسيت 
RT بازلت 

RT بغماتيتات 

RT ريوليت 
RT سيانيتات 

RT غابرو 

RT غرانوديوريت 
RT غرانيت 

RT غضاريات صفحية 

RT مونزونيت كوارتزي 

 فلطية

USE كمون كهربائي 

 فلطيةمفتوحة الدارة

2006-01-19 

USE كمون كهربائي 

 فلقات روشي

USE متساويات كمون روشي 

 فلك

UF علم فلك النترينو 
NT1 علم الفلك الراديوي 

NT1 علم الفلك الغاماوي 

RT فيزياء فلكية 
RT كسوف 

RT نجوم 

 فلكنة

RT مطاطيات 
RT معالجة 

RT ممرونات مفلكنة 

 فلنجات

RT وصالت 

 فلور

UF فلوريدات الفلور 

*BT1 هالوجينات 

 14فلور 

*BT1 نظائر الفلور 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 15فلور 

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-09-11 
*BT1 نظائر الفلور 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 16فلور 

*BT1 ورنظائر الفل 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 17فلور 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الفلور 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 18فلور 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفلور 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 19فلور 

*BT1 نظائر الفلور 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

RT  19تفاعالت فلور 

 20فلور 

*BT1  ص المشعةناق  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الفلور 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 21فلور 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفلور 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 22فلور 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفلور 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 23فلور 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفلور 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 24فلور 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الفلور 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 25فلور 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الفلور 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 26فلور 

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-02-11 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفلور 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 27فلور 

INIS: 1986-04-02; ETDE: 1981-12-14 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الفلور 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 28فلور 

2007-01-30 
*BT1 نظائر الفلور 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 29فلور 

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1989-10-16 

*BT1 نظائر الفلور 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 30فلور 

2007-01-30 

*BT1 نظائر الفلور 
*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 31فلور 

2007-01-30 

*BT1 نظائر الفلور 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 فلورانتين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-25 

USE هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 فلورة

*BT1 هلجنة 

 فلورزين

1996-10-23 

USE غليكوزيدات 
USE كيتونات 

 فلورزين

1996-10-23 

USE غليكوزيدات 
USE كيتونات 

 فلورزين

1996-10-23 

USE غليكوزيدات 
USE كيتونات 

 فلورنسيت

1996-06-26 
USE فلزات الفسفات 

USE معادن مشعة 

 فلوروديوكسي غلوكوز

INIS: 1986-05-23; ETDE: 1985-10-25 
*BT1 مضادات الُمْستَْقلَب 

RT غلوكوز 

 فلوروديوكسي يوريدين

USE فلوكسريدين 

 فلوروفورم

*BT1 هدروكربونات أليفاتية مفلورة 

RT ِمتان 
RT هدروكربونات 

 فلورويوراسيالت

*BT1 مركبات فلور عضوية 

*BT1 مضادات الُمْستَْقلَب 
*BT1 يوراسيالت 

NT1 فلوكسريدين 

 فلوريت

*BT1 يداتمعادن الهال 
RT فلوريدات الكالسيوم 

 فلوريد المتيل

INIS: 1978-07-31; ETDE: 1978-09-11 
*BT1 هدروكربونات أليفاتية مفلورة 

RT ِمتان 

 فلوريدا

1997-06-17 
*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

NT1 كيب كندي 

RT الشاطىء الشرقي في الواليات المتحدة 
RT حديقة إيفرغليدز الوطنية 



 فلوريدات 549 فلوريدات التكنيسيوم

 

 

RT خليج بيسكين 

RT غولف كوست في الواليات المتحدة 
RT نبات القلقاس 

RT نهر تشاتاهوشي 

 فلوريدات

1996-11-13 
*BT1 مركبات الفلور 

*BT1 هاليدات 

NT1 فلوريدات أينشتاينيوم 
NT1 فلوريدات اإلربيوم 

NT1 فلوريدات األرغون 

NT1 فلوريدات األكتينيوم 
NT1 فلوريدات األلمنيوم 

NT1 فلوريدات األمريسيوم 

NT1 فلوريدات األمونيوم 
NT1 فلوريدات األنتيموان 

NT1 فلوريدات اإلنديوم 

NT1 فلوريدات األوسميوم 

NT1 فلوريدات اإليتربيوم 

NT1 فلوريدات اإليتريوم 

NT1 فلوريدات اإليريديوم 
NT1 فلوريدات االوروبيوم 

NT1 فلوريدات الباريوم 

NT1 فلوريدات البراسيوديميوم 
NT1 فلوريدات البركيليوم 

NT1 فلوريدات البروتكتينيوم 

NT1 فلوريدات البروم 
NT1 فلوريدات البروميتيوم 

NT1 فلوريدات البريليوم 

NT1 فلوريدات البزموت 
NT1 فلوريدات البالتين 

NT1 فلوريدات البالّديوم 

NT1 فلوريدات البلوتونيوم 
NT1 فلوريدات البوتاسيوم 

NT1 فلوريدات البور 

NT1 فلوريدات البولونيوم 
NT1 فلوريدات التاليوم 

NT1 فلوريدات التربيوم 
NT1 فلوريدات التكنيسيوم 

NT1 فلوريدات التلّوريوم 

NT1 فلوريدات التنتاليوم 
NT1 فلوريدات التنغستين 

NT1 فلوريدات التوريوم 

NT1 فلوريدات التوليوم 
NT1 فلوريدات التيتانيوم 

NT1 فلوريدات الجرمانيوم 

NT1 فلوريدات الحديد 
NT1 فلوريدات الديسبروسيوم 

NT1 فلوريدات الذهب 

NT1 فلوريدات الرادون 
NT1 فلوريدات الراديوم 

NT1 فلوريدات الرصاص 

NT1 فلوريدات الروبيديوم 
NT1 فلوريدات الروتينيوم 

NT1 فلوريدات الروديوم 

NT1 فلوريدات الرينيوم 
NT1 فلوريدات الزئبق 

NT1 فلوريدات الزركونيوم 

NT1 فلوريدات الزرنيخ 
NT1 فلوريدات الزنك 

NT1 فلوريدات الساماريوم 

NT1 فلوريدات السترونسيوم 
NT1 فلوريدات السكانديوم 

NT1 فلوريدات السلينيوم 

NT1 فلوريدات السيريوم 
NT1 فلوريدات السيزيوم 

NT1 فلوريدات السيليسيوم 

NT1 فلوريدات الصوديوم 

NT1 فلوريدات الغادولينيوم 

NT1 فلوريدات الغاليوم 

NT1 فلوريدات الفاناديوم 
NT1 فلوريدات الفسفور 

NT1 فلوريدات الفضة 

NT1 فلوريدات القصدير 
NT1 فلوريدات الكالسيوم 

NT1 فلوريدات الكاليفورنيوم 

NT1 فلوريدات الكبريت 
NT1 فلوريدات الكدميوم 

NT1 فلوريدات الكربتون 

NT1 الكربون فلوريدات 
NT1 فلوريدات الكروم 

NT1 فلوريدات الكزينون 

NT1 فلوريدات الكلور 
NT1 فلوريدات الكوبالت 

NT1 فلوريدات الكوريوم 

NT1 فلوريدات الالنتانوم 
NT1 فلوريدات اللوتيسيوم 

NT1 فلوريدات الليتيوم 

NT1 فلوريدات المغنيزيوم 
NT1 فلوريدات المنغنيز 

NT1 فلوريدات الموليبدنوم 

NT1 فلوريدات النبتونيوم 
NT1 فلوريدات النتروجين 

NT1 فلوريدات النحاس 

NT1 فلوريدات النيكل 
NT1 فلوريدات النيوبيوم 

NT1 فلوريدات النيوديميوم 

NT1 فلوريدات النيون 
NT1 فلوريدات الهافنيوم 

NT1 فلوريدات الهدروجين 

NT1 فلوريدات الهولميوم 
NT1 فلوريدات اليود 

NT1 فلوريدات اليورانيل 

NT1 فلوريدات اليورانيوم 
NT2 رباعي فلوريد اليورانيوم 

NT2 سداسي فلوريد اليورانيوم 

NT2 سداسي فلوريد اليورانيوم 
RT إضافات الفلور 

RT أكسي فلوريدات 

 فلوريدات أينشتاينيوم

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1981-01-09 
*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات األنشتانيوم 

 فلوريدات اإلربيوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات اإلربيوم 

 فلوريدات األرغون

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات األرغون 

 فلوريدات األكتينيوم

INIS: 1996-06-26; ETDE: 1975-10-28 

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات األكتينيوم 

 فلوريدات األكسجين

USE أكاسيد الفلور 

 فلوريدات األلمنيوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات األلمنيوم 

 فلوريدات األمريسيوم

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات االمريسيوم 

 فلوريدات األمونيوم

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 
*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات األمونيوم 

 فلوريدات األنتيموان

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات األنتيموان 

 فلوريدات اإلنديوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات اإلنديوم 

 فلوريدات األوسميوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات األوسميوم 

 فلوريدات اإليتربيوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات اإليتربيوم 

 فلوريدات اإليتريوم

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات اإليتريوم 

 فلوريدات اإليريديوم

*BT1 تفلوريدا 

*BT1 هاليدات اإليريديوم 

 فلوريدات االوروبيوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات األوروبيوم 

 فلوريدات الباريوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات الباريوم 

 فلوريدات البراسيوديميوم

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات البراسيوديميوم 

 فلوريدات البركيليوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات البركيليوم 

 فلوريدات البروتكتينيوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات البروتكتينيوم 

 فلوريدات البروم

UF بروميدات الفلور 

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات البروم 

 فلوريدات البروميتيوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1  هاليدات البروميتيوم 

 فلوريدات البريليوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات البيريليوم 

RT فاليب 

 فلوريدات البزموت

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات البزموت 

 فلوريدات البالتين

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات البالتين 

 فلوريدات البالّديوم

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات البالديوم 

 فلوريدات البلوتونيوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات البلوتونيوم 

 دات البوتاسيومفلوري

*BT1 فلوريدات 

*BT1 مركبات البوتاسيوم 

*BT1 هاليدات البوتاسيوم 

 فلوريدات البور

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات البور 
RT بورات فلورية 

 فلوريدات البولونيوم

1996-07-08 

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات البولونيوم 

 فلوريدات التاليوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات التاليوم 

 فلوريدات التربيوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات التربيوم 

 فلوريدات التكنيسيوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات التكنيسيوم 



 فلوريدات التلّوريوم 550 فلوريدات الهافنيوم

 

 

 فلوريدات التلّوريوم

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات التلّوريوم 

 فلوريدات التنتاليوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات التنتاليوم 

 فلوريدات التنغستين

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات التنغستن 

 فلوريدات التوريوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات التوريوم 

 فلوريدات التوليوم

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات التوليوم 

 فلوريدات التيتانيوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات التيتانيوم 

 فلوريدات الجرمانيوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات الجرمانيوم 

 فلوريدات الحديد

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات الحديد 

 فلوريدات الديسبروسيوم

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات الديسبروسيوم 

 فلوريدات الذهب

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات الذهب 

 فلوريدات الرادون

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات الرادون 

 فلوريدات الراديوم

1996-07-08 

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات الراديوم 

 فلوريدات الرصاص

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات الرصاص 

 فلوريدات الروبيديوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات الروبيديوم 

 فلوريدات الروتينيوم

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات الروتينيوم 

 فلوريدات الروديوم

*BT1 فلوريدات 
*BT1 ت الروديومهاليدا 

 فلوريدات الرينيوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات الرينيوم 

 فلوريدات الزئبق

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات الزئبق 

 فلوريدات الزركونيوم

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات الزركونيوم 

 فلوريدات الزرنيخ

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات الزرنيخ 

 فلوريدات الزنك

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات الزنك 

 فلوريدات الساماريوم

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات الساماريوم 

 فلوريدات السترونسيوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات السترونسيوم 

 فلوريدات السكانديوم

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات السكانديوم 

 فلوريدات السكانديوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات السكانديوم 

 فلوريدات السلينيوم

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات السلينيوم 

 فلوريدات السيريوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات السيريوم 

 فلوريدات السيزيوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات السيزيوم 

 فلوريدات السيليسيوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات السيليسيوم 

 فلوريدات الصوديوم

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات الصوديوم 

 فلوريدات الغادولينيوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات الغادولينيوم 

 فلوريدات الغاليوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات الغاليوم 

 فلوريدات الفاناديوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات الفاناديوم 

 فلوريدات الفسفور

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات الفوسفور 

 ت الفضةفلوريدا

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات الفضة 

 فلوريدات الفلور

USE فلور 

 فلوريدات القصدير

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات القصدير 

 فلوريدات الكالسيوم

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات الكالسيوم 

RT فلوريت 

RT مجراع بالتألق الحراري 
RT معادن الهاليدات 

 فلوريدات الكاليفورنيوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات الكاليفورنيوم 

 فلوريدات الكبريت

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات الكبريت 
RT محطات فرعية ذات عزل غازي 

 فلوريدات الكدميوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات الكدميوم 

 فلوريدات الكربتون

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات الكربتون 

 فلوريدات الكربون

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات الكربون 

 فلوريدات الكروم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات الكروم 

 فلوريدات الكزينون

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات الكزينون 

 فلوريدات الكلور

UF كلوريدات الفلور 

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات الكلور 

 فلوريدات الكوبالت

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات الكوبالت 

 فلوريدات الكوريوم

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات الكوريوم 

 فلوريدات الالنتانوم

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات الالنتانوم 

 فلوريدات اللوتيسيوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات اللوتيسيوم 

 فلوريدات الليتيوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات الليتيوم 

RT فاليب 
RT يمجراع بالتألق الحرار 

RT مكاشيف المسار الكهرنافذية 

 فلوريدات المغنيزيوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات المغنيزيوم 

 فلوريدات المنغنيز

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات المنغنيز 

 فلوريدات الموليبدنوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات الموليبدنوم 

 فلوريدات النبتونيوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 نيومهاليدات النبتو 

 فلوريدات النتروجين

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات النتروجين 

 فلوريدات النحاس

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات النحاس 

 فلوريدات النيكل

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات النيكل 

 فلوريدات النيوبيوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 مركبات النيوبيوم 
*BT1 هاليدات النيوبيوم 

 فلوريدات النيوديميوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات النيوديميوم 

 فلوريدات النيون

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات النيون 

 فلوريدات الهافنيوم

*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات الهافنيوم 



 فلوريدات الهدروجين 551 فنيل كربونيل

 

 

 فلوريدات الهدروجين

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات الهيدروجين 

RT حمض الهدروفلوريك 

 لميومفلوريدات الهو

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات الهولميوم 

 فلوريدات اليود

UF يوديدات الفلور 

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات اليود 

 فلوريدات اليورانيل

1982-06-09 
*BT1 فلوريدات 

*BT1 هاليدات اليورانيل 

 فلوريدات اليورانيوم

*BT1 فلوريدات 
*BT1 هاليدات اليورانيوم 

NT1 رباعي فلوريد اليورانيوم 

NT1 سداسي فلوريد اليورانيوم 
NT1 سداسي فلوريد اليورانيوم 

 فلوريسين

1999-07-08 
BT1 أصباغ 

*BT1 حموض أكسجينية 

*BT1 متعدد الفنوالت 
NT1 إريثروزين 

RT تَفَْلور 

RT حمض الفتاليك 

 فلورين

*BT1 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 فلورينات

INIS: 1975-12-17; ETDE: 1976-05-17 

USE مواد متفسفرة 

 فلوكسريدين

UF فلوروديوكسي يوريدين 

*BT1 عوامل مضادة للميكروبات 
*BT1 فلورويوراسيالت 

*BT1 ُمحسَّات إشعاعية 

*BT1 نوكليوزيدات 
RT يوريدين منقوص األكسجين 

 فليفلة

UF فليفلة حمراء 

UF فليفلة دغلية 
*BT1 خضروات 

RT توابل 

RT فليفلة 

 فليفلة

*BT1 صف المغنوليّات 

RT توابل 

RT فليفلة 

 فليفلة حمراء

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2001-01-23 

USE فليفلة 

 فليفلة دغلية

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2001-01-23 

USE فليفلة 

 فلّرينات

INIS: 1992-04-08; ETDE: 1992-01-09 
*BT1 كربون 

RT أنابيب الكربون النانوية 

RT عناقيد ذرية 
RT غرافين 

 فَلّين

RT خشب 
RT لحاء 

 فم

USE تجويف فموي 

 فن العمارة

1992-03-10 
NT1 عمارة دارجة 

NT1 عمارة طاقة شمسية 

RT أبنية 
RT راحة حرارية 

RT علم الجمال 

RT مصادر ثقافية 
RT مهندسون معماريون 

 فنادق

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-17 

USE فنادق 

 فنادق

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-17 

UF فنادق 
UF فنادق سيارات 

UF موتيالت 

*BT1 أبنية تجارية 
RT أبنية سكنية 

RT سياحة 

 فنادق سيارات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-17 
USE فنادق 

 فنازين

*BT1 بيرازينات 

 فنانترولينات

*BT1 أزأرينات 

NT1 أورتو الفنانترولين 

NT1 فروئين 

 فنانترين

*BT1 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 فِّْنبالستين

*BT1 إندوالت 

*BT1 عقاقير مضادة للتفتل 
*BT1 قلوانيات 

RT )ابيضاض الدم )لوكيميا 

 فنزويال

*BT1 أمريكا الجنوبية 

BT1 بلدان نامية 

RT )آنديز )جبال 
RT أوبك 

 فِّنسون

UF ربط بروتيني تنافسي 

*BT1 يمياحيويحركيات التفاعل الك 
RT بروتينات 

RT  المستضد -تفاعالت الضد 

RT مستحضرات صيدالنية شعاعية 
RT مقايسة مناعية شعاعية 

RT مقايسة مناعية لألنزيم 

RT يود مرتبط بالبروتين 

 فنلندا

BT1 بلدان متطورة 

*BT1 سكاندنافيا 

RT شعوب سامية 
RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 

 فنوتيازين

*BT1 أزين 
*BT1 مركبات كبريت عضوية 

NT1 أزرق المتلين 

NT1 كلور البرومازين 
RT تيونين 

RT ئات  مهدِّ

 فنول

UF )هدروكسي بنزن )فينول 
*BT1 فنوالت 

 فنول فتالئين

*BT1 إسترات حمض الكربوكسيل 

*BT1 فنوالت 
BT1 )مؤشرات )مشعرات 

RT حمض الفتاليك 

 فنوالت

1996-07-16 
UF أميدول 

UF  متيل بنزيل فينول -ألفا  -بوتيل 

UF  ألفا متيل بنزيل فينول -بوتيل 
*BT1 عطريات 

*BT1 مركبات أكسجينية 

NT1 أصباغ إيروكرومية 
NT1 تيرامين 

NT1 تيمول 

NT1 ثنائي نتروالفنول 
NT1 حمض البكريك 

NT1 فنول 

NT1 فنول فتالئين 
NT1 كريزوالت 

NT1 كزيلنوالت 

NT1 متعدد الفنوالت 
NT2 أرسناذو 

NT2 بروموسلفوفتالئين 

NT2 بريديالزوريزورسينول 
NT2 )بيروغالول )حمض البيروغاليك 

NT2 تيرون 

NT2 )حمض التنّيك )حمض العفص 
NT2 دوبامين 

NT2 ريزورسينول 

NT2 ستيلبسترول 
NT2 فلوريسين 

NT3 إريثروزين 

NT2 كاتشوالمين 
NT2 كاتيكول ناري 

NT2 كَرَستين 

NT2 كوركومين 
NT2 مورين 

NT2 هماتوكسيلين 

NT1 نتروالفينول 

NT1 نفتوالت 

NT2 1-نافتول-2-نتروزو 
NT2 أزرق تريبان 

NT2 بريديالزونافتول 

NT2 تورين 
NT2  ملح نتروزو-r 

NT1 هدروكسي بروبيوفينون 

RT بكليت 
RT عملية استخالص الفنوالت من السوائل الغازية 

RT فنوالت 

RT كحوالت 
RT نزع الفنول 

 فنوالت

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1976-11-17 

RT فنوالت 

 فنوالت المتيل

USE كريزوالت 

 فنيل إتيلين

USE ستيرين 

 فنيل إيزو بروبيل أمين

USE بنزدرين 

 فنيل استيلين

USE فنيل األستيلين 

 فنيل األستيلين

UF فنيل استيلين 
*BT1 عطريات 

 فنيل االنين

UF ألفا-حمض أمينو فينيل حمض الخل 
*BT1 حموض أمينية 

*BT1 عطريات 

RT تيروزين 
RT ثنائي هدروكسي فنيل أالالتين 

 فنيل امين

USE أنيلين 

 فنيل كربونيل

1982-02-10 
USE كحول البنزيل 



 أمينفنيل هدروكسيل  552 فوق الكبريتات

 

 

 فنيل هدروكسيل أمين

USE كبفّرون 

 فهارس

BT1 أنواع الوثائق 

RT أدلة 

RT استرداد المعلومات 

 فهرس أسعار الُمنتج

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-10-24 

USE أسعار الجملة 

 فهرس سعر المستهلك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-27 

USE أسعار التجزئة 

 فهرس لسعر الجملة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-27 
USE أسعار الجملة 

 فوائد المياه

INIS: 1993-06-02; ETDE: 1981-01-27 

BT1 مرافق عامة 
RT تزويد بالمياه 

 فوائض الطاقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-25 
RT إمدادات الطاقة 

RT استبدال الوقود 

RT انقطاعات الطاقة 
RT طلب على الطاقة 

RT مصادر الطاقة 

 فواتير

RT رسوم مالية 
RT محاسبة 

 فواصل البطارية

2000-04-12 

RT مدخرات كهربائية 

 فواصل التمدد

INIS: 1975-10-09; ETDE: 1975-12-16 

BT1 وصالت 
RT تقلص 

RT تمدد حراري 

RT وصالت أنبوبية 
RT وصالت مالءمة أنبوبية 

RT وصلة منفاخ 

 فواصل الحزمة

RT مسرعات 

 فواصل تدويمية

UF فارزات سكلونية 

*BT1 زات عطالية  فرَّ

BT1 مرّكزات 
RT عمليات الفصل 

RT غاسالت الغازات 

 فواصل جيولوجية

INIS: 2000-01-20; ETDE: 1984-08-06 

USE شقوق جيولوجية 

 فواصل سحب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-08 
USE مخلّصات قطيرات الضباب 

 ماء -فواصل نفط 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-05-18 

SEE تجهيزات فصل 

 فواصم تحديد التيار

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-10-24 

USE فواصم كهربائية 

 فواصم كهربائية

UF )صهيرات )كهربائية 

UF فواصم تحديد التيار 

BT1 أجهزة حماية التجهيزات 
*BT1 أجهزة موصلة 

RT قاطعات الدارات 

RT مبدالت 

 فواقد االستطاعة

INIS: 1999-07-06; ETDE: 1979-01-30 
UF فقدان في الخط 

*BT1 فقد الطاقة 

RT انقطاعات الكهرباء 
RT طاقة كهربائية 

RT نقل الطاقة الكهربائية 

 فوتونات

BT1 بوزونات 
*BT1 جسيمات معدومة الكتلة 

NT1 فوتونات كونية 

RT  إشعاعx 
RT إشعاع غاما 

RT إشعاع غاما الفوري 

RT إشعاع غاما المتأخر 
RT إشعاع كهرمغنطيسي 

RT حزم فوتونية 

RT درجة الحرارة الفوتونية 
RT طريقة الفوتونات الموسومة 

RT فوتينوهات 

RT مسح اإلصدار الفوتوني 

 فوتونات كونية

INIS: 1983-03-14; ETDE: 1975-07-29 

UF أشعة سينية كونية 
UF أشعة غاما الكونية 

*BT1 إشعاع كوني 

*BT1 فوتونات 
RT  مجرات أشعة- x 

RT منابع األشعة السينية الكونية 

RT منابع غاما الكونية 

 فوتينوهات

2013-08-26 

*BT1 جسيمات فائقة التناظر 

RT فوتونات 
RT نيوترالينوهات 

 فوجاسيت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-18 
*BT1 زيوليتات 

 فورانات

1996-10-23 

UF ثنائي أكسيم الفوريل 
*BT1 مركبات أكسجين عضوية 

*BT1 مركبات حلقية المتجانسة 

NT1 )بنزوفورانات )كومارون 
NT1 رباعي هدروالفوران 

NT2 يد أيتونات أكسيد الفلورينتول 

NT1 فورفورال 
RT كْينيتن 

RT مركبات أكسجينية حلقية المتجانسة 

 فورتران

BT1 لغات البرمجة 

 فورث

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-09-05 

USE لغات البرمجة 

 فورفودال

USE فورفورال 

 فورفورال

UF فورفودال 

*BT1 ألدهيدات 
*BT1 فورانات 

 فورمارييريت

2000-04-12 
*BT1 معادن اليورانيوم 

RT أكاسيد الرصاص 

RT أكاسيد اليورانيوم 

 فورمال )متيالل(

USE متالل 

 فورماليت

USE ألدهيد النمل 

 فورمالين

USE ألدهيد النمل 

 فورمفار

*BT1 بالستيك 

*BT1 )متعدد االستال )راتنجات األستال 

 فورموزا

2000-04-12 
USE تايوان 

 فورمول

USE ألدهيد النمل 

 فوسجين

UF فوق أكسيد الكربون 

UF كلوريد الكربونيل 

*BT1 مركبات كلور عضوية 
*BT1 مشتقات حمض الكربونيك 

 فوسفو ثنائي إستراز

INIS: 1986-12-03; ETDE: 1981-01-12 

*BT1 آزات األسترة 
NT1 نوكليازات 

NT2 دَناز 

NT3 نكليازات داخلية 
NT2 رناز 

 فَْوعة

RT أمراض رّضع خمجية 
RT متعّضات دقيقة 

 فوق أكسيد البلوتونيوم

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1980-05-06 

*BT1 فوق األكسيدات 
*BT1 مركبات البلوتونيوم 

 فوق أكسيد البنزويل

*BT1 فوق األكسيدات 

*BT1 مركبات أكسجين عضوية 
RT حمض البنزويك 

 فوق أكسيد الكربون

USE فوسجين 

 فوق أكسيد الهدروجين

*BT1 فوق األكسيدات 

BT1 مركبات الهدروجين 

 فوق أكسيد اليورانيوم

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1980-10-28 
*BT1 فوق األكسيدات 

*BT1 مركبات اليورانيوم 

 فوق اإلشباع

BT1 إشباع 

RT انحاللية 

RT ترسيب 
RT محاليل 

 فوق األكسيدات

1996-11-13 

BT1 مركبات أوكسجينية 
NT1 فوق أكسيد البلوتونيوم 

NT1 فوق أكسيد البنزويل 

NT1 فوق أكسيد الهدروجين 
NT1 فوق أكسيد اليورانيوم 

RT نترات فوق االستال 

 فوق التغنِّسيوتات

BT1 مركبات أوكسجينية 
*BT1 مركبات التكنيسيوم 

RT أكاسيد التكنيسيوم 

 فوق الفسفات

BT1 أسمدة 

*BT1 فسفاتات 

 فوق الكبريتات

*BT1 بالستيك 
*BT1 متعدد األكريالتات 

 فوق الكبريتات

BT1 مركبات أوكسجينية 



 فوق الكرومات 553 فوق كلورات الالنتانوم

 

 

BT1 مركبات الكبريت 

RT حمض فوق الكبريت 

 فوق الكرومات

ETDE: 1975-09-11 

BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات البروم 

 فوق الكلورات

1997-06-19 

BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات الكلور 
NT1 فوق كلورات 

NT1 فوق كلورات  السيزيوم 

NT1 فوق كلورات  الهافنيوم 
NT1 فوق كلورات اإلربيوم 

NT1 فوق كلورات األلمنيوم 

NT1 فوق كلورات األمريسيوم 
NT1 فوق كلورات األمونيوم 

NT1 فوق كلورات اإليتربيوم 

NT1 فوق كلورات اإليتريوم 
NT1 فوق كلورات االوروبيوم 

NT1 فوق كلورات الباريوم 

NT1 فوق كلورات البراسيوديميوم 
NT1 فوق كلورات البلوتونيوم 

NT1 فوق كلورات البوتاسيوم 
NT1 فوق كلورات التاليوم 

NT1 فوق كلورات التربيوم 

NT1 فوق كلورات التوريوم 
NT1 فوق كلورات التوليوم 

NT1 فوق كلورات الحديد 

NT1 فوق كلورات الديسبروسيوم 
NT1 فوق كلورات الرصاص 

NT1 لورات الروبيديومفوق ك 

NT1 فوق كلورات الزئبق 
NT1 فوق كلورات الزركونيوم 

NT1 فوق كلورات الزنك 

NT1 فوق كلورات الساماريوم 
NT1 فوق كلورات السترونسيوم 

NT1 فوق كلورات السكانديوم 

NT1 فوق كلورات السيريوم 
NT1 فوق كلورات الصوديوم 

NT1 فوق كلورات الغادولينيوم 

NT1  الفضةفوق كلورات 
NT1 فوق كلورات الكالسيوم 

NT1 فوق كلورات الكدميوم 

NT1 فوق كلورات الكروم 
NT1 فوق كلورات الكوبالت 

NT1 فوق كلورات الالنتانوم 

NT1 فوق كلورات اللوتيسيوم 
NT1 فوق كلورات الليتيوم 

NT1 فوق كلورات المغنيزيوم 

NT1 فوق كلورات المنغنيز 

NT1 فوق كلورات النبتونيوم 

NT1 فوق كلورات النحاس 

NT1 فوق كلورات النيوديميوم 
NT1 فوق كلورات الهولميوم 

NT1 فوق كلورات اليورانيل 

NT1 فوق كلورات اليورانيوم 
RT حمض فوق الكلوريك 

 فوق اليودات

BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات اليود 
RT حمض فوق اليوديك 

 فوق صوتيات

USE أمواج فوق صوتية 

 فوق كلورات

INIS: 1978-09-28; ETDE: 1977-11-28 

*BT1 فوق الكلورات 

BT1 مركبات اإلنديوم 

 فوق كلورات  السيزيوم

1978-11-24 

*BT1 فوق الكلورات 

*BT1 مركبات السيزيوم 

 فوق كلورات  الهافنيوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1980-03-04 
*BT1 فوق الكلورات 

*BT1 مركبات الهافنيوم 

 فوق كلورات اإلربيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-28 
*BT1 فوق الكلورات 

*BT1 مركبات اإلربيوم 

 فوق كلورات األلمنيوم

INIS: 1989-02-24; ETDE: 1989-03-20 
*BT1 فوق الكلورات 

BT1 مركبات األلمنيوم 

 فوق كلورات األمريسيوم

INIS: 1978-09-28; ETDE: 1978-10-19 

*BT1 لكلوراتفوق ا 

*BT1 مركبات األمريسيوم 

 فوق كلورات األمونيوم

INIS: 1989-04-20; ETDE: 1976-08-04 

*BT1 فوق الكلورات 

BT1 مركبات األمونيوم 

 فوق كلورات اإليتربيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-28 

*BT1 فوق الكلورات 
*BT1 مركبات اإليتربيوم 

 فوق كلورات اإليتريوم

1991-09-16 

*BT1 فوق الكلورات 
*BT1 مركبات اإليتريوم 

 فوق كلورات االوروبيوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1975-10-28 

*BT1 فوق الكلورات 
*BT1 مركبات االوروبيوم 

 فوق كلورات الباريوم

INIS: 1983-10-14; ETDE: 1975-11-11 

*BT1 فوق الكلورات 
*BT1 مركبات الباريوم 

 فوق كلورات البراسيوديميوم

*BT1 فوق الكلورات 
*BT1 مركبات البراسيوديميوم 

 فوق كلورات البلوتونيوم

1997-01-28 

*BT1 فوق الكلورات 
*BT1 مركبات البلوتونيوم 

 فوق كلورات البوتاسيوم

*BT1 فوق الكلورات 

*BT1 مركبات البوتاسيوم 

 فوق كلورات التاليوم

1996-07-23 

*BT1 اتفوق الكلور 
BT1 مركبات التاليوم 

 فوق كلورات التربيوم

*BT1 فوق الكلورات 

*BT1 مركبات التربيوم 

 فوق كلورات التوريوم

1997-01-28 

*BT1 فوق الكلورات 

*BT1 مركبات التوريوم 

 فوق كلورات التوليوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-28 

*BT1 فوق الكلورات 
*BT1 مركبات التوليوم 

 فوق كلورات الحديد

INIS: 1983-10-14; ETDE: 1983-11-09 

*BT1 فوق الكلورات 
*BT1 مركبات الحديد 

 فوق كلورات الديسبروسيوم

1996-07-18 
*BT1 فوق الكلورات 

*BT1 مركبات الديسبروسيوم 

 فوق كلورات الرصاص

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-05-07 
*BT1 فوق الكلورات 

BT1 مركبات الرصاص 

 فوق كلورات الروبيديوم

2000-04-12 
*BT1 فوق الكلورات 

*BT1 مركبات الروبيديوم 

 فوق كلورات الزئبق

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-03-03 

*BT1 فوق الكلورات 

BT1 مركبات الزئبق 

 فوق كلورات الزركونيوم

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1978-03-03 

*BT1 فوق الكلورات 

*BT1 ونيوممركبات الزرك 

 فوق كلورات الزنك

2000-04-12 

*BT1 فوق الكلورات 
BT1 مركبات الزنك 

 فوق كلورات الساماريوم

1991-09-16 

*BT1 فوق الكلورات 
*BT1 مركبات الساماريوم 

 فوق كلورات السترونسيوم

INIS: 1988-02-02; ETDE: 1977-11-28 

*BT1 فوق الكلورات 
*BT1 مركبات السترونسيوم 

 فوق كلورات السكانديوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-11-28 

*BT1 فوق الكلورات 
*BT1 مركبات السكانديوم 

 فوق كلورات السيريوم

*BT1 فوق الكلورات 
*BT1 مركبات السيريوم 

 فوق كلورات الصوديوم

*BT1 فوق الكلورات 

*BT1 مركبات الصوديوم 

 فوق كلورات الغادولينيوم

*BT1 تفوق الكلورا 

*BT1 مركبات الغادولينيوم 

 فوق كلورات الفضة

*BT1 فوق الكلورات 

*BT1 مركبات الفضة 

 فوق كلورات الكالسيوم

1991-09-16 
*BT1 فوق الكلورات 

*BT1 مركبات الكالسيوم 

 فوق كلورات الكدميوم

*BT1 فوق الكلورات 
BT1 مركبات الكدميوم 

 فوق كلورات الكروم

INIS: 1983-06-02; ETDE: 1977-04-12 
*BT1 فوق الكلورات 

*BT1 مركبات الكروم 

 فوق كلورات الكوبالت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-12-16 
*BT1 فوق الكلورات 

*BT1 مركبات الكوبالت 

 فوق كلورات الالنتانوم

*BT1 فوق الكلورات 
*BT1 مركبات الالنتانوم 
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 فوق كلورات اللوتيسيوم

1996-06-28 
*BT1 فوق الكلورات 

*BT1 مركبات اللوتيسيوم 

 فوق كلورات الليتيوم

INIS: 1977-10-17; ETDE: 1975-10-28 
*BT1 فوق الكلورات 

*BT1 مركبات الليتيوم 

 فوق كلورات المغنيزيوم

*BT1 فوق الكلورات 
*BT1 مركبات المغنيزيوم 

 فوق كلورات المنغنيز

1996-07-18 
*BT1 فوق الكلورات 

*BT1 مركبات المنغنيز 

 فوق كلورات النبتونيوم

1977-01-26 
*BT1 فوق الكلورات 

*BT1 مركبات النبتونيوم 

 فوق كلورات النحاس

*BT1 فوق الكلورات 
*BT1 مركبات النحاس 

 فوق كلورات النيوديميوم

*BT1 فوق الكلورات 
*BT1 مركبات النيوديميوم 

 فوق كلورات الهولميوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-28 

*BT1 وق الكلوراتف 
*BT1 مركبات الهولميوم 

 فوق كلورات اليورانيل

1985-09-06 

*BT1 فوق الكلورات 
*BT1 مركبات اليورانيل 

 فوق كلورات اليورانيوم

1975-09-01 
*BT1 فوق الكلورات 

*BT1 مركبات اليورانيوم 

 فوق منغنات البوتاسيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-09-11 
USE برمنغنات 

USE مركبات البوتاسيوم 

 فَْوقس

*BT1 حشائش بحرية 
*BT1 طحلبيات ملونة 

 فوكوز

USE هكسوزات 

 فوكوسونات

1976-03-17 

BT1 أشباه جسيمات 

 فول الصويا

BT1 بذور 
*BT1 خضروات 

RT فول الصويا 

 فول الصويا

UF نبات فول الصويا 

*BT1 قَْرنيّات 

RT علف أخضر 
RT فول الصويا 

 فول سوداني

UF نيفول سودا 

BT1 بذور 
RT بروتينات 

RT قَْرنيّات 

 فول سوداني

USE فول سوداني 

 فوالذ

UF 12-سبيكة الفوالذkh2mv8fb 

UF 12-سبيكة الفوالذkh2v5fb 

UF 18-سبيكة الفوالذmnv6 
SF 60-سبيكة الفوالذkh3g8n8v 

*BT1 إضافات الكربون 

*BT1 سبائك الحديد القاعدية 
NT1 سبيكة-astm-a572 

NT1 سبيكة الفوالذ والنيكل 

NT2 سبيكة ال كبريتية 
NT1 سبيكة كرولوي الفوالذية 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr13 

NT3 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr16 

NT3 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 
NT3 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr2mo 

NT3 سبيكة-astm-a542 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr5mo 

NT1 فوالذ أستينتي 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT3  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 
NT3 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT3 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT3 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 

NT3 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

NT3 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

NT3 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 

NT3 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 
NT3 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 

NT3 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 

NT3 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 

NT3 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

NT3 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 
NT3 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 

NT3 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 

NT3 308-فوالذ ال يصدأ سبيكة 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT3 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 
NT3 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 

NT3 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 

NT2 يكة الفوالذسب-cr25ni20 
NT3 سبيكة-hk-40 

NT3 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 
NT3 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

NT3 سبيكة-a-286 
NT1 فوالذ عالي السبائكية 

NT2 سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 

NT4 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 317-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 318-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 422-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة فوالذ ال يصدأ-fv-548 
NT3 سبيكة فوالذ ال يصدأ-jbk-75 

NT3  سبيكة فوالذ ال يصدأm-50 

NT3 سبيكة ال كبريتية 
NT3  الكربونمنخفض  -فوالذ عالي السبك 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 
NT5  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT5 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT5 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 
NT5 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT5 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT4 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

NT3  نيكل -فوالذ كروم 

NT4 دوركو 
NT4 سبائك تِمكن 

NT4 سبيكة-d-9 

NT4 سبيكة االندورو 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 

NT5 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

NT5 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

NT5 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 

NT5 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 

NT4 يكة الفوالذسب-cr18ni11nb 

NT5 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 

NT5 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 
NT5 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 

NT5 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

NT5  302-فوالذ ال يصدأسبيكة 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 

NT5 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 

NT5 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 

NT5 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 
NT5 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 

NT5 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT5 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 
NT5 سبيكة-hk-40 

NT5 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 
NT5 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

NT4 303-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 329-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 7-سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT4 سبيكة فوالذ ال يصدأ-ph-15-7-mo 
NT4 فوالذ عالي الكربون 

NT4  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

NT5 سبيكة-m-813 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 
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NT6  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT6 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 
NT6 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT6 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT5 ذسبيكة الفوال-cr17ni13mo3ti 

NT5 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 
NT6 سبيكة-a-286 

NT3 فوالذ كرومي 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr12 

NT5 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr12al 

NT5 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr12mov 
NT5 سبيكة-ht-9 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr13 

NT5 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr16 

NT5 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 

NT5  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17mo 
NT5 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni4mo3 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr18 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr25 

NT5 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr9mo 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 

NT4 406-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4  موليبدنيوم -فوالذ كروم 
NT5  موليبدنيوم - نيكل -فوالذ كروم 

NT6 سبيكة-m-813 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT7  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 
NT7 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT7 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT7 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 
NT6 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT6 سبيكة الفوالذ-

ni26cr15ti2movalb 
NT7 سبيكة-a-286 

NT4 فوالذ مغنطيسي-ks 

NT4 ميديوال 
NT1 فوالذ فّريتي 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr12al 
NT3 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16 

NT3  430-ال يصدأسبيكة فوالذ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr25 

NT3 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr9mo 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 

NT1 فوالذ كربوني 

NT2 سبيكة الفوالذ-astm-a105 
NT2 سبيكة الفوالذ-astm-a106 

NT2 سبيكة الفوالذ-astm-a212 

NT2 سبيكة الفوالذ-astm-a285 
NT2 سبيكة الفوالذ-astm-a516 

NT2 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 

NT2 سبيكة الفوالذ-in-787 

NT2 سبيكة الفوالذ-sae-1045 

NT1 فوالذ مرتنزيتي 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr12 

NT3 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr12mov 

NT3 سبيكة-ht-9 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr13 
NT3 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 
NT3  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17mo 

NT3 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr18 

NT2  إصالدي -فوالذ هارتنزيتي 

NT1 السبك فوالذ منخفض 
NT2 -سبيكة الفوالذ-astm-a533 

NT2 سبيكة الفوالذ-astm-a350 

NT2 سبيكة الفوالذ-astm-a508 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr2mo 

NT3 سبيكة-astm-a542 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr2mov 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr2nimov 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr5mo 
NT2 سبيكة الفوالذ-cralnimo 

NT2 سبيكة الفوالذ-crmo 

NT2 سبيكة الفوالذ-crmov 
NT2 سبيكة الفوالذ-crni 

NT2 سبيكة الفوالذ-mncumo 

NT3 سبيكة-astm-a537 
NT2 سبيكة الفوالذ-mnmo 

NT3 سبيكة الفوالذ-astm-a302 

NT2 سبيكة الفوالذ-mnnimo 

NT3 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 

NT2 سبيكة الفوالذ-mnnimov 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni3cr 
NT2 سبيكة الفوالذ-ni3crmo 

NT3 سبيكة-astm-a543 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni3crmov 
NT2 سبيكة الفوالذ-ni4crw 

NT2 سبيكة الفوالذ-nicr 

NT2 سبيكة الفوالذ-nicrmo 
NT2 سبيكة الفوالذ-nimocr 

NT2 سبيكة الفوالذ-stm-a387 

NT1 فيلد المنغنيزيفوالذ هد 
RT بيرليب 

RT بينيت 
RT )حديديت )فّريت 

RT كربيد الحديد 

RT مرتنزيت 

RT نزع الكربون 
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INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-20 

USE سبيكة الفوالذ-astm-a285 

 cd-4mcuفوالذ 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-06 

USE سبيكة الفوالذ-cd-4mcu 

 فوالذ أستينتي

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1978-02-14 
UF 13-سبيكة الفوالذcr6nmo 

UF 40-سبيكة الفوالذkh13n8g8 
UF سبيكة الفوالذ-cr13mn8ni8 

UF سبيكة الفوالذ-cr13ni6mo-l 

UF سبيكة الفوالذ-ni17cr14moti-l 
UF سبيكة الفوالذ-ni36cr18 

UF 330-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

*BT1 فوالذ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT2  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT2 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT2 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT2 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 
NT2  301-ال يصدأسبيكة فوالذ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

NT2 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

NT2 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 

NT2 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 
NT2  347-ال يصدأسبيكة فوالذ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 

NT2 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 

NT2 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 
NT2 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

NT2 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 

NT2 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 

NT2 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 

NT2 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT2 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 

NT2 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 

NT2 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 

NT2 سبيكة-hk-40 
NT2 310-ال يصدأ سبيكة فوالذ 

NT1 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 

NT2 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

NT2 سبيكة-a-286 
RT أستنيت 

RT سبائك مقاومة التآكل 

RT سبائك مقاومة للحرارة 

 فوالذ تينيلون

INIS: 1996-07-23; ETDE: 1978-12-20 

USE سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 فوالذ عالي السبائكية

INIS: 1983-11-09; ETDE: 1988-12-06 
*BT1 فوالذ 

NT1 سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 
NT3 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 317-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 318-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 422-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2  يصدأسبيكة فوالذ ال-fv-548 

NT2 سبيكة فوالذ ال يصدأ-jbk-75 
NT2  سبيكة فوالذ ال يصدأm-50 

NT2 سبيكة ال كبريتية 

NT2  منخفض الكربون -فوالذ عالي السبك 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 

NT4  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT4 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT4 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 
NT4 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 



 منخفض الكربون -عالي السبك فوالذ  556 نيكل -فوالذ كروم 

 

 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT4 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT3 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

NT2  نيكل -فوالذ كروم 

NT3 دوركو 
NT3 سبائك تِمكن 

NT3 سبيكة-d-9 

NT3 سبيكة االندورو 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 

NT4 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

NT4 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

NT4 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 
NT4 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 

NT4 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 

NT4 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 
NT4 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 

NT4 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

NT4 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 

NT4 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 
NT4 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 

NT4 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT4 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 

NT4 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 

NT4 سبيكة-hk-40 
NT4 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 

NT4 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

NT3 303-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 329-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 7-ال يصدأ سبيكة فوالذph-17 

NT3 سبيكة فوالذ ال يصدأ-ph-15-7-mo 

NT3 فوالذ عالي الكربون 

NT3  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

NT4 سبيكة-m-813 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 
NT5  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 
NT5 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT5 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT5  ال يصدأسبيكة فوالذ-zcnd17-13 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 
NT4 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT4 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

NT5 سبيكة-a-286 
NT2 فوالذ كرومي 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr12 

NT4 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr12al 

NT4 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr12mov 
NT4 سبيكة-ht-9 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr13 

NT4 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr16 

NT4 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 

NT4  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17mo 
NT4 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni4mo3 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr25 

NT4 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 ذسبيكة الفوال-cr9mo 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 

NT3 406-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3  موليبدنيوم -فوالذ كروم 
NT4  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

NT5 سبيكة-m-813 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT6  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT6 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT6 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT6 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT5 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 
NT5 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

NT6 سبيكة-a-286 

NT3 فوالذ مغنطيسي-ks 
NT3 ميديوال 

 منخفض الكربون -فوالذ عالي السبك 

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1988-12-16 
UF سبيكة الفوالذ-cr13ni6mo-l 

UF سبيكة الفوالذ-cr26ni5mo-l 

UF سبيكة الفوالذ-ni17cr14moti-l 
UF 44-سبيكة فوالذ ال يصدأln 

*BT1 سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 

NT2  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 
NT2 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT2 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 

NT2 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 
NT2 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT1 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

 فوالذ عالي الكربون

2000-04-12 
*BT1  نيكل -فوالذ كروم 

 فوالذ فّريتي

INIS: 1979-05-28; ETDE: 1979-09-06 
*BT1 فوالذ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr12al 
NT2 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr16 

NT2 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr25 

NT2 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr9mo 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 

RT )حديديت )فّريت 

RT سبائك مقاومة التآكل 

 فوالذ كربوني

1996-11-13 
UF سبيكة الفوالذ-(astm-a35)gr1 

UF سبيكة الفوالذ-(astm-a35)gr2 

UF 08-سبيكة الفوالذg2sfb 
UF سبيكة الفوالذ-astm-a416 

UF سبيكة الفوالذ-sae-1006 

*BT1 فوالذ 
NT1 سبيكة الفوالذ-astm-a105 

NT1 سبيكة الفوالذ-astm-a106 

NT1 سبيكة الفوالذ-astm-a212 
NT1 سبيكة الفوالذ-astm-a285 

NT1 سبيكة الفوالذ-astm-a516 

NT1 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 
NT1 سبيكة الفوالذ-in-787 

NT1 سبيكة الفوالذ-sae-1045 

 موليبدنيوم -فوالذ كروم 

1994-09-30 
UF 15-سبيكة الفوالذkhg2sfmr 

UF 20-سبيكة الفوالذkhmf 

UF 2-سبيكة الفوالذkh8v8m2k8 
UF 38-سبيكة الفوالذkh5msfa 

UF سبيكة الفوالذ-z10cdv7 
*BT1 بائك الموليبدنومس 

*BT1 فوالذ كرومي 

NT1  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 
NT2 سبيكة-m-813 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT3  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT3 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 
NT3 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT3 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 
NT3 سبيكة-a-286 

 نيكل -فوالذ كروم 

1996-11-13 

UF 000-سبيكة الفوالذkh18n13 
UF 000-سبيكة الفوالذkh20n16ag6 

UF 03-سبيكة الفوالذkh11n10m2tk6 

UF 18-سبيكة الفوالذkh16n6 
UF 1-سبيكة الفوالذkh16n14v2br ehp17 

UF 1-سبيكة الفوالذkh16n4b 

UF 20-سبيكة الفوالذkh2n2m 
UF 20-سبيكة الفوالذkhn3mf 

UF 2-سبيكة الفوالذkh18n8v2 

UF 3-سبيكة الفوالذkh15n13yu3 
UF 40-سبيكة الفوالذkh13n8g8 

UF 4-سبيكة الفوالذkh12n8g8mfb 

UF 4-سبيكة الفوالذkh14nv2m 
UF سبيكة الفوالذ-cr13mn8ni8 

UF سبيكة الفوالذ-din-1-4449 
UF سبيكة الفوالذ-h18n8 

UF سبيكة الفوالذ-kh14n8yum2 

UF سبيكة الفوالذ-kh15n7yum2 
UF سبيكة الفوالذ-kh15n9yu 

UF سبيكة الفوالذ-ni36cr18 

UF سبيكة الفوالذ-okh19nt 
UF 330-دأسبيكة فوالذ ال يص 

UF سبيكة فوالذ ال يصدأ-z2cn18-10n 

UF سبيكة فوالذ ال يصدأ-z3cmn18-8-6n 
UF سبيكة فوالذ ال يصدأ-z3cnd18-13 

UF سبيكة فوالذ ال يصدأ-z6cnd17-13b 

UF سبيكة فوالذ ال يصدأ-z6cndt17-13b 
UF سبيكة فوالذ ال يصدأ-z6cnt18-12b 

*BT1 سبائك الكروم 
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*BT1 سبائك النيكل 

*BT1 سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 دوركو 

NT1 سبائك تِمكن 

NT1 سبيكة-d-9 
NT1 سبيكة االندورو 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 
NT2 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

NT2 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

NT2 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 

NT2 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 
NT2 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 

NT2 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 

NT2 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 
NT2 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

NT2 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 

NT2 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 

NT2 304-والذ ال يصدأسبيكة فl 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 

NT2 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT2 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 

NT2 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 
NT2 سبيكة-hk-40 

NT2 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 
NT2 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-ni36cr12ti3al-l 

NT1 303-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 329-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 7-ال يصدأ سبيكة فوالذph-17 
NT1 سبيكة فوالذ ال يصدأ-ph-15-7-mo 

NT1 فوالذ عالي الكربون 

NT1  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

NT2 سبيكة-m-813 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT3  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT3 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 
NT3 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT3 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 
NT3 سبيكة-a-286 

RT سبيكة الفوالذ والنيكل 

 موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1988-12-16 
UF 13-سبيكة الفوالذcr6nmo 

UF 42-سبيكة الفوالذkhegsnm 

UF سبيكة الفوالذ-cr13ni6mo-l 
UF سبيكة الفوالذ-ehp699 

UF سبيكة الفوالذ-kh14k9n6m5 

UF سبيكة الفوالذ-kh15n20m2t2 
UF سبيكة الفوالذ-kh17n5m3 

UF سبيكة الفوالذ-ni17cr14moti-l 

*BT1  دنيومموليب -فوالذ كروم 
*BT1  نيكل -فوالذ كروم 

NT1 سبيكة-m-813 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 

NT2  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT2 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT2 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT2 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 
NT1 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

NT2 سبيكة-a-286 

 فوالذ كرومي

2000-04-12 
USE فوالذ كرومي 

 فوالذ كرومي

1996-11-13 
UF 1-سبيكة الفوالذkh12v2mf 

UF 40-سبيكة الفوالذk14g18f 

UF 9-سبيكة الفوالذkhs 
UF سبيكة الفوالذ-cr21ni5ti 

UF سبيكة الفوالذ-cr22ni5ti 

UF سبيكة الفوالذ-cr26ni5mo-l 
UF سبيكة الفوالذ-kh13s2yu2bt 

UF سبيكة الفوالذ-okh21n5t 

UF سبيكة الفوالذ-okh22n5t 
UF سبيكة الفوالذ-r18 

UF 44-سبيكة فوالذ ال يصدأln 

UF فوالذ كرومي 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 الذ ال يصدأسبيكة فو 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr12 

NT2 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr12al 

NT2 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr12mov 

NT2 سبيكة-ht-9 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr13 

NT2 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr16 

NT2 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 

NT2  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17mo 
NT2 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17ni4mo3 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr25 

NT2 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr9mo 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr9monbv 

NT1 406-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1  موليبدنيوم -فوالذ كروم 
NT2  موليبدنيوم -نيكل  -فوالذ كروم 

NT3 سبيكة-m-813 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 
NT4  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni9mo2 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 
NT4 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT4 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT4 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

NT4 سبيكة-a-286 
NT1 فوالذ مغنطيسي-ks 

NT1 ميديوال 

 فوالذ مرتنزيتي

INIS: 1983-11-09; ETDE: 1989-11-06 
*BT1 فوالذ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr10mmo2 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr12 

NT2 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr12mov 

NT2 سبيكة-ht-9 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr13 

NT2 410-ة فوالذ ال يصدأسبيك 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr16ni 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 

NT2  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr17mo 
NT2 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr18 

NT1  إصالدي -فوالذ هارتنزيتي 
RT مرتنزيت 

 KS-فوالذ مغنطيسي

2000-04-12 
*BT1 سبائك التنغستين 

*BT1 سبائك الكوبالت 

*BT1 فوالذ كرومي 

 فوالذ منخفض السبك

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1988-11-09 

UF سبيكة الفوالذ-(astm-a350 )gr3 

UF 20-سبيكة الفوالذn14 
UF سبيكة الفوالذ-din-1-6348 

UF سبيكة الفوالذ-ni3mov 

UF سبيكة الفوالذ-ni4 
*BT1 فوالذ 

NT1 -سبيكة الفوالذ-astm-a533 

NT1 سبيكة الفوالذ-astm-a350 
NT1 سبيكة الفوالذ-astm-a508 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr2mo 

NT2 سبيكة-astm-a542 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr2mov 

NT1 سبيكة الفوالذ-cr2nimov 
NT1 سبيكة الفوالذ-cr5mo 

NT1 سبيكة الفوالذ-cralnimo 

NT1 سبيكة الفوالذ-crmo 
NT1 سبيكة الفوالذ-crmov 

NT1 سبيكة الفوالذ-crni 

NT1 سبيكة الفوالذ-mncumo 
NT2 سبيكة-astm-a537 

NT1 سبيكة الفوالذ-mnmo 

NT2 سبيكة الفوالذ-astm-a302 
NT1 سبيكة الفوالذ-mnnimo 

NT2 سبيكة الفوالذ-astm-a533-b 
NT1 سبيكة الفوالذ-mnnimov 

NT1 سبيكة الفوالذ-ni3cr 

NT1 سبيكة الفوالذ-ni3crmo 
NT2 سبيكة-astm-a543 

NT1 سبيكة الفوالذ-ni3crmov 

NT1 سبيكة الفوالذ-ni4crw 
NT1 سبيكة الفوالذ-nicr 

NT1 سبيكة الفوالذ-nicrmo 

NT1 سبيكة الفوالذ-nimocr 
NT1 سبيكة الفوالذ-stm-a387 

 كرومي -فوالذ نيكلي 

1983-11-14 

USE سبائك الكروم 
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USE سبيكة الفوالذ والنيكل 

 إصالدي -فوالذ هارتنزيتي 

INIS: 1979-05-28; ETDE: 1979-03-05 
UF  سبيكةmar-250 

*BT1 فوالذ مرتنزيتي 

RT مرتنزيت 

 فوالذ هدفيلد المنغنيزي

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1982-11-08 

UF  سبيكةvnt 

UF 20-سبيكة الفوالذm5 
UF سبيكة الفوالذ-vnt 

*BT1 سبائك المنغنيز 

*BT1 فوالذ 

 فولتا العليا

USE بوركينا فاسو 

 فولطية مفرطة

1999-06-30 
RT اندفاعات 

RT تصدّع 

RT عابرات 
RT عابرات كهربائية 

RT كمون كهربائي 

RT  أمبير -منظومات تحكم تفاعلية فولط 

 فولفنيت

1996-07-23 

USE مواد أكسيدية 

 )ثنائي اليتريدينات(فولوجن المتيل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-12-08 

USE ثنائي البيريدين 

 فونتني أو روز )هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية(

USE هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في فونتي أوروز 

 فونونات

BT1 أشباه جسيمات 

RT  فونون -اقتران إلكترون 

RT تأثير صوتي ضوئي 
RT تجاوب سبيني إلكتروني صوتي 

RT تجاوب نووي مغنطيسي صوتي 

RT عمليات انقالب أُومكالب 
RT محاليل 

RT نظرية النداو للهليوم السائل 

RT  فونون -نموذج شبه الجسيم 

 فوهات بركانية

BT1 تجاويف 

RT انفجارات تحت أرضية 
RT انفجارات تحدث فوهات 

RT انفجارات سطحية 

RT َحفر 
RT فتحات 

 ات بركانيةفوه

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1976-08-04 

RT براكين 

 فّوارات حارة

2000-03-31 

UF ينابيع حارة 

SF مياه حرارية 
SF ينابيع جيوحرارية 

*BT1 ينابيع حارة 

RT منظومات هدروحرارية 
RT مياه جوفية 

 فّواقات

INIS: 1993-07-12; ETDE: 1977-04-12 
UF طحالب نهرية 

BT1 متعضيات مائية 

 ِّ  في الحّي

RT أعضاء 
RT أنسجة حيوانية 

RT انقسام خلوي 

RT تكاثر خلوي 
RT خاليا نباتية 

RT خاليا ورمية 

 في الزجاج

RT أوساط استنباتية 
RT  خالياl 

RT خاليا نسيلية 

RT خاليا هيال 
RT مجنِّسات 

RT مستنبتات  نسيجية 

RT مستنبتات خلوية 

 فيبريشن )خرائط طبولوجية(

USE تطبيق ليفي 

 Aفيتامين 

UF أكسيروفتول 
UF ريتينول 

BT1 فيتامينات 

RT أشباه الكازوتينات 
RT حمض الرتينوئيك 

 b-1فيتامين 

USE تيامين 

 B-12فيتامين 

UF سيانوكوباالمين 
*BT1  زمرة فيتامينb 

*BT1 يات دموية  مقّوِ

RT أنواع فقر الدم 
RT عامل داخلي المنشأ 

 b-2فيتامين 

USE ريبوفالفين 

 b-5فيتامين 

USE حمض البنتوتنيك 

 b-6فيتامين 

USE بريدوكسين 

 b-tفيتامين 

USE كرنتين 

 cفيتامين 

USE حمض األسكوربيك 

 Dفيتامين 

BT1 فيتامينات 
NT1 إرغوكلسيفرول 

NT1 كلسيفرول الصفراء 

RT َرَخد 

 d-2فيتامين 

USE إرغوكلسيفرول 

 d-3فيتامين 

USE كلسيفرول الصفراء 

 Eفيتامين 

UF توكوفيروالت 

BT1 فيتامينات 

 hفيتامين 

USE بيوتين 

 h-1فيتامين 

USE حمض بارا أمينو البنزوئيك 

 Kفيتامين 

BT1 فيتامينات 
*BT1 كينونات 

RT عوامل تخثّر الدم 

RT مضادات التخثر 
RT يوبيكوينون 

 pفيتامين 

USE بيوفالفونيات 

 ppفيتامين 

USE نيكوتين أميد 

 فيتامينات

NT1 بيوفالفونيات 

NT1 حمض األسكوربيك 
NT1  زمرة فيتامينb 

NT2 بريدوكسين 

NT2 بيوتين 

NT2 تيامين 

NT2 حمض البنتوتنيك 
NT2 حمض الفوليك 

NT2 حمض النيكوتينيك 

NT2 ريبوفالفين 
NT2  فيتامينb-12 

NT2 كرنتين 

NT2 نيكوتين أميد 
NT1  فيتامينa 

NT1  فيتامينd 

NT2 إرغوكلسيفرول 
NT2 كلسيفرول الصفراء 

NT1  فيتامينe 

NT1  فيتامينk 
RT أشباه الكازوتينات 

RT إضافات غذائية 

RT استقالب 
RT عقاقير 

RT غذاء 

RT قوت 
RT كيمياء حيوية 

 فيترينيت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-27 

BT1 مكونات الفحم الحجري المكروية 

 فيتنام

INIS: 1977-10-17; ETDE: 1978-03-08 

BT1 آسيا 
BT1 بلدان نامية 

RT  ً  اقتصاديات مخططة مركزيا

 فيتوكروم

INIS: 1985-07-19; ETDE: 2002-04-26 
USE فيتوكرومات 

 فيتوكرومات

1985-07-19 

UF فيتوكروم 
BT1 أصبغة 

*BT1 بروتينات 

NT1 كلوروفيل 

 فيتون

*BT1 مطاطيات 

 فيجي

BT1 ُجُزر 
RT المحيط الهادي 

 فيديكونات

*BT1 أنابيب كاميرا 

RT كاميرات تلفزيون 

 فيرجينيا

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

RT الشاطىء الشرقي في الواليات المتحدة 
RT حوض نهر بوتوماك 

RT خليج تشيزبيك 

RT نهر بوتوماك 
RT نهر جيمز 

 فيرجينيا الغربية

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

RT حوض مونونغاهيال ريفر 
RT ر بوتوماكحوض نه 

RT نهر أوهيو 

RT نهر بوتوماك 

 فيْرمون

BT1 إفراز 

BT1 متجاذبات كيميائية 

RT جنس 
RT حشرات 

RT خمائر 

 فيرمونت

1997-06-17 

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

RT حوض نهر كونكتيكوت 
RT نهر كونكتيكوت 



 فيرميونات 559 بار-فيروس إبشتاين

 

 

 فيرميونات

NT1 باريونات 
NT2  باريوناتn* 

NT3  باريوناتn 

NT4  باريوناتn-1440 
NT4  باريوناتn-1520 

NT4  باريوناتn-1535 

NT4  باريوناتn-1650 
NT4  باريوناتn-1675 

NT4  باريوناتn-1680 

NT4  باريوناتn-1700 
NT4  باريوناتn-1710 

NT4  باريوناتn-1720 

NT4  باريوناتn-1960 
NT4  باريوناتn-1990 

NT4  باريوناتn-2000 

NT4  باريوناتn-2080 
NT4  باريوناتn-2100 

NT4  باريوناتn-2190 

NT4  باريوناتn-2250 
NT4  باريوناتn-3000 

NT3 باريونات دلتا 

NT4  باريوناتdelta-1950 
NT4  1232 -باريونات دلتا 

NT4  1600 -باريونات دلتا 

NT4  1620 -باريونات دلتا 
NT4  1700 -باريونات دلتا 

NT4  1900 -باريونات دلتا 

NT4 1905 -نات دلتا باريو 
NT4  1910 -باريونات دلتا 

NT4  1920 -باريونات دلتا 

NT4  1930 -باريونات دلتا 
NT4  2000 -باريونات دلتا 

NT4  2150 -باريونات دلتا 

NT4  2200 -باريونات دلتا 

NT4  2400 -باريونات دلتا 

NT4  2420 -باريونات دلتا 
NT4  3000 -باريونات دلتا 

NT2 باريونات ثنائية 

NT3  باريونات ثنائيةnn-2170 
NT3  باريونات ثنائيةnn-2250 

NT3  2130 -باريونات المبدا-n 

NT3 بروتونات ثنائية 
NT3 نترونات ثنائية 

NT2 باريونات جمال 

NT3  باريونات المبداb المعتدلة 
NT2 باريونات مضادة 

NT3 نكليونات مضادة 

NT4 بروتونات مضادة 
NT4 نترونات مضادة 

NT3 هيبرونات مضادة 

NT4 جسيمات أوميغا مضادة 

NT4 جسيمات سيغما المضادة 

NT4 جسيمات كساي المضادة 

NT4 جسيمات المبدا المضادة 
NT2 باريونات مفتونة 

NT3  باريوناتxi c المعتدلة 

NT3  باريوناتxi c زائد 
NT3  باريونات أوميغاc المعتدلة 

NT3  باريونات سيغماc-2455 

NT3  باريونات المبداc-2625 
NT3  باريونات المبداc زائد 

NT2 نكليونات 

NT3 بروتونات 
NT4 بروتونات ثنائية 

NT4 بروتونات شمسية 

NT4 بروتونات ضوئية 
NT4 بروتونات فورية 

NT4 بروتونات كونية 

NT4 بروتونات مأسورة 
NT4 بروتونات متأخرة 

NT4 بروتونات مضادة 

NT3 نترونات 
NT4 متعددة النترينوهات 

NT5 ثالثي النترونات 

NT5 نترونات ثنائية 
NT5 نترونات رباعية 

NT4 نترونات االنشطار 

NT5 نترونات فورية 

NT5 نترونات متأخرة 

NT4 نترونات التجاوب 
NT4 نترونات المفاعل 

NT4 نترونات باردة 

NT5 نترونات فوق باردة 
NT4 نترونات بطيئة 

NT4 نترونات حرارية 

NT4 نترونات سريعة 
NT4 نترونات شمسية 

NT4 نترونات فوتونية 

NT4 نترونات فوق حرارية 
NT4 نترونات كونية 

NT4 بيتا -نترونات متأخرة 

NT4 نترونات متوسطة 
NT4 نترونات مضادة 

NT3 نكليونات ضوئية 

NT4 بروتونات ضوئية 
NT4 نترونات فوتونية 

NT3 نكليونات مضادة 

NT4 بروتونات مضادة 
NT4 نترونات مضادة 

NT2 هيبرونات 

NT3 * باريوناتz 
NT3  باريوناتxi 

NT4  باريوناتxi - 1530 

NT4  باريوناتxi - 1690 
NT4  باريوناتxi - 1820 

NT4  باريوناتxi - 1950 

NT4  باريوناتxi - 2030 
NT4  باريوناتxi - 2250 

NT4  باريوناتxi - 2500 

NT4  جسيماتxi 
NT5  جسيماتxi المعتدلة 

NT5  جسيماتxi ناقص 

NT5 جسيمات كساي المضادة 

NT3 باريونات أوميغا 

NT4  2250 -باريونات أوميغا 

NT4 جسيمات أوميغا 
NT5 جسيمات أوميغا مضادة 

NT5 جسيمات أوميغا ناقص 

NT3 باريونات سيغما 
NT4  1385 -باريونات سيغما 

NT4  1660 -باريونات سيغما 

NT4  1670 -باريونات سيغما 
NT4  1750 -باريونات سيغما 

NT4  1770 -باريونات سيغما 

NT4  1775 -باريونات سيغما 
NT4  1915 -باريونات سيغما 

NT4  1941 -باريونات سيغما 
NT4  2030 -باريونات سيغما 

NT4  2455 -باريونات سيغما 

NT4 جسيمات سيغما 

NT5 جسيمات سيغما المضادة 

NT5 جسيمات سيغما المعتدلة 

NT5 جسيمات سيغما زائد 
NT5 جسيمات سيغما ناقص 

NT3 باريونات المبدا 

NT4  1405 -باريونات المبدا 
NT4  1520 -باريونات المبدا 

NT4  1600 -باريونات المبدا 

NT4  1670 -باريونات المبدا 
NT4  1690 -باريونات المبدا 

NT4  1800 -باريونات المبدا 

NT4  1810 -باريونات المبدا 
NT4 1820 -يونات المبدا بار 

NT4  1830 -باريونات المبدا 

NT4  1890 -باريونات المبدا 
NT4  2100 -باريونات المبدا 

NT4  2110باريونات المبدا 

NT4 جسيمات المبدا 
NT5 جسيمات المبدا المضادة 

NT3  2130 -باريونات المبدا-n 

NT3 هيبرونات مضادة 
NT4 جسيمات أوميغا مضادة 

NT4 جسيمات سيغما المضادة 

NT4 جسيمات كساي المضادة 
NT4 جسيمات المبدا المضادة 

NT1 فيرميونات ماجورانا 

NT1 كواركات 

NT2  كواركاتb 

NT3  كواركات مضادةb 
NT2  كواركاتc 

NT3  كواركات مضادةc 

NT2  كواركاتd 
NT3  كواركات مضادةd 

NT2  كواركاتs 

NT3  كواركات مضادةs 
NT2  كواركاتt 

NT3  كواركات مضادةt 

NT2  كواركاتu 
NT3  كواركات مضادةu 

NT2 كواركات مضادة 

NT3  كواركات مضادةb 
NT3  كواركات مضادةc 

NT3  كواركات مضادةd 

NT3  كواركات مضادةs 
NT3  كواركات مضادةt 

NT3  كواركات مضادةu 

NT1 لبتونات 
NT2 إلكترونات 

NT3 إلكترونات الذيل 

NT3 إلكترونات خارجة 
NT3 إلكترونات شمسية 

NT3 إلكترونات فورية 

NT3 إلكترونات كونية 
NT3 إلكترونات مأسورة 

NT3 إلكترونات مذّوبة 

NT3 إلكترونات منفلتة 
NT2 لبتونات ثقيلة 

NT3 جسيمات تاو 

NT3 ميونات معتدلة ثقيلة 
NT3 نترونات تاو 

NT2 لبتونات مضادة 

NT3 بوزيترونات 

NT4 بوزيترونات كونية 

NT3 ميونات زائد 

NT3 نترينوهات مضادة 
NT4 نترينوهات مضادة إلكترونية 

NT4 نترينوهات مضادة ميونية 

NT2 ميونات 
NT3 ميونات زائد 

NT3 ميونات كونية 

NT3 ميونات ناقص 
NT2 نترينوهات 

NT3 جيونترينوهات 

NT3 نترونات تاو 
NT3 نترينوهات إلكترونية 

NT4 نترينوهات مضادة إلكترونية 
NT3 نترينوهات شمسية 

NT3 نترينوهات عقيمة 

NT3 نترينوهات كونية 

NT3 نترينوهات مضادة 

NT4 نترينوهات مضادة إلكترونية 

NT4 نترينوهات مضادة ميونية 
NT3 نترينوهات ميونية 

NT4 نترينوهات مضادة ميونية 

RT إحصاء فيرمي 
RT فرميوني -تناظر بوزوني 

 ونات ماجورانافيرمي

2016-05-10 

SF نظرية ماجورانا 
BT1 فيرميونات 

RT جسيمات مضادة 

RT سبينورات ماجورانا 
RT معادلة ماجورانا 

 sv40فيروس 

INIS: 1976-03-25; ETDE: 2000-11-24 

USE فيروسات مكّونة للورم 

 sv40فيروس 

USE فيروس قِْردي 

 بار-فيروس إبشتاين

INIS: 1976-03-25; ETDE: 1975-08-19 
USE فيروسات مكّونة للورم 



 فيروس اإليدز 560 فيزيولوجيا

 

 

 فيروس اإليدز

INIS: 1986-05-23; ETDE: 1986-11-14 
UF  فيروس اإليدزlav 

UF فيروس العوز المناعي المكتسب 

UF  فيروس عوز المناعة المكتسبةiii 
UF فيروس نقص المناعة البشرية 

UF فيروس نقص المناعة البشرية 

*BT1 فيروسات 
RT إيدز 

RT ت مناعيةتفاعال 

RT مناعة 

 lavفيروس اإليدز 

INIS: 1986-05-23; ETDE: 2002-03-09 

USE فيروس اإليدز 

 فيروس الحصبة

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1980-05-06 

USE فيروس الحصبة 

 فيروس الحصبة

INIS: 1976-06-23; ETDE: 1976-08-24 
UF فيروس الحصبة 

UF فيروس الحميراء 

*BT1 فيروسات 
RT حصبة 

 فيروس الحميراء

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1980-05-06 

USE فيروس الحصبة 

 فيروس السنجابية

*BT1 فيروسات 

RT َشلل األطفال 

 فيروس العوز المناعي المكتسب

INIS: 1993-11-03; ETDE: 2002-06-06 

USE فيروس اإليدز 

 فيروس بوليومي

*BT1 فيروسات مكّونة للورم 

 فيروس جدري البقر

*BT1 فيروسات 

 فيروس ساركوما روس

INIS: 1976-03-25; ETDE: 1975-08-19 
USE فيروسات مكّونة للورم 

 iiiفيروس عوز المناعة المكتسبة 

INIS: 1986-05-23; ETDE: 2002-06-13 

USE فيروس اإليدز 

 فيروس ُغديّ 

*BT1 فيروسات مكّونة للورم 

 فيروس فسيفساء التبغ

*BT1 فيروسات 
RT أمراض النبات 

 فيروس قِّْردي

UF  فيروسsv40 

*BT1 فيروسات 

 فيروس نقص المناعة البشرية

2004-05-28 

USE فيروس اإليدز 

 فيروس نقص المناعة البشرية

2004-05-28 

USE فيروس اإليدز 

 فيروسات

BT1 طفيليات 

BT1 متعّضات دقيقة 

NT1 فيروس اإليدز 

NT1 فيروس الحصبة 
NT1 فيروس السنجابية 

NT1 فيروس جدري البقر 

NT1 فيروس فسيفساء التبغ 
NT1 فيروس قِْردي 

NT1 فيروسات االنفلوانزا 

NT1 فيروسات مكّونة للورم 
NT2 فيروس بوليومي 

NT2  ّفيروس غُدي 

NT2 فيروسات ابيضاض الدم 
NT1 ملتهمات جراثيم 

RT أمراض فيروسية 

RT أنترفيرون 
RT ن اللويحات  تكوُّ

RT تلقيح 

RT جسيمات 
RT َحأل بسيط 

RT َحأل ِمْنَطقي 

RT ُسعار 
RT لَقاحات 

RT مرض نيوكاسل 

RT مولِّدات الطفرة 

 فيروسات ابيضاض الدم

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1977-10-20 

*BT1 فيروسات مكّونة للورم 

RT أورام تجريبية 

RT )ابيضاض الدم )لوكيميا 

 فيروسات االنفلوانزا

*BT1 فيروسات 

RT وانزانزلة وافدة، انفل 

 فيروسات الورم

INIS: 1976-03-25; ETDE: 1975-08-19 

USE فيروسات مكّونة للورم 

 فيروسات مكّونة للورم

INIS: 1976-03-17; ETDE: 1975-08-19 

UF  فيروسsv40 

UF بار-فيروس إبشتاين 
UF فيروس ساركوما روس 

UF فيروسات الورم 

*BT1 فيروسات 

NT1 فيروس بوليومي 

NT1  ّفيروس غُدي 

NT1 فيروسات ابيضاض الدم 
RT )ابيضاض الدم )لوكيميا 

RT تسرّطن 

RT جينات ورمية 

 فيريدوكسين

INIS: 1993-08-26; ETDE: 1978-07-06 

*BT1 بروتينات معدنية 
RT روبريدوكسين 

 فيّرتين

*BT1 بروتينات معدنية 

*BT1 معقدات الحديد 
RT حديد 

RT هيموزيدرين 

 فيزاروم )جنس من الفطريات النفاخية(

*BT1 فطور 

 فيزوستغمين

ETDE: 1981-04-20 

USE )إسرين )نيزوستغمين 

 فيزوفيانيت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-17 

*BT1 معادن اليورانيوم 

 فيزياء

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1976-09-28 
NT1 جيوفيزياء 

NT1 فيزياء الحالة الصلبة 

NT1  الطاقة العاليةفيزياء 
NT1 فيزياء المفاعالت 

NT1 فيزياء النترون 

NT1 فيزياء حيوية 
NT1 فيزياء ذرية 

NT1 فيزياء فلكية 

NT1 فيزياء كيميائية 
NT1 فيزياء نووية 

 فيزياء الحالة الصلبة

INIS: 1976-08-17; ETDE: 1976-02-19 
BT1 فيزياء 

RT بنية بلّورية 

RT نظرية الدوامة 

 فيزياء الطاقة العالية

BT1 فيزياء 
RT فيزياء النترون 

RT فيزياء نووية 

RT نظرية الدوامة 

 فيزياء المفاعالت

INIS: 2000-01-26; ETDE: 1979-05-25 

BT1 فيزياء 

RT أمان المفاعل 
RT حركيات المفاعل 

RT فيزياء النترون 

RT نظرية النقل النتروني 
RT نظرية تبطئة النترونات 

RT شبيكة المفاعل وسطاء 

 فيزياء النترون

2014-12-01 

تستعمل فقط في فهرسة المقاالت ذات التغطية العامة جدا، 
مثل المراجعات السنوية، الكتب، إلخ، أو بحث عام حول 

 تطبيقات النترونات.

BT1 فيزياء 

RT تفاعالت نترونية 
RT فيزياء الطاقة العالية 

RT فيزياء المفاعالت 

RT فيزياء ذرية 
RT فيزياء نووية 

RT نترونات 

RT نظرية النقل النتروني 

 فيزياء حيوية

2000-01-24 

BT1 فيزياء 

RT إشعاعات 
RT بيولوجيا ُجَزْيئية 

RT تأثيرات إشعاعية 

RT تأثيرات بيولوجية 
RT جرعات إشعاعية 

RT حجرات 

RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 
RT علم األحياء اإلشعاعي 

RT وقاية من اإلشعاع 

 فيزياء ذرية

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1982-08-11 

BT1 فيزياء 

RT تصادم الذرات 
RT فيزياء النترون 

RT نماذج ذرية 

 فيزياء صحية

USE وقاية من اإلشعاع 

 فيزياء فلكية

2000-01-26 

UF الفيزياء الفلكية للنترينو 

BT1 فيزياء 
RT انزياح نحو األحمر 

RT تطور المجّرة 

RT حقول مغنطيسية خالية من القوى 
RT فلك 

RT كوسمولوجيا 

RT نظرية تشاندراسيخار 

 فيزياء كيميائية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-09-05 

BT1 فيزياء 
RT كيمياء فيزيائية 

 فيزياء نووية

BT1 فيزياء 

RT فيزياء الطاقة العالية 
RT فيزياء النترون 

RT كيمياء نووية 

RT نظرية نووية 

 فيزيولوجيا

NT1 فيزيولوجيا كهربائية 

RT إجهاد بيولوجي 

RT إفراغ 
RT إنضاج 

RT استتباب 



 فيزيولوجيا كهربائية 561 قانون بالنك

 

 

RT استقالب 

RT بيولوجيا ُجَزْيئية 
RT تشريح 

RT تكاثر 

RT تنظيم حراري 
RT تنفُّس 

RT حاجز الدماغ والدم 

RT درجة حرارة الجسم 
RT دوران الدم 

RT سلوك 

RT مضادات األندروجينات 
RT نتح 

RT نمو 

RT نوم 
RT هرمونات 

RT هضم 

RT وظائف بيولوجية 

 فيزيولوجيا كهربائية

INIS: 1994-04-07; ETDE: 1985-08-22 

BT1 فيزيولوجيا 

RT كمون كهربائي 
RT كهرباء حيوية 

RT موصلية كهربائية 

 فيسكوز

*BT1 كزانتانات 

*BT1 متعدد السكريدات 

 فيسيا

UF بيقية 
*BT1 قَْرنيّات 

 فيسيوم

RT نواتج االنشطار 

RT وقود نووي 

 فيضان قلوي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-06 

USE غمر بالقلي لتحسين استرجاع النفط 

 فيضانات

RT جريان الماء 

RT صرف 

RT كارثة طبيعية استثنائية 
RT كوارث طبيعية 

RT مياه سطحية 

RT هدرولوجيا 

 فيكتوريا

*BT1 أستراليا 

 فيكوبيلينات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1987-04-24 

BT1 أصبغة 

RT بروتينات الفيكوبيلي 

RT مراكز تفاعل االصطناع الضوئي 

 فيكوسيانين

1997-06-19 

BT1 أصبغة 

*BT1 بروتينات الفيكوبيلي 
RT جسيمات فيكوبيلية 

 فيكوماسيسات

1997-01-28 

USE فطريات حقيقية 

 فيناستين

USE نات  ُمسّكِ

USE مضادات الحمى 

 فينوباربيتال

UF  ّلَْمعي 

*BT1 باربيتوراتات 

*BT1 مضادات االختالج 

 فينوفلكس )متعددات الفنيل(

USE متعدد الفنيل 

 فينولوجيا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-29 

RT مناخات 

 فينيل بنزن )ستيرين(

USE ستيرين 

 فينيل هدروكسيل أمين البنزويل

USE بنزول فينيل هدروكسيل األمين 

 فيوردات )ذراع بحري طويل(

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1980-11-25 

*BT1 مصبات األنهار 
RT ماء البحر 

RT ملوحة 

 فيوالنترون

1996-07-15 

USE كيتونات 

 قابلية التبادل

INIS: 1993-02-18; ETDE: 1977-09-19 
RT استبدال المواد 

RT استبدال الوقود 

RT انحفاظ الموارد 
RT توافق 

RT مصادر الطاقة 

RT مواد 
RT وقود 

 قابلية السقوط بيد األعداء

INIS: 1992-04-06; ETDE: 1978-07-05 
SF إرهاب 

RT تخريب 

RT حرب 
RT سرقة 

RT ضمانات 

 قابلية اللحام

RT تلحيم 

 قار غضاري صفحي

2000-04-12 

*BT1 قطران 

RT حموض القطران الححرية 
RT قواعد القطران الحجرية 

RT مواد حّمرية 

RT نفوط قار الشيل 

 قارة القطب الجنوبي

*BT1 مناطق القطب الجنوبي 

RT محيط القطب الجنوبي 

 قاصدات العظم

*BT1 نظائر مشعة 

RT أنسجة عظمية 

RT بقع حارة بيولوجية 
RT توّضع بيولوجي 

RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

RT نظائر الراديوم 
RT نظائر السترونسيوم 

RT نظائر الكالسيوم 

 قاطرات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-02-11 
SEE َمْركبات 

 قاطرات

INIS: 1993-03-25; ETDE: 1986-01-15 
*BT1 قطارات 

RT سكك حديدية 

RT عربات سكة الحديد 

 قاطعات )دارة كهربائية(

USE قاطعات الدارات 

 قاطعات الدارات

UF )قاطعات )دارة كهربائية 

BT1 أجهزة حماية التجهيزات 
*BT1 تجهيزات كهربائية 

RT دارات إلكترونية 

RT دارات التبديل 
RT زيوت عازلة 

RT فواصم كهربائية 

RT مانعات الصواعق 
RT مبدالت 

RT دات التيار  محدِّ

 قاعات

2006-05-26 
SEE غرف عالية 

 قاعات الطعام

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 

USE مطاعم 

 قاعدة  طور بلير

USE نموذج بلير 

 قاعدة الطور

RT مخططات الطور 

 قاعدة المعرفة

INIS: 1991-12-11; ETDE: 1985-09-24 

RT ادارة المعرفة 

RT برمجة 
RT ذكاء صنعي 

RT منظومات خبيرة 

 قاعدة ماتيسن

RT موصلية حرارية 
RT موصلية كهربائية 

 قاعدة موريسون

RT تآثرات التبادل 
RT تآثرات الجسيمات 

RT جسيمات بومرانشوك 

RT سبين 
RT ندّية 

 قاعيّات

INIS: 1999-03-05; ETDE: 1976-07-07 

BT1 متعضيات مائية 
NT1 شوكيات الجلد 

NT2 قنافذ البحر 

RT رخويات 
RT منظومات بيئية مائية 

 v\1قانون 

INIS: 1975-09-26; ETDE: 1975-10-28 

USE  قانون مقلوبv 

 قانون أوم

RT موصلية كهربائية 

 قانون اإللتزام والتعويض في االستجابة البيئية الشاملة

1992-02-05 
USE موارد مالية فائضة في الواليات المتحدة 

 قانون البلدية

INIS: 1990-12-15; ETDE: 2002-03-28 

USE قوانين 

 قانون التأمين

INIS: 1990-12-15; ETDE: 2002-06-13 

USE تأمين 
USE مظاهر قانونية 

 قانون الحالة

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1977-06-24 

BT1 قوانين 

 قانون الشركة

INIS: 1990-12-15; ETDE: 2002-06-13 

USE قوانين 

 قانون باشِّن

UF منحني باِشن 

UF نهاية باِشن الصغرى 

RT انفراغات كهربائية 
RT تصدّع 

RT غازات 

RT فجوات الشرارة 
RT كمون كهربائي 

 قانون براغ

USE انعكاس براغ 

 قانون برنولي

RT جريان الموائع 

 قانون بالنك

RT ميكانيك كمومي 



 سافار -قانون بيو 562 قرار حرية المعلومات

 

 

 سافار -قانون بيو

RT حقول مغنطيسية 

 موللر -قانون جايجر 

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1986-09-05 

RT اضمحالل ألفا 

RT جسيمات ألفا 
RT عمر النصف 

RT مسار حر وسطي 

 قانون حول الطاقة الذرية

INIS: 1990-12-15; ETDE: 2002-06-07 
USE قوانين حول الطاقة الذرية 

 قانون خاص

INIS: 1990-12-15; ETDE: 2002-04-26 
USE قوانين 

 قانون دارسي

RT جريان الموائع 

 قانون ستوكس

RT جريان لزج 

 قانون عام

INIS: 1999-02-18; ETDE: 1992-01-08 

BT1 قوانين 

 قانون عام

INIS: 1990-12-15; ETDE: 2002-06-13 

USE وانينق 

 قانون فيغارد

RT شبيكات بلّورية 
RT منظومات السبائك 

 قانون كوري

USE  فايس -قانون كوري 

 فايس -قانون كوري 

UF قانون كوري 

RT طواعية مغنطيسية 

 قانون المبرت

RT توزع زاوي 

 قانون مراقبة تلوث المياه الفدرالية

INIS: 1977-03-01; ETDE: 1976-06-07 

USE تشريعات الماء النظيف 

 Vقانون مقلوب 

INIS: 1975-09-26; ETDE: 1975-10-28 

UF  1قانون\v 

RT مقاطع عرضية 

 قانون هوك

RT مرونة 

RT معامل يونغ 

RT نسبة بواسون 

 قباب )أبنية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-05-06 

USE بنى ذات قباب 

 قبة ملح في غورلبن

INIS: 1989-11-24; ETDE: 1989-12-08 

*BT1 منشآت نُفايات مشعّة 

RT طرح تحت أرضي 
RT كهوف ملحية 

RT مكامن ملحية 

RT نفايات مشعة عالية السوية 

 قبرص

BT1 الشرق األوسط 

BT1 ُجُزر 

RT البحر المتوسط 

 قَْبط

UF )دمج )بيولوجي 

NT1 امتصاص جذري 
NT1 امتصاص جلدي 

NT1 امتصاص معوي 

NT1 امتصاص ورقي 
RT إتاحية بيولوجية 

RT احتباس 

RT تناول عبر المستقيم 

RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 
RT فسفواينول البيروفات 

RT مدخول 

 قبول الحزمة

UF )تقبّل )الحزمة 
RT بصريات الحزمة 

 قتل خلوي

RT موت 

RT موت خلوي مبرمج 

 قداديات

USE همسترات 

 قْدر الزلزال

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-06-14 
USE زالزل 

 قدرة اإلصدار )حزمة(

USE إصدارية الحزمة 

 قدرة تحليلية

USE  عدم تناظر -نسبة استقطاب 

 قدرة على اإلنتاج

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1977-06-02 

USE سعة 

 قدرة كهرمائية

UF كهرباء مائية 

*BT1 طاقة كهربائية 

*BT1 مصادر طاقة متجددة 
RT منشآت توليد كهرباء ذات تخزين مضخوخ 

RT منشآت توليد كهرباء مائية 

RT نهر غراند 

 قدرة متبقية

ETDE: 1975-09-11 

*BT1 كهرباء نووية 

RT إيقاف تشغيل المفاعل 
RT حرارة متبقية 

 قديد لحم الخنزير

USE لحم 

 قدّ 

UF حجم 

NT1 حجم الجسيمات 

NT1 حجم الحبيبات 
NT1 حجم حرج 

RT أبعاد 

RT ثخانة 
RT حجم 

RT َعْرض 

 قذائف

RT أسلحة نووية 
RT اختراقات تحت أرضية 

RT درع 
RT صواريخ 

RT مدافع 

لر  قرائن مِّ

RT شبيكات بلّورية 

 قراد

*BT1 عناكب 

RT طفيليات 

RT مكافحة اآلفات 
RT ناقالت المرض 

 قرار أمن الطاقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-07-23 
USE قرار أمن الطاقة في الواليات المتحدة 

 قرار أمن الطاقة في الواليات المتحدة

INIS: 1992-03-26; ETDE: 1992-02-21 

UF قرار أمن الطاقة 
BT1 قوانين 

RT شركة الوقود االصطناعي 

 قرار استعادة الضريبة االقتصادية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-02-08 
USE قتصادية في الواليات قرار استعادة الضريبة اال

 المتحدة

 قرار استعادة الضريبة االقتصادية في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1992-02-21 
UF قرار استعادة الضريبة االقتصادية 

BT1 قوانين 

RT تشريع 
RT تطور اقتصادي 

RT حوافز مالية 

RT ضرائب 
RT ضريبة أرباح الكسب المفاجئ 

 قرار استعدادات الطوارىء في الواليات المتحدة

INIS: 1992-03-26; ETDE: 1992-02-21 
UF قرار االستعداد للطوارئ 

BT1 قوانين 

RT إمدادات الطاقة 
RT خطة طوارئ 

 قرار اإلنتاج الدفاعي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 

SEE دفاع وطني 

 قرار االستعداد للطوارئ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-04-07 

USE قرار استعدادات الطوارىء في الواليات المتحدة 

 قرار السرية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-10-13 

BT1 قوانين 

RT توثيق 
RT معلومات 

 قرار السياسة البيئية الوطني

1977-03-14 

USE قرار سياسة البيئة الوطنية في الواليات المتحدة 

 هني في الواليات المتحدةقرار الصحة واألمان الم

INIS: 1992-08-13; ETDE: 1992-02-14 

UF األمان المهني والقانون الصحي 

BT1 قوانين 
RT أمان 

RT أمراض مهنية 

RT شروط العمل 
RT مخاطر صحية 

 قرار الطاقة الذرية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-04-14 
*BT1 قوانين حول الطاقة الذرية 

 قرار الطاقة الوطني في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1992-02-14 

USE قرارات الطاقة الوطنية 

 أندرسون -قرار برايس 

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1976-10-13 

BT1 قوانين 

RT تأمين المنشآت النووية 
RT مسؤولية قانونية مدنية 

RT مسؤولية نووية 

RT مظاهر قانونية 

 قرار تخصيص طارئ للبترول

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-23 

SEE خطة طوارئ 

 قرار تنقية المياه في الواليات المتحدة

INIS: 1994-01-24; ETDE: 1991-11-05 

USE تشريعات الماء النظيف 

 قرار تنقية الهواء في الواليات المتحدة

INIS: 1994-01-24; ETDE: 1991-11-05 
USE  الهواء النظيفتشريعات 

 قرار حرية المعلومات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-09-29 
BT1 قوانين 

RT تشريع 



 قرار حفظ الطاقة الطارئ 563 قرم

 

 

 قرار حفظ الطاقة الطارئ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-17 
USE )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 

USE خطة طوارئ 

 قرار حفظ الطاقة وإنتاجها

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-11-28 
USE قرار حفظ الطاقة وانتاجها 

 قرار حفظ الطاقة وانتاجها

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-11-28 

UF قرار حفظ الطاقة وإنتاجها 
BT1 قوانين 

RT إمدادات الطاقة 
RT )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 

RT نفط 

 قرار حفظ وسياسة الطاقة في الواليات المتحدة

INIS: 1992-03-26; ETDE: 1992-02-24 

UF الوثيقة األميركية حول سياسة الطاقة والمحافظة 

UF قرار سياسة الطاقة وحفظها 

BT1 قوانين 
RT )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 

RT سياسة الطاقة 

 قرار سرية االختراع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-04-14 
SEE ية  حماية السّرِ

SEE قوانين 

 في الواليات المتحدةقرار سياسات المنفعة العامة 

INIS: 1992-07-23; ETDE: 1992-02-25 

UF قرار سياسات تنظيم المؤسسات العامة 

UF قرار سياسات تنظيم المرافق العامة 
*BT1 قرارات الطاقة الوطنية 

RT تنظيمات 

RT )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 
RT مرافق عامة 

RT مردود الطاقة 

 قرار سياسات تنظيم المؤسسات العامة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-29 
USE قرار سياسات المنفعة العامة في الواليات المتحدة 

 قرار سياسات تنظيم المرافق العامة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-29 

USE قرار سياسات المنفعة العامة في الواليات المتحدة 

 الوطني قرار سياسة البيئة

2000-04-12 

USE قرار سياسة البيئة الوطنية في الواليات المتحدة 

 قرار سياسة البيئة الوطنية في الواليات المتحدة

INIS: 1993-11-10; ETDE: 1992-01-13 

UF قرار السياسة البيئية الوطني 

UF قرار سياسة البيئة الوطني 
BT1 قوانين 

RT بيئة 

RT سياسة بيئية 
RT أثير البيئيشهادات الت 

 قرار سياسة الطاقة وحفظها

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-09-29 

USE قرار حفظ وسياسة الطاقة في الواليات المتحدة 

 قرار سياسة الغاز الطبيعي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-05-06 

USE قرار سياسة الغاز الطبيعي في الواليات المتحدة 

 قرار سياسة الغاز الطبيعي في الواليات المتحدة

INIS: 1992-03-27; ETDE: 1992-02-14 

UF قرار سياسة الغاز الطبيعي 

*BT1 قرارات الطاقة الوطنية 
RT تنظيمات التسعير 

RT حماية المستهلك 

RT سياسة الطاقة 
RT صناعة الغازالطبيعي 

RT ال انتظام 

 لواليات المتحدةقرار سياسة حفظ الطاقة الوطني في ا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1992-02-14 
UF قرار وطني لسياسة حفظ الطاقة 

*BT1 قرارات الطاقة الوطنية 

RT )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 

RT سياسة الطاقة 

 قرار ضبط المواد السامة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-09-05 

USE قرارات ضبط المواد السامة 

 طاقةقرار ضريبة ال

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-05-06 
USE قرار ضريبة الطاقة في الواليات المتحدة 

 قرار ضريبة الطاقة في الواليات المتحدة

INIS: 1992-03-26; ETDE: 1992-02-24 
UF قرار ضريبة الطاقة 

*BT1 قرارات الطاقة الوطنية 

RT استهالك الطاقة 
RT )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 

RT حوافز مالية 

 قرار مراقبة تلوث المياه في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-14 
USE تشريعات الماء النظيف 

 قرار ممارسات تسويق البترول

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

SEE تسويق 
SEE قوانين 

SEE نفط 

 قرار منشأة الطاقة واستخدام الوقود الصناعي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-05-06 

USE  قرار منشآت توليد الكهرباء واالستخدام الصناعي

 للوقود في الواليات المتحدة

قرار منشآت توليد الكهرباء واالستخدام الصناعي 

 للوقود في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1992-02-25 
UF قرار منشأة الطاقة واستخدام الوقود الصناعي 

UF قراراستعمال الوقود 

*BT1 قرارات الطاقة الوطنية 
RT محطات توليد كهرباء ذات وقود أحفوري 

RT مرافق كهربائية 

RT وقود أحفوري 

 قرار وطني لسياسة حفظ الطاقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-05-18 

USE  قرار سياسة حفظ الطاقة الوطني في الواليات
 المتحدة

 قرار وطني مشجع لحفظ الطاقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-23 

BT1 قوانين 
RT )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 

RT حوافز مالية 

 قرارات استرجاع الموارد

1992-06-04 
UF قرارات استرداد الطاقة في الواليات المتحدة 

BT1 قوانين 

RT انحفاظ الموارد 
RT تنظيمات 

RT صاد بالطاقة(حفظ الطاقة )اقت 

RT قرارات التخلص من النفايات 

 قرارات استرداد الطاقة في الواليات المتحدة

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1992-02-14 

USE قرارات استرجاع الموارد 

 قرارات التخلص من النفايات

INIS: 1992-05-18; ETDE: 1978-04-27 

BT1 قوانين 

NT1 قرارات سياسة النفايات النووية 
RT طرح النفايات 

RT طرح نفايات غير مشعة 

RT قرارات استرجاع الموارد 
RT موارد مالية فائضة في الواليات المتحدة 

RT نفايات سائلة 

RT نفايات صلبة 

 قرارات التعدين السطحي

INIS: 1992-02-21; ETDE: 1978-04-27 

*BT1 قوانين منجمية 

 قرارات الطاقة الوطنية

INIS: 1994-08-22; ETDE: 1993-08-10 
UF قرار الطاقة الوطني في الواليات المتحدة 

BT1 قوانين 

NT1 قرار سياسات المنفعة العامة في الواليات المتحدة 
NT1 قرار سياسة الغاز الطبيعي في الواليات المتحدة 

NT1  قرار سياسة حفظ الطاقة الوطني في الواليات

 المتحدة
NT1 دةقرار ضريبة الطاقة في الواليات المتح 

NT1  قرار منشآت توليد الكهرباء واالستخدام الصناعي

 للوقود في الواليات المتحدة
RT خطة الطاقة الوطنية في الواليات المتحدة 

RT خطط البرنامج الوطني في الواليات المتحدة 

RT خطط الطاقة الوطنية 

 قرارات حماية البرية

INIS: 1992-03-30; ETDE: 1983-03-23 

BT1 قوانين 

RT حتياطيات طبيعيةا 
RT استخدام األرض 

RT بيئة 

 قرارات سياسة المواد والفلزات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-06-29 

SEE قوانين 

 قرارات سياسة النُفايات المشعّة

INIS: 1985-09-09; ETDE: 2002-04-26 
USE قرارات سياسة النفايات النووية 

 قرارات سياسة النفايات النووية

INIS: 1985-07-22; ETDE: 1984-06-29 

UF قرارات سياسة النُفايات المشعّة 
*BT1 قرارات التخلص من النفايات 

*BT1 قوانين حول الطاقة الذرية 

RT تخزين الوقود المستهلك 

RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 

RT نفايات مشعة عالية السوية 

RT نفايات مشعة منخفضة السوية 
RT نُفايات مشعّة 

RT ستهلكوقود م 

 قرارات ضبط المواد السامة

INIS: 1993-03-26; ETDE: 1993-08-17 

UF قرار ضبط المواد السامة 

BT1 قوانين 
RT تشريع 

RT مواد خطرة 

 قرارات وطلبات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 
SEE إجراءات إدارية 

 قراراستعمال الوقود

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-01-24 
USE  منشآت توليد الكهرباء واالستخدام الصناعي قرار

 للوقود في الواليات المتحدة

 قرحات

BT1 تغيَّرات مرضية 
RT َغْنغَرة 

RT نخر 

RT نواسير 

 قرع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-25 

USE قرع الجاموس 

 قرع الجاموس

INIS: 1991-12-16; ETDE: 1980-11-25 
UF قرع 

*BT1 صف المغنوليّات 

RT أراضي جافة 

RT بذور 

RT زيوت عطرية 
RT كتلة حيوية 

 قرم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-05 

*BT1 أوكرانيا 



 قرن قطبي 564 قصدير

 

 

 قرن قطبي

INIS: 1975-12-09; ETDE: 1978-03-08 
RT إهليلج الشفق القطبي 

RT غالف أيوني 

RT غالف مغنطيسي أرضي 
RT هطل إلكتروني 

RT هطل بروتوني 

 قرنية

*BT1 عيون 

 اتقَْرنيّ 

1997-06-17 

UF أشجار الغالديشية 
*BT1 صف المغنوليّات 

NT1 أشجار السنط الكاذب 

NT1 برسيم 
NT1 )بيزم )جنس البازالء 

NT1 )فاسيولس )جنس الفاصولياء 

NT1 فصة 
NT1 فول الصويا 

NT1 فيسيا 

NT1 لوبيا 
NT1 يَْنبُوت 

RT ريزوبيوم 

RT فول سوداني 
RT ميموزين 

 قرود

*BT1 رئيسات 

NT1 ربّاح 
NT1 ماكاكس 

RT قرود 

 قرود

*BT1 رئيسات 

RT قرود 

 قرود الريزوس

USE ماكاكس 

 قروض

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-04-14 

USE تمويل 

 قرون الوعل

*BT1 أنسجة عظمية 
RT أيِّل 

 قريدس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-15 
USE أرتيميا 

 قريدس

*BT1 عشاريات األرجل 

RT طعام بحري 
RT قَريدس 

 قَريدس

INIS: 1977-04-07; ETDE: 1977-06-03 

*BT1 عشاريات األرجل 
RT )سرطانات البحر )كركند 

RT طعام بحري 

RT قريدس 

 قرينة االنكسار

INIS: 1982-12-07; ETDE: 2002-06-13 

USE قرينة انكسار 

ض التراكمي  قرينة التعرُّ

INIS: 1975-11-07; ETDE: 1975-12-22 

USE ض التراكميقرينة التع  رُّ

ض التراكمي  قرينة التعرُّ

INIS: 1975-11-07; ETDE: 1975-12-16 
UF ض التراكمي  قرينة التعرُّ

RT الهيئة الدولية للحماية من اإلشعاع 

RT جرعات ُكلِّيَّة 
RT جماعات بشرية 

 قرينة انكسار

INIS: 1976-05-05; ETDE: 1991-08-14 
UF انكسارية 

UF قرينة االنكسار 

*BT1 خواص ضوئية 
RT انتشار األمواج 

RT انكسار 

RT تبدد ضوئي 
RT معامل فرينل 

 قُّرادا

*BT1 عناكب 

يات  قّرِّ

RT أجهزة قّرية 
RT إزالة مغنطة كظيمة 

RT بّرادات مغنطيسية 

RT يَّة  بيولوجيا قَّرِ
RT تبريد بتمديد الهليوم 

RT تخزين الهدروجين 

RT درجة الحرارة صفر كلفن 
RT ديوارات 

RT يوناتفر 

RT كريوترونات 
RT   0013-0000مجال درجات الحرارة k 

RT   0065-0013مجال درجات الحرارة k 

RT  0273-0065مجال درجات الحرارة 
RT ية  مضخات قّرِ

RT ية  موائع قّرِ
RT موصلية فائقة 

RT ميوعة فائقة 

 قَزيّة الغجر

USE فراشة الغجر 

يّة  قّزِّ

USE دودة الحرير 

 قساوة

SF تحمل 

BT1 خواص ميكانيكية 
NT1 قساوة مكروية 

RT تقسية 
RT تقسية روكويل 

RT تقسية كنوب 

RT قساوة برينل 
RT قساوة فيكرز 

 قساوة إشعاعية

2014-06-25 

RT تأثيرات إشعاعية 
RT تجهيزات إلكترونية 

RT تشعيع 

RT تقسية إشعاعية 
RT دفق نتروني مسبب لألذى 

RT مكاشيف إشعاع 

 قساوة برينل

RT قساوة 

 اوة فيكرزقس

RT قساوة 

 قساوة مكروية

*BT1 قساوة 
RT علم صناعة الخزفيات 

 قسر المشع

2013-12-13 

فارق طاقة المشع المستقبلة في االرض و الطاقة المشعة 
 العائدة إلى الفضاء. 

UF إشعاع صافي 

RT )بياض منعكس )ألبيدو 
RT تدفق شمسي 

RT تروبوبوز 

RT تشّمس 
RT ميزان الطاقة 

 قسفات السيليسيوم

*BT1 فسفاتات 
BT1 مركبات السيليسيوم 

 قسيمات انتهائية

1995-01-27 

RT تنسُّخ الدنا 
RT زيوغ صبغية 

RT صبغيات 

 قَُسْيمات مركزية

1995-01-27 
RT إنقسام خيطي 

RT صبغيات 

RT كروماتين 

 قشرانيات

USE ستيروئيدات قشرية 

 قشرة )ُكْظرية(

USE غدد كظرية 

 قشرة )مّخية(

USE ية  قشرة مّخِ

 قشرة األرض

SF مشروع موهول 

NT1 قشرة القارة 

NT1 قشرة المحيطات 

RT إعادة تعليق الجسيمات 

RT براكين 
RT تكتونيك الصفائح 

RT توسع قعر البحر 

RT جيولوجيا 
RT جيومورفولوجيا 

RT طاقة جيوحرارية 

RT قعر البحر 
RT كوكب األرض 

RT لب األرض 

RT ميكانيك التربة 
RT وجود طبيعي 

RT وشاح األرض 

 قشرة القارة

INIS: 1981-09-18; ETDE: 1977-09-19 

BT1 قشرة األرض 

RT قشرة المحيطات 
RT كوكب األرض 

 قشرة المحيطات

INIS: 1986-12-18; ETDE: 1977-09-19 

BT1 قشرة األرض 
RT قشرة القارة 

RT كوكب األرض 

ية  قشرة مّخِّ

UF )قشرة )مّخية 
*BT1 مخ 

RT سلوك 

RT منعكسات شرطية 

 قشريّات

BT1 متعضيات مائية 

*BT1 مفصليات 
NT1 عشاريات األرجل 

NT2 سرطان 

NT2 )سرطانات البحر )كركند 
NT2 قريدس 

NT2 قَريدس 

NT1 ُغْلصميات األرجل 
NT2 أرتيميا 

NT2 دافنيا 

NT1 مْجذافيات األرجل 
RT عوالق حيوانية 

 قصافة

BT1 خواص ميكانيكية 

RT انتشار الصدوع 
RT  قَصوف -انتقاالت َسحوب 

RT َسحوب -انتقاالت قَصوف 

RT هشاشة 
RT هشاشة بوجود الهليوم 

RT هشاشة هدروجينية 

 قصب السكر

*BT1 نباتات القصب 

RT دبس السكر 

RT محاصيل 

 قصدير

*BT1 معادن 



 100قصدير  565 134قصدير 

 

 

 100قصدير 

INIS: 1985-09-06; ETDE: 1985-03-12 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر القصدير 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 101قصدير 

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1985-10-25 
*BT1 نظائر القصدير 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 102قصدير 

INIS: 1997-02-07; ETDE: 1985-03-12 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر القصدير 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 103قصدير 

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-08-12 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر القصدير 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 104قصدير 

INIS: 1976-11-08; ETDE: 1976-09-15 

*BT1 نظائر القصدير 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 105قصدير 

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-08-12 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر القصدير 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 106قصدير 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 يرنظائر القصد 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 107قصدير 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر القصدير 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 108قصدير 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر القصدير 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 109قصدير 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر القصدير 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 110قصدير 

*BT1 نظائر القصدير 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 111قصدير 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر القصدير 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 112قصدير 

*BT1 نظائر القصدير 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 113قصدير 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر القصدير 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  ديةفر -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

RT مولدات نظائر مشعة 

 115قصدير 

*BT1 نظائر القصدير 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 116قصدير 

*BT1 نظائر القصدير 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 117قصدير 

*BT1 نظائر القصدير 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 118قصدير 

*BT1 نظائر القصدير 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 119قصدير 

*BT1 المشعة نظائر التحول الداخلي 
*BT1 نظائر القصدير 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 120قصدير 

*BT1 نظائر القصدير 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 121قصدير 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر القصدير 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 123قصدير 

*BT1  شعةناقص الم  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر القصدير 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 124قصدير 

*BT1 نظائر القصدير 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 125قصدير 

*BT1  المشعة ناقص  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر القصدير 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 126قصدير 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر القصدير 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 127قصدير 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر القصدير 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 128قصدير 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر القصدير 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 129قصدير 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر القصدير 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 130قصدير 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر القصدير 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 131قصدير 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر القصدير 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 132قصدير 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر القصدير 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 133قصدير 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر القصدير 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 134قصدير 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر القصدير 
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*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 135قصدير 

2004-12-15 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر القصدير 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 136قصدير 

2007-04-23 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر القصدير 

*BT1 ئر عمرها ميلي ثانيةنظا 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 137قصدير 

2004-12-15 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر القصدير 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 99قصدير 

2007-04-23 
*BT1 نظائر القصدير 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 114قصدير

*BT1 نظائر القصدير 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 قصديرات الكدميوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-02-19 

*BT1 ستنّات 
BT1 مركبات الكدميوم 

 قصر

RT تلوين 

 قَْصر )كهربائي(

INIS: 1983-10-14; ETDE: 2002-06-13 
USE صدوع كهربائية 

 قصور الدرق

UF وذمة مخاطية 
*BT1 أمراض الغدد الصم 

RT دُراق 

RT عقاقير مضادة للدرق 
RT هرمونات درقية 

RT يود مرتبط بالبروتين 

 قصور القلب

INIS: 1981-08-06; ETDE: 1976-07-07 
BT1 أعراض 

RT إجهاد بيولوجي 

RT إكليليّات 
RT أمراض قلبية وعائية 

RT صدمة بيولوجية 

 قصّ 

RT إجهادات 

RT تحول دوراني 

RT جريان الموائع 
RT حقول مغنطيسية 

RT خواص الشد 

RT عدد ريتشاردسون 
RT قّص معكوس 

 قّص معكوس

INIS: 1999-07-26; ETDE: 1999-09-03 

RT تحول دوراني 
RT  ّقص 

 قضايا قانونية

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1977-06-24 
UF مقاضاة 

RT تحكيم 

RT سمعيّات 
RT محاكم 

RT مستوطنات متنازع عليها 

 قضبان

RT أسطوانات 
RT أسالك 

RT شكل 

 قضبان )تحكم(

USE مواد محتوى 

 قضبان األمان

USE قضبان اإليقاف الفوري 

 قضبان اإليقاف الفوري

UF قضبان األمان 
UF قضبان الطوارئ 

*BT1 مواد محتوى 

RT إيقاف طارىء 
RT ماّصات النترينو 

 قضبان التحكم

USE مواد محتوى 

 قضبان التحكم األولية

USE قضبان الضبط 

 قضبان التحكم بالمفاعل

USE مواد محتوى 

 قضبان التلحيم

RT آالت التلحيم 

RT تلحيم 

 قضبان الضبط

UF قضبان التحكم األولية 
*BT1 مواد محتوى 

RT ماّصات النترينو 

 قضبان الطوارئ

USE قضبان اإليقاف الفوري 

 قضبان الوقود

UF تدعيم قضبان الوقود 

UF قضبان وقود 

UF )كبسوالت )الوقود 
UF كبسوالت الوقود 

*BT1 عناصر وقود 

NT1 قضبان وقود جوفاء 
RT كريات الوقود 

 قضبان تحّكم دقيق

USE قضبان تنظيم 

 قضبان تنظيم

UF قضبان تحّكم دقيق 

*BT1 مواد محتوى 

RT ماّصات النترينو 

 قضبان وقود

USE قضبان الوقود 

 قضبان وقود جوفاء

*BT1 قضبان الوقود 

 قضيب فلوري

USE  مقاييس جرعةrpl 

 قطارات

1993-03-25 

BT1 َمْركبات 
NT1 قاطرات 

NT1 قطارات مسترفعة 

RT أنظمة النقل 
RT الشاغلون 

RT تاثير المكبس 

RT سكك حديد كهربائية 
RT سكك حديدية 

RT عربات سكة الحديد 

RT منظومات عبور سريع 

 قُطارات

2000-04-12 
NT1 قُطارات نفطية 

NT2 مازوت 

NT3 زيوت الوقود 
NT4 زيوت التدفئة 

NT4  ٍوقود متبق 

NT3 )كيروسين )كاز 
NT3 وقود ديزل 

NT1 نفتا 

NT2 )ليغروان )إيتر البترول 
RT أبخرة 

RT تقطير 

RT نفوط 

 قُطارات النفط المتوسطة

INIS: 1992-04-01; ETDE: 1979-11-23 

USE قُطارات نفطية 

 قطارات مرفوعة مغنطيسيا  

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-11 

USE قطارات مسترفعة 

 قطارات مسترفعة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-11 
UF  ً  قطارات مرفوعة مغنطيسيا

*BT1 قطارات 

RT رفع 
RT سكك حديدية 

 قُطارات نفطية

INIS: 1992-04-01; ETDE: 1976-05-19 

UF قُطارات النفط المتوسطة 
BT1 قُطارات 

*BT1 مجزءات نفطية 

NT1 مازوت 
NT2 زيوت الوقود 

NT3 زيوت التدفئة 
NT3  ٍوقود متبق 

NT2 )كيروسين )كاز 

NT2 وقود ديزل 
RT سفلت الطرقاتأ 

RT منتجات نفطية 

 قطاع اإلقامة

INIS: 1993-03-24; ETDE: 1976-04-19 
SF قطاع المستخدم النهائي 

RT أَُسر 

RT بيوت متنقلة 
RT تحليل قطاعي 

RT جماعات بشرية 

RT قطاع الخدمة 

RT قطاع تجاري 

RT مجتمعات 

RT مناطق المدينة 
RT مناطق ريفية 

 قطاع الخدمة

INIS: 1992-10-23; ETDE: 1980-08-12 

RT تحليل قطاعي 
RT قطاع اإلقامة 

RT قطاع تجاري 

 قطاع الصناعة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-29 

USE صناعة 

 قطاع المستخدم النهائي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-03 
SEE صناعة 

SEE قطاع اإلقامة 

SEE قطاع النقل 
SEE قطاع تجاري 

 قطاع النقل

INIS: 1998-11-12; ETDE: 1977-07-23 

SF قطاع المستخدم النهائي 
RT أنظمة النقل 

RT تحليل قطاعي 

RT سيارات األجرة 
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RT نقل 

 قطاع تجاري

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1976-12-15 
SF قطاع المستخدم النهائي 

RT أبنية تجارية 

RT أعمال صغيرة 
RT بائعو التجزئة 

RT بائعون 

RT تجارة 
RT تحليل قطاعي 

RT تسويق 

RT تطور اقتصادي 
RT سوق 

RT قطاع اإلقامة 

RT قطاع الخدمة 
RT مسوقون 

RT مطاعم 

 قطاع مؤسساتي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-27 
RT حكومة وطنية 

RT حكومة والية 

RT عوامل مؤسساتية 

 قََطر

INIS: 1991-11-06; ETDE: 1976-10-13 

BT1 آسيا 
BT1 البالد العربية 

BT1 الشرق األوسط 

BT1 بلدان نامية 
RT أوابك 

RT أوبك 

 قطران

*BT1 مركبات عضوية أخرى 

NT1 حّمريات 

NT2 أسفلت 

NT2 تكوليت 
NT2 قطران الفحم الحجري 

NT1 قار غضاري صفحي 

RT بقايا تقطير القطران 

 قطران الفحم الحجري

*BT1 حّمريات 

RT أحماض قطران الفحم الحجري 
RT أسس قطران الفحم الحجري 

RT زيوت قطران الفحم الحجري 

RT كريوزوت 
RT مواد حّمرية 

 قطط

*BT1 ثدييّات 

 قطع أقطاب مغنطيسية

RT قلوب المغنطيس 
RT مغانط 

 قَْطع الطحال

*BT1 جراحة 
RT جهاز لمفي 

RT طحال 

 قطع الكبد

*BT1 جراحة 
RT أمراض جهاز الهضم 

RT كبد 

 قَْطُع الكظر

*BT1 جراحة 
RT عوامل تعديل االستجابة 

RT غدد كظرية 

RT هرمونات كظرية 

 قَْطع الُمْبهم

USE جراحة 

USE مبهم 

 قطع المتاحف

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-03-28 

USE أشياء ثقافية 

 قَْطع الوّدِّي

USE جراحة 
USE جهاز عصبي مستقل 

 قطع بالشرر

BT1 تصنيع بالمكنات 

 قَْطع ديباي

USE طول ديباي 

 ع صبغيقَطْ 

*BT1 زيوغ صبغية 

RT كروماتين مغاير 

 قطع غيار للسيارات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-09-22 

RT تكييف الهواء 

RT سيارات 
RT مضخات 

RT منّوبات 

RT نفّاخات 

 قطع مصبوبة

1977-01-25 

UF مصبوبات معدنية 

RT أجزاء َمَكنية 
RT إزالة الغازات 

RT تصلب 
RT شوائب 

RT  َّصب 

RT  ّقوالب الَصب 

 قطن

RT أقمشة 

RT ألياف 

RT نباتات القطن 

 قطن البارود

USE نتروسلولوز 

 قطوع مكافئة

2000-04-12 

BT1 شكل 

 قطيرات

BT1 جسيمات 

RT اجتراف 
RT تبريد بالترذيذ 

RT ترذيذ 

RT حجم الجسيمات 
RT حالالت هوائية 

RT رذاذ 

RT سوائل 
RT مطر 

RT هطوالت جوية 

 ثقب -قطيرات إلكترون 

INIS: 1999-10-07; ETDE: 1979-02-23 
*BT1 بالزما الحالة الصلبة 

RT إكسيتونات 

RT ثقوب 
RT حامالت الشحنة 

 قعر البحر

RT بحار 
RT جيومورفولوجيا 

RT  ماء -حدود رواسب 

RT رواسب 
RT قشرة األرض 

RT مخانق تحت بحرية 

RT ميكانيك التربة 

 قفازات

*BT1  ِِ  لباس واِق

RT أيدي 

RT امتصاص جلدي 
RT تدريع 

RT جلد 

RT صناديق القفازات 
RT وقاية من اإلشعاع 

 قفزات االستطاعة

USE سورات طاقية 

 قفزات التدفق

USE تدفق مغنطيسي 

فل النمط ََ  َق

RT اصطفاء النمط 

RT ليزرات 

 قفّاءات مشعّة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-05-18 
SEE تقنيات االقتفاء 

SEE مستحضرات صيدالنية شعاعية 

 قالّب )تدفق نتروني(

USE إمالة التدفق النتروني 

 قالّبات

INIS: 1976-09-06; ETDE: 1975-08-19 

UF  تيار متناوب -مبدالت تيار مستمر 
*BT1 تجهيزات كهربائية 

RT دارات تكييف الطاقة الكهربائية 

RT  تيار مستمر -مبدالت تيار مستمر 
RT منابع التغذية الكهربائية 

 قلب

*BT1 أعضاء 

BT1 جهاز قلبي وعائي 
NT1 تامور 

NT1 عضلة القلب 
RT أبهر 

RT إكليليّات 

RT تخطيط القلب 
RT دوران الدم 

RT صدر 

RT عوامل قلبية وعائية 
RT قلب آلي 

RT مخططات كهربائية القلب 

RT مقويات القلب 
RT َمنُِصف 

RT ناظمات قلبية 

 قلب آلي

BT1 أعضاء صنعية 
*BT1 بدائل 

RT بطاريات نظائر مشعة 

RT دوران الدم 
RT قلب 

RT ناظمات قلبية 

 قلبِّ كيهارا

USE كمون كيهارا 

 قلة اللّمفاويات

*BT1 قلّة الكريات البيض 

RT خاليا لمفاوية 

 قلق عام

INIS: 1991-12-11; ETDE: 1992-01-24 

RT حوادث 

RT سلوك 
RT علم االجتماع 

RT منشآت نووية 

RT مواقف 

 قلقاس رومي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1987-12-17 

USE عبّاد الشمس 

 قلنسوات جليدية

INIS: 1992-01-16; ETDE: 1986-07-25 

BT1 جليد 

RT الغالف الجليدي 
RT جبال 

RT جبال جليدية 

RT جليديات 
RT مناطق القطب الجنوبي 

RT مناطق القطب الشمالي 

 قلنسوة صخرية

2000-04-12 
*BT1 طبقات جيولوجية 

RT صخور 



 قلوانيات 568 قنوات الخزان

 

 

 قلوانيات

1996-07-18 
UF سينكوئين 

UF قلوانيات 

UF هيوسيامين 
BT1 مركبات عضوية 

NT1 أتروبين 

NT1 أرغوتامين 
NT1 )إسرين )نيزوستغمين 

NT1 إفدرين 

NT1 أونكوفين 
NT1 بيلوكربين 

NT1 حمض الليسرجيك 

NT1 ريزيربين 
NT1 ستريكنين 

NT1 فِْنبالستين 

NT1 كودئين 
NT1 كوكائين 

NT1 كولشيسين 

NT1 كينين 
NT1 مورفين 

NT2 تيبايين 

NT1 نيكوتين 
RT نباتات 

RT نباتات طبية 

 قلوانيات

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1978-07-06 

USE قلوانيات 

 قلوب )المغانط(

USE قلوب المغنطيس 

 قلوب )مغنطيسية(

USE قلوب مغنطيسية 

 قلوب )مفاعل(

USE فاعالتقلوب الم 

 قلوب )نووية(

USE قلوب نووية 

 قلوب المغنطيس

UF )قلوب )المغانط 

RT قطع أقطاب مغنطيسية 
RT مغانط 

 قلوب المفاعل المقترنة

*BT1 قلوب المفاعالت 

 قلوب المفاعالت

UF )قلوب )مفاعل 

BT1 مكونات المفاعل 

NT1 قلوب المفاعل المقترنة 

NT1 قلوب مفاعالت المتجانسة 

RT إدارة الوقود 

RT  بنية -تآثرات مائع 
RT تجميعات وقود 

RT تقييدات قلب المفاعل 

RT تمزق قلب المفاعل 
RT توزع االستطاعة 

RT شبيكات المفاعل 

RT عناصر وقود 
RT كثافة االستطاعة 

RT كوريوم 

RT ُمْمسكات قلُب المفاعل 
RT مهدئات 

RT مواد محتوى 

RT وسائل داخل قلب 

 قلوب النوى

NT1 نوى نقطية 

RT معادالت تكاملية 

 قلوب النوى )تبطيء(

USE لب التباطؤ 

 قلوب مغنطيسية

UF )قلوب )مغنطيسية 

*BT1 أجهزة تخزين مغنطيسية 
RT حواسيب 

 قلوب مفاعالت المتجانسة

INIS: 1981-05-11; ETDE: 1981-06-13 
*BT1 قلوب المفاعالت 

RT  مفاعالت من نوعfbr 

 قلوب نووية

UF قلب )نوى(استقطاب ال 
UF )قلوب )نووية 

RT بنية نووية 

 قلويات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-06-06 
USE هدروكسيدات 

 قلوية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-08-06 
USE سعة تعديل الحمض 

 قليل الفنيلينات

*BT1 عطريات 

 قليالت السكريد

*BT1 سكريدات 
NT1 ثنائيات السكريد 

NT2 ُسكروز 

NT2 سلّوبيوز 
NT2 الكتوز 

NT2 مالتوز 
NT1 رافينوز 

 قليالت النوكليوتيد

1994-04-12 

*BT1 دنا 
RT تهجين الدنا 

RT دنا مأشوب 

RT كلَونة الدنا 
RT نوكليوتيدات 

 قلّة الكريات البيض

BT1 أعراض 

*BT1 أمراض الجهاز المناعي 
*BT1 أمراض دموية 

NT1 قلة اللّمفاويات 

RT تغيَّرات مرضية 
RT يات بيضاءكر 

 قمح

UF تريتيكم 
*BT1 حبوب 

 قمر

BT1 سواتل 

RT غالف جوي قمري 
RT  مشروعapollo 

RT مواد قمرية 

 قمصان

RT أغطية 
RT أكمام 

RT علب وقود 

RT مكونات المفاعل 

 قنابل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-09-05 

BT1 أسلحة 

 قنابل ذرية

USE أسلحة نووية 

 قنابل قذرة

2009-09-08 

USE أدوات التبعثر االشعاعي 

 قنابل نترونية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-03-16 

USE أسلحة إشعاعية معززة 

 manivierقناة 

2004-12-15 

USE  قناةmanivier 

 MANIVIERقناة 

2004-12-15 
UF  قناةmanivier 

*BT1 مجاري مائية داخلية 

RT سلوفاكيا 
RT  مركزbohunice ةلمعالجة النفايات المشع 

 Sقناة 

RT تآثرات الجسيمات 

RT تمثيل ماندلستام 
RT  قناةt 

RT  قناةu 

 Tقناة 

RT تآثرات الجسيمات 
RT تمثيل ماندلستام 

RT  قناةs 

RT  قناةu 

 Uقناة 

RT تآثرات الجسيمات 

RT تمثيل ماندلستام 

RT  قناةs 

RT  قناةt 

 قناة حاّرة

RT أقنية وقود 
RT عامل قناة حاّرة 

RT منظومات تبريد المفاعل 

 قناة سانتا بربارا

INIS: 1992-06-16; ETDE: 1977-01-28 
*BT1 المحيط الهادي 

RT رف قاري 

RT كاليفورنيا 

 قناة صدرية

USE أوعية لمفية 

 قناة معدية معوية

1996-11-13 
BT1 جهاز الهضم 

NT1 أمعاء 

NT2 أمعاء دقيقة 
NT2 أمعاء غليظة 

NT3 مستقيم 

NT1 معدة 
RT أمراض استقالبية 

RT بطن 

RT داء الشعرينات 
RT صفاق 

RT متالزمة اإلشعاع 

 قنافذ البحر

*BT1 شوكيات الجلد 

 قنال السويس

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1978-02-14 

*BT1 مجاري مائية داخلية 
RT جمهورية مصر العربية 

 قنال باناما

1996-07-08 

*BT1 مجاري مائية داخلية 

 LITTLE BOYقنبلة ذرية 

INIS: 2000-05-30; ETDE: 1984-11-29 

*BT1 أسلحة نووية 

RT انفجارات جوية 
RT انفجارات نووية 

RT ناجون من القنبلة الذرية 

RT هيروشيما 

 قنوات )دمعية(

INIS: 1977-07-05; ETDE: 2002-06-13 

USE قنوات دمعية 

 قنوات الخزان

INIS: 1992-10-01; ETDE: 1976-03-11 

*BT1 مواسير 

RT عنفات هدروليكية 
RT منشآت توليد كهرباء مائية 

RT منظمات الجريان 

RT هندسة الموائع 



 قنوات الدخول 569 قوانين

 

 

 قنوات الدخول

2000-04-12 
RT بنى الدخول 

RT منظومات مائية مساِعدة 

 قنوات المفاعل

UF )أقنية )مفاعل 
BT1 مكونات المفاعل 

NT1 أقنية تجريبية 

NT1 أقنية وقود 
NT1 نوات خروج الحزمةق 

RT موجهات نترونية 

 قنوات انفراغ

2000-04-12 

RT منظومات تبريد 

RT منظومات مائية مساِعدة 

 قنوات تشعيع

USE أقنية تجريبية 

 قنوات خروج الحزمة

*BT1 تسهيالت تجريبية للمفاعل 

*BT1 قنوات المفاعل 

 قنوات دمعية

INIS: 1977-07-05; ETDE: 2002-06-13 

USE قنوات دمعية 

 قنوات دمعية

INIS: 1977-07-05; ETDE: 1977-10-19 

UF )قنوات )دمعية 

UF قنوات دمعية 
*BT1 عيون 

 قنوات صفراوية

USE مسلك صفراوي 

 قنوات مائية

USE مجاري مائية داخلية 

 فرانز -قنون ويدمان 

RT موصلية حرارية 

RT موصلية كهربائية 

 قُنَّبيط

USE كَرْنب 

 َُ  قََهُم

RT اض جهاز الهضمأمر 

RT جهاز الهضم 

 قهوة

USE أشربة 

 قوائم شرمان

RT سبين 
RT ال تجانس 

 قواديس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-04 

UF أوساخ 
BT1 حاويات 

 قُوارات )الحفر(

USE جزرات الحفر 

 قوارض

1996-11-13 

UF سناجيب مخططة 

UF يربوع 
*BT1 ثدييّات 

NT1 جرذان 

NT1 خنازير الماء 

NT1 سناجيب 

NT1 فئران الحقل 

NT1 فِثران 
NT2 فئران منقولة الجينات 

NT1 كالب البراري 

NT1 همسترات 
NT1 )يرابيع )جمع يربوع 

RT مكافحة اآلفات 

RT ناقالت المرض 

 قواطع عاكسة

INIS: 1986-01-21; ETDE: 2002-05-03 
USE مبداّلت بالزمية 

 قواعد

NT1 أسس قطران الفحم الحجري 

NT1 قواعد القطران الحجرية 
NT1 قواعد لويس 

RT أس هدروجيني 

RT سعة تعديل الحمض 
RT المائيات 

RT هدروكسيدات 

 قواعد اصطفاء فائقة

BT1 قواعد االصطفاء 

RT ميكانيك كمومي 

 قواعد االصطفاء

NT1 قواعد اصطفاء فائقة 

RT اضمحالل 

RT انتقاالت بين مستويات الطاقة 

RT انتقاالت ممنوعة 
RT تآثرات 

RT سبوريونات 

RT ميكانيك كمومي 

 قواعد التحزيم

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1978-03-08 

UF )عنونة )الطرود 

*BT1 تنظيمات 
RT تحزيم 

RT نقل 

 قواعد الترخيص

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1992-10-13 

*BT1 تنظيمات 

RT تحليل األمان 
RT تراخيص 

RT تراخيص التشغيل 

RT تقارير األمان 
RT تقدير الخطورة 

RT مواءمة رجعية 

 قواعد الجمع

BT1 معادالت 
RT ميكانيك كمومي 

 قواعد القطران الحجرية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-07-07 

BT1 قواعد 
BT1 مركبات عضوية 

RT قار غضاري صفحي 

 قواعد دولية

INIS: 1976-07-16; ETDE: 1976-09-15 

*BT1 تنظيمات 

NT1  و المراقبة متعددة األطراف آلية االستشارات
 oecdحول طمر النفايات المشعة في البحر 

 قواعد شيف

*BT1 إيمينات 

 تلّلِّر -قواعد غاموف 

UF  تلِّلر -اضمحالل غاموف 
UF  تلّلر -نظرية غاموف 

RT اضمحالل بيتا 

 قواعد لويس

1994-06-27 

BT1 قواعد 

RT حموض لويس 

 قوالب )الصب(

USE  ّقوالب الَصب 

 قوالب إسمنتية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-18 

*BT1 مواد بناء 
RT خرسانات 

 قوالب الَصبّ 

UF )قوالب )الصب 
RT  َّصب 

RT قطع مصبوبة 

RT قوالب تشكيل 
RT قولبة 

 قوالب تشكيل

RT انبثاق 

RT حدادة 
RT  َّصب 

RT  ّقوالب الَصب 

RT كبس 

 قوالب من اآلجر

2000-04-12 

*BT1 وقود صلب 

RT ذاذ فحمير 
RT وقود أحفوري 

 قوانين

1997-07-30 

UF قانون البلدية 

UF قانون الشركة 

UF قانون خاص 
UF قانون عام 

SF حوافز قانونية 

SF قرار سرية االختراع 
SF قرار ممارسات تسويق البترول 

SF قرارات سياسة المواد والفلزات 

NT1 تشريعات لصيانة المنطقة الساحلية 
NT1 تنظيمات 

NT2 أنظمة الضّمان 

NT2 تنظيمات التسعير 
NT2 تنظيمات التلوث 

NT2 تنظيمات النقل 

NT2 ضوابط التلّوث 
NT3 تلوث أعظمي مقبول 

NT2 قواعد التحزيم 

NT2 قواعد الترخيص 
NT2 قواعد دولية 

NT3  آلية االستشارات و المراقبة متعددة األطراف

 oecdحول طمر النفايات المشعة في البحر 
NT2  بناءكودات 

NT1 قانون الحالة 

NT1 قانون عام 
NT1 قرار أمن الطاقة في الواليات المتحدة 

NT1  قرار استعادة الضريبة االقتصادية في الواليات

 المتحدة
NT1 قرار استعدادات الطوارىء في الواليات المتحدة 

NT1 قرار السرية 

NT1 قرار الصحة واألمان المهني في الواليات المتحدة 
NT1  أندرسون -قرار برايس 

NT1 قرار حرية المعلومات 

NT1 قرار حفظ الطاقة وانتاجها 
NT1 قرار حفظ وسياسة الطاقة في الواليات المتحدة 

NT1 قرار سياسة البيئة الوطنية في الواليات المتحدة 

NT1 قرار وطني مشجع لحفظ الطاقة 
NT1 قرارات استرجاع الموارد 

NT1 قرارات التخلص من النفايات 

NT2 قرارات سياسة النفايات النووية 
NT1 قرارات الطاقة الوطنية 

NT2  قرار سياسات المنفعة العامة في الواليات

 المتحدة
NT2 قرار سياسة الغاز الطبيعي في الواليات المتحدة 

NT2  قرار سياسة حفظ الطاقة الوطني في الواليات

 المتحدة
NT2 طاقة في الواليات المتحدةقرار ضريبة ال 

NT2  قرار منشآت توليد الكهرباء واالستخدام
 الصناعي للوقود في الواليات المتحدة

NT1 قرارات حماية البرية 

NT1 قرارات ضبط المواد السامة 
NT1 قوانين التلوث 

NT2 تشريعات الماء النظيف 

NT2 تشريعات الهواء النظيف 
NT2 المتحدة موارد مالية فائضة في الواليات 

NT1 قوانين الضرائب 

NT1 قوانين الوقاية من اإلشعاع 
NT1 قوانين بحرية 

NT1 قوانين براءات اإلختراع 

NT1 قوانين حول الطاقة الذرية 
NT2 قرار الطاقة الذرية 

NT2 قرارات سياسة النفايات النووية 



 قوانين االنحفاظ 570 قولنين المسمكة

 

 

NT1 قوانين دولية 

NT1 قوانين مقاِومة للتروستات 
NT1 قوانين منجمية 

NT2 قرارات التعدين السطحي 

NT1 قولنين المسمكة 
RT إجراءات إدارية 

RT إذعان 

RT إصالحات 
RT إلغاءات 

RT أوامر تنفيذية 

RT اتفاقات 
RT انتهاكات 

RT تشريع 

RT تعزيز 
RT حد السرعة 

RT حقوق شمسية 

RT سمعيّات 
RT سياسة عامة 

RT مظاهر قانونية 

RT نص تشريعي 

 قوانين االنحفاظ

RT تفاعالت أساسية 

RT علم حركة الجسيمات 

RT مبادىء الصمود 
RT معادالت االستمرار 

 قوانين التلوث

1990-12-15 
BT1 قوانين 

NT1 تشريعات الماء النظيف 

NT1 تشريعات الهواء النظيف 
NT1 موارد مالية فائضة في الواليات المتحدة 

RT اتفاقية باريس 

RT بروتوكول كيوتو 
RT تلّوث عبر الحدود 

RT تنظيمات التلوث 

RT وكاالت مراقبة التلوث 

 قوانين الضرائب

INIS: 1990-12-15; ETDE: 1978-03-08 

BT1 قوانين 

 قوانين المقياس

RT محاكاة 
RT معايرة 

RT نماذج رياضياتية 

RT نماذج مقياسية 

 قوانين الوقاية من اإلشعاع

INIS: 1990-12-15; ETDE: 1976-11-01 

BT1 قوانين 
RT مجلس اإلشعاع الفدرالي 

RT مخاطر إشعاعية 

RT معايير األمان 
RT وقاية من اإلشعاع 

 قوانين بحرية

1990-12-15 

BT1 قوانين 
RT تنظيمات النقل 

RT زيارات سفن نووية 

RT عرض البحر 
RT مياه إقليمية 

RT نقل بحري 

 قوانين براءات اإلختراع

INIS: 1990-12-15; ETDE: 1978-03-08 

BT1 قوانين 

 قوانين حجب الثقة في الواليات المتحدة

INIS: 1994-01-12; ETDE: 1992-02-25 
USE قوانين مقاِومة للتروستات 

 قوانين حول الطاقة الذرية

1990-12-15 

UF قانون حول الطاقة الذرية 
BT1 قوانين 

NT1 قرار الطاقة الذرية 

NT1 قرارات سياسة النفايات النووية 
RT اقة الذريةتحكم بالط 

RT ية  حماية السّرِ

 قوانين دولية

1990-12-15 
BT1 قوانين 

RT معاهدات 

 قوانين فارادي

RT تحلّل كهربائي 

 قوانين فيك

RT انتثار 

RT معادلة انتثار النترونات 

RT نظرية النقل النتروني 

 قوانين مقاوِّمة للتروستات

1992-08-17 

UF قوانين حجب الثقة في الواليات المتحدة 
BT1 قوانين 

RT احتكارات 

RT تسويق 

RT تنافس 

RT عمل تجاري 

RT نزاعات ذات أهمية 

 قوانين منجمية

1990-12-15 

BT1 قوانين 

NT1 قرارات التعدين السطحي 
RT حقوق منجمية 

 قوت

RT أشربة 
RT إضافات غذائية 

RT أعالف حيوانية 

RT ابتالع 
RT تربية على نطاق واسع 

RT تغذية 

RT تغذية 
RT تنشئة 

RT سالسل غذائية 

RT صيام 
RT عوز غذائي 

RT غذاء 

RT ُغذيّات 
RT فيتامينات 

RT مجموعة الناس الحرجة المعرضة لإلشعاع 

RT معالجة 
RT مياه الشرب 

 قوة ))قص(

USE  ّخواص القص 

 قوة )حدية(

1980-05-14 
USE مقاومة قصوى 

 قوة )خضوع(

USE حد المرونة 

 قوة )شّد(

USE خواص الشد 

 قوة )صدم(

USE دم  شدة الصَّ

 قوة )ضغط(

USE شدة الضغط 

 قوة )كسر(

USE خواص االنكسار 

 قوة )مرونة(

USE مقاومة االنثناء 

 قوة اإليقاف

RT امتصاص 

RT انتشار عشوائي 
RT عدد ذري 

RT فقد الطاقة 

RT كثافة 
RT مدى 

 قوة االنكسار

USE خواص االنكسار 

 قوة التثبيت

USE تدفق مغنطيسي 

 قوة القصّ 

USE  ّخواص القص 

 نابارو -قوة بيرلز 

RT انخالعات 

RT بنية بلّورية 

ْنفِّْلد  قوة روزِّ

UF مزيج روِزْنِفْلد 

RT  نكليون -كمون نكليون 
RT كمونات 

RT نكليونات 

 قوة فيغنر

BT1 قوى نووية 

 قوة قهرية

RT خواص مغنطيسية 

 قوة كازيمير

INIS: 1986-05-27; ETDE: 2002-06-13 
USE مفعول كازيمير 

 قوة كوريوليس

RT انحناء عكسي 

RT دوران 

 قوة لورنتز

RT تآثرات 

RT جسيمات مشحونة 

RT حقول مغنطيسية 
RT قوة محركة 

 قوة محركة

INIS: 1989-04-20; ETDE: 1989-05-11 
UF مفعول محّرك 

RT جسيمات مشحونة 

RT حقل كولوني 
RT حقول كهرمغنطيسية 

RT قوة لورنتز 

 ربائيةقوة محركة كه

 قوة محركة كهربائية

1999-06-30 

RT كمون كهربائي 

RT كيمياء كهربائية 
RT مدخرات كهربائية 

 قوقاز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-06-14 
RT أرمينيا 

RT أزربيجان 

RT االتحاد الروسي 
RT جمهورية جورجيا 

 قولبة

UF مواد القولبة 

BT1 تصنيع 
NT1 تحبيب 

NT1 قولبة 

RT تصنيع المواد 
RT  َّصب 

RT  ّقوالب الَصب 

 قولبة

INIS: 1993-03-24; ETDE: 1975-10-01 
*BT1 قولبة 

RT تحبيب 

RT تكتيل 

RT تكتّل 

RT  ّرص 
RT عملية الكوك المتشكل 

 قولنين المسمكة

1990-12-15 

BT1 قوانين 
RT عرض البحر 

RT مياه إقليمية 



 قولون 571 اس المتقبِّل الشعاعيقي

 

 

 قولون

USE أمعاء غليظة 

 قولونيات الشكل

*BT1 تريابك 

RT أشريكية قولونية 

RT أيروباكتر 

 قوليوس

1997-01-28 

USE أعشاب 

USE صف المغنوليّات 

 قوى األمواج

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-08 

RT أمواج المياه 
RT استطاعة األمواج 

RT عواصف 

 قوى الهزاز

RT انتقاالت بين مستويات الطاقة 
RT دوال القوة 

RT معامالت أينشتاين 

RT منحني العمق الضوئي 
RT منحني طيفي للنمو 

 قوى بين جزيئية

RT طاقة االرتباط 
RT قوى فان درفالس 

RT كمونات 

 قوى بين ذرية

RT طاقة االرتباط 
RT كمون بكنغهام 

RT  جونس -كمون لينارد 

RT كمون مورس 
RT كمونات 

 قوى تنسورية

RT تنسورات 

RT قوى نووية 
RT كمونات 

RT متجهات 

 قوى سطحية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-31 

RT الميكانيك 

 قوى فان درفالس

RT امتزاز 
RT جزيئات 

RT قوى بين جزيئية 

RT معادلة المماتنة 

 قوى المركزية

UF قوى المركزية 

RT كمونات 

RT ميزونات تنسورية 

 قوى المركزية

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-04-16 

USE قوى المركزية 

 قوى نووية

NT1 قوة فيغنر 

RT طاقة االرتباط 

RT قوى تنسورية 
RT كمون نووي 

RT كمونات 

RT نقص الكتلة 

 قُياء

BT1 أعراض 

RT أمراض جهاز الهضم 

RT معدة 

 قياس أثناء الحفر

INIS: 1992-08-13; ETDE: 1978-12-11 

USE  منظوماتmwd 

 قياس أنزيمي إشعاعي

INIS: 1981-09-17; ETDE: 1981-10-24 

RT أنزيمات 

RT تحليل كيميائي كمي 

RT مركبات موسومة 

RT مقايسة راديوية 

 قياس األعماق

INIS: 1992-06-05; ETDE: 1978-07-06 

RT بحار 

RT جيوفيزياء 
RT علم المحيطات 

 قياس األمبير

*BT1 معايرة 

 قياس التداخل

RT مقاييس التداخل 

 قياس التعقيد

RT معقدات 

 قياس التفلطحية )الستقطاب الضوء(

INIS: 1993-05-07; ETDE: 1981-03-16 

BT1 طرق القياس 

 قياس التمدد

BT1 تحليل حراري 

RT انكماش 
RT تمدد حراري 

RT مقاييس التمدد 

 قياس التواتر

RT اعتماد على التواتر 

RT تحليل التواتر 

RT تكييف التواتر 
RT طرق القياس 

RT مراقبة التواتر 

 قياس الجاذبية

1996-04-18 
RT تثاقل 

RT تسارع 

RT مسوح ثقالية 

 قياس الجرعة

UF مجراعية إشعاعية 

NT1 قياس الجرعة  النترونية 
NT1 قياس الجرعة البروتونية 

NT1 قياس الجرعة الغشائي 

NT1 قياس جرعة ألفا 
NT1 قياس جرعة إلكترونات 

NT1 قياس جرعة أيونية 

NT1 قياس جرعة البيونات 
NT1 قياس جرعة بيتا 

NT1 قياس جرعة مكروي 

NT1 قياس جرعة هالمية البوليمر 
NT1  مجراعية أشعة- x 

NT1 مجراعية العاملين 

NT1 مجراعية بالتألق الحراري 
NT1 مجراعية غاما 

RT إشعاعات 

RT تبريد جاف 
RT جرعات إشعاعية 

RT طرق القياس 

RT علم القياس اإلشعاعي 
RT كشف اإلشعاع 

RT مخابر عيارية ثانوية لقياس الجرعة 

RT مراقبة اإلشعاع 
RT مقاييس الجرعة 

RT مقاييس معدل الجرعة 

RT مكافئات الجرعة 
RT وحدات الهيئة الدولية لإلشعاع 

RT وحدات جرعة إشعاعية 

RT وقاية من اإلشعاع 

 قياس الجرعة  النترونية

BT1 قياس الجرعة 

RT أجهزة مراقبة النترونات 

RT كشف النترونات 
RT  لبيدوأ -مقاييس جرعة النترونات 

RT مقاييس جرعة فقاعية 

RT مكاشيف النترونات 

 قياس الجرعة البروتونية

BT1 قياس الجرعة 

RT كشف البروتونات 

 قياس الجرعة الغشائي

BT1 قياس الجرعة 
RT مقاييس جرعة أفالم فوتوغرافية 

 قياس الرطوبة

UF قياس الرطوبة 

RT رطوبة 
RT مقاييس الرطوبة 

 قياس الرطوبة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-11-24 

USE قياس الرطوبة 

 قياس الزمن

SF نواسات 

RT تأخر زمني 
RT تقاويم 

RT خواص التوقيت 

RT دارات التطابق 

RT دارات قياس الزمن 

RT زمن صعود النبضة 

RT زمن ميت 
RT محلالت الفترا ت الزمنية 

RT ميقاتيات ذرية 

RT وسائل القياس 

 قياس الشحنة

USE قياس فلطي 

 قياس الضغط

NT1 قياس الضغط 
RT تحكم بالضغط 

RT تدرجات الضغط 

RT ضغط جوي 
RT مقاييس الضغط 

RT مقياسية الضغط الجيولوجي 

 قياس الضغط

INIS: 1993-03-09; ETDE: 1975-10-01 
BT1 قياس الضغط 

RT ضغط مسامي 

RT هدرولوجيا 

 قياس الضوء

NT1 قياس ضوء اللهب 

RT مطيافية 

RT مطيافية ضوئية 
RT مقاييس الضوء 

RT مقاييس الكثافة الضوئية 

 قياس الطيف الكتلي

INIS: 1975-10-23; ETDE: 2002-03-28 

USE مطيافية كتلية 

 قياس الفلورة

USE مطيافية التَفَْلور 

 قياس القطبية

INIS: 1994-09-08; ETDE: 1986-02-21 

RT استقطاب 

RT تحليل كيميائي 
RT مقاييس القطبية 

 قياس الكثافة العظمية

*BT1 تصوير شعاعي حيوي طبي 
RT أنسجة عظمية 

RT تخلخل العظام 

RT كثافة المعادن في العظام 
RT مسح وميضي 

 قياس الكمون

1996-10-23 

*BT1 معايرة 
RT كمون اختزال وأكسدة 

 قياس اللون

USE مطيافية االمتصاص 

 قياس المتقبِّّل الشعاعي

1980-05-14 

UF قياس مستقبالت اإلشعاع 

UF مقايسة المستقبل الراديوي 
*BT1 تقنيات االقتفاء 



 قياس النكليدات المشعة 572 قيم مقيسة

 

 

BT1 مقايسة راديوية 

RT أغشية خلويّة 
RT مستقبالت 

RT مقايسة حيوية 

 قياس النكليدات المشعة

2017-03-23 
BT1 عام القياس 

RT نشاط إشعاعي 

RT نظائر مشعة 

 قياس الوزن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-02-14 

USE وزن 

 قياس الوزن

USE وزن 

 قياس اليود

*BT1 معايرة 

 قياس ثقالي حراري

USE تحليل حراري وزني 

 قياس جرعة ألفا

BT1 قياس الجرعة 

RT كشف جسيمات ألفا 

 قياس جرعة إلكترونات

BT1 قياس الجرعة 

RT كشف اإللكترونات 

 قياس جرعة أيونية

BT1 قياس الجرعة 
RT كشف أيوني 

 قياس جرعة البيونات

BT1 قياس الجرعة 

RT كشق البيونات 

 قياس جرعة بيتا

BT1 قياس الجرعة 

RT كشف بيتا 

 قياس جرعة مكروي

BT1 قياس الجرعة 

RT توزعات جرعة مكانية 

RT فقد الطاقة 
RT مفاعيل الجدران 

RT نقل الطاقة الخطي 

 قياس جرعة هالمية البوليمر

2013-05-29 
BT1 قياس الجرعة 

RT مقاييس جرعة هالم البوليمر 

 قياس جيوحراري

2000-01-20 

UF مقياسية جيو حرارية 

RT جيوكيمياء 
RT قياس درجة الحرارة 

RT مقاييس جيوحرارية 

 قياس درجة الحرارة

RT أيام درجات الحرارة 
RT تحكم بدرجة الحرارة 

RT تسجيل درحات الحرارة 

RT تصوير حراري 
RT درجة الحرارة العادية 

RT درجة الحرارة القديمة 

RT درجة حرارة البئر 
RT درجة حرارة الخزان 

RT قياس جيوحراري 

RT قياس كمية الحرارة 
RT متساويات درجة الحرارة 

RT مراقبة درجة الحرارة 

RT مزدوجات حرارية 
RT مسوح درجات الحرارة 

RT مقاييس اإلشعاع الحراري 

RT مقاييس الحرارة العالية 
RT مقاييس جيوحرارية 

RT مقاييس حرارة ضجيجية 

RT مقاييس درجة الحرارة 
RT مقاييس درجة الحرارة العالية الضوئية 

RT مقاييس كمية الحرارة 

RT وسائل القياس 

 قياس رئيسي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-10-03 

BT1 معايرة 

RT طاقة كهربائية 
RT طرق القياس 

RT غاز طبيعي 

RT َمرافق غاز 
RT مرافق كهربائية 

RT مقاييس االستطاعة 

RT مقاييس الغاز 

 قياس شفارتزشيلد

UF حقل شفارتزشيلد 

UF حل شفارتزشيلد 

UF فضاء شفارتزشيلد 
BT1 متريات 

RT تثاقل 

RT كوسمولوجيا 
RT نظرية النسبية العامة 

 قياس ضوء اللهب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-08 
BT1 قياس الضوء 

RT مطيافية 

RT مطيافية ضوئية 

 قياس طيف ألفا

UF مطيافية ألفا 

BT1 مطيافية 

RT كشف جسيمات ألفا 

 قياس طيف بيتا

INIS: 1975-10-23; ETDE: 2002-06-13 

USE مطيافية بيتا 

 X -قياس طيوف أشعة 

BT1 طيوف 

RT  مطيافية أشعة- x 

 قياس فلطي

UF قياس الشحنة 
RT تحليل كيميائي كمي 

RT هربائيتحلّل ك 

RT تيارات 
RT خاليا كهرليتية 

RT منّظمات الكمون 

رّ   قياس كِّ

BT1 متريات 
RT  ّحقل ِكر 

 قياس كمية الحرارة

RT قياس درجة الحرارة 
RT مقاييس كمية الحرارة 

RT نقل الحرارة 

 قياس مستقبالت اإلشعاع

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-04-26 
USE قياس المتقبِّل الشعاعي 

 قياس مطيافية

INIS: 1975-10-23; ETDE: 2002-06-13 

USE مطيافية 

 قياس من بعد

*BT1 نقل البيانات 

RT  منظوماتmwd 

 قياسات الحقيقة األرضية

1996-04-18 

UF حقيقة أرضية 

RT استشعار من بعد 
RT تحليل البيانات 

RT مسوح جيوفيزيائية 

RT مسوح جيوكيميائية 

 قياسات ترسيبية

2000-04-12 

BT1 وسائل القياس 

RT معايير إشعاعية 
RT مقاييس الكثافة 

 قياسات حيوية

2014-01-23 
USE صحة النَسب بالقياسات الحيوية 

 قياسات صوتية

INIS: 1991-09-18; ETDE: 1976-07-07 

USE قياسات صوتية 

 قياسات صوتية

1995-07-03 

UF قياسات صوتية 

NT1 كشف بالصوت 
RT أمواج صوتية 

RT اختبار صوتي 
RT اختبار فوق صوتي 

RT تسجيل صوتي 

RT عزل صوتي 
RT مجسات صوتية 

RT مراقبة صوتية 

RT مسوحات سيسمية 
RT )مقاييس السيسمية )الزلزالية 

RT مقاييس جرعة ضجيجية 

 قياسات مغنطيسية أرضية

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1976-04-19 
*BT1 تنقيبات كهرمغنطيسية 

 قياسات منع الدق

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1993-08-10 

UF  عددcetane 
UF  عددcetene 

UF عدد األوكتان 

RT إشعال ذاتي 
RT تحكم القرع 

RT نوعية اإلشعال 

 قِّيَم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-26 

SEE بيانات 

SEE تكلفة 
SEE علم االقتصاد 

SEE  اقتصادية -عوامل اجتماعية 

 Uقيم 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-06 
RT  عواملr 

RT مواد بناء 

RT نقل الحرارة 

 قيم التفاعلية

RT إدخاالت التفاعلية 

RT تفاعلية 

 قيم الملكية

INIS: 1993-02-18; ETDE: 1978-02-14 

RT استثمار 

RT علم االقتصاد 
RT  اقتصادية -عوامل اجتماعية 

 قيم ذاتية

RT تواتر ذاتي 

RT رتبة التضاعف 
RT قيمة متوقعة 

RT مؤشرات رياضياتية 

RT معادلة قَرنية 
RT ميكانيك كمومي 

 قيم لكل فرد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-12-21 

RT استهالك الطاقة 
RT تحليل اقتصادي 

دة  قيم محّدِّ

SF تقييدات 
RT خواص الجسيمات 

RT خواص ترمودينامية 

RT خواص نووية 

 قيم مقيسة

2000-03-28 

USE بيانات 



 Gقيمة  573 95كادميوم 

 

 

 Gقيمة 

RT تحلّل إشعاعي 
RT كيمياء إشعاعية 

 Qقيمة 

BT1 طاقة 

RT حركيات التفاعل النووي 

 قيمة حرارية

INIS: 1992-03-17; ETDE: 1976-01-23 

UF  محتوى حراري بوحداتbtu 

BT1 خواص االحتراق 
RT احتراق 

RT حرارة احتراق 
RT وقود 

 قيمة سبيتزر

USE نظرية سبيتزر 

 قيمة متوقعة

RT إحصاء 
RT احتمال 

RT داالت ذاتية 

RT قيم ذاتية 
RT ميكانيك كمومي 

 قيود الكشف

INIS: 1976-06-23; ETDE: 2002-06-13 
USE حساسية 

 قيّوط

INIS: 1993-02-18; ETDE: 1981-04-17 

UF كانيس الترانس 
*BT1 ثدييّات 

RT ثعالب 

RT حيوانات بّرية 
RT ذئاب 

 قّّصبات

BT1 جهاز التنفُّس 

RT التهاب القصبات 
RT خاليا المسلك التنفُّسي 

RT رئات 

 كؤوس فارادي

UF أقفاص فارادي 

*BT1 أجهزة مراقبة الحزمة 

RT تيارات الحزمة 
RT وسائل قياس كهربائية 

 كاؤلين

UF غضار صيني 

*BT1 غضار 
*BT1 مواد أكسيدية 

RT كاؤلينيت 

 كاؤلينيت

1992-07-20 
*BT1 معادن السيليكيت 

RT سيليكات األلمنيوم 

RT كاؤلين 

 k01كاؤون

USE كاؤونات معتدلة قصيرة العمر 

 k02كاؤون

USE كاؤونات معتدلة طويلة العمر 

 كاؤونات

*BT1 ميزونات شبه سلمية 

*BT1 ميزونات غريبة 

NT1 كاؤونات زائد 
NT1 كاؤونات كونية 

NT1 كاؤونات مضادة 

NT2 كاؤونات مضادة معتدلة 
NT1 كاؤونات معتدل 

NT2 كاؤونات مضادة معتدلة 

NT2 كاؤونات معتدلة طويلة العمر 
NT2 كاؤونات معتدلة قصيرة العمر 

NT1 كاؤونات ناقص 

RT  ذراتpi-k 

 1كاؤونات 

USE كاؤونات معتدلة قصيرة العمر 

 2كاؤونات 

USE كاؤونات معتدلة طويلة العمر 

 كاؤونات زائد

*BT1 كاؤونات 

RT كاؤونيوم 

 كاؤونات كونية

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1975-07-29 

*BT1 إشعاع كوني ثانوي 
*BT1 كاؤونات 

 كاؤونات مضادة

*BT1 جسيمات مضادة 

*BT1 كاؤونات 
NT1 كاؤونات مضادة معتدلة 

 كاؤونات مضادة معتدلة

*BT1 كاؤونات مضادة 

*BT1 كاؤونات معتدل 

 كاؤونات معتدل

*BT1 كاؤونات 

NT1 كاؤونات مضادة معتدلة 
NT1 كاؤونات معتدلة طويلة العمر 

NT1 كاؤونات معتدلة قصيرة العمر 

 كاؤونات معتدلة طويلة العمر

UF كاؤونk02 
UF  2كاؤونات 

*BT1 كاؤونات معتدل 

 كاؤونات معتدلة قصيرة العمر

UF كاؤونk01 

UF  1كاؤونات 

*BT1 كاؤونات معتدل 

 كاؤونات ناقص

*BT1 كاؤونات 

RT كاؤونيوم 

 كاؤونيوم

INIS: 1985-11-19; ETDE: 1985-12-13 
RT بيونيوم 

RT حالة مرتبطة 

RT ذرات كاؤونية 
RT كاؤونات زائد 

RT كاؤونات ناقص 

RT ميونيوم 

 كاباسيترونات

1996-06-26 

USE أنابيب تقويم إلكترونية 

 كابحات )التآكل(

USE مثبطات التآكل 

 كابحات أنبوبية

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1981-03-16 

USE مقيّدات 

 كاتابلييت

1996-06-26 

USE معادن السيليكيت 

 كاتالوكات

INIS: 1994-07-01; ETDE: 1978-01-23 

BT1 أنواع الوثائق 

RT أدلة 

 كاتبسين

2000-04-12 

USE كاتبسينات 

 كاتبسينات

ETDE: 1981-01-30 
UF كاتبسين 

*BT1  بروتينازات-sh 

 كاتشوالمين

*BT1 أمينات 

*BT1 متعدد الفنوالت 

RT كاتيكول ناري 

 كاتشين ناري

USE كاتيكول ناري 

 كاتودات

BT1 إلكترودات 

NT1 كاتودات جوفاء 

NT1 كاتودات ضوئية 
RT أنابيب إلكترونية 

RT تألّق كاتودي 

RT مصدرات ترميونية 

 كاتودات جوفاء

*BT1 كاتودات 

 كاتودات ضوئية

INIS: 1980-11-07; ETDE: 1977-06-30 
*BT1 كاتودات 

RT ئيإصدار ضو 

RT أنودات ضوئية 
RT تيارات ضوئية 

RT كفاءة كمومية 

RT مفعول كهرضوئي 

 كاتيكول

USE كاتيكول ناري 

 كاتيكول ناري

UF 2،1-ثنائي هيدروكسي البنزن 
UF ثنائي هدروكسي بنزن )كاتيكول ناري(-أورتو 

UF كاتشين ناري 

UF كاتيكول 
*BT1 متعدد الفنوالت 

BT1 ُمّظهرات 

RT بنفسجي الكاتيكول الناري 
RT دوبامين 

RT كاتشوالمين 

 كاتيونات

UF أيونات موجبة 
UF سعة التبادل األيوني 

*BT1 أيونات 

NT1  زائد 1أيونات الهدروجين 
NT1  زائد 2أيونات الهدروجين 

NT1  زائد 3أيونات الهدروجين 

RT تحلّل كهربائي 
RT حالة كيميائية 

RT حزم أيونية 

RT ونيوممركبات الكرب 
RT مواد التبادل األيوني 

 (ceaكاداراش )

USE هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في كاداراش 

 129كادميوم 

2007-01-19 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكدميوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 131كادميوم 

2007-01-19 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكدميوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 132كادميوم 

2007-01-19 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكدميوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 95كادميوم 

2007-01-19 

*BT1 نظائر الكدميوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 



 كارتالت 574 50كالسيوم 

 

 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 كارتالت

INIS: 1996-08-05; ETDE: 1977-09-19 

RT أوبك 

RT احتكارات 
RT تجارة 

RT تنافس 

RT حظر 
RT سوق 

 كارثة )طبيعية بصورة استثنائية(

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-01-30 

USE كارثة طبيعية استثنائية 

 كارثة طبيعية )استثنائية(

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-01-30 

USE كارثة طبيعية استثنائية 

 كارثة طبيعية استثنائية

INIS: 1999-02-24; ETDE: 2002-01-30 

UF )كارثة )طبيعية بصورة استثنائية 

UF )كارثة طبيعية )استثنائية 
BT1 كوارث طبيعية 

RT تعويض الضحايا 

RT زالزل 
RT فيضانات 

RT مسؤوليات 

 كارلسروه )مركز بحوث نووية(

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-02-28 
USE مركز بحوث كارلسروه 

 كارلسروه )مركز بحوث(

1995-10-25 
USE مركز بحوث كارلسروه 

 كارولينا الجنوبية

1997-06-19 

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 
RT الشاطىء الشرقي في الواليات المتحدة 

RT منشأة سافاناه ريفر 

RT نهر سافانا 
RT نهر سانتي 

 كارولينا الشمالية

1997-06-17 

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 
RT ت المتحدةالشاطىء الشرقي في الواليا 

RT خليج أونسلو 

RT كيب فير ريفر 

 كاريبو

USE أيِّل 

 كازئين

*BT1 بروتينات 
*BT1 مركبات فسفور عضوية 

 كازاخستان

INIS: 1997-07-30; ETDE: 1996-12-24 

USE كازاخستان 

 كازاخستان

INIS: 1997-11-07; ETDE: 1997-08-23 

UF كازاخستان 
SF اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية 

SF اتحاد الجمهوريات السوفييتية االشتراكية 

SF االتحاد السوفييتي 
BT1 آسيا 

BT1 بلدان نامية 

RT أورال 

RT بحر آرال 

RT بحر قزوين 

RT  موقع اختبارsemipalatinsk 

 كاشطات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-05-24 

BT1 تجهيزات 

RT تخديم البئر 
RT تنظيف سطحي 

RT خطوط أنابيب 

RT مواسير 

RT نزع الشمع 

 كاشطات النفط

INIS: 1992-07-21; ETDE: 2002-04-17 

USE مقاشد 

 ALICEكاشف 

2015-10-27 
UF  تجربةalice 

*BT1 مكاشيف إشعاع 

RT المنظمة األوربية للبحوث النووية  سيرن 
RT  مصادم هدروني كبير في سيرنlhc 

  SUPER-Kالنترينو  كاشف 

2016-12-12 
 1000كاشف شيرينكوف ضخم للماء الذي يقع على عمق 
 متر تحت األرض ، مدينة هيدا ، جيفو ، اليابان.

*BT1 مكاشيف النتريتوهات 

RT عدادات تشيرينكوف 

 كاشف النترينو  لمكعب الجليد

2016-12-12 

المحتوى الحجمي للجليد هو كاشف للجسيم في القطب 
 الجنوبي.

*BT1 مكاشيف النتريتوهات 

 كاظمات جينية

INIS: 1991-10-22; ETDE: 1984-06-29 
UF ضات جينية  ُمَحّضِ

RT انتساخ 

RT بروتينات نووية 
RT تحريض األنزيم 

RT تنظيم جيني 

RT عوامل انتساخ 

 كافئين

UF 7،3،1-ينثالثي متيل إلكسانت 

*BT1 كزانتينات 
*BT1 ات  ُمنَعّشِ

 كافتريات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 

USE مطاعم 

 كافور

*BT1 تربينات 

*BT1 كيتونات 

RT سليلوئيد 

ر  كاالندِّ

BT1 حاويات 

RT أنابيب الضغط 

 كالسيوم

*BT1 معادن قلوية ترابية 

RT أسنان 

RT أنسجة عظمية 
RT عوامل تخثّر الدم 

RT فرط أشباه الدرق 

RT كلسيتونين 
RT كلسيتونين درقي 

RT هرمون الغدة مجاورة الدرقية 

 34كالسيوم 

2007-03-13 
*BT1 نظائر الكالسيوم 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 35كالسيوم 

*BT1 نظائر الكالسيوم 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 36كالسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكالسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 37كالسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكالسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 39كالسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكالسيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 40كالسيوم 

*BT1 نظائر الكالسيوم 

*BT1 ظائر مستقرةن 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 41كالسيوم 

*BT1 نظائر الكالسيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 42كالسيوم 

*BT1 نظائر الكالسيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 43كالسيوم 

*BT1 نظائر الكالسيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 44كالسيوم 

*BT1 نظائر الكالسيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 45كالسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكالسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 46كالسيوم 

*BT1 نظائر الكالسيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 47كالسيوم 

*BT1 ناقص المشعة  - نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكالسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 48كالسيوم 

*BT1 نظائر الكالسيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 49كالسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكالسيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 50كالسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكالسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 



 51كالسيوم  575 253كاليفورنيوم 

 

 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 51كالسيوم 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1981-01-27 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكالسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 52كالسيوم 

INIS: 1984-10-19; ETDE: 1976-05-13 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكالسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 53كالسيوم 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1984-02-10 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكالسيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 54كالسيوم 

2007-03-13 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكالسيوم 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 55كالسيوم 

2007-03-13 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكالسيوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 ى كتلها متوسطةنو 

 56كالسيوم 

2007-03-13 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكالسيوم 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 57كالسيوم 

2007-03-13 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكالسيوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 58كالسيوم 

2007-03-13 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكالسيوم 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 60كالسيوم 

2007-03-13 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكالسيوم 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 38كالسيوم

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكالسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 كالكبريتات

INIS: 1994-09-29; ETDE: 1978-06-14 
*BT1 كنغلوميرات 

 كالموديولين

INIS: 1993-08-03; ETDE: 1987-07-22 

*BT1 بروتينات 
RT مستقبالت 

RT نقل غشائي 

 كالوترونات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-02-10 
USE أجهزة فصل النظائر الكهرمغنطيسية 

 كاليفورنيا

1997-06-19 

UF خليج هامبولت 
*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

NT1 حقل برالي الجيوحراري 

NT1 لوس أنجلس 
NT1 هوت )الحارة( ينابيع كوزو 

RT احتياطيات النفط البحري في الواليات المتحدة 

RT الشاطىء الغربي في الواليات المتحدة 
RT  توضعedna 

RT جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس 

RT جبال سان برناردينو 
RT جبال كاسكاد 

RT حقل بحر صولتن الجيو حراري 

RT حقل فّوارات جيوحراري 
RT حقل هيبر الجيوحراري 

RT خليج سان فرانسيسكو 

RT سييرا نيفادا كولورادو 
RT غريت بيزين 

RT قناة سانتا بربارا 
RT مخبر لورنس بيركلي 

RT مخبر لورنس ليفرمور 

RT مخبر لورنس ليفرمور الوطني 
RT مختبرات سانديا 

RT مختبرات سانديا الوطنية 

RT مركز مسّرع ستانفورد الخطي 
RT  منشأة شركة أتوميكس إنترنيشينال في كانوغا

 بارك

RT وادي إمبريال 
RT وادي لونغ 

RT  أميدي الحارة -ينابيع وندل 

 كاليفورنيوم

*BT1 أكتينيدات 
*BT1 عناصر ما بعد البلوتونيوم 

 238كاليفورنيوم 

INIS: 1992-09-22; ETDE: 1979-11-23 

*BT1 نظائر الكاليفورنيوم 
*BT1 اتنوى األكتينيد 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 239كاليفورنيوم 

INIS: 1986-06-09; ETDE: 1982-03-11 

*BT1 نظائر الكاليفورنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 240كاليفورنيوم 

INIS: 1986-06-09; ETDE: 1988-12-05 

*BT1 نظائر الكاليفورنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 241كاليفورنيوم 

INIS: 1986-06-09; ETDE: 1988-12-05 

*BT1 نظائر الكاليفورنيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 242كاليفورنيوم 

*BT1 نظائر الكاليفورنيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 243كاليفورنيوم 

*BT1 نظائر الكاليفورنيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 244كاليفورنيوم 

*BT1 نظائر الكاليفورنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 245كاليفورنيوم 

*BT1 نظائر الكاليفورنيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 246كاليفورنيوم 

*BT1 نظائر الكاليفورنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 247كاليفورنيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الكاليفورنيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 248كاليفورنيوم 

*BT1 نظائر الكاليفورنيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 249كاليفورنيوم 

*BT1 نظائر الكاليفورنيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  ةفردي -نوى زوجية 

 250كاليفورنيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر الكاليفورنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 251كاليفورنيوم 

*BT1 نظائر الكاليفورنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 252كاليفورنيوم 

*BT1 نظائر الكاليفورنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 253كاليفورنيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكاليفورنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
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*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  يةفرد -نوى زوجية 

 254كاليفورنيوم 

*BT1 نظائر الكاليفورنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 255كاليفورنيوم 

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1976-11-01 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكاليفورنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 256كاليفورنيوم 

INIS: 1978-09-28; ETDE: 1977-12-22 
*BT1 نظائر الكاليفورنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 236كاليفوريوم 

2007-07-10 
*BT1 نظائر الكاليفورنيوم 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 237كاليفوريوم 

2007-07-10 

*BT1 نظائر الكاليفورنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 ظائر مشعة من اضمحالل ألفان 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 كاليكرين

UF ِكنينوجين 
*BT1 بروتينازات السيرين 

*BT1 عوامل تخثّر الدم 

*BT1 مواد وقائية من اإلشعاع 

 كاليكسارينات

1998-09-23 

*BT1 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 كامبيوم

USE مريستيمات 

 كامرون

BT1 أفريقيا 

BT1 بلدان نامية 

 كامشاتكا

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1978-06-14 

*BT1 االتحاد الروسي 

 كامفور تيم )تيمول(

USE تيمول 

 كامن الطاقة الكهربائية

2000-04-12 

RT طاقة كهربائية 

 كاميرات

NT1 كاميرات تلفزيون 

NT1 كاميرات شريطية 

NT1 كاميرات غاما 
NT2 كاميرات بوزيترونية 

NT1 كاميرات نترونية 

RT تصوير فوتوغرافي 
RT مسح النظائر المشعة 

 كاميرات بوزيترونية

*BT1 كاميرات غاما 

RT تصوير طبقي بوزيتروني ُمَحْوسب 
RT تصوير مقطعي طبقي ُمَحْوسب باإلصدار 

RT طب نووي 

RT طرق التطابق 
RT كشف البوزيترون 

RT ماسحات النظائر المشعة 

 كاميرات تلفزيون

INIS: 1992-05-22; ETDE: 1977-03-04 
BT1 كاميرات 

RT تلفزيون 

RT فيديكونات 

 كاميرات تلفزيونية

1996-06-28 

USE أنابيب كاميرا 

 كاميرات شريطية

INIS: 1986-10-29; ETDE: 1984-09-21 

BT1 كاميرات 

RT تصوير شريطي 

RT مكاشيف إشعاع 

 كاميرات غاما

UF كاميرات وميضية 

BT1 كاميرات 
NT1 كاميرات بوزيترونية 

RT تصوير مقطعي طبقي بتبعثر كومبتون 

RT تصوير مقطعي طبقي ُمَحْوسب باإلصدار 
RT  تصوير مقطعي ُمَحْوسب باإلصدار الفوتوني

 الوحيد

RT طب نووي 
RT ماسحات النظائر المشعة 

 كاميرات نترونية

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1977-09-19 

BT1 كاميرات 
RT تصوير نتروني 

RT مقاييس انعراج النترونات 

 كاميرات وميضية

INIS: 1976-03-17; ETDE: 2002-06-13 

USE كاميرات غاما 

 كانيس الترانس

INIS: 1993-02-18; ETDE: 1981-04-17 
USE قيّوط 

 كاينوسيت

2000-04-12 

*BT1 معادن السيليكيت 
*BT1 معادن مشعة 

RT سليكات اإليتريوم 

RT سليكات السيريوم 
RT سليكات الكالسيوم 

 كبار السن

INIS: 1985-07-18; ETDE: 1978-02-14 
UF  ُّمِسن 

*BT1 َرُجل 

*BT1  ّكبار السن 
*BT1 مجموعات أقلية 

RT أناس معّوقون 

RT دورة الحياة 
RT علم االجتماع 

 كبار السنّ 

INIS: 1999-01-20; ETDE: 1983-03-07 

*BT1 بالغون 
NT1 كبار السن 

RT دورة الحياة 

RT َرُجل 

 كباريت السيريوم

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات السيريوم 

 َكْبت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-26 

USE منع 

 َكْبت مناعي

RT إندوكسان 
RT حلقي السبورين 

RT عقاقير كابتة للمناعة 

RT ير مضادة للتفتلعقاق 

RT غرائس 
RT كورتيكوئيدات سكرية 

RT معقد التوافق النسيجي 

RT مناعة 

 كبح

UF إشعاع كابح 

*BT1 إشعاع كهرمغنطيسي 

NT1 ج  إشعاع الممّوِ
NT1 إشعاع سيكلوتروني 

NT1 إشعاع سينكروتروني 

NT1 كبح داخلي 
RT طريقة الفوتونات الموسومة 

RT  اليس -طريقة بنفولد 

RT طريقة بيرلز 
RT طول اإلشعاع 

RT هايتلر-نظرية بيث 

RT نظرية ميغدال 

 كبح )مغنطيسي(

USE إشعاع سينكروتروني 

 كبح االنفراغ

1996-04-16 
UF )إطفاء )تفريغ 

RT أجهزة نووية حرارية 

RT انفراغات كهربائية 

 كبح البرعم

BT1 منع 

RT بصل 

RT بطاطا 
RT ثوم 

RT عمر التخزين 

 كبح داخلي

UF داخلي كبح 
*BT1 كبح 

 كبح داخلي

USE كبح داخلي 

 كبح مغنطيسي

USE إشعاع سينكروتروني 

 كبد

BT1 جهاز الهضم 

*BT1 ُغدَد 
RT أمراض استقالبية 

RT إنصمام إشعاعي 

RT أورام كبدية 
RT استقالب 

RT التهاب الكبد 

RT بطن 

RT ع الكبد  تشمُّ

RT جهاز بابي 
RT جهاز بطاني شبكي 

RT خاليا كبدية 

RT صفاق 
RT غليكوجن 

RT قطع الكبد 

RT مسلك صفراوي 
RT يرقان 

د  كبد متجّدِّ

USE تجدُّد بيولوجي 

 كبروسكلودوفسكيت

1997-01-28 
USE معادن السيليكيت 

USE معادن اليورانيوم 

 كبريت

UF سلفيدات الكبريت 

*BT1 المعادن 

RT خامات رديئة 
RT عملية أوتّو إلزاحة كبريتيد الهدروجين 

RT عملية بنِلك لنزع الكبرته من غاز المداخن 

RT  عملية ريزوكس أولية الستخدام فحم االنتراسيت
 كمحفز

RT محتوى الكبريت 
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 24كبريت 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-05-01 
*BT1 نظائر الكبريت 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 26كبريت 

2007-04-23 

*BT1 نظائر الكبريت 

*BT1 ائر عمرها ميلي ثانيةنظ 
*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 27كبريت 

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1984-05-08 

*BT1 نظائر الكبريت 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 28كبريت 

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1984-05-08 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكبريت 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 29كبريت 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكبريت 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 30كبريت 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكبريت 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 31كبريت 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكبريت 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 32كبريت 

*BT1 نظائر الكبريت 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

RT  32تفاعالت كبريت 
RT  32حزم كبريت 

 33كبريت 

*BT1 نظائر الكبريت 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 34كبريت 

*BT1 نظائر الكبريت 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
RT  34تفاعالت كبريت 

 35كبريت 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكبريت 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 36كبريت 

*BT1 نظائر الكبريت 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 ى خفيفةنو 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 37كبريت 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكبريت 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 38كبريت 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكبريت 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 39كبريت 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكبريت 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
RT  39تفاعالت كبريت 

 40كبريت 

*BT1  لمشعةناقص ا  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكبريت 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 41كبريت 

INIS: 1976-03-17; ETDE: 1976-02-19 

*BT1 نظائر الكبريت 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 42كبريت 

INIS: 1976-03-17; ETDE: 1976-02-19 
*BT1 نظائر الكبريت 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 43كبريت 

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-02-11 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكبريت 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 44كبريت 

INIS: 1986-04-02; ETDE: 1986-07-03 
*BT1 ظائر الكبريتن 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 45كبريت 

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1989-10-16 

*BT1 نظائر الكبريت 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 46كبريت 

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1989-10-16 
*BT1 نظائر الكبريت 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 47كبريت 

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1989-10-16 

*BT1 نظائر الكبريت 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 48كبريت 

INIS: 1990-04-19; ETDE: 1990-05-16 
*BT1 نظائر الكبريت 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 49كبريت 

2007-04-23 

*BT1 نظائر الكبريت 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 كبريت متعدد النوى الالمتجانس الحلقات

INIS: 1998-10-13; ETDE: 1983-11-23 
UF تيوفنات 

*BT1 مركبات حلقية المتجانسة 

*BT1 مركبات كبريت عضوية 
RT تيوفن 

RT تيونفتينات 

RT هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 كبريتات  السيزيوم

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات السيزيوم 

 كبريتات اإلربيوم

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات اإلربيوم 

 كبريتات األكتينيوم

1996-06-26 

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات األكتينيوم 

 كبريتات األلمنيوم

*BT1 سلفانات 
BT1 مركبات األلمنيوم 

RT ألونيت 

RT معادن كبريتاتية 

 كبريتات اإلنديوم

*BT1 سلفانات 

BT1 مركبات اإلنديوم 

 كبريتات األوسميوم

INIS: 1996-07-08; ETDE: 1977-04-12 

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات األوسميوم 

 كبريتات اإليتربيوم

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات اإليتربيوم 

 كبريتات اإليتريوم

*BT1 سلفانات 
*BT1 مركبات اإليتريوم 

 يريديومكبريتات اإل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-04 
*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات اإليريديوم 

 كبريتات االوروبيوم

*BT1 سلفانات 
*BT1 مركبات االوروبيوم 

 كبريتات الباريوم

1996-11-13 

*BT1 سلفانات 
*BT1 مركبات الباريوم 

RT باريت 
RT معادن كبريتاتية 

 كبريتات البراسيوديميوم

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات البراسيوديميوم 

 كبريتات البركيليوم

1996-07-16 

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات البركيليوم 

 كبريتات البروتكتينيوم

1996-07-23 

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات البروتكتينيوم 

 كبريتات البريليوم

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات البريليوم 

 كبريتات البزموت

*BT1 سلفانات 

BT1 مركبات البزموت 



 كبريتات البالتين 578 كبريتيد ثالثي أوكتيل فسفين

 

 

 كبريتات البالتين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-07-07 
*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات البالتين 

 كبريتات البلوتونيوم

*BT1 سلفانات 
*BT1 مركبات البلوتونيوم 

 كبريتات البوتاسيوم

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات البوتاسيوم 
RT متعدد الهاليت 

RT معادن كبريتاتية 

 كبريتات التاليوم

*BT1 سلفانات 

BT1 مركبات التاليوم 

 كبريتات التربيوم

*BT1 سلفانات 
*BT1 مركبات التربيوم 

 كبريتات التنتاليوم

1982-02-10 

*BT1 سلفانات 
*BT1 مركبات التنتاليوم 

 كبريتات التوريوم

*BT1 سلفانات 
*BT1 مركبات التوريوم 

 كبريتات التوليوم

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات التوليوم 

 كبريتات التيتانيوم

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات التيتانيوم 

 كبريتات الحديد

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات الحديد 

 كبريتات الديسبروسيوم

*BT1 سلفانات 
*BT1 مركبات الديسبروسيوم 

 كبريتات الراديوم

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات الراديوم 

 كبريتات الرصاص

*BT1 سلفانات 

BT1 مركبات الرصاص 

 كبريتات الروبيديوم

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات الروبيديوم 

 كبريتات الروتينيوم

*BT1 سلفانات 
*BT1 مركبات الروتينيوم 

 كبريتات الرينيوم

INIS: 1977-03-01; ETDE: 1977-04-12 
*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات الرينيوم 

 كبريتات الزئبق

*BT1 سلفانات 
BT1 مركبات الزئبق 

 كبريتات الزركونيوم

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات الزركونيوم 

 كبريتات الزنك

*BT1 سلفانات 

BT1 مركبات الزنك 

 كبريتات الساماريوم

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات الساماريوم 

 كبريتات السترونسيوم

*BT1 سلفانات 
*BT1 مركبات السترونسيوم 

 كبريتات السكانديوم

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات السكانديوم 

 كبريتات الصوديوم

1996-07-08 

UF ملح غالوبر 

*BT1 سلفانات 
*BT1 مركبات الصوديوم 

RT معادن كبريتاتية 

 كبريتات الغادولينيوم

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات الغادولينيوم 

 كبريتات الغاليوم

*BT1 سلفانات 
BT1 مركبات الغاليوم 

 كبريتات الفاناديوم

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات الفاناديوم 

 كبريتات الفضة

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات الفضة 

 كبريتات القصدير

*BT1 سلفانات 

BT1 مركبات القصدير 

 كبريتات الكالسيوم

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات الكالسيوم 

RT أنهيدريت 

RT جص 
RT متعدد الهاليت 

RT مجراع بالتألق الحراري 

RT معادن كبريتاتية 

 كبريتات الكدميوم

*BT1 سلفانات 

BT1 مركبات الكدميوم 

 كبريتات الكروم

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات الكروم 

 كبريتات الكوبالت

*BT1 سلفانات 
*BT1 مركبات الكوبالت 

 كبريتات الالنتانوم

*BT1 سلفانات 
*BT1 مركبات الالنتانوم 

 كبريتات اللوتيسيوم

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات اللوتيسيوم 

 كبريتات الليتيوم

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات الليتيوم 

 كبريتات المغنيزيوم

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات المغنيزيوم 

RT الفا 
RT متعدد الهاليت 

RT معادن كبريتاتية 

 كبريتات الموليبدنوم

*BT1 سلفانات 
*BT1 مركبات الموليبدنوم 

 كبريتات النبتونيوم

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات النبتونيوم 

 كبريتات النحاس

1996-07-18 
*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات النحاس 

RT معادن كبريتاتية 

 كبريتات النيكل

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات النيكل 

 كبريتات النيوبيوم

*BT1 سلفانات 
*BT1 مركبات النيوبيوم 

 كبريتات النيوديميوم

*BT1 سلفانات 
*BT1 مركبات النيوديميوم 

 كبريتات الهافنيوم

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات الهافنيوم 

 كبريتات الهدروجين

*BT1 سلفانات 

BT1 مركبات الهدروجين 

RT حمض الكبريتيك 

 كبريتات الهولميوم

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات الهولميوم 

 كبريتات اليورانيل

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات اليورانيل 

 ليورانيومكبريتات ا

1996-11-13 
*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات اليورانيوم 

RT معادن اليورانيوم 
RT معادن كبريتاتية 

 كبريتات حمضية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-03-03 
UF ثنائي الكبريتات 

*BT1 سلفانات 

RT حمض الكبريتيك 
RT حموض العضوية 

 كبريتات لوريل الصوديوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-12-08 

USE إسترات حمض الكبريتيك 
USE مركبات الصوديوم 

 كبريتيات المنغنيز

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات المنغنيز 

 كبريتيت حمضية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-01-07 

*BT1 سلفينات 
RT حمض الكبريتيك 

RT حموض العضوية 

 كبريتيد أكسيد الكربون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-09-11 
USE أكسي كبريتيد الكربون 

 كبريتيد الكربونيل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-01 

USE أكسي كبريتيد الكربون 

 كبريتيد ثالثي أوكتيل الفسفين

ETDE: 2005-02-01 

USE كبريتيد ثالثي أوكتيل فسفين 

 كبريتيد ثالثي أوكتيل فسفين

ETDE: 2005-02-01 

UF تيل الفسفينكبريتيد ثالثي أوك 

*BT1 مركبات فسفور عضوية 
*BT1 مركبات كبريت عضوية 



 كبريتيد ثنائي المتيل 579 كبريتيدات الزئبق

 

 

 كبريتيد ثنائي المتيل

1992-01-07 
UF )ثنائي اتيل الكبريتيد )كبريتيد المتيل 

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات كبريت عضوية 

 كبريتيدات

1997-06-18 

UF متعدد الكبريتيدات 

BT1 شلكوجنيدات 
BT1 مركبات الكبريت 

NT1 سلفيدات األلمنيوم 

NT1 سلفيدات األمريسيوم 
NT1 فلوريدات السكانديوم 

NT1 كبريتات النبتونيوم 

NT1 كبريتيد ثنائي المتيل 
NT1 كبريتيدات  السيزيوم 

NT1 كبريتيدات اإلربيوم 

NT1 كبريتيدات األنتيموان 
NT1 كبريتيدات اإلنديوم 

NT1 كبريتيدات األوسميوم 

NT1 كبريتيدات اإليتربيوم 
NT1 كبريتيدات اإليتريوم 

NT1 كبريتيدات االوروبيوم 
NT1 كبريتيدات الباريوم 

NT1 كبريتيدات البراسيوديميوم 

NT1 كبريتيدات البركيليوم 
NT1 كبريتيدات البريليوم 

NT1 كبريتيدات البزموت 

NT1 كبريتيدات البالتين 
NT1 كبريتيدات البالّديوم 

NT1 كبريتيدات البلوتونيوم 

NT1 كبريتيدات البوتاسيوم 
NT1 كبريتيدات البور 

NT1 كبريتيدات التاليوم 

NT1 كبريتيدات التربيوم 
NT1 كبريتيدات التكنيسيوم 

NT1 كبريتيدات التلّوريوم 

NT1 كبريتيدات التنتاليوم 
NT1 كبريتيدات التنغستين 

NT1 كبريتيدات التوريوم 

NT1 كبريتيدات التوليوم 
NT1 كبريتيدات التيتانيوم 

NT1 كبريتيدات الجرمانيوم 

NT1 كبريتيدات الحديد 
NT1 كبريتيدات الديسبروسيوم 

NT1 كبريتيدات الرصاص 

NT1 كبريتيدات الروبيديوم 
NT1 كبريتيدات الروتينيوم 

NT1 كبريتيدات الروديوم 

NT1 كبريتيدات الرينيوم 
NT1 كبريتيدات الزئبق 

NT1 كبريتيدات الزركونيوم 

NT1 يخكبريتيدات الزرن 
NT1 كبريتيدات الساماريوم 

NT1 كبريتيدات السترونسيوم 

NT1 كبريتيدات السلينيوم 
NT1 كبريتيدات السيريوم 

NT1 كبريتيدات السيليسيوم 

NT1 كبريتيدات الصوديوم 
NT1 كبريتيدات الغادولينيوم 

NT1 كبريتيدات الغاليوم 

NT1 كبريتيدات الفاناديوم 
NT1 كبريتيدات الفسفور 

NT1 كبريتيدات الفضة 

NT1 كبريتيدات القصدير 
NT1 كبريتيدات الكالسيوم 

NT1 كبريتيدات الكاليفورنيوم 

NT1 كبريتيدات الكدميوم 

NT1 كبريتيدات الكربون 

NT1 كبريتيدات الكروم 

NT1 كبريتيدات الكوبالت 
NT1 كبريتيدات الكوريوم 

NT1 كبريتيدات الالنتانوم 

NT1 كبريتيدات اللوتيسيوم 
NT1 كبريتيدات الليتيوم 

NT1 كبريتيدات المغنيزيوم 
NT1 كبريتيدات المنغنيز 

NT1 كبريتيدات الموليبدنوم 

NT1 كبريتيدات النحاس 

NT1 كبريتيدات النيكل 
NT1 كبريتيدات النيوبيوم 

NT1 كبريتيدات النيوديميوم 

NT1 كبريتيدات الهافنيوم 
NT1 كبريتيدات الهدروجين 

NT1 كبريتيدات الهولميوم 

NT1 كبريتيدات اليورانيوم 
NT1 كيريتيدات الزنك 

RT أكسي كبريتيدات 

 كبريتيدات  السيزيوم

*BT1 كبريتيدات 
*BT1 مركبات السيزيوم 

 كبريتيدات اإلربيوم

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات اإلربيوم 

 كبريتيدات األنتيموان

*BT1 كبريتيدات 

BT1 مركبات األنتيموان 

 كبريتيدات اإلنديوم

*BT1 كبريتيدات 

BT1 مركبات اإلنديوم 

 كبريتيدات األوسميوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-04 
*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات األوسميوم 

 كبريتيدات اإليتربيوم

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات اإليتربيوم 

 كبريتيدات اإليتريوم

*BT1 كبريتيدات 
*BT1 مركبات اإليتريوم 

 كبريتيدات االوروبيوم

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات االوروبيوم 

 كبريتيدات الباريوم

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات الباريوم 

 كبريتيدات البراسيوديميوم

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات البراسيوديميوم 

 كبريتيدات البركيليوم

1996-06-26 
*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات البركيليوم 

 يدات البريليومكبريت

1996-07-16 
*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات البريليوم 

 كبريتيدات البزموت

*BT1 كبريتيدات 

BT1 مركبات البزموت 

 كبريتيدات البالتين

*BT1 كبريتيدات 
*BT1 مركبات البالتين 

 كبريتيدات البالّديوم

1976-10-07 

*BT1 كبريتيدات 
*BT1 مركبات البالّديوم 

 كبريتيدات البلوتونيوم

*BT1 كبريتيدات 
*BT1 مركبات البلوتونيوم 

 كبريتيدات البوتاسيوم

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات البوتاسيوم 

 كبريتيدات البور

*BT1 كبريتيدات 

BT1 مركبات البور 

 كبريتيدات التاليوم

*BT1 كبريتيدات 
BT1 مركبات التاليوم 

 كبريتيدات التربيوم

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات التربيوم 

 كبريتيدات التكنيسيوم

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات التكنيسيوم 

 كبريتيدات التلّوريوم

*BT1 كبريتيدات 

BT1 مركبات التلّوريوم 

 كبريتيدات التنتاليوم

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات التنتاليوم 

 كبريتيدات التنغستين

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات التنغستين 

 كبريتيدات التوريوم

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات التوريوم 

 كبريتيدات التوليوم

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات التوليوم 

 كبريتيدات التيتانيوم

*BT1 كبريتيدات 
*BT1 مركبات التيتانيوم 

 كبريتيدات الجرمانيوم

*BT1 كبريتيدات 
BT1 مركبات الجرمانيوم 

 كبريتيدات الحديد

*BT1 اتكبريتيد 

*BT1 مركبات الحديد 
RT بيروتيت 

RT بيريت 

RT كلكوبيريت 
RT مركزيت 

RT معادن سلفيدية 

 كبريتيدات الديسبروسيوم

*BT1 كبريتيدات 
*BT1 مركبات الديسبروسيوم 

 كبريتيدات الرصاص

*BT1 كبريتيدات 
BT1 مركبات الرصاص 

RT )غالينا )كبريتيد الرصاص 

RT معادن سلفيدية 

 كبريتيدات الروبيديوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1976-02-19 

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات الروبيديوم 

 كبريتيدات الروتينيوم

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات الروتينيوم 

 كبريتيدات الروديوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1975-11-11 

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات الروديوم 

 كبريتيدات الرينيوم

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات الرينيوم 

 كبريتيدات الزئبق

*BT1 كبريتيدات 

BT1 مركبات الزئبق 

RT معادن سلفيدية 



 كبريتيدات الزركونيوم 580 كبالت كهربائية

 

 

 كبريتيدات الزركونيوم

*BT1 كبريتيدات 
*BT1 مركبات الزركونيوم 

 كبريتيدات الزرنيخ

*BT1 كبريتيدات 

BT1 مركبات الزرنيخ 

 كبريتيدات الساماريوم

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات الساماريوم 

 كبريتيدات السترونسيوم

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات السترونسيوم 

 كبريتيدات السلينيوم

*BT1 كبريتيدات 
BT1 مركبات السلينيوم 

 كبريتيدات السيريوم

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات السيريوم 

 كبريتيدات السيليسيوم

*BT1 كبريتيدات 

BT1 مركبات السيليسيوم 

 كبريتيدات الصوديوم

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات الصوديوم 

 كبريتيدات الغادولينيوم

*BT1 كبريتيدات 
*BT1 مركبات الغادولينيوم 

 كبريتيدات الغاليوم

*BT1 كبريتيدات 

BT1 مركبات الغاليوم 

 كبريتيدات الفاناديوم

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 اناديوممركبات الف 

 كبريتيدات الفسفور

*BT1 كبريتيدات 

BT1 مركبات الفسفور 

 كبريتيدات الفضة

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات الفضة 

 كبريتيدات القصدير

*BT1 كبريتيدات 
BT1 مركبات القصدير 

 كبريتيدات الكالسيوم

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات الكالسيوم 

 كبريتيدات الكاليفورنيوم

1996-07-18 

*BT1 كبريتيدات 
*BT1 مركبات الكاليفورنيوم 

 كبريتيدات الكدميوم

*BT1 فسفورات العضوية 

*BT1 كبريتيدات 
BT1 مركبات الكدميوم 

 كبريتيدات الكربون

UF كربيدات الكبريت 

*BT1 كبريتيدات 
BT1 مركبات الكربون 

 كبريتيدات الكروم

*BT1 كبريتيدات 
*BT1 مركبات الكروم 

 كبريتيدات الكوبالت

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات الكوبالت 

 كبريتيدات الكوريوم

1996-07-18 
*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات الكوريوم 

 كبريتيدات الالنتانوم

*BT1 كبريتيدات 
*BT1 مركبات الالنتانوم 

 كبريتيدات اللوتيسيوم

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات اللوتيسيوم 

 كبريتيدات الليتيوم

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات الليتيوم 

 كبريتيدات المغنيزيوم

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات المغنيزيوم 

 كبريتيدات المنغنيز

*BT1 كبريتيدات 
*BT1 مركبات المنغنيز 

 كبريتيدات الموليبدنوم

*BT1 كبريتيدات 
*BT1 مركبات الموليبدنوم 

 كبريتيدات النبتونيوم

*BT1 سلفانات 

*BT1 مركبات النبتونيوم 

 كبريتيدات النتروجين

USE نتريدات الكبريت 

 كبريتيدات النحاس

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات النحاس 

RT كلكوبيريت 

RT معادن سلفيدية 

 كبريتيدات النيكل

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات النيكل 

 كبريتيدات النيوبيوم

*BT1 كبريتيدات 
*BT1 مركبات النيوبيوم 

 كبريتيدات النيوديميوم

*BT1 كبريتيدات 
*BT1 مركبات النيوديميوم 

 كبريتيدات الهافنيوم

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات الهافنيوم 

 كبريتيدات الهدروجين

UF هدريدات الكبريت 

*BT1 كبريتيدات 

BT1 مركبات الهدروجين 
RT خامات رديئة 

 كبريتيدات الهولميوم

*BT1 كبريتيدات 
*BT1 مركبات الهولميوم 

 كبريتيدات اليورانيوم

*BT1 كبريتيدات 

*BT1 مركبات اليورانيوم 

 كبس

*BT1 تصنيع المواد 

NT1 ضغط بارد 

NT1  ّكبس حار 
RT انبثاق 

RT حدادة 

RT  ّرص 
RT قوالب تشكيل 

RT مكابس 

 كبس حارّ 

UF ضغط متساوي السكون الحار 

*BT1 كبس 

RT تشغيل على الساخن 

 كبسوالت

BT1 حاويات 
RT تكبُسل 

 كبسوالت )الوقود(

USE قضبان الوقود 

 كبسوالت )تشعيع(

USE كبسوالت تشعيع 

 كبسوالت الوقود

USE قضبان الوقود 

 كبسوالت تشعيع

UF )كبسوالت )تشعيع 
RT أقنية تجريبية 

RT عروات داخل المفاعل 

RT غرسات منابع مشعة 

 كبفّرون

UF فنيل هدروكسيل أمين 

*BT1 أمينات 

BT1 كواشف 
*BT1 مركبات أكسجينية 

 كبالت

INIS: 1981-07-06; ETDE: 1976-08-04 
UF )أوتار )بنيوية 

NT1 كبالت كهربائية 

NT2 كبالت النفط المائع 
NT2 كبالت ذات عزل غازي 

NT2 كبالت فائقة الموصلية 

NT2 كبالت فلزية عازلة 
NT2 كبالت قّرية 

NT2 كبالت متمحورة 

RT حبال 
RT سالسل 

 َكبالت )كهربائية(

2000-04-12 

USE كبالت كهربائية 

 كبالت النفط المائع

INIS: 1999-10-13; ETDE: 1976-03-11 

*BT1 كبالت كهربائية 
RT خطوط نقل الطاقة الكهربائية 

RT نقل الطاقة الكهربائية 

 كبالت ذات عزل غازي

INIS: 1976-08-17; ETDE: 1976-03-11 
*BT1 كبالت كهربائية 

RT خطوط نقل الطاقة الكهربائية 

RT كبالت فائقة الموصلية 

RT نقل الطاقة الكهربائية 

 كبالت ذات ناقلية فائقة

1985-12-10 

USE كبالت قّرية 

 كبالت فائقة الموصلية

*BT1 كبالت كهربائية 

RT أجهزة غروانية فائقة الموصلية 
RT كبالت ذات عزل غازي 

RT كبالت قّرية 

RT متَركبات غروانية فائقة الموصلية 
RT موصلية فائقة 

 كبالت فلزية عازلة

2008-07-04 

*BT1 كبالت كهربائية 
RT أبنية 

RT منع الحريق 

 كبالت قّرية

1985-12-10 
UF كبالت ذات ناقلية فائقة 

*BT1 كبالت كهربائية 

RT كبالت فائقة الموصلية 

 كبالت كهربائية

1997-06-17 

UF )َكبالت )كهربائية 



 كبالت متمحورة 581 كثافة الحامالت

 

 

*BT1 أجهزة موصلة 

BT1 كبالت 
NT1 كبالت النفط المائع 

NT1 كبالت ذات عزل غازي 

NT1 كبالت فائقة الموصلية 
NT1 كبالت فلزية عازلة 

NT1 كبالت قّرية 

NT1 كبالت متمحورة 
RT خطوط نقل الطاقة الكهربائية 

 كبالت متمحورة

*BT1 كبالت كهربائية 

 ُكبَْيبات

*BT1 ُكلى 
RT أُنيبيبات 

RT ترشيح فائق 

RT تصفية كلوية 
RT شعريّات 

 ُكبَْيبة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-02-09 
USE أشجار 

 كتابة تقنية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-11-24 

SEE أنواع الوثائق 
SEE معلومات 

 كتب أدلة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-29 

USE أدلة اإلستخدام 

 كتلة

NT1 كتلة حرارية 

NT1 كتلة حرجة 
NT1 كتلة سالبة 

NT1 كتلة سكونية 

NT1 كتلة فعلية 
NT1 كتلة ناقصة 

RT اندفاع خطي 

RT توزع الكتل 
RT حقول تثاقلية 

RT صيغ كتلية 

RT عزم العطالة 
RT فرق الكتل 

RT مبدأ التكافؤ 

RT مخطط داليتز 
RT وزن 

 كتلة )حرارية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-05 

USE كتلة حرارية 

 كتلة حرارية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-05 

UF )كتلة )حرارية 
BT1 كتلة 

RT تخزين حراري حساس 

 كتلة حرجة

BT1 كتلة 
RT توفيرات العاكس 

RT َحَرجيَة 

 كتلة حيوية

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1975-07-29 
UF محصول قائم 

SF موارد متجددة 

*BT1 مصادر طاقة متجددة 
NT1 محاصيل الطاقة 

RT استئصال الحراج 

RT تحول حيوي 
RT حصاد 

RT حملهة ذاتية 

RT خشب 
RT دُُخن عصوي 

RT راتنجات زيتية 

RT زيالنات 
RT سليلوز 

RT سلّولوز نصفي 

RT صناعة السكر 

RT عوالق 

RT قرع الجاموس 
RT كثافة شجرية 

RT ليغنين 

RT مزارع الكتلة الحيوية 
RT مواد بيولوجية 

RT نباتات 

RT نباتات الكاتل 
RT وقود الحطب 

RT وقود بديل 

RT وقود حيوي 
RT وقود صلب 

 كتلة سالبة

BT1 فرضيات 

BT1 كتلة 
RT نظرية النسبية الخاصة 

 كتلة سكونية

BT1 كتلة 

RT نظرية النسبية الخاصة 

 كتلة فعلية

BT1 كتلة 

 كتلة ناقصة

BT1 كتلة 
RT جسيمات معتدلة 

RT طيوف الكتلة الناقصة 

RT مقاييس طيف الكتلة الناقصة 

 كتيم ضد الماء

INIS: 1999-10-08; ETDE: 1977-01-28 

RT أختام 

RT أغشية 
RT ابتاللية 

RT تكسية سطحية 

RT خواص سطحية 
RT طالءات واقية 

RT ُكسوات 
RT معالجات سطحية 

RT مواد للختم 

 كثافة

UF ثقالة نوعية 
UF حجم نوعي 

UF وزن نوعي 

BT1 خواص فيزيائية 
NT1  ثقل نوعي حسب المعهد األميركي للبترولapi 

NT1 كثافة جرمية 

RT  أجهزةjigs لترشيح أو تركيز الخام 
RT تكثيف الوقود 

RT توزع الكتل 

RT قوة اإليقاف 

RT مقاييس الكثافة 

RT وزن 

 كثافة )إلكترونات(

USE كثافة إلكترونية 

 كثافة )أيونات(

INIS: 1976-05-05; ETDE: 2002-06-13 

USE كثافة أيونية 

 كثافة )استطاعة(

USE كثافة االستطاعة 

 كثافة )بروتونات(

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1980-10-27 

USE كثافة بروتونية 

 كثافة )بالزما(

USE كثافة البالزما 

 كثافة )تدفق(

USE كثافة التدفق 

 كثافة )تيار(

ETDE: 2002-06-13 

USE كثافة التيار 

 كثافة )حامالت(

USE كثافة الحامالت 

 كثافة )حبيبات(

USE كثافة الحبيبات 

 كثافة )سكانية(

USE كثافة سكانية 

 كثافة )سويات الطاقة(

USE كثافة مستويات الطاقة 

 كثافة )شحنة(

INIS: 1976-05-05; ETDE: 1976-08-26 

USE كثافة الشحنة 

 كثافة )طاقة(

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1979-04-11 
USE كثافة الطاقة 

 كثافة )طيفية(

INIS: 1975-12-17; ETDE: 2002-06-13 

USE كثافة طيفية 

 كثافة )نترونات(

USE كثافة نترونية 

 كثافة إلكترونية

UF )كثافة )إلكترونات 
RT آكالت البالزما 

RT إلكترونات 

RT كثافة التيار 

 كثافة أيونية

UF )كثافة )أيونات 

RT أيونات 

 كثافة االستطاعة

UF )كثافة )استطاعة 

NT1 تحميل الجدران 

RT توزع االستطاعة 

RT شبيكات المفاعل 

RT قلوب المفاعالت 

RT كثافة نترونية 

 كثافة البالزما

UF )كثافة )بالزما 

RT بالزما 

RT تمدد البالزما 
RT طول ديباي 

RT محرق بالزمي 

RT معيار الوسون 

 كثافة التدفق

UF (كثافة )تدفق 

UF كثافة التدفق النتروني 

NT1 كثافة تدفق إشعاعي 
RT تدفق إشعاعي 

RT تدفق مغنطيسي 

RT مبرهنة بوينتنغ 

 كثافة التدفق النتروني

USE تدفق نتروني 

USE كثافة التدفق 

 كثافة التيار

UF )كثافة )تيار 

RT تيارات الحزمة 

RT تيارات كهربائية 
RT كثافة إلكترونية 

RT كثافة الحامالت 

 كثافة الحاالت

2015-05-19 
عدد الحاالت المسموح بها في حجم من طاقة معينة. انظر 

 أيضا كثافة مستويات الطاقة.
RT بنية إلكترونية 

RT بنية بلّورية 

RT حاالت ذاتية 
RT حاالت كمومية 

RT منظومات كمومية 

RT ميكانيك إحصائي 
RT نظرية العصابات 

 كثافة الحامالت

UF )كثافة )حامالت 

RT حامالت الشحنة 



 كثافة الحبيبات 582 101كدميوم 

 

 

RT كثافة التيار 

 كثافة الحبيبات

UF )كثافة )حبيبات 
BT1 بنية مكروية 

RT مواد حبيبية 

 كثافة السويات

USE كثافة مستويات الطاقة 

 كثافة الشحنة

INIS: 1976-05-05; ETDE: 1976-08-24 

UF )كثافة )شحنة 
RT شحنات كهربائية 

RT كثافة الطاقة 

 كثافة الطاقة

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1979-04-11 
UF )كثافة )طاقة 

RT كثافة الشحنة 

RT ميكانيك كمومي 

 كثافة الفيض االشعاعي

INIS: 2006-03-03; ETDE: 2006-02-24 

USE كثافة تدفق إشعاعي 

 كثافة المادة النووية

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-04-17 
USE مادة نووية 

 كثافة المعادن في العظام

2013-11-13 
BT1 تركيب الجسم 

RT أنسجة عظمية 

RT تخلخل العظام 
RT قياس الكثافة العظمية 

RT كسور عظمية 

RT هيكل عظمي 

 كثافة بروتونية

UF )كثافة )بروتونات 

RT بروتونات 

 كثافة تدفق إشعاعي

2000-04-12 

UF شدة إشعاعية 

UF كثافة الفيض االشعاعي 
BT1 كثافة التدفق 

 كثافة تدفق اإلضاءة

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1981-10-24 

USE استضاءة 

 كثافة جرمية

INIS: 1992-05-08; ETDE: 1978-05-03 

*BT1 كثافة 

 كثافة حرجة كوسمولوجية

2014-02-26 
RT العالم 

RT نماذج كوسمولوجية 

 كثافة سكانية

UF )كثافة )سكانية 

RT تحركات سكانية 

RT سكان 

 المائي -لطور غيركثافة سوائل ا

2014-03-28 

*BT1 سوائل 

RT ث  تلوُّ

 كثافة شجرية

INIS: 1999-04-22; ETDE: 1988-01-15 

RT غابات 
RT كتلة حيوية 

 كثافة ضوئية

USE عتامة 

 كثافة طيفية

UF )كثافة )طيفية 
*BT1 داالت طيفية 

RT أطياف الطاقة 

 كثافة مستويات الطاقة

UF )كثافة )سويات الطاقة 
UF كثافة السويات 

RT عرض السويات 

RT مستويات الطاقة 
RT َمْيز الطاقة 

 كثافة نترونية

UF )كثافة )نترونات 

RT كثافة االستطاعة 
RT نترونات 

 كثافة نووية

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-04-17 
USE مادة نووية 

 كثبان

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-08-20 

SEE رمل 

 َكثَْرةُ الُحْمر

*BT1 أمراض دموية 

RT ابيضاض دم نِْقياني 

RT نقي العظم 

 كثيرات حدود الغير

*BT1 حدوديّات 

 كثيرات حدود ليجندر

*BT1 حدوديّات 
RT طريقة التوافقيات الكروية 

 كثيرات حدود هرميت

*BT1 حدوديّات 

 كحول

1996-10-23 
UF  ألفا -إيتر غليسريل ثماني الديسيل 

UF جرانيول 

UF كحول بايتيل 
UF كحوالت أمينية 

UF كيالتات 

UF وقود المتيل 
*BT1 مركبات أكسجينية 

NT1 2-متيل كحول البروبيل 
NT1 إريتريتول 

NT1 إنول 

NT1 أوكتانوالت 
NT1 إيتانول 

NT2 إيتانول حيوي 

NT3 إيتانول سليلوزي 
NT1 بروبانوالت 

NT1 بنتانوالت 

NT1 بنزهدرول 

NT1 بوتانوالت 

NT1 حلقي الهكسانول 

NT1 خالت متعددة الفنيل 
NT1 غليسرول 

NT1 غليكوالت 

NT2 بوتان ديوالت 
NT2 بيناكول 

NT2  أمينواتيل  -2مكرر ) -حمض اتيلين غليكول

 اتير( رباعي الخل
NT2 سلوسولفات 

NT1 كحول البنزيل 

NT1 كحول الدسيل 
NT1 )كولين )مرارين 

NT1 )ِمتانول )كحول الميتيل 

NT1 متروتيدازول 
NT1 ميزونيدازول 

NT1 هكسانوالت 

RT كحوالت 
RT مزيج من الفازولين والكحول 

RT وقود كحولي 

 كحول األتوكسي

USE إيتانول 

 كحول اإليزوبوتيل

USE 2-متيل كحول البروبيل 

 كحول البروبيل

USE بروبانوالت 

 كحول البنزيل

1982-02-10 

UF فنيل كربونيل 

*BT1 عطريات 
*BT1 كحول 

 كحول التخمر

USE إيتانول 

 كحول الخشب

USE )ِمتانول )كحول الميتيل 

 كحول الدسيل

UF كحوالت الدسيل 

*BT1 كحول 

 كحول المتيل

USE )ِمتانول )كحول الميتيل 

 كحول بايتيل

1996-06-26 
USE إيترات 

USE كحول 

 كحول متعدد الفينيل

USE خالت متعددة الفنيل 

 كحوالت

INIS: 1982-02-10; ETDE: 1981-08-04 

UF مركبات الكحوالت 

RT فنوالت 
RT كحول 

 كحوالت أمينية

USE أمينات 

USE كحول 

 كحول إيتيل هكسيل( - 2كحوالت األكتيل )

USE أوكتانوالت 

 كحوالت األميل

USE بنتانوالت 

 كحوالت البروبيل

USE بروبانوالت 

 كحوالت البنتيل

USE بنتانوالت 

 كحوالت البوتيل

USE بوتانوالت 

 كحوالت الدسيل

USE كحول الدسيل 

 كحوالت الزبد

USE بوتانوالت 

 كحوالت الهكسيل

USE هكسانوالت 

 كحوالت تيو

USE )تيوالت )المركبتانات 

 كدميوم

*BT1 معادن 

 100كدميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكدميوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 101كدميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكدميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 



 102كدميوم  583 كرات الوقود

 

 

 102كدميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكدميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 103كدميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكدميوم 

*BT1 ئر مشعة ذات األسر اإللكترونينظا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 104كدميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكدميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  يةزوج -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 105كدميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكدميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 106كدميوم 

*BT1 نظائر الكدميوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 107كدميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكدميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 108كدميوم 

*BT1 نظائر الكدميوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 109كدميوم 

*BT1 نظائر الكدميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 110كدميوم 

*BT1 نظائر الكدميوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 111كدميوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الكدميوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 112كدميوم 

*BT1 نظائر الكدميوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 113كدميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الكدميوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 114كدميوم 

*BT1 نظائر الكدميوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 115كدميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكدميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 ةنوى كتلها متوسط 

 116كدميوم 

*BT1 نظائر الكدميوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 117كدميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكدميوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 118كدميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكدميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 119كدميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكدميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 120كدميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكدميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 121كدميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكدميوم 

*BT1 ينظائر مشعة عمرها ثوان 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 122كدميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكدميوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 123كدميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكدميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 124كدميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكدميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 125كدميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكدميوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 126كدميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكدميوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 كتلها متوسطة نوى 

 127كدميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكدميوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 128كدميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكدميوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 130كدميوم 

INIS: 1987-02-25; ETDE: 1987-05-01 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكدميوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 96كدميوم 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1983-10-11 

*BT1 نظائر الكدميوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 97كدميوم 

INIS: 1980-02-26; ETDE: 1980-03-29 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكدميوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 98كدميوم 

INIS: 1977-02-08; ETDE: 1977-04-13 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكدميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 99كدميوم 

INIS: 1980-02-26; ETDE: 1980-03-29 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكدميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

رات  كِّ

RT شكل 

RT هندسة 

 كرات )وقود(

2000-04-12 
USE عناصر وقود 

 كرات الوقود

2000-04-12 

USE عناصر وقود 



 كرات غراء )غلوبول( 584 93كربتون 

 

 

 كرات غراء )غلوبول(

INIS: 1983-10-14; ETDE: 1983-03-07 
UF غلوونيوم 

RT حالة مرتبطة 

RT غلوونات 
RT نموذج الغلوون 

RT نموذج لوني 

 كرات مكروية

RT تبديدات 
RT حجم الجسيمات 

RT مستحضرات صيدالنية شعاعية 

 كرات نارية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-02 

SEE كرات نارية نووية 

SEE لهب 

 كرات نارية )نووية(

INIS: 1975-08-22; ETDE: 2002-06-13 

USE كرات نارية نووية 

 كرات نارية نووية

1975-08-22 
UF )كرات نارية )نووية 

SF كرات نارية 

RT انفجارات نووية 

 كربازوالت

UF  البيروالتثنائي بنزو 

*BT1 أزأرينات 
*BT1 آزوالت 

RT بيروالت 

 كربازونات

1996-10-23 
UF ثنائي فنيل الكربازونات 

*BT1 مركبات آزوت عضوية 

*BT1 مشتقات حمض الكربونيك 
NT1 ثنائي الثيزون 

 كربازيدات )ثنائي هيدرازيد الكربونيل(

*BT1 مركبات آزوت عضوية 

*BT1 مشتقات حمض الكربونيك 

 كربامات

BT1 أمالح حمض الكربوكسيل 

*BT1 مركبات آزوت عضوية 
*BT1 مشتقات حمض الكربونيك 

NT1 ثنائي اتيل ثنائي تيو الكربامات 

NT1 يورتيان 
RT إسترات حمض الكرباميك 

 كرباميد )بولة(

USE بولة 

 كربتون

*BT1 غازات األتربة النادرة 

 69كربتون 

INIS: 1998-09-23; ETDE: 1997-06-28 

*BT1 زائد المشعة -ئر اضمحالل بيتا نظا 
*BT1 نظائر الكربتون 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 70كربتون 

*BT1 نظائر الكربتون 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 71كربتون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكربتون 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 72كربتون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكربتون 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 73كربتون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكربتون 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 74كربتون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكربتون 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 75كربتون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكربتون 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 76كربتون 

*BT1 نظائر الكربتون 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 77كربتون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكربتون 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 78كربتون 

*BT1 نظائر الكربتون 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 وسطةنوى كتلها مت 

 79كربتون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر الكربتون 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 80كربتون 

*BT1 نظائر الكربتون 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 81كربتون 

*BT1 نظائر الكربتون 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 82كربتون 

*BT1 نظائر الكربتون 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 83كربتون 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر الكربتون 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 
RT  83تفاعالت كريبتون 

 84كربتون 

*BT1 نظائر الكربتون 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 طةنوى كتلها متوس 

RT  84تفاعالت كريبتون 

 85كربتون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكربتون 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 86كربتون 

*BT1 نظائر الكربتون 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 87كربتون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكربتون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 88كربتون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكربتون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 89كربتون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكربتون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 90كربتون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكربتون 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 91كربتون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكربتون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 92كربتون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكربتون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1  كتلها متوسطةنوى 

 93كربتون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكربتون 



 94كربتون  585 كربونات

 

 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 94كربتون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكربتون 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 95كربتون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكربتون 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 96كربتون 

*BT1 نظائر الكربتون 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 97كربتون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكربتون 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 98كربتون 

*BT1 نظائر الكربتون 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 كربكسلة

BT1 تفاعالت كيميائية 

RT ليازات 

RT نزع الكربوكسيل 

 كربلة

INIS: 1981-09-17; ETDE: 1978-07-05 

UF تنميل هدروجيني 

BT1 تفاعالت كيميائية 

 كربنات

INIS: 1983-02-03; ETDE: 1978-03-03 

BT1 جذور 

RT متوسطات تفاعل 

 كربنة

*BT1 تقسية سطحية 

RT نزع الكربون 

 كربوران

1996-06-26 

USE حّمريات 

USE معادن اليورانيوم 

 كربوكسي هيموغلبين

INIS: 1999-04-16; ETDE: 1976-07-07 

RT أحادي أكسيد الكربون 

RT تنفُّس 
RT كريات حمراء 

RT هيم 

RT هيموغلوبين 

 كربولوي

2000-04-12 

*BT1 سبائك التنتاليوم 
*BT1 سبائك التنغستين 

*BT1 سبائك التيتانيوم 

*BT1 سبائك الكوبالت 

 كربون

*BT1 المعادن 

NT1 ألماسات 

NT1 أنابيب الكربون النانوية 
NT1 سناج الكربون 

NT1 غرافيت 

NT1 غرافين 
NT1 فلّرينات 

NT1 كربون حراري 

NT1 كربون منشَّط 

NT1 كربينات 
RT ألياف كربونية 

RT مقاييس الكربون 

RT نزع الكربون 

 آزات نقل الكربون -كربون 

INIS: 1986-12-03; ETDE: 1991-08-27 

*BT1 ترانسفيرازات 

NT1 آزات نقل المتيل 

 ليازات كربون -كربون 

INIS: 1986-12-03; ETDE: 1981-01-30 

*BT1 ليازات 

NT1 ألدوالزات 
NT1 األلدهيد-ليارات 

NT1 ليازات الكربوكسي 

NT2 آز الكربوكسيل 
NT2 آز ريبولوز ثنائي فسفات الكربوكسيل 

NT2 آزات نازعة للكربوكسيل 

 10بون كر

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكربون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 11كربون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكربون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 12كربون 

*BT1 نظائر الكربون 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
RT  12حزم كربون 

 13كربون 

*BT1 نظائر الكربون 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

RT  13حزم كربون 

 14كربون 

UF تأريخ بالكربون المشع 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكربون 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
RT تأريخ بالنظائر 

RT  14تفاعالت الكربون 

RT  14حزم كربون 
RT  14مركبات الكربون 

 15كربون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكربون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 16كربون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكربون 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 17كربون 

*BT1  مشعةناقص ال  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكربون 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 18كربون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكربون 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 19كربون 

*BT1 نظائر الكربون 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 20كربون 

*BT1 نظائر الكربون 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 21كربون 

2007-01-19 

*BT1 نظائر الكربون 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 22كربون 

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1979-03-28 

*BT1 نظائر الكربون 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 8كربون 

*BT1 نظائر الكربون 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 9كربون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكربون 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 روليتيكربون بي

2000-04-12 
USE كربون حراري 

 كربون حراري

UF كربون بيروليتي 
*BT1 كربون 

 كربون منشَّط

*BT1 كربون 

BT1 ماّزات 
RT امتزاز 

RT فحم نباتي 

 كربونات

INIS: 1978-05-19; ETDE: 1977-01-28 
BT1 مركبات الكربون 

*BT1 مركبات بور عضوية 

RT بورانات 

 كربونات

1997-06-19 

SF فِّروان 
BT1 مركبات أوكسجينية 

BT1 مركبات الكربون 

NT1 كربونات اإلربيوم 
NT1 كربونات األمريسيوم 

NT1 كربونات األمونيوم 

NT2 كربونات يورانيل االمونيوم 
NT1 كربونات اإليتربيوم 

NT1 كربونات اإليتريوم 

NT1 كربونات االوروبيوم 
NT1 كربونات الباريوم 

NT1 كربونات البراسيوديميوم 

NT1 كربونات البريليوم 
NT1 كربونات البزموت معقدات 

NT1 كربونات البلوتونيوم 

NT1 كربونات البوتاسيوم 
NT1 كربونات التاليوم 

NT1 كربونات التربيوم 



 كربونات اإلربيوم 586 ونات المنغنيزكرب

 

 

NT1 كربونات التوريوم 

NT1 كربونات الحديد 
NT1 كربونات الراديوم 

NT1 كربونات الرصاص 

NT1 وبيديومكربونات الر 
NT1 كربونات الرينيوم 

NT1 كربونات الزركونيوم 

NT1 كربونات الزنك 
NT1 كربونات الساماريوم 

NT1 كربونات السترونسيوم 

NT1 كربونات السكانديوم 
NT1 كربونات السيريوم 

NT1 كربونات السيزيوم 

NT1 كربونات الصوديوم 
NT1 كربونات الغادولينيوم 

NT1 كربونات الفضة 

NT1 كربونات الكالسيوم 
NT1 كربونات الكدميوم 

NT1 كربونات الكوبالت 

NT1 كربونات الكوريوم 
NT1 كربونات الالنتانوم 

NT1 كربونات اللوتيسيوم 

NT1 كربونات الليتيوم 
NT1 كربونات المغنيزيوم 

NT1 كربونات المنغنيز 

NT1 كربونات الموليبدنوم 
NT1 كربونات النبتونيوم 

NT1 كربونات النحاس 

NT1 كربونات النيكل 
NT1 كربونات النيوديميوم 

NT1 كربونات الهولميوم 

NT1 كربونات اليورانيل 
NT1 كربونات اليورانيوم 

NT1 متعدد الكربونات 

RT سعة تعديل الحمض 

RT كربونات حمضية 

 كربونات اإلربيوم

*BT1 كربونات 
*BT1 مركبات اإلربيوم 

 كربونات األمريسيوم

*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات األمريسيوم 

 كربونات األمونيوم

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 

*BT1 كربونات 

BT1 مركبات األمونيوم 
NT1 كربونات يورانيل االمونيوم 

 كربونات اإليتربيوم

*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات اإليتربيوم 

 كربونات اإليتريوم

*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات اإليتريوم 

 كربونات االوروبيوم

*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات االوروبيوم 

 كربونات الباريوم

*BT1 كربونات 
*BT1 مركبات الباريوم 

 كربونات البراسيوديميوم

*BT1 كربونات 
*BT1 مركبات البراسيوديميوم 

 كربونات البروبيلين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-12-08 

USE إسترات حمض الكربونيك 

 البريليومكربونات 

*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات البريليوم 

 كربونات البزموت معقدات

1996-07-16 

*BT1 كربونات 

BT1 مركبات البزموت 

 كربونات البلوتونيوم

*BT1 كربونات 
*BT1 مركبات البلوتونيوم 

 كربونات البوتاسيوم

*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات البوتاسيوم 

 كربونات التاليوم

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1977-10-20 

*BT1 كربونات 

BT1 مركبات التاليوم 

 كربونات التربيوم

*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات التربيوم 

 كربونات التوريوم

*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات التوريوم 

 كربونات الحديد

*BT1 كربونات 
*BT1 مركبات الحديد 

RT أنكريت 

RT سيدريت 
RT فلزات كربوناتية 

 كربونات الراديوم

1996-07-08 
*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات الراديوم 

 كربونات الرصاص

*BT1 كربونات 
BT1 مركبات الرصاص 

 كربونات الروبيديوم

*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات الروبيديوم 

 كربونات الرينيوم

2000-04-12 

*BT1 كربونات 
*BT1 مركبات الرينيوم 

 كربونات الزركونيوم

*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات الزركونيوم 

 كربونات الزنك

*BT1 كربونات 

BT1 مركبات الزنك 

 كربونات الساماريوم

*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات الساماريوم 

 كربونات السترونسيوم

*BT1 كربونات 
*BT1 مركبات السترونسيوم 

 كربونات السكانديوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1989-03-20 

*BT1 كربونات 
*BT1 مركبات السكانديوم 

 كربونات السيريوم

1996-07-18 
*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات السيريوم 

RT فلزات كربوناتية 

 كربونات السيزيوم

*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات السيزيوم 

 كربونات الصوديوم

UF رماد الصودا 
UF صناعة القلويات الكلورية 

*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات الصوديوم 
RT ترونا 

RT داوسونيت 

RT شورتيت 

RT فلزات كربوناتية 
RT ناكوليت 

 كربونات الغادولينيوم

*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات الغادولينيوم 

 كربونات الفضة

1996-07-08 

*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات الفضة 

 كربونات الكالسيوم

1996-07-08 

*BT1 كربونات 
*BT1 مركبات الكالسيوم 

RT أراغونيت 

RT أنكريت 

RT ترافرتان 

RT تكليس 

RT حجر كلسي 
RT حجر مارلي 

RT دولوميت 

RT رخام 
RT شورتيت 

RT صخور فسفاتية 

RT فلزات كربوناتية 
RT كلسيت 

 كربونات الكدميوم

*BT1 كربونات 

BT1 مركبات الكدميوم 

 كربونات الكلور والفلور

INIS: 1992-06-19; ETDE: 1992-04-01 

UF كربونات كلورية فلورية 

*BT1 مركبات فلور عضوية 
*BT1 مركبات كلور عضوية 

RT طبقة األوزون 
RT غازات الدفيئة 

RT فريونات 

RT مبّردات 
RT هدروكربونات أليفاتية مفلورة 

RT هدروكربونات أليفاتية مكلورة 

 كربونات الكوبالت

*BT1 كربونات 
*BT1 مركبات الكوبالت 

 كربونات الكوريوم

1996-07-18 

*BT1 كربونات 
*BT1 مركبات الكوريوم 

 كربونات الالنتانوم

1996-07-18 
*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات الالنتانوم 

RT فلزات كربوناتية 

 كربونات اللوتيسيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1989-05-11 

*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات اللوتيسيوم 

 كربونات الليتيوم

*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات الليتيوم 

 كربونات المغنيزيوم

1996-06-26 

*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات المغنيزيوم 
RT أنكريت 

RT حجر كلسي 

RT دولوميت 
RT فلزات كربوناتية 

 كربونات المنغنيز

*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات المنغنيز 
RT أنكريت 



 كربونات الموليبدنوم 587 كربيدات

 

 

RT فلزات كربوناتية 

 كربونات الموليبدنوم

INIS: 1979-01-18; ETDE: 1979-02-23 
*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات الموليبدنوم 

 كربونات النبتونيوم

*BT1 كربونات 
*BT1 مركبات النبتونيوم 

 كربونات النحاس

*BT1 كربونات 
*BT1 مركبات النحاس 

 كربونات النيكل

*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات النيكل 

 كربونات النيوديميوم

*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات النيوديميوم 

 ميومكربونات الهول

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1989-05-11 
*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات الهولميوم 

 كربونات اليورانيل

INIS: 1990-07-24; ETDE: 1990-08-06 

*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات اليورانيل 

 كربونات اليورانيوم

1996-11-13 

*BT1 كربونات 

*BT1 مركبات اليورانيوم 
RT ديدريشيت 

RT فلزات كربوناتية 

RT معادن اليورانيوم 

 كربونات حمضية

INIS: 1985-11-18; ETDE: 1977-07-23 

UF ثنائي الكربونات 
RT حموض العضوية 

RT سعة تعديل الحمض 

RT كربونات 

 كربونات كلورية فلورية

INIS: 1992-06-19; ETDE: 1992-04-01 

USE كربونات الكلور والفلور 

 يومكربونات يوراتيل األمون

INIS: 1999-03-19; ETDE: 1979-11-23 
USE كربونات يورانيل االمونيوم 

 كربونات يورانيل االمونيوم

1979-11-02 

UF كربونات يوراتيل األمونيوم 
*BT1 كربونات األمونيوم 

*BT1 مركبات اليورانيل 

 كربونيالت

RT أحادي أكسيد الكربون 

RT جذور الكربونيل 

RT معادن 

 كربوهيدراتات

BT1 مركبات عضوية 

NT1 سكريدات 

NT2 أحاديات السكريد 
NT3 إريتريتول 

NT3 إينوزيتوالت 

NT4 إينوزيتول 
NT3 سكريات خماسية 

NT4 أرابينوز 

NT4 ريبوز 
NT4 ريبوز منقوص األكسجين 

NT4 ريبولوز 

NT4 )كزيلوز )سكر الخشب 
NT3 سوربيتول 

NT3 هكسوزات 

NT4 أمينات هكسوزية 
NT5 غلوكوزامين 

NT4 سوربوز 

NT4 غاالكتوز 
NT4 غلوكوز 

NT4 فركتوز 

NT4 منّوز 
NT2 بروتينات سكرية 

NT3 أفيدين 

NT3 بروتينات سكرية 
NT4 ألبومين البيض 

NT4 الكتوفيّرين 

NT3 هرمون ُملَْوتن 
NT2 غليكوليبيدات 

NT3 سرييروزيدات 

NT3 غانغليوسيدات 
NT2 قليالت السكريد 

NT3 ثنائيات السكريد 

NT4 ُسكروز 
NT4 سلّوبيوز 

NT4 الكتوز 

NT4 مالتوز 
NT3 رافينوز 

NT2 متعدد السكريدات 

NT3 أغار 
NT3 إينولين 

NT3 بروتينات مخاطية 

NT4 راصة نباتية للكريات الحمراء 
NT4 عامل داخلي المنشأ 

NT4 هابتوغلوبينات 

NT3 بكتينات 
NT3 حمض األلجينيك 

NT3 ِدكستران 

NT3 ِدكسترين 
NT3 )رايون )حديد اصطناعي 

NT3 سلوفان 

NT3 سليلوز 

NT3 سلّولوز نصفي 

NT4 زيالنات 

NT3 صمغ أكاسيا 
NT3 صمغ الكزانتان 

NT3 غليكوجن 

NT3 فيسكوز 
NT3 ليبو متعدد السكريدات 

NT3 ليغنين 

NT3 متعدد سكريدات مخاطية 
NT4 حمض الهيالورونيك 

NT4 كوندروئيتين 

NT4 كيتين 
NT4 هيبارين 

NT3 نتروسلولوز 
NT3 نشاء 

NT1 غليكوزيدات 

NT2 ستروفانتين 

NT2 صابونينات 

NT2 غلوغوز بيريدوكساك بوريداين ثنائي الفوسفات 

NT2 غليكوزيدات قلبية 
NT3 ستروفانيتنات 

NT4 وابائين 

NT3 غليكوزيدات الديجيتال 
NT4 ديجوكسين 

NT4 ديحيتوكسين 

RT تّحل غليكولي 
RT غذاء 

RT فسفواينول البيروفات 

 كربوواكس

*BT1 شموع 
*BT1 غليوكوالت متعدد االتيلين 

 كربيتوالت

1996-06-26 

USE إيترات 
USE غليكوالت 

USE محالّت عضوية 

 كربيد الحديد

1995-11-22 

*BT1 سبائك بين معدنية 

*BT1 كربيدات الحديد 
RT بيرليب 

RT فوالذ 

RT مرتنزيت 

 كربيدات

1997-06-19 
BT1 الكربون مركبات 

NT1 كربيدات اإلربيوم 

NT1 كربيدات األلمنيوم 
NT1 كربيدات األمريسيوم 

NT1 كربيدات اإلنديوم 

NT1 كربيدات األوسميوم 
NT1 كربيدات اإليتربيوم 

NT1 كربيدات اإليتريوم 

NT1 كربيدات اإليريديوم 
NT1 كربيدات االوروبيوم 

NT1 كربيدات الباريوم 

NT1 كربيدات البراسيوديميوم 
NT1 كربيدات البروتكتينيوم 

NT1 كربيدات البريليوم 

NT1 كربيدات البالتين 

NT1 كربيدات البالّديوم 

NT1 كربيدات البلوتونيوم 

NT1 كربيدات البوتاسيوم 
NT1 كربيدات البور 

NT1 كربيدات التاليوم 

NT1 كربيدات التربيوم 
NT1 كربيدات التكنيسيوم 

NT1 كربيدات التنتاليوم 

NT1 ت التنغستينكربيدا 
NT1 كربيدات التوريوم 

NT1 كربيدات التوليوم 

NT1 كربيدات التيتانيوم 
NT1 كربيدات الجرمانيوم 

NT1 كربيدات الحديد 

NT2 كربيد الحديد 
NT2 نيكل قاسي 

NT1 كربيدات الديسبروسيوم 

NT1 كربيدات الرصاص 
NT1 كربيدات الروبيديوم 

NT1 كربيدات الروتينيوم 
NT1 كربيدات الروديوم 

NT1 كربيدات الرينيوم 

NT1 كربيدات الزئبق 
NT1 كربيدات الزركونيوم 

NT1 كربيدات الزنك 

NT1 كربيدات الساماريوم 
NT1 كربيدات السترونسيوم 

NT1 كربيدات السكانديوم 

NT1 كربيدات السلينيوم 
NT1 كربيدات السيريوم 

NT1 كربيدات السيزيوم 

NT1 كربيدات السيليسيوم 
NT1 كربيدات الصوديوم 

NT1 كربيدات الغادولينيوم 

NT1 كربيدات الغاليوم 
NT1 كربيدات الفاناديوم 

NT1 كربيدات القصدير 

NT1 كربيدات الكالسيوم 
NT1 كربيدات الكدميوم 

NT1 كربيدات الكروم 

NT1 كربيدات الكوبالت 
NT1 كربيدات الالنتانوم 

NT1 كربيدات اللوتيسيوم 

NT1 يومكربيدات الليت 
NT1 كربيدات المغنيزيوم 

NT1 كربيدات المنغنيز 

NT1 كربيدات الموليبدنوم 
NT1 كربيدات النبتونيوم 

NT1 كربيدات النتروجين 

NT1 كربيدات النحاس 

NT1 كربيدات النيكل 

NT1 كربيدات النيوبيوم 

NT1 كربيدات النيوديميوم 
NT1 كربيدات الهافنيوم 

NT1 كربيدات الهولميوم 

NT1 كربيدات اليورانيوم 
RT إضافات الكربون 

RT أكسي كربيدات 

RT خزف 
RT نتريدات الكربون 



 كربيدات اسمنتية 588 كربيدات اللوتيسيوم

 

 

RT نزع الكربون 

 كربيدات اسمنتية

ETDE: 2002-06-13 
USE كربيدات اإلسمنت 

 كربيدات اإلربيوم

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات اإلربيوم 

 كربيدات اإلسمنت

UF كربيدات اسمنتية 

UF معادن قاسية 
*BT1 د مركبةموا 

NT1 تبعثر نيكل- td 

NT1  تبعثر نيكل كروم- td 
RT خزف 

RT مواد حرارية 

 كربيدات األلمنيوم

*BT1 كربيدات 
BT1 مركبات األلمنيوم 

 كربيدات األمريسيوم

1996-07-16 

*BT1 كربيدات 
*BT1 مركبات األمريسيوم 

 كربيدات اإلنديوم

1996-07-18 
*BT1 كربيدات 

BT1 مركبات اإلنديوم 

 كربيدات األوسميوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1976-01-23 
*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات األوسميوم 

 كربيدات اإليتربيوم

*BT1 كربيدات 
*BT1 مركبات اإليتربيوم 

 كربيدات اإليتريوم

*BT1 كربيدات 
*BT1 مركبات اإليتريوم 

 كربيدات اإليريديوم

1991-09-16 

*BT1 كربيدات 
*BT1 مركبات اإليريديوم 

 كربيدات االوروبيوم

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات االوروبيوم 

 كربيدات الباريوم

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات الباريوم 

 كربيدات البراسيوديميوم

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات البراسيوديميوم 

 كربيدات البروتكتينيوم

1997-01-28 
*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات البروتكتينيوم 

 كربيدات البريليوم

*BT1 كربيدات 
*BT1 مركبات البريليوم 

 كربيدات البالتين

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات البالتين 

 كربيدات البالّديوم

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات البالّديوم 

 كربيدات البلوتونيوم

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات البلوتونيوم 

RT وقود الكربيد الممزوج 

 كربيدات البوتاسيوم

*BT1 كربيدات 
*BT1 مركبات البوتاسيوم 

 كربيدات البور

*BT1 كربيدات 

BT1 مركبات البور 

 كربيدات التاليوم

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1975-12-16 

*BT1 كربيدات 

BT1 مركبات التاليوم 

 كربيدات التربيوم

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات التربيوم 

 كربيدات التكنيسيوم

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات التكنيسيوم 

 كربيدات التنتاليوم

*BT1 كربيدات 
*BT1 مركبات التنتاليوم 

 كربيدات التنغستين

*BT1 كربيدات 
*BT1 مركبات التنغستين 

 كربيدات التوريوم

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات التوريوم 

 كربيدات التوليوم

*BT1 كربيدات 

*BT1  التوليوممركبات 

 كربيدات التيتانيوم

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات التيتانيوم 

 كربيدات الجرمانيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-07-23 
*BT1 كربيدات 

BT1 مركبات الجرمانيوم 

 كربيدات الحديد

*BT1 كربيدات 
*BT1 مركبات الحديد 

NT1 كربيد الحديد 

NT1 نيكل قاسي 
RT حديد صب 

 كربيدات الديسبروسيوم

*BT1 كربيدات 
*BT1 مركبات الديسبروسيوم 

 كربيدات الرصاص

2000-04-12 

*BT1 كربيدات 
BT1 مركبات الرصاص 

 كربيدات الروبيديوم

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1976-03-22 

*BT1 كربيدات 
*BT1 مركبات الروبيديوم 

 كربيدات الروتينيوم

*BT1 كربيدات 
*BT1 نيوممركبات الروتي 

 كربيدات الروديوم

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات الروديوم 

 كربيدات الرينيوم

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات الرينيوم 

 كربيدات الزئبق

2013-05-15 

*BT1 كربيدات 

BT1 مركبات الزئبق 

 كربيدات الزركونيوم

*BT1 كربيدات 
*BT1 مركبات الزركونيوم 

 كربيدات الزنك

*BT1 كربيدات 

BT1 مركبات الزنك 

 كربيدات الساماريوم

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات الساماريوم 

 كربيدات السترونسيوم

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات السترونسيوم 

 كربيدات السكانديوم

*BT1 كربيدات 
*BT1 مركبات السكانديوم 

 كربيدات السلينيوم

INIS: 1996-07-08; ETDE: 2002-06-13 

*BT1 كربيدات 
BT1 مركبات السلينيوم 

 كربيدات السيريوم

*BT1 كربيدات 
*BT1 مركبات السيريوم 

 كربيدات السيزيوم

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات السيزيوم 

 كربيدات السيليسيوم

*BT1 كربيدات 

BT1 مركبات السيليسيوم 

 كربيدات الصوديوم

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات الصوديوم 

 كربيدات الغادولينيوم

*BT1 تكربيدا 
*BT1 مركبات الغادولينيوم 

 كربيدات الغاليوم

*BT1 كربيدات 

BT1 مركبات الغاليوم 

 كربيدات الفاناديوم

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات الفاناديوم 

 كربيدات القصدير

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-12-16 

*BT1 كربيدات 

BT1 مركبات القصدير 

 كربيدات الكالسيوم

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات الكالسيوم 

 كربيدات الكبريت

USE كبريتيدات الكربون 

 كربيدات الكدميوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-09-28 

*BT1 كربيدات 
BT1 مركبات الكدميوم 

 كربيدات الكروم

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات الكروم 

 كربيدات الكوبالت

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات الكوبالت 

 كربيدات الالنتانوم

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات الالنتانوم 

 كربيدات اللوتيسيوم

*BT1 كربيدات 
*BT1 مركبات اللوتيسيوم 



 كربيدات الليتيوم 589 56كروم 

 

 

 كربيدات الليتيوم

*BT1 كربيدات 
*BT1 مركبات الليتيوم 

 كربيدات المغنيزيوم

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات المغنيزيوم 

 كربيدات المنغنيز

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات المنغنيز 

 كربيدات الموليبدنوم

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات الموليبدنوم 

 كربيدات النبتونيوم

*BT1 كربيدات 
*BT1 مركبات النبتونيوم 

 كربيدات النتروجين

*BT1 كربيدات 

BT1 مركبات النتروجين 

 كربيدات النحاس

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات النحاس 

 كربيدات النيكل

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات النيكل 

 كربيدات النيوبيوم

*BT1 كربيدات 
*BT1 مركبات النيوبيوم 

 كربيدات النيوديميوم

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات النيوديميوم 

 كربيدات الهافنيوم

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات الهافنيوم 

 كربيدات الهولميوم

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات الهولميوم 

 كربيدات اليورانيوم

*BT1 كربيدات 

*BT1 مركبات اليورانيوم 

RT وقود الكربيد الممزوج 

 كربينات

INIS: 1983-03-15; ETDE: 1982-02-11 

BT1 جذور 

*BT1 كربون 
RT متوسطات تفاعل 

 كربينول

USE )ِمتانول )كحول الميتيل 

 كرة الضوء

*BT1 غالف جوي شمسي 

RT الشمس 

RT بقع شمسية 
RT تحبّب شمسي 

RT صياخد 

RT غالف اللون 

 كرة ريمان

USE فضاء ريمان 

 كرديوليبين

*BT1 فسفوليبيد 

 كرز

*BT1 ثِمار 

RT أشجار الفاكهة 

RT فصيلة وردية 

 كَرَستين

*BT1 بيرانات 

*BT1 فالفونات 

*BT1 متعدد الفنوالت 

RT غليكوزيدات 

 كِّْرش

USE مجترات 
USE معدة 

رما  كِّ

RT تأيّن 

RT جرعات إشعاعية 
RT طاقة حركية 

 كرموتوغرافيا المائع فوق الحرج

INIS: 1993-03-23; ETDE: 1983-07-07 
*BT1 كروماتوغرافيا 

RT تحليل كيميائي 

RT شعريّات 

 كَرْنب

UF بذر اللفت 

UF خردل 

UF سلجم 
UF قُنَّبيط 

UF لفت 

UF ملفوف 
*BT1 خضروات 

*BT1 صف المغنوليّات 

NT1 ُكُرنب الرؤيسي 
RT فِْجل 

 ُكُرنب الرؤيسي

1991-12-16 

*BT1 كَرْنب 

 كرنتين

UF  فيتامينb-t 

UF )نوفيان )كارنتين 
*BT1 حموض أكسجينية 

*BT1 حموض أمينية 

*BT1  زمرة فيتامينb 
RT بتائين 

 كرنليت

*BT1 معادن الهاليدات 

RT كلوريدات البوتاسيوم 
RT كلوريدات المغنيزيوم 

 كرنوتيت

*BT1 معادن اليورانيوم 

RT فانادات اليورانيوم 

 كرواتيا

1993-01-14 

SF يوغسالفيا 
*BT1 أوروبا الشرقية 

RT جبال األلب 

 كروانيات

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1975-10-01 
RT شكل 

RT هندسة 

 كروتيزون

*BT1 كورتيكوئيدات سكرية 

 كروتينات

2003-11-05 

USE أشباه الكازوتينات 

 كروم

*BT1 عناصر انتقالية 

 42كروم 

INIS: 1988-11-16; ETDE: 1988-12-02 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكروم 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 43كروم 

*BT1 نظائر الكروم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 44كروم 

*BT1 نظائر الكروم 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 توسطةنوى كتلها م 

 45كروم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكروم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 46كروم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكروم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 47كروم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكروم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 48كروم 

*BT1 نظائر الكروم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 49كروم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكروم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 50كروم 

*BT1 ظائر الكرومن 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 51كروم 

*BT1 نظائر الكروم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 52كروم 

*BT1 نظائر الكروم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 53كروم 

*BT1 نظائر الكروم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 54كروم 

*BT1 نظائر الكروم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 55كروم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكروم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 56كروم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكروم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 



 57كروم  590 كروموديناميك كمومي

 

 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 57كروم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكروم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 58كروم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكروم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 زوجية -زوجية  نوى 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 59كروم 

1980-11-07 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكروم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 60كروم 

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1981-01-30 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكروم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 61كروم 

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1986-09-05 
*BT1 نظائر الكروم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 62كروم 

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1986-09-05 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكروم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 63كروم 

2005-03-11 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكروم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 64كروم 

2005-03-11 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكروم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 65كروم 

2005-03-11 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكروم 
*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 66كروم 

2005-03-11 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكروم 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 67كروم 

2007-10-22 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكروم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 68كروم 

2009-06-02 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكروم 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 كروم أسود

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-10-23 
USE طالءات سوداء 

 كرومات

BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات الكروم 
RT أكاسيد الكروم 

RT حمض الكروميك 

 رومات الالنتانومك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-24 
USE أكاسيد الكروم 

USE أكاسيد الالنتانوم 

 كروماتوغرافيا

UF كروماتوغرافيا تجزيئية 

UF كروماتوغرافيا ورقية 

BT1 عمليات الفصل 
NT1 كرموتوغرافيا المائع فوق الحرج 

NT1 كروماتوغرافيا إشعاعية 

NT1 كروماتوغرافيا اإلنفاذ الهالمي 
NT1 كروماتوغرافيا االستخالص 

NT1 كروماتوغرافيا التبادل األيوني 

NT1 كروماتوغرافيا العمود السائل 
NT2 كروماتوغرافيا سائلة ذات اداء عالي 

NT1 كروماتوغرافيا الغاز 

NT1 كروموتوغرافيا الطبقات الرقيقة 
NT1 كروموتوغرافيا حرارية 

RT كستيار معا 

 كروماتوغرافيا إشعاعية

*BT1 كروماتوغرافيا 

 كروماتوغرافيا اإلنفاذ الهالمي

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1983-05-21 

*BT1 كروماتوغرافيا 

 كروماتوغرافيا االستخالص

*BT1 كروماتوغرافيا 

 كروماتوغرافيا التبادل األيوني

*BT1 كروماتوغرافيا 

RT تبادل أيوني 
RT داالت التوزع 

RT تنجاترا 

RT سوائل التمليص 
RT مواد التبادل األيوني 

 كروماتوغرافيا العمود السائل

INIS: 1977-04-07; ETDE: 1977-06-03 

*BT1 كروماتوغرافيا 
NT1 كروماتوغرافيا سائلة ذات اداء عالي 

 كروماتوغرافيا الغاز

*BT1 كروماتوغرافيا 
RT تجزئة 

RT تحليل الغاز 

 كروماتوغرافيا تجزيئية

USE كروماتوغرافيا 

 كروماتوغرافيا سائلة ذات اداء عالي

2004-07-16 

USE كروماتوغرافيا سائلة ذات اداء عالي 

 كروماتوغرافيا سائلة ذات اداء عالي

2004-07-16 
UF كروماتوغرافيا سائلة ذات اداء عالي 

UF كروماتوغرافيا سائلة ذات ضغط عالي 

*BT1 كروماتوغرافيا العمود السائل 

 رافيا سائلة ذات ضغط عاليكروماتوغ

2004-07-16 

USE كروماتوغرافيا سائلة ذات اداء عالي 

 كروماتوغرافيا ورقية

USE كروماتوغرافيا 

 كروماتيدات

RT صبغيات 

RT صبغيات بشرية 
RT كروماتين 

RT  ْمبادالت الكروماتيدْين الشَّقيقين 

 كروماتين

1995-01-27 
NT1 )جسيمات نووية )نوكليوزومات 

NT1 كروماتين جنسي 

NT1 كروماتين مغاير 
RT آفات اللونية 

RT صبغيات 

RT صبغيات بشرية 
RT قَُسْيمات مركزية 

RT كروماتيدات 

RT نوى خلويّة 

 كروماتين جنسي

BT1 كروماتين 

RT جنس 

 كروماتين مغاير

BT1 كروماتين 

RT قَْطع صبغي 

 كرومة

USE تكسية إنتثارية 

 كرومل

1996-01-25 

*BT1 سبائك النيكل القاعدية 
NT1 سبيكة-ni60fe24cr16 

NT2 سبيكة نكروم 

NT1 سبيكة-ni80cr20 

 aكرومل 

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 

USE سبيكة-ni80cr20 

 cكرومل 

INIS: 1983-11-07; ETDE: 2002-06-13 

USE سبيكة-ni60fe24cr16 

 كروموتوغرافيا الطبقات الرقيقة

*BT1 كروماتوغرافيا 

 كروموتوغرافيا حرارية

INIS: 1977-01-26; ETDE: 1977-04-13 

*BT1 كروماتوغرافيا 

 كروموديناميك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-11-28 
USE كروموديناميك كمومي 

 كروموديناميك كمومي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1995-01-09 

USE كروموديناميك كمومي 

 كروموديناميك كمومي

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1977-11-28 

UF كروموديناميك 
UF كروموديناميك كمومي 

*BT1 نظرية الحقول الكمومية 

RT إلكترديناميك كمومي 
RT إنستانتونات 

RT دة الكبرى  النظرية الموحَّ

RT تآثرات الكواركات والغلوونات 
RT  غلوون -تآثرات غلوون 

RT حقول متجهة 

RT حلقة ويلسون 



 كرومون )البيرونات( 591 112كزينون 

 

 

RT ديناميك النكهات الكمومية 

RT  زمرsu-3 
RT صمود المعيار 

RT غلوونات 

RT  ميلز -نظرية يانغ 
RT نماذج األوتار 

RT  نموذجcim 

RT نموذج الغلوون 
RT نموذج الكيس 

RT نموذج النكهة 

RT نموذج عياري 
RT نموذج لوني 

 كرومون )البيرونات(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-10-23 

USE بيرونات 

 كروميتات

1996-07-16 

BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات الكروم 
RT أكاسيد الكروم 

 كرونوترونات

1996-07-08 
UF كرونوترونات ذات فرنيه 

*BT1 محلالت الفترا ت الزمنية 

 كرونوترونات ذات فرنيه

1996-07-15 
USE كرونوترونات 

 َكَرْويا

USE فصيلة الحوذانيات 

 كريات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-10-13 

UF حبيبات خشبية 

NT1  ّحبيبات الماص 
NT1 حبيبات المهدئ 

NT1 حبيبات ولودة 

NT1 كريات الوقود 
NT1 نفايات بشكل حبات 

 كريات الوقود

BT1 كريات 

RT تحبيب 
RT حقن الحبيبات 

RT قضبان الوقود 

RT وقود نووي 

 كريات بيضاء

UF خاليا ُحبَْيبيّة 

UF ضاءكريات بي 

SF لوكوِستين 

*BT1 خاليا دموية 

NT1 أِسسات 
NT1 )َحمضات )أليف األيوزين 

NT1 خاليا قاتلة طبيعية 

NT1 خاليا لمفاوية 
NT1 َعِدالت 

NT1 وحيدات 

RT إيدز 
RT )ابيضاض الدم )لوكيميا 

RT بَْلعميات 

RT ن الكريات البيض  تكوُّ
RT قلّة الكريات البيض 

 كريات بيضاء

USE كريات بيضاء 

 كريات حمراء

*BT1 خاليا دموية 
NT1 خاليا شبكية 

RT أنواع فقر الدم 

RT انحالل الدم 
RT بابيزيَّات 

RT راّصات دموية 

RT زمر الدم 
RT فقر األرومات الضخمة الدموي 

RT فقر الدم الِمْنجلي 

RT كربوكسي هيموغلبين 

RT ميتهيموغلوبين 

RT هيموغلوبين 

 كرياتين

*BT1 حموض أمينية 

RT غوانيدينات 

RT فسفوكرياتين 
RT كرياتينين 

 كرياتينين

*BT1 إيميدازوالت 

*BT1 إيمينات 
RT كرياتين 

 100كريبتون 

2007-11-13 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكربتون 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 99كريبتون 

2007-11-13 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكربتون 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 كريبتونات الكربتون

USE مركبات الكربتون 

 كريجينغ

INIS: 1993-04-21; ETDE: 1983-10-11 

SF إحصاء جيولوجي 

*BT1 إحصاء 
RT دوال الترجيح 

RT مسوح جيولوجية 

RT نماذج إحصائية 

 كريزوبريل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-06-23 

*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد األلمنيوم 
RT أكاسيد البريليوم 

 كريزوثامنس نوزيوسس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-03-11 

USE َجْنبات، شجيرات 

 كريزول اإليزوبروبيل

USE تيمول 

 كريزوالت

UF حمض الكريزيليك 

UF فنوالت المتيل 

UF هدروكسي التولوينات 

*BT1 فنوالت 
RT كريوزوت 

 كريستوباليت

*BT1 معادن السيليكيت 

*BT1 مواد أكسيدية 
RT أكاسيد السيليسيوم 

RT كوارتز 

 كريسين

*BT1 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 كريوترونات

BT1 أجهزة غروانية فائقة الموصلية 

*BT1 تمبدال 
RT يات  قّرِ

 كريوزوت

INIS: 1991-10-08; ETDE: 1980-01-24 

RT خشب 
RT قطران الفحم الحجري 

RT كريزوالت 

RT مواد حافظة 

 كزاز

*BT1 أمراض جرثومية 

 كزانتانات

*BT1 مركبات كبريت عضوية 
NT1 فيسكوز 

 كزانتينات

*BT1 بورينات 

*BT1 مركبات أكسجين عضوية 
NT1 تيوبرومين 

NT1 تيوفيلّين 

NT1 حمض اليوريك 
NT1 كافئين 

RT هيبوكسانتين 

 كزيلنوالت

2000-04-12 

UF ثنائي متيل الفنوالت 

UF هدروكسي الكسيلنات 
*BT1 فنوالت 

 كزيلوز )سكر الخشب(

*BT1 ألدهيدات 

*BT1 سكريات خماسية 
RT خشب 

 بارا -كزيلين 

*BT1 كزيلينات 

 كزيلينات

USE كزيلينات 

 كزيلينات

UF كزيلينات 

*BT1 عطور مؤلكلة 
NT1  بارا -كزيلين 

 كزينوبيوتات

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1981-03-16 

RT عقاقير 
RT ُغذيّات 

RT متماثرات عضوية 

RT منظفات 
RT مواد مضافة 

 كزينون

*BT1 غازات األتربة النادرة 

 109كزينون 

2007-04-19 

*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 شعة من اضمحالل ألفانظائر م 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 110كزينون 

INIS: 1986-04-28; ETDE: 1981-09-08 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكزينون 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 حالل ألفانظائر مشعة من اضم 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 111كزينون 

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1980-05-06 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكزينون 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 112كزينون 

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1979-05-25 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 
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 113كزينون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 114كزينون 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-05-01 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 115كزينون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكزينون 
*BT1 ئر مشعة ذات األسر اإللكترونينظا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 116كزينون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكزينون 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 117كزينون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 118كزينون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 119كزينون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1 ر اإللكترونينظائر مشعة ذات األس 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 120كزينون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 ا متوسطةنوى كتله 

 121كزينون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 122كزينون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 123كزينون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 فردية -جية نوى زو 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 124كزينون 

*BT1 نظائر الكزينون 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 125كزينون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 126كزينون 

*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 127كزينون 

*BT1 نظائر الكزينون 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 128كزينون 

*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 ى كتلها متوسطةنو 

 129كزينون 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 130كزينون 

*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 131كزينون 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 132كزينون 

*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 133كزينون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 ةنوى كتلها متوسط 

 134كزينون 

*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 135كزينون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكزينون 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 136كزينون 

*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

RT  136حزم كزينون 

 137كزينون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 138كزينون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكزينون 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 139كزينون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكزينون 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 140كزينون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 141كزينون 

*BT1  قص المشعةنا  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 142كزينون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 143كزينون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكزينون 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 144كزينون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكزينون 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 145كزينون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 



 146كزينون  593 كشف )اإلشعاع(

 

 

*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 146كزينون 

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1976-03-25 
*BT1 نظائر الكزينون 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 147كزينون 

2007-04-19 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكزينون 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 كسب حراري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 

*BT1 نقل الحرارة 
RT جسور حرارية 

RT ِحْمل التبريد 

RT ِحْمل التسخين 
RT كسر شمسي 

RT منظومات كسب مباشر 

 كستنة

INIS: 1982-01-13; ETDE: 1982-02-11 
*BT1 جوزات 

 كسح الترسيب

BT1 عمليات الفصل 

RT اجتراف 

 َكْسر البقاء

USE منحنيات البقاء 

 كسر التناظر

RT إنستانتونات 
RT إنقاص عدد األبعاد الزمكانية 

RT  هيغربوزونات 

RT تناظر 
RT زمر التناظر 

 كسر بالتفجير

INIS: 1995-09-08; ETDE: 1976-04-19 

UF تفجير 
UF َسفع 

UF عملية سولفراك الستعادة الزيت الثقيل 

BT1 تجزئة 
RT استثمار منجمي 

RT انفجارات تحت أرضية 

RT انفجارات كيميائية 

RT انفجارات نووية 

RT كسور 

 كسر شمسي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-05-18 

RT )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 

RT ِحْمل التسخين 
RT كسب حراري 

 كسرانيات

INIS: 1987-05-26; ETDE: 1987-06-09 

RT طبولوجيا 
RT متريات 

 ُكسوات

NT1 إكساءات بتوضع كهربائي 
NT1 تكسيات إنتثارية 

NT1 تكسيات غمسية 

NT1 تكسيات مرذذة 
NT1 تكسيات مضادة لالنعكاس 

NT1 عة بالبخار  تكسيات موضَّ

NT1 دهانات 
NT2 دهانات متألقة 

NT1 طالءات الّلك 

NT1 طالءات سوداء 
NT2 نيكل أسود 

NT1 طالءات واقية 

NT1 ُكسوات عاكسة 

NT1 مواد التزجيج 

NT1 مينا 
NT1 ورنيش 

RT أغشية 

RT أغشية رقيقة 
RT أفالم مراقبة شمسية 

RT إكمال سطحي 

RT تغطيات 
RT تقنيع 

RT تكسية سطحية 

RT توضعات 
RT حماية من التآكل 

RT طباعة الستانسيل 

RT كتيم ضد الماء 
RT التكس 

RT ماّصات شمسية 

RT مرايا حرارية 

 ُكسوات عاكسة

INIS: 1985-01-17; ETDE: 1979-02-23 

BT1 ُكسوات 

RT أفالم مراقبة شمسية 
RT تكسيات مضادة لالنعكاس 

RT خواص ضوئية 

RT مرايا حرارية 

 كسوة )سطح(

USE تكسية سطحية 

 كسوة باإلسمنت

INIS: 2000-06-27; ETDE: 1981-08-21 
RT أختام 

RT إسمنت 

RT أغلفة اآلبار 
RT إكمال البئر 

RT انسداد 

RT تدعيم باألسمنت 
RT ربط 

RT  ّرص 

 كسوة بالترذيذ

UF بخ المعدن 
*BT1 تكسية سطحية 

NT1 زميرش بالقوس البال 

NT1 رش باللهب 
RT تكسيات مرذذة 

 كسور

1995-09-08 
BT1 أعطال 

NT1 كسور حرارية 

NT1 كسور هدروليكية 
RT انتشار الصدوع 

RT تجزئة 

RT تشظية 
RT تشّوه 

RT تصدعات 

RT تكسير هدروليكي 
RT تمّزقات 

RT خواص االنكسار 

RT شقوق جيولوجية 
RT عيوب 

RT فحص مجهري للكسور 

RT كسر بالتفجير 
RT كسور جيولوجية 

RT معامالت شدة اإلجهاد 

RT ميكانيك االنكسار 

 كسور )عظام(

USE كسور عظمية 

 كسور جيولوجية

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1984-08-06 
BT1 بِنى جيولوجية 

NT1 صدوع جيولوجية 

RT تصدعات 
RT شقوق جيولوجية 

RT كسور 

 كسور حرارية

INIS: 1995-09-08; ETDE: 1980-07-09 
*BT1 كسور 

RT إجهادات حرارية 

RT تصدعات 
RT تكسير حراري 

 كسور عظمية

UF )كسور )عظام 

*BT1 أذيّات 
RT أمراض هيكلية 

RT كثافة المعادن في العظام 

 كسور مستمرة

RT دوال تحليلية 
RT نشر السلسلة 

 كسور هدروليكية

INIS: 1992-05-12; ETDE: 1980-07-09 
*BT1 كسور 

RT تجزئة الموائع 

RT تصدعات 

RT تكسير هدروليكي 

RT منظومات صخرية حاّرة جافة 

 كسوف

UF احتجاب شمسي 
UF خسوف القمر 

UF كسوف 

RT فلك 

 كسوف

USE كسوف 

 كسيالناز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-12 
UF كسيالنازات 

*BT1  هدروالزاتo- غليكوزيل 

 كسيالنازات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-28 
USE كسيالناز 

 كشف

INIS: 1983-09-06; ETDE: 1979-03-28 

NT1 تحّري سيسمي 
NT2 كشف داخل البلد 

NT1 تحّري عن الجريمة 

NT2 األدلة الجنائية النووية 
NT1 كشف اإلشعاع 

NT2  كشف أشعة- x 

NT2 كشف أشعة غاما 
NT2 كشف األشعة الكونية 

NT2 كشف الجسيمات المشحونة 

NT3 كشف أيوني 
NT3 كشف اإللكترونات 

NT3 كشف البروتونات 

NT3 كشف البوزيترون 

NT3 كشف الميونات 

NT3 كشف بالصوت 
NT3 كشف بيتا 

NT3 كشف جسيمات ألفا 

NT2 كشف النترونات 
NT2 كشف النترينوهات 

NT2 كشف شظايا االنشطار 

NT2 كشف كاؤوني 
NT2 كشق البيونات 

NT1 كشف الغليان 

NT1 كشف انفجار نووي 
NT1 كشف حركة الوقود 

NT1 كشف عناصر تالفة 

RT إدارة المواد النووية 
RT تحكم 

RT حرف المواد النووية 

RT ضمانات 
RT مراقبة 

RT منظومات كشف االندساس 

RT منظومات كشف الحركة 

 كشف )اإلشعاع(

2000-04-12 

USE كشف اإلشعاع 



 كشف )العناصر الضعيفة( 594 كشف عناصر تالفة

 

 

 كشف )العناصر الضعيفة(

2000-04-12 
USE كشف عناصر تالفة 

 كشف )انفجارات نووية(

2000-04-12 

USE كشف انفجار نووي 

 كشف )سيسمي(

2000-04-12 

USE تحّري سيسمي 

 X -كشف أشعة 

UF )كشف الفوتونات )أشعة سينية 

*BT1 كشف اإلشعاع 

RT  مجراعية أشعة- x 
RT  مقاييس طيف أشعة- x 

 كشف أشعة غاما

UF )كشف الفوتونات )غاما 

*BT1 كشف اإلشعاع 
RT عدادات الُشعيرة البلورية 

RT مجراعية غاما 

RT مسح النظائر المشعة 
RT مطيافية إفناء البزترون 

RT مطيافية غاما 

RT مقاييس طيف أشعة غاما 
RT مكاشيف إشعاع 

RT مكاشيف ديود كومبتون 

 كشف أيوني

*BT1 كشف الجسيمات المشحونة 

RT أيونات 

RT أيونات ثقيلة 
RT أيونات خفيفة 

RT رعة أيونيةقياس ج 

 كشف اإلشعاع

UF )كشف )اإلشعاع 
BT1 كشف 

NT1  كشف أشعة- x 

NT1 كشف أشعة غاما 
NT1 كشف األشعة الكونية 

NT1 كشف الجسيمات المشحونة 

NT2 كشف أيوني 
NT2 كشف اإللكترونات 

NT2 كشف البروتونات 

NT2 كشف البوزيترون 
NT2 كشف الميونات 

NT2 كشف بالصوت 

NT2 كشف بيتا 
NT2 كشف جسيمات ألفا 

NT1 كشف النترونات 

NT1 كشف النترينوهات 

NT1 كشف شظايا االنشطار 

NT1 كشف كاؤوني 

NT1 كشق البيونات 
RT إشعاعات 

RT تفريق الجسيمات 

RT تقنية نبضية 
RT  ّدارات عد 

RT قياس الجرعة 

RT مراقبة اإلشعاع 
RT مطيافية 

RT مطيافية التطابق 

RT مقاييس الجرعة 
RT  طيفمقاييس 

RT مكاشيف إشعاع 

 كشف األشعة الكونية

*BT1 كشف اإلشعاع 

RT إشعاع كوني 

RT عدادات الهمرات 
RT عدادات تلسكوبية 

RT كشف الجسيمات المشحونة 

RT كشف الميونات 
RT مقاييس طيف األشعة الكونية 

RT مكاشيف إشعاع 

 كشف اإللكترونات

*BT1 كشف الجسيمات المشحونة 

RT قياس جرعة إلكترونات 

RT كشف البوزيترون 
RT كشف بيتا 

RT مقاييس طيف إلكترونية 

RT مقاييس طيف بيتا 

 كشف البروتونات

*BT1 كشف الجسيمات المشحونة 

RT ارتدادات 

RT قياس الجرعة البروتونية 

 كشف البوزيترون

INIS: 1986-04-04; ETDE: 1979-04-11 

*BT1 كشف الجسيمات المشحونة 

RT يرات بوزيترونيةكام 
RT كشف اإللكترونات 

RT كشف بيتا 

 كشف الجسيمات المشحونة

*BT1 كشف اإلشعاع 

NT1 كشف أيوني 

NT1 كشف اإللكترونات 
NT1 كشف البروتونات 

NT1 كشف البوزيترون 

NT1 كشف الميونات 
NT1 كشف بالصوت 

NT1 كشف بيتا 

NT1 كشف جسيمات ألفا 
RT طول اإلشعاع 

RT كشف األشعة الكونية 

RT كشف شظايا االنشطار 
RT مكاشيف إشعاع 

 كشف الغليان

BT1 كشف 

RT أمان المفاعل 

RT رغوات 

RT غليان 

RT فراغات 
RT فقاعات 

RT منظومات التحكم بالمفاعل 

RT نمو الفقاعات 

 كشف الفلورة

*BT1 تصوير شعاعي حيوي طبي 

RT  إشعاعx 
RT مقويات الصورة 

 كشف الفوتونات )أشعة سينية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-27 

USE  كشف أشعة- x 

 كشف الفوتونات )غاما(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-27 

USE كشف أشعة غاما 

 كشف المناعة الشعاعية

INIS: 1995-01-09; ETDE: 1990-01-23 

*BT1 تقنيات االقتفاء 

BT1 تقنيات تشخيصية 
BT1 مقايسة راديوية 

NT1 تصوير وميضي مناعي شعاعي 

NT1 مقايسة مناعية شعاعية 
RT أضداد 

RT أورام 

RT مركبات موسومة 

 كشف الميونات

*BT1 كشف الجسيمات المشحونة 

RT كشف األشعة الكونية 

RT  مشروع كشف الميونات و النترينوهات تحت
 dumandالماء 

 كشف النترونات

*BT1 كشف اإلشعاع 

RT أجهزة مراقبة النترونات 
RT قياس الجرعة  النترونية 

RT  فوتون -محوالت نترون 

RT مطيافية نترونية 
RT مقاييس طيف نترونية 

RT مكاشيف إشعاع 

RT مكاشيف النترونات 

 كشف النترينوهات

*BT1 كشف اإلشعاع 
RT مرصد النترينو في ًسْدبُري 

RT  مشروع كشف الميونات و النترينوهات تحت

 dumandالماء 
RT مكاشيف النتريتوهات 

 كشف انبثاق الطبقة

USE كشف عناصر تالفة 

 كشف انبثاق الكبسولة

USE كشف عناصر تالفة 

 كشف انفجار نووي

1998-06-10 

UF )كشف )انفجارات نووية 
BT1 كشف 

RT األدلة الجنائية النووية 

RT ةانفجارات تحت أرضي 

RT انفجارات جوية 

RT انفجارات نووية 

RT تحّري سيسمي 
RT كشف داخل البلد 

RT معاهدة حظر االختبارات النووية الشاملة 

 كشف بالصوت

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1979-09-06 
BT1 قياسات صوتية 

*BT1 كشف الجسيمات المشحونة 

RT أمواج صوتية 
RT مراقبة صوتية 

RT  مشروع كشف الميونات و النترينوهات تحت

 dumandالماء 

 كشف بيتا

*BT1 كشف الجسيمات المشحونة 

RT جسيمات بيتا 
RT قياس جرعة بيتا 

RT كشف اإللكترونات 

RT كشف البوزيترون 
RT مطيافية بيتا 

RT مقاييس طيف بيتا 

 كشف جسيمات ألفا

*BT1 كشف الجسيمات المشحونة 
RT قياس جرعة ألفا 

RT قياس طيف ألفا 

RT مقاييس طيف ألفا 

 كشف حركة الوقود

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-03-05 

BT1 كشف 

RT تلف عنصر وقود 
RT كشف عناصر تالفة 

 كشف داخل البلد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1987-04-08 
*BT1 تحّري سيسمي 

RT انفجارات تحت أرضية 

RT انفجارات نووية 
RT تفتيش في الموقع 

RT كشف انفجار نووي 

 كشف شظايا االنشطار

*BT1 كشف اإلشعاع 
RT كشف الجسيمات المشحونة 

RT مكاشيف إشعاع 

 كشف عناصر تالفة

UF )كشف )العناصر الضعيفة 
UF كشف انبثاق الطبقة 

UF كشف انبثاق الكبسولة 

UF كشف عناصر تالفة 

BT1 كشف 

RT أجهزة مراقبة عناصر تالفة 
RT تلف عنصر وقود 

RT علب وقود 

RT عناصر وقود 
RT كشف حركة الوقود 

 كشف عناصر تالفة

USE كشف عناصر تالفة 



 كشف كاؤوني 595 35كلور 

 

 

 كشف كاؤوني

1976-02-11 
*BT1 كشف اإلشعاع 

 كشف وتحديد المدى باإلشعاع

USE رادار 

 كشق البيونات

*BT1 كشف اإلشعاع 
RT قياس جرعة البيونات 

 كعكةلصفراء لليورانيوم

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1977-04-13 
USE  أكاسيد اليورانيومu308 

 كفاءات قضبان التحكم

UF فعالية قضيب التحكم 

RT حركيات المفاعل 
RT  سكاليتار -طريقة نوردهايم 

RT مواد محتوى 

 كفاءة

UF عامل الجرعة النسبي 
UF عامل تخفيض الجرعة 

UF عامل تنقية 

UF معايير الكفاءة للسيارات 
UF مواد واقية من االشعاع 

NT1 كفاءة حرارية 
NT1 كفاءة كمومية 

NT1 مردود الطاقة 

NT1 مردود ميكانيكي 
NT1 معدَّل حراري 

RT أداء 

RT إنتاجية 
RT استجابة طيفية 

RT استحدامات 

RT تقييمات مقارنة 
RT )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 

RT دراسات الجدوى 

RT طاقة صافية 
RT ُمعامل الجودة 

RT ناتج الطاقة 

 كفاءة حرارية

BT1 كفاءة 
RT ترموديناميك 

RT معدَّل حراري 

 كفاءة كمومية

INIS: 1982-06-10; ETDE: 1979-09-06 
BT1 كفاءة 

RT إصدار كهرضوئي 

RT عد فوتوني 
RT كاتودات ضوئية 

 كفالر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-06 
USE أراميدات 

 كالب

UF كلبيّات 

UF هُُجن 
*BT1 ثدييّات 

NT1 بيجل 

RT ثعالب 
RT ذئاب 

 كالب البراري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-12-22 

*BT1 قوارض 

 كالب الماء

INIS: 1993-05-04; ETDE: 1984-05-08 

*BT1 ثدييّات 
RT متعضيات مائية 

RT منظومات بيئية مائية 

 كالركييت

*BT1 معادن اليورانيوم 
*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد البوتاسيوم 

RT أكاسيد الصوديوم 
RT أكاسيد اليورانيوم 

 ُكالس

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1980-03-29 
BT1 تغيَّرات مرضية 

 كالم

2000-04-12 

RT أمواج صوتية 
RT اتصاالت 

RT ُمرّكبات الكالم 

 كالم الذع

INIS: 1993-01-26; ETDE: 1986-02-03 
RT سياسة خارجية 

RT عالقات دولية 
RT مراقبة التسلح 

RT معاهدات 

RT سالح النووينزع ال 

 كالميدوموناس

*BT1 طحالب وحيدة الخلية 

*BT1 نوع من الطحالب 

 كالّبات

*BT1 تجهيزات نقل المواد 
RT رافعات 

RT مداولة المواد 

 كلبسيلة

INIS: 1993-07-15; ETDE: 1979-07-18 

*BT1 بكتريا 

 كلبيّات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-15 
USE كالب 

 كلداسيت

*BT1 أركزة اليورانيوم 

*BT1 صخور نارية 
RT بادلئيت 

RT زركون 

 كلسنة

*BT1 تحلل حراري 
RT تعدين حراري 

RT معالجة النفايات 
RT معالجة النُفايات المشعّة 

RT نفايات مكلسنة 

 كلسيت

UF طبشور 
*BT1 فلزات كربوناتية 

RT حجر كلسي 

RT دولوميت 
RT كربونات الكالسيوم 

 كلسيتونين

*BT1 لببتيداتمتعدد ا 

*BT1 هرمونات ببتيدية 
RT توتة 

RT غدة درقية 

RT غدد درقية 
RT كالسيوم 

 كلسيتونين درقي

*BT1 هرمونات درقية 
RT كالسيوم 

 كلسيفرول الصفراء

UF  فيتامينd-3 

*BT1  فيتامينd 

 كلف نجمية

INIS: 1984-02-22; ETDE: 1984-03-06 

UF بقع نجمية 

BT1 نشاط نجمي 
NT1 بقع شمسية 

RT ُشواظ نجمي 

RT غالف جوي نجمي 
RT نجوم متغيّرة 

 كلفة التشغيل

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1979-02-23 
BT1 تكلفة 

RT تحليل اقتصادي 

RT لة  تكلفة محوَّ

 كلفة دورة الحياة

INIS: 1992-04-14; ETDE: 1976-04-19 

BT1 تكلفة 

RT تحليل فائدة التكلفة 
RT تقدير التكلفة 

RT اةتقدير دورة الحي 

RT تكلفة إضافية 
RT علم االقتصاد 

RT عمر الخدمة 

RT فترة التسديد 

 كلكوبيريت

*BT1 معادن سلفيدية 

RT كبريتيدات الحديد 

RT كبريتيدات النحاس 

 كلور

UF صناعة القلويات الكلورية 

UF كلوريدات الكلور 
*BT1 هالوجينات 

 28كلور 

2007-01-24 

*BT1 نظائر الكلور 
*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 29كلور 

2007-01-24 

*BT1 نظائر الكلور 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 30كلور 

2007-01-24 

*BT1 نظائر الكلور 
*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 31كلور 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكلور 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 32كلور 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكلور 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 33كلور 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكلور 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 34كلور 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكلور 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 35كلور 

*BT1 نظائر الكلور 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

RT  35حزم الكلور 



 36كلور  596 د متعددة الفنيلكلوري

 

 

 36كلور 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكلور 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 37كلور 

*BT1 نظائر الكلور 

*BT1 ائر مستقرةنظ 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

RT  37تفاعالت الكلور 

 38كلور 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكلور 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 39كلور 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكلور 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 40كلور 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكلور 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 41كلور 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكلور 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 42كلور 

*BT1 نظائر الكلور 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 43كلور 

INIS: 1977-03-01; ETDE: 1976-12-15 
*BT1 نظائر الكلور 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 44كلور 

INIS: 1976-03-17; ETDE: 1976-02-19 

*BT1 نظائر الكلور 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 45كلور 

INIS: 1986-04-02; ETDE: 1986-07-03 
*BT1 نظائر الكلور 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 46كلور 

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1989-10-16 

*BT1 نظائر الكلور 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 47كلور 

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1989-10-16 
*BT1 نظائر الكلور 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 48كلور 

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1989-10-16 
*BT1 نظائر الكلور 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 49كلور 

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1989-10-16 

*BT1 نظائر الكلور 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 50كلور 

2007-01-24 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكلور 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 51كلور 

INIS: 1990-04-19; ETDE: 1990-05-16 
*BT1 نظائر الكلور 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 كلور أمبوسيل

1993-08-03 

*BT1 أمينات 

*BT1 حمض أحادي الكربوكسيليك 
*BT1 عقاقير مضادة للورم 

*BT1 مركبات كلور عضوية 

 كلور البرومازين

*BT1 أمينات 

*BT1 فنوتيازين 

*BT1 مركبات كلور عضوية 
*BT1 مات ومسّكنات  منّوِ

*BT1 ئات  مهدِّ

 كلور التيازيد

1996-07-18 
USE مدرات البول 

 كلور اليوراسيالت

INIS: 1983-06-02; ETDE: 1982-11-08 

*BT1 مركبات كلور عضوية 
*BT1 يوراسيالت 

 كلورات

BT1 مركبات أوكسجينية 
*BT1 مركبات الكلور 

RT حمض الكلوريك 

 كلورال

UF ثالثي كلوروأسيتالدهيد 
*BT1 ألدهيدات 

*BT1 مركبات كلور عضوية 

RT أِستالدهيد 

 كلورامفنيكول

*BT1 صادّات 

 b -كلورامين 

USE لوراميناتك 

 t -كلورامين 

USE كلورامينات 

 كلورامينات

UF  كلورامين- b 

UF  كلورامين- t 
*BT1 أمينات 

*BT1 مركبات كلور عضوية 

RT أميدات 
RT حموض السلفونيك 

 كلورانيل

UF رباعي كلوروبنزوكينون 
*BT1 بنزوكينونات 

*BT1 مركبات كلور عضوية 

RT حمض الكلورانيليك 

 كلورة

*BT1 هلجنة 
NT1 كلورة سلفونية 

RT نزع الكلورة 

 كلورة سلفونية

*BT1 تسلفن 
*BT1 كلورة 

 كلورتتراسايكلين

1996-10-22 

USE تتراسيكلينات 

 كلورمرودرين )نيوهيدرين(

ETDE: 1981-04-20 

USE نيوهيدرين 

 كلوروبرين

USE نيوبرين 

 كلوروبرين

USE نيوبرين 

 كلوروبرين

USE نيوبرين 

 كلوروفورم

UF ثالثي كلوروالمتان 

*BT1 هدروكربونات أليفاتية مكلورة 
RT ُمبنِّجات 

RT ِمتان 

RT محالّت عضوية 

 كلوروفيل

*BT1 بورفيرين 

*BT1 فيتوكرومات 

RT إصطناع ضوئي 

RT أوراق 

RT بروتينات رابطة للكلوروفيل 

RT داء االخضرار 
RT صانعات الكلوروفيل 

RT مراكز تفاعل االصطناع الضوئي 

RT نباتات 

 كلوريتات

INIS: 1984-04-25; ETDE: 2002-06-13 

USE مركبات أوكسجينية 
USE مركبات الكلور 

 كلوريتات )فلزات(

INIS: 1984-04-25; ETDE: 2002-06-13 

USE فلزات الكلوريت 

 كلوريد الفينيل

INIS: 1992-03-17; ETDE: 1984-05-08 

UF أحادي كلور االيتلين 

*BT1 تية مكلورةهدروكربونات أليفا 

 كلوريد الكربونيل

USE فوسجين 

 كلوريد المتلين

1982-02-09 
UF ثنائي كلور الميتان 

*BT1 مركبات كلور عضوية 

RT ِمتان 

 كلوريد المتيل

INIS: 1982-02-09; ETDE: 2002-06-13 

USE كلوريد المتيل 

 كلوريد المتيل

INIS: 1978-07-31; ETDE: 1978-09-11 

UF كلوريد المتيل 

*BT1 هدروكربونات أليفاتية مكلورة 
RT ِمتان 

 كلوريد متعدد الفينيل

USE كلوريد متعددة الفنيل 

 كلوريد متعددة الفنيل

UF كلوريد متعدد الفينيل 
*BT1 متعدد الفنيل 

*BT1 هدروكربونات أليفاتية مكلورة 



 كلوريدات 597 كلوريدات التلّوريوم

 

 

 كلوريدات

1996-07-18 
*BT1 مركبات الكلور 

*BT1 هاليدات 

NT1 أزرق المتلين 
NT1 تترازوليوم 

NT1 كلوريدات  اإليريديوم 

NT1 كلوريدات أينشتاينيوم 
NT1 كلوريدات اإلربيوم 

NT1 كلوريدات األرغون 

NT1 كلوريدات األستاتين 
NT1 كلوريدات األكتينيوم 

NT1 كلوريدات األلمنيوم 

NT1 كلوريدات األمريسيوم 
NT1 كلوريدات األمونيوم 

NT1 كلوريدات األنتيموان 

NT1 كلوريدات اإلنديوم 
NT1 كلوريدات األوسميوم 

NT1 كلوريدات اإليتربيوم 

NT1 كلوريدات اإليتريوم 
NT1 كلوريدات االوروبيوم 

NT1 كلوريدات الباريوم 

NT1 كلوريدات البراسيوديميوم 
NT1 كلوريدات البركيليوم 

NT1 كلوريدات البروتكتينيوم 

NT1 كلوريدات البروم 
NT1 مكلوريدات البروميتيو 

NT1 كلوريدات البريليوم 

NT1 كلوريدات البزموت 
NT1 كلوريدات البالتين 

NT1 كلوريدات البالّديوم 

NT1 كلوريدات البلوتونيوم 
NT1 كلوريدات البوتاسيوم 

NT1 كلوريدات البور 

NT1 كلوريدات البولونيوم 

NT1 كلوريدات التاليوم 

NT1 كلوريدات التربيوم 
NT1 كلوريدات التكنيسيوم 

NT1 كلوريدات التلّوريوم 

NT1 كلوريدات التنتاليوم 
NT1 كلوريدات التنغستين 

NT1 كلوريدات التوريوم 

NT1 كلوريدات التوليوم 
NT1 كلوريدات التيتانيوم 

NT1 كلوريدات التيونيل 

NT1 كلوريدات الجرمانيوم 
NT1 كلوريدات الحديد 

NT1 كلوريدات الديسبروسيوم 

NT1 كلوريدات الذهب 
NT1 ات الراديومكلوريد 

NT1 كلوريدات الرذرفورديوم 

NT1 كلوريدات الرصاص 

NT1 كلوريدات الروبيديوم 

NT1 كلوريدات الروتينيوم 

NT1 كلوريدات الروديوم 
NT1 كلوريدات الرينيوم 

NT1 كلوريدات الزئبق 

NT1 كلوريدات الزركونيوم 
NT1 كلوريدات الزرنيخ 

NT1 كلوريدات الزنك 

NT1 مكلوريدات الساماريو 
NT1 كلوريدات السترونسيوم 

NT1 كلوريدات السكانديوم 

NT1 كلوريدات السلينيوم 
NT1 كلوريدات السيريوم 

NT1 كلوريدات السيزيوم 

NT1 كلوريدات السيليسيوم 
NT1 كلوريدات الصوديوم 

NT1 كلوريدات الغادولينيوم 

NT1 كلوريدات الغاليوم 
NT1 كلوريدات الفاناديوم 

NT1 كلوريدات الفرانسيوم 

NT1 كلوريدات الفرميوم 
NT1 كلوريدات الفسفور 

NT1 كلوريدات الفضة 

NT1 كلوريدات القصدير 
NT1 كلوريدات الكالسيوم 

NT1 كلوريدات الكاليفورنيوم 

NT1 كلوريدات الكبريت 

NT1 كلوريدات الكدميوم 

NT1 كلوريدات الكربتون 
NT1 كلوريدات الكروم 

NT1 نونكلوريدات الكزي 

NT1 كلوريدات الكوبالت 
NT1 كلوريدات الكوريوم 

NT1 كلوريدات الالنتانوم 

NT1 كلوريدات اللوتيسيوم 
NT1 كلوريدات الليتيوم 

NT1 كلوريدات المغنيزيوم 

NT1 كلوريدات المنغنيز 
NT1 كلوريدات الموليبدنوم 

NT1 كلوريدات النبتونيوم 

NT1 كلوريدات النتروجين 
NT1 كلوريدات النحاس 

NT1 كلوريدات النيكل 

NT1 كلوريدات النيوبيوم 
NT1 كلوريدات النيوديميوم 

NT1 كلوريدات النيون 

NT1 كلوريدات الهافنيوم 
NT1 كلوريدات الهدروجين 

NT1 كلوريدات الهليوم 

NT1 كلوريدات الهولميوم 
NT1 كلوريدات اليود 

NT1 كلوريدات اليورانيل 

NT1 كلوريدات اليورانيوم 
RT إضافات الكلور 

RT أكسي كلوريدات 

 كلوريدات  اإليريديوم

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات اإليريديوم 

 كلوريدات أينشتاينيوم

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات األنشتانيوم 

 كلوريدات اإلربيوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات اإلربيوم 

 كلوريدات األرغون

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات األرغون 

 كلوريدات األستاتين

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات األستاتين 

 كلوريدات األكتينيوم

INIS: 1996-06-26; ETDE: 1975-10-28 
*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات األكتينيوم 

 كلوريدات األلمنيوم

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات األلمنيوم 

 كلوريدات األمريسيوم

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات االمريسيوم 

 كلوريدات األمونيوم

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1975-12-16 

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات األمونيوم 

 كلوريدات األنتيموان

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات األنتيموان 

 كلوريدات اإلنديوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات اإلنديوم 

 كلوريدات األوسميوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات األوسميوم 

 كلوريدات اإليتربيوم

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات اإليتربيوم 

 كلوريدات اإليتريوم

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات اإليتريوم 

 كلوريدات االوروبيوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات األوروبيوم 

 كلوريدات الباريوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الباريوم 

 كلوريدات البراسيوديميوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات البراسيوديميوم 

 كلوريدات البركيليوم

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات البركيليوم 

 كلوريدات البروتكتينيوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات البروتكتينيوم 

 كلوريدات البروم

UF بروميدات الكلور 

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات البروم 

 كلوريدات البروميتيوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1  هاليدات البروميتيوم 

 كلوريدات البريليوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات البيريليوم 

 كلوريدات البزموت

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات البزموت 

 كلوريدات البالتين

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات البالتين 

 كلوريدات البالّديوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات البالديوم 

 كلوريدات البلوتونيوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات البلوتونيوم 

 كلوريدات البوتاسيوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 مركبات البوتاسيوم 

*BT1 هاليدات البوتاسيوم 
RT كرنليت 

RT معادن الهاليدات 

 كلوريدات البور

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات البور 

 ات البولونيومكلوريد

1996-07-08 
*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات البولونيوم 

 كلوريدات التاليوم

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات التاليوم 

 كلوريدات التربيوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات التربيوم 

 كلوريدات التكنيسيوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات التكنيسيوم 

 كلوريدات التلّوريوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات التلّوريوم 



 كلوريدات التنتاليوم 598 كلوريدات الهافنيوم

 

 

 كلوريدات التنتاليوم

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات التنتاليوم 

 كلوريدات التنغستين

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات التنغستن 

 كلوريدات التوريوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات التوريوم 

 كلوريدات التوليوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات التوليوم 

 وريدات التيتانيومكل

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات التيتانيوم 

 كلوريدات التيونيل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-06-04 

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات التيونيل 

 كلوريدات الجرمانيوم

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات الجرمانيوم 

 كلوريدات الحديد

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الحديد 

 كلوريدات الديسبروسيوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الديسبروسيوم 

 كلوريدات الذهب

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الذهب 

 كلوريدات الراديوم

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات الراديوم 

 كلوريدات الرذرفورديوم

2004-03-15 

UF  104كلوريدات العنصر 
*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الرذرفورديوم 

 كلوريدات الرصاص

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الرصاص 

 كلوريدات الروبيديوم

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات الروبيديوم 

 كلوريدات الروتينيوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الروتينيوم 

 كلوريدات الروديوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الروديوم 

 كلوريدات الرينيوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الرينيوم 

 كلوريدات الزئبق

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات الزئبق 

 كلوريدات الزركونيوم

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات الزركونيوم 

 كلوريدات الزرنيخ

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الزرنيخ 

 كلوريدات الزنك

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الزنك 

 كلوريدات الساماريوم

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات الساماريوم 

 كلوريدات السترونسيوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات السترونسيوم 

 كلوريدات السكانديوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات السكانديوم 

 كلوريدات السلينيوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات السلينيوم 

 كلوريدات السيريوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات السيريوم 

 كلوريدات السيزيوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات السيزيوم 

 كلوريدات السيليسيوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات السيليسيوم 

 كلوريدات الصوديوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الصوديوم 

RT هاليدات 

 104كلوريدات العنصر 

USE لوريدات الرذرفورديومك 

 كلوريدات الغادولينيوم

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات الغادولينيوم 

 كلوريدات الغاليوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الغاليوم 

 كلوريدات الفاناديوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الفاناديوم 

 كلوريدات الفرانسيوم

1996-07-18 

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الفرانسيوم 

 كلوريدات الفرميوم

1996-07-18 

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الفرميوم 

 كلوريدات الفسفور

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الفوسفور 

 كلوريدات الفضة

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الفضة 

 كلوريدات الفلور

USE فلوريدات الكلور 

 كلوريدات القصدير

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات القصدير 

 كلوريدات الكالسيوم

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات الكالسيوم 

 كلوريدات الكاليفورنيوم

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات الكاليفورنيوم 

 كلوريدات الكبريت

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الكبريت 

 كلوريدات الكدميوم

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات الكدميوم 

 كلوريدات الكربتون

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الكربتون 

 كلوريدات الكروم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الكروم 

 كلوريدات الكزينون

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الكزينون 

 كلوريدات الكلور

USE كلور 

 كلوريدات الكوبالت

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الكوبالت 

 كلوريدات الكوريوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الكوريوم 

 كلوريدات الالنتانوم

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات الالنتانوم 

 كلوريدات اللوتيسيوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات اللوتيسيوم 

 كلوريدات الليتيوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الليتيوم 

 كلوريدات المغنيزيوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات المغنيزيوم 

RT كرنليت 
RT معادن الهاليدات 

 كلوريدات المنغنيز

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات المنغنيز 

 كلوريدات الموليبدنوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الموليبدنوم 

 كلوريدات النبتونيوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات النبتونيوم 

 كلوريدات النتروجين

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات النتروجين 

 كلوريدات النحاس

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات النحاس 

 كلوريدات النيكل

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات النيكل 

 كلوريدات النيوبيوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 مركبات النيوبيوم 

*BT1 هاليدات النيوبيوم 

 كلوريدات النيوديميوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات النيوديميوم 

 كلوريدات النيون

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات النيون 

 كلوريدات الهافنيوم

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات الهافنيوم 



 كلوريدات الهدروجين 599 تاِلر -كمون غاميل 

 

 

 كلوريدات الهدروجين

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات الهيدروجين 

RT حمض الهدروكلوريك 

 كلوريدات الهليوم

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات الهليوم 

 لوريدات الهولميومك

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات الهولميوم 

 كلوريدات اليود

UF يوديدات الكلور 

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات اليود 

 كلوريدات اليورانيل

INIS: 1982-06-09; ETDE: 1977-06-21 

*BT1 كلوريدات 
*BT1 هاليدات اليورانيل 

 كلوريدات اليورانيوم

*BT1 كلوريدات 

*BT1 هاليدات اليورانيوم 

 كلوريالّ 

*BT1 طحالب وحيدة الخلية 

*BT1 نوع من الطحالب 

 كلوريمت

2000-04-12 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 

*BT1 سبائك النيكل القاعدية 

 كلورينات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 

*BT1 بورفيرين 

RT سيتوكرومات 

 كلَونة الدنا

INIS: 1997-06-17; ETDE: 1977-11-10 

BT1 استنسال 
*BT1 تهجين الدنا 

RT ترانسبوزونات 

RT تفاعل متسلسل متعدد اآلز 
RT تنسُّخ الدنا 

RT دنا 

RT قليالت النوكليوتيد 
RT كوزميدات 

 ُكلى

UF َحَصيات كلوية 

UF كلية آلية 

*BT1 أعضاء 

NT1 أُنيبيبات 

NT1 ُكبَْيبات 
RT إفراغ 

RT أمراض الجهاز البولي التناسلي 

RT استئصال الكلوة 
RT التهاب الكلوة 

RT بول 

RT م بولي  تسمُّ
RT تصفية كلوية 

RT تصلّب الكلوة 

RT تصوير الكلية 
RT حصيّات 

RT دوران الدم 

RT رنيين 
RT مدرات البول 

RT مسلَك بولي 

 كليات

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1983-07-20 

USE منشآت تعليمية 

 كلية آلية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-02 
USE أعضاء صنعية 

USE ُكلى 

 كليسترونات

*BT1 أنابيب األمواج المكروية 
RT جيروكونات 

RT مغنطرونات 

RT منابع التغذية الكهربائية 
RT منظومات تواتر راديوي 

 كليفلند

2000-04-12 

*BT1 أوهيو 
BT1 مناطق المدينة 

 كلينو بتيلوليت )سليكات ألومينية مائية(

*BT1 زيوليتات 
*BT1 غضار 

 كمال الوقود

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1985-03-26 

UF )سالمة )الوقود 

RT تخزين الوقود المستهلك 

RT عناصر الوقود المستهلك 

RT عناصر وقود 
RT وقود مستهلك 

RT وقود نووي 

 كمبوديا

BT1 آسيا 

 كمثرى

*BT1 ثِمار 

RT فصيلة وردية 

 َكمفِّن

1996-10-22 

USE تربينات 

USE حلقيات األلكن 

 كمومية غير مترابطة

INIS: 2005-11-01; ETDE: 2005-10-31 

RT تشابك كمومي 

RT ميكانيك كمومي 

 ساكسون -وودز  -كمون 

UF  وودز -كمون ساكسون 

*BT1 كمون نووي 
RT نماذج ضوئية 

 كمون )كهربائي(

INIS: 1981-10-15; ETDE: 1979-03-27 

USE كمون كهربائي 

 MUFFIN-TINكمون 

BT1 كمونات 

RT بنية إلكترونية 

RT دوال موجية 

 اختزال -كمون أكسدة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-12-01 

USE كمون اختزال وأكسدة 

 كمون أوب

BT1 كمونات 

NT1  تاِلر -كمون غاميل 

RT  نكليون -كمون نكليون 
RT نكليونات 

RT نموذج أوب 

 كمون أيوني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 
USE تكافؤ 

 كمون اختزال وأكسدة

UF  اختزال -كمون أكسدة 

RT أكسدة 

RT اختزال 

RT تكافؤ 
RT قياس الكمون 

 كمون األكسجين

1981-04-03 

*BT1 أنطالبية حرة 

 كمون التأيّن

RT بَْذر بالزمي 

RT تأيّن 

RT طاقة االرتباط 
RT كمون كهربائي 

RT كهرسلبية 

 كمون القلب الطري

*BT1 ون نوويكم 

 كمون اللب القاسي

1996-06-28 

*BT1 كمون نووي 

RT نظرية جاسترو 
RT نكليونات 

 كمون بروكنر

USE نموذج بروكنر 

 غامل-كمون بروكنر

USE طريقة بروكنر 

 كمون بكنغهام

BT1 كمونات 

RT قوى بين ذرية 

 كمون بالزمي

INIS: 1988-11-16; ETDE: 1988-12-05 

BT1 كمون كهربائي 

RT تبادل الشحنة 
RT تسخين بالزمي 

RT تشكيالت المرايا المغنطيسية 
RT مرايا مغنطيسية 

 كمون تاباكين

BT1 كمونات 

RT  نكليون -كمون نكليون 
RT كمون نووي 

RT نكليونات 

 كمون توافقي

*BT1 كمون نووي 

 جونستون -كمون حمادة 

*BT1  نكليون -كمون نكليون 

RT كمون نووي 
RT نماذج نووية 

 رايد كمون

*BT1  نكليون -كمون نكليون 

RT  نكليون -تآثرات نكليون 

 وودز -كمون ساكسون 

USE  ساكسون -وودز  -كمون 

 كمون سطح دلتا

1999-10-20 

UF تفاعل سطح دلتا 

UF سطح كمون دلتا المعدل 

*BT1  نكليون -كمون نكليون 

RT كمون سطحي 

 كمون سطحي

INIS: 1999-10-20; ETDE: 1979-04-11 

BT1 كمونات 
RT خواص سطحية 

RT دوال العمل 

RT كمون سطح دلتا 

 كمون سكيرم

UF سكيرميونات 

*BT1  نكليون -كمون نكليون 

RT تبعثر المرن 
RT تبعثر مرن 

RT تفاعالت نووية 

 كمون شيفر

INIS: 1976-10-29; ETDE: 1976-12-16 

*BT1  نكليون -كمون نكليون 

RT  نكليون -تآثرات نكليون 

 برويكنِّر -كمون غاميل 

1999-12-06 

USE  نكليون -كمون نكليون 

 تالِّر -كمون غاميل 

UF  تاِلر -كريستيان  -نظرية غاميل 



 كمون غوص 600 كندا

 

 

*BT1 كمون أوب 

 كمون غوص

UF نموذج غوص النووي 
*BT1  نكليون -كمون نكليون 

 كمون فيرمي الكاذب

USE تآثرات فيرمي 

 كمون كهربائي

UF فلطية 
UF فلطيةمفتوحة الدارة 

UF )كمون )كهربائي 
NT1 كمون بالزمي 

RT اندفاعات 

RT تصدّع 
RT عابرات كهربائية 

RT فولطية مفرطة 

RT فيزيولوجيا كهربائية 

RT قانون باِشن 

RT قوة محركة كهربائية 

RT كمون التأيّن 
RT مفعول كهرناري 

RT هبوط الفلطية 

 كمون كولوني

USE حقل كولوني 

 كمون كيهارا

UF قلِب كيهارا 

UF نظرية كيهارا 

BT1 كمونات 
RT جزيئات 

RT ذرات 

 كمون المحلي

UF كمون المحلي 

BT1 كمونات 

RT كمون نووي 
RT محلية 

RT  بوك -نموذج بيري 

 كمون المحلي

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-04-16 
USE كمون المحلي 

 كمون ليفي

1996-06-28 

USE كمونات 

 كالين -كمون ليفي 

1996-06-28 

USE كمونات 

 جونس -كمون لينارد 

BT1 كمونات 

RT قوى بين ذرية 

 كمون مركزي

BT1 كمونات 
RT حقل كولوني 

 كمون مورس

BT1 كمونات 
RT قوى بين ذرية 

 نكليون -كمون نكليون 

1996-07-08 

UF  برويكنِر -كمون غاميل 
BT1 كمونات 

NT1  جونستون -كمون حمادة 

NT1 كمون رايد 
NT1 كمون سطح دلتا 

NT1 كمون سكيرم 

NT1 كمون شيفر 
NT1 كمون غوص 

NT1 كمون ياماغوشي 

RT تآثرات 
RT طريقة المجوعة المجاوبة 

RT قوة روِزْنِفْلد 

RT كمون أوب 
RT كمون تاباكين 

RT كمون يوكاوا 

RT نظرية جاسترو 

RT نكليونات 
RT نماذج نووية 

 كمون نووي

1996-07-08 

BT1 كمونات 
NT1 موني مربعبئر ك 

NT1 حاجز انشطاري 

NT1  ساكسون -وودز  -كمون 
NT1 كمون القلب الطري 

NT1 كمون اللب القاسي 

NT1 كمون توافقي 
NT1 كمون هولذن 

NT1 كمون يوكاوا 

RT حاجز غاموف 
RT قوى نووية 

RT كمون تاباكين 

RT  جونستون -كمون حمادة 

RT كمون المحلي 

RT  إيزنبود -نظرية فيغنر 

RT نماذج ضوئية 
RT هاالت نووية 

 كمون نيلسون

USE  موتلسون -نموذج نيلسون 

 كمون هولذن

1976-07-06 

*BT1 كمون نووي 

 كمون ياماغوشي

UF كمون ياماغوشي الالمحلي 
*BT1  نكليون -كمون نكليون 

RT نكليونات 

 كمون ياماغوشي الالمحلي

USE كمون ياماغوشي 

 كمون يوكاوا

*BT1 كمون نووي 

RT نكليون -نكليون  كمون 
RT نكليونات 

 كمونات

INIS: 1996-06-28; ETDE: 1979-04-11 

UF حواجز كمونية 
UF كمون ليفي 

UF  كالين -كمون ليفي 

UF كمونات دورية 
NT1  كمونmuffin-tin 

NT1 كمون أوب 

NT2  تاِلر -كمون غاميل 
NT1 كمون بكنغهام 

NT1 كمون تاباكين 

NT1 كمون سطحي 
NT1 كمون كيهارا 

NT1 كمون المحلي 

NT1  جونس -كمون لينارد 
NT1 كمون مركزي 

NT1 كمون مورس 

NT1  نكليون -كمون نكليون 
NT2  جونستون -كمون حمادة 

NT2 كمون رايد 

NT2 كمون سطح دلتا 
NT2 كمون سكيرم 

NT2 كمون شيفر 
NT2 كمون غوص 

NT2 كمون ياماغوشي 

NT1 كمون نووي 
NT2 بئر كموني مربع 

NT2 حاجز انشطاري 

NT2  ساكسون -وودز  -كمون 
NT2 كمون القلب الطري 

NT2 كمون اللب القاسي 

NT2 كمون توافقي 
NT2 كمون هولذن 

NT2 كمون يوكاوا 

NT1 متساويات كمون روشي 
RT تبعثر كموني 

RT تفاعالت أساسية 

RT حقول تثاقلية 

RT حقول كهرمغنطيسية 
RT طاقة كامنة 

RT قوة روِزْنِفْلد 

RT وى بين جزيئيةق 
RT قوى بين ذرية 

RT قوى تنسورية 

RT قوى المركزية 
RT قوى نووية 

 كمونات دورية

2002-09-12 

USE دورية 
USE كمونات 

 كمية استنشاق قصوئ

UF أقصى كمية استنشاق 

*BT1 معايير األمان 
RT شهيق 

RT نشاط إشعاعي 

 كّمات التدفق

USE تدفق مغنطيسي 

 كنار )اتفاق مساعدة دولية(

INIS: 1989-02-24; ETDE: 1989-03-20 

UF  مساعدة في حادث نووي / طوارئ إشعاعية
 متعارف عليها

UF  ميثاق المساعدة عند وقوع حادث نووي أو

 إشعاعي
*BT1 اتفاقيات متعددة األطراف 

RT الوكالة الدولية للطاقة الذّرية 

RT حوادث إشعاعية 
RT حوادث المفاعالت 

 كناغر )جمع كنغر(

INIS: 1993-05-04; ETDE: 1981-06-15 

USE جرابيّات 

 كنتوكي

1997-06-19 

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 
RT تشكيل تشاتانوغا 

RT حوض إلينوي 

RT  منشأةpaducah 
RT منشأة شوني البخارية 

RT منطقة وادي تينسي 

RT نهر أوهيو 
RT نهر الميسيسيبي 

RT نهر تانيّسي 

RT نهر كمبرالند 

 كندا

1997-06-17 

BT1 أمريكا الشمالية 

BT1 بلدان متطورة 
NT1 ألبرتا 

NT1 أونتاريو 

NT2 بحيرة إليوت 
NT2 نهر تشوك 

NT2 نهر ديب 

NT1 األقاليم الشمالية الغربية 
NT1 جزيرة برينس ادوارد 

NT1 ساسكاتشوان 

NT1 كولومبيا البريطانية 
NT1 كيبك 

NT1 مقاطعة يوكون 
NT1 منيتوبا 

NT1 )نوفاسكوتيا )كندا 

NT1  نونافوتnunavut 
NT1 نيو برونسويك 

NT1 نيوفاوندلند 

RT بحيرة وابامن 
RT جبال األباالش 

RT خليج فاندي 

RT راسب أتاباسكا 
RT روكي ماونتنس 

RT مخابر تشوك ريفر النووية 

RT مشروع الغاز القطبي 
RT مكمن الكولد ليك 

RT مكمن بيس ريفر 



 كنساس S 601 كواركات

 

 

RT مكمن واباسكا 

RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 
RT نهر سانت جون 

RT نهر سانت كلير 

RT نهر فريزر 
RT نهر نلسون 

 كنساس

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

RT تشكيل تشاتانوغا 
RT حوض برمي 

RT نهر ميسوري 

 كنغلوميرات

*BT1 صخور رسوبية 
NT1 كالكبريتات 

RT غريواق 

نينات  كِّ

*BT1 متعدد الببتيدات 

NT1 براديكينين 

نينوجين  كِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-12 
USE كاليكرين 

 كهرباء

NT1 كهرباء حرارية 

NT1 كهرباء حيوية 
NT1 كهرضغطية 

RT تيارات كهربائية 

RT خواص كهربائية 
RT طاقة كهربائية 

 كهرباء حرارية

BT1 كهرباء 
RT مزدوجات حرارية 

RT مفعول زيبِك 

RT مواد كهرحرارية 
RT مولّدات كهرحرارية 

 كهرباء حيوية

INIS: 1983-09-06; ETDE: 1982-07-27 

UF نقل عصبوني 
BT1 كهرباء 

RT خاليا عصبية 

RT فيزيولوجيا كهربائية 
RT مستقبالت 

RT منبهات 

 كهرباء راكدة

RT تصوير جاف 
RT توّزع الشحنة 

RT شحنات كهربائية 

RT شرارات كهربائية 

RT مرايا كهراكدية 

RT مرسبات كهراكدية 
RT مزيالت الشحنة الكهراكدية 

RT مكثفات 

 كهرباء فرنسا

INIS: 1995-02-15; ETDE: 1983-03-24 
*BT1 منظمات فرنسية 

 كهرباء مائية

USE قدرة كهرمائية 

 كهرباء مغنطيسية

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-03-28 
USE حقول مغنطيسية 

USE خواص كهربائية 

 كهرباء نووية

UF خالف نووي 

BT1 استطاعة 

NT1 قدرة متبقية 
RT استطاعة دون الذروة 

RT تبطيئ برنامج الطاقة النووية 

RT توليد االستطاعة 
RT صناعة توليد طاقة كهربائية 

RT طاقة كهربائية 

 كهرحراريات

RT معادلة ريتشاردسون 
RT مفعول شوتكي 

 كهرحركيات

USE إلكتروديناميك 

 كهرسلبية

RT ألفة 
RT كمون التأيّن 

 كهرضغطية

BT1 كهرباء 

 كهرليت

2000-04-12 

*BT1 معادن اليورانيوم 

*BT1 مواد أكسيدية 
RT أكاسيد الحديد 

RT أكاسيد الزرنيخ 

RT أكاسيد اليورانيوم 

 كهرمان

*BT1 مركبات عضوية أخرى 

 كهرمغنطيسية

BT1 مغنطيسية 
RT إلكتروديناميك 

RT معادالت االستمرار 

RT  كالين -نظرية كالوزا 

 كهرنارية

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-04-26 

USE استقطاب 

USE تابعية لدرجة الحرارة 
USE شحنات كهربائية 

 كهوف

BT1 تجاويف 

RT شقوق جيولوجية 
RT فتحات 

RT كهوف صخرية 

RT كهوف ملحية 

 كهوف صخرية

INIS: 1998-10-01; ETDE: 1979-04-11 

BT1 تجاويف 
RT صخور 

RT كهوف 

 كهوف ملحية

INIS: 1983-02-03; ETDE: 1979-04-11 
BT1 تجاويف 

RT قبة ملح في غورلبن 

RT كهوف 

RT مكامن ملحية 

RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 

RT منجم مورسليبين سولت 

 كواتم صوت البخار

1992-07-20 

RT خطوط البخار 
RT ضجيج 

 كوارتز

*BT1 مواد أكسيدية 

RT أبليتات 
RT يليسيومأكاسيد الس 

RT غرانوديوريت 

RT غرانيت 
RT غضاريات صفحية 

RT كريستوباليت 

RT كوارتزيتات 
RT معادن السيليكيت 

RT مونزونيت كوارتزي 

 كوارتزيتات

*BT1 صخور متحولة 
RT أحجار رملية 

RT كوارتز 

 كوارث

INIS: 2000-03-27; ETDE: 1978-06-14 
SEE حوادث 

SEE كوارث طبيعية 

 كوارث طبيعية

INIS: 1999-02-24; ETDE: 1996-03-28 
SF كوارث 

NT1 كارثة طبيعية استثنائية 

RT تفجيرات 
RT ثلج 

RT حرائق 

RT ريح 
RT طقس 

RT عواصف 

RT فيضانات 
RT مطر 

RT )موجات مدّية )تسونامي 

 كواركات

1995-09-08 

UF جسيمات ثالثية 

UF جسيمات ثالثية 
UF يورباريونات 

SF بارتونات 

SF جسيمات الذوق 
SF جسيمات رشاقة 

BT1 فيرميونات 

NT1  كواركاتb 
NT2  كواركات مضادةb 

NT1  كواركاتc 

NT2  كواركات مضادةc 
NT1  كواركاتd 

NT2  كواركات مضادةd 

NT1  كواركاتs 
NT2  كواركات مضادةs 

NT1  كواركاتt 

NT2  كواركات مضادةt 
NT1  كواركاتu 

NT2  كواركات مضادةu 

NT1 ات مضادةكوارك 
NT2  كواركات مضادةb 

NT2  كواركات مضادةc 

NT2  كواركات مضادةd 
NT2  كواركات مضادةs 

NT2  كواركات مضادةt 

NT2  كواركات مضادةu 
RT  أحداث من نوعcentauro 

RT بريونات 

RT تآثرات الكواركات والغلوونات 
RT تحويل ميلوش 

RT تكثف الكواركات 

RT كواركونيوم 
RT مادة كواركية 

RT نماذج مركبة 

RT نموذج الكواركات 

 Bكواركات 

INIS: 1995-09-08; ETDE: 1995-10-03 

*BT1 جسيمات جمال 
*BT1 كواركات 

NT1  كواركات مضادةb 

RT بوتومونيوم 

 Cكواركات 

INIS: 1995-09-08; ETDE: 1995-10-03 

*BT1 جسيمات فتنة 

*BT1 كواركات 
NT1  كواركات مضادةc 

RT ارمونيومتش 

 Dكواركات 

INIS: 1995-09-08; ETDE: 1995-10-03 
*BT1 كواركات 

NT1  كواركات مضادةd 

RT كواركونيوم 

 Sكواركات 

INIS: 1995-09-08; ETDE: 1995-10-03 

*BT1 جسيمات غريبة 
*BT1 كواركات 



 Tكواركات  602 57كوبالت 

 

 

NT1  كواركات مضادةs 

RT سترينجونيوم 

 Tكواركات 

INIS: 1995-09-14; ETDE: 1995-10-03 

UF كواركات ذروة 

*BT1 جسيمات ذروة 
*BT1 كواركات 

NT1  كواركات مضادةt 

RT توبونيوم 

 Uكواركات 

INIS: 1995-09-08; ETDE: 1995-10-03 

*BT1 كواركات 

NT1  كواركات مضادةu 
RT كواركونيوم 

 كواركات ذروة

INIS: 1995-12-01; ETDE: 2002-06-13 

USE  كواركاتt 

 كواركات لبتونية

2013-10-24 

BT1 بوزونات 
*BT1 جسيمات مفترضة 

 كواركات مضادة

2007-06-26 

*BT1 جسيمات مضادة 
*BT1 كواركات 

NT1  كواركات مضادةb 

NT1  كواركات مضادةc 
NT1  كواركات مضادةd 

NT1  كواركات مضادةs 

NT1  كواركات مضادةt 
NT1  كواركات مضادةu 

 Bكواركات مضادة 

2007-06-26 
*BT1  كواركاتb 

*BT1 كواركات مضادة 

 Cكواركات مضادة 

2007-06-26 
*BT1  كواركاتc 

*BT1 كواركات مضادة 

 Dكواركات مضادة 

2007-06-26 
*BT1  كواركاتd 

*BT1 كواركات مضادة 

 Sكواركات مضادة 

2007-06-26 

*BT1  كواركاتs 

*BT1 كواركات مضادة 

 Tكواركات مضادة 

2007-06-26 

*BT1  كواركاتt 

*BT1 مضادة كواركات 

 Uكواركات مضادة 

2007-06-26 

*BT1  كواركاتu 

*BT1 كواركات مضادة 

 كواركونيوم

INIS: 1995-09-08; ETDE: 1980-05-23 

NT1 بوتومونيوم 
NT2  10023 -ميزونات إبسيلون 

NT2  10355 -ميزونات إبسيلون 

NT2  10580 -ميزونات إبسيلون 

NT2  10860 -ميزونات إبسيلون 

NT2  11020 -ميزونات إبسيلون 

NT2  9460 -ميزونات إبسيلون 
NT2  10235ميزونات خي - b0 

NT2  10255ميزونات خي - b1 

NT2  10270ميزونات خي - b2 
NT2  9860ميزونات خي - b0 

NT2  9890ميزونات خي - b1 

NT2  9915ميزونات خي - b2 
NT1 تشارمونيوم 

NT2  ميزوناتeta c-2980 

NT2  ميزوناتeta c-3590 
NT2  ميزوناتj psi-3097 

NT2  ميزوناتpsi-3685 

NT2  ميزوناتpsi-3770 
NT2  ميزوناتpsi-4040 

NT2  ميزوناتpsi-4160 

NT2  ميزوناتpsi-4415 
NT2  3415 - 0ميزونات خي 

NT2  3510 - 1ميزونات خي 

NT2  3555 - 2ميزونات خي 
NT1 توبونيوم 

NT1 سترينجونيوم 

NT2  ميزوناتf2 prime - 1525 
RT باريونيوم 

RT حالة مرتبطة 

RT كواركات 
RT  كواركاتd 

RT  كواركاتu 

RT  ميزوناتb c 
RT نموذج الكواركات 

 كوازارات

BT1 منابع راديوية كونية 

NT1 أجسام سماوية زرقاء 
RT  أجسام من نوع العظاياbl 

RT مجرات راديوية 

RT مجرات سيفرت 
RT نجوم 

 كواشف

1996-10-23 
NT1 1-نافتول-2-نتروزو 

NT1 أرسناذو 

NT1 أزرق إيفانس 
NT1 أستيل أستون 

NT1 أليزارين 

NT1 أورتو الفنانترولين 
NT1 بروموسلفوفتالئين 

NT1 بريديالزوريزورسينول 

NT1 تورين 
NT1 تيرون 

NT1 تيوناليد 

NT1 )ثنائي التيوالت )ثنائي الميركبروالت 
NT2 ثنائي الميدكبرول 

NT2 يونيتيول 

NT1 ثنائي الثيزون 
NT1 ثنائي متيل كليوكسيم 

NT1 حمض الروديزوئيك 

NT1 رودامينات 
NT1 روز بنغال 

NT1 فروئين 

NT1 فّرون 

NT1 كبفّرون 

NT1 ُمحّسسات 

NT1 مورين 
NT1 نشاء 

RT عمائل مرجعة 

 كواشف شريحة السليكون المكروية

INIS: 2004-06-11; ETDE: 2004-07-08 
*BT1  مكاشيفsi شبه الموصلة 

 كواكب

NT1 كوكب أورانوس 
NT1 كوكب األرض 

NT2 نصف الكرة الجنوبي 

NT2 نصف الكرة الشمالي 
NT1 كوكب الزهرة 

NT1 كوكب المريخ 

NT1 كوكب المشتري 
NT1 كوكب بلوتو 

NT1 كوكب ُزحل 

NT1 كوكب عطارد 
NT1 كوكب نبتون 

RT كواكب أولية 

RT كويكبات 
RT منظومة شمسية 

 كواكب أولية

RT تطور المنظومة الشمسية 

RT سديم شمسي 

RT كواكب 
RT نماذج كوسمولوجية 

 كوبا

BT1 أمريكا الالتينية 

BT1 بلدان نامية 
*BT1 جبال األنتيل الكبرى 

 كوبالت

*BT1 عناصر انتقالية 

 49كوبالت 

2007-01-24 

*BT1 نظائر الكوبالت 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1  مشعة ذات األسر اإللكترونينظائر 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 50كوبالت 

INIS: 1992-09-22; ETDE: 1984-05-08 

*BT1 نظائر الكوبالت 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 51كوبالت 

2007-01-24 
*BT1 نظائر الكوبالت 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 52كوبالت 

1995-02-27 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكوبالت 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 فردية -ة نوى فردي 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 53كوبالت 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكوبالت 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 54كوبالت 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكوبالت 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 55كوبالت 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكوبالت 
*BT1 نينظائر مشعة ذات األسر اإللكترو 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 56كوبالت 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكوبالت 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 57كوبالت 

*BT1 نظائر الكوبالت 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 



 58كوبالت  H 603كودات 

 

 

 58كوبالت 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الكوبالت 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 59كوبالت 

*BT1 نظائر الكوبالت 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 60 كوبالت

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر الكوبالت 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 61كوبالت 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكوبالت 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 62كوبالت 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكوبالت 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 63كوبالت 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكوبالت 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 64كوبالت 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكوبالت 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 65كوبالت 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكوبالت 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 66كوبالت 

INIS: 1986-01-21; ETDE: 1986-02-21 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكوبالت 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 67كوبالت 

INIS: 1986-01-21; ETDE: 1986-02-21 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكوبالت 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 68كوبالت 

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1986-09-05 
*BT1 نظائر الكوبالت 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 69كوبالت 

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1986-09-05 

*BT1 نظائر الكوبالت 

*BT1 فردية -ة نوى زوجي 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 70كوبالت 

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1986-09-05 

*BT1 نظائر الكوبالت 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

  71كوبالت 

2007-01-24 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكوبالت 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

   72كوبالت 

2007-01-24 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكوبالت 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

  73كوبالت 

2007-01-24 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكوبالت 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

  74كوبالت 

2007-01-24 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكوبالت 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 75كوبالت 

2007-01-24 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكوبالت 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 كوبرنيسيوم

2010-05-19 

UF 112بعد الزئبق، العنصر 

UF  112عنصر 
UF  (112يونينبيوم )العنصر 

*BT1 عناصر ما بعد األكتنيد 

 277كوبرنيسيوم 

2010-05-19 
UF  112 277عنصر 

*BT1 نظائر الكوبرنيسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

     278كوبرنيسيوم 

2010-05-19 

*BT1 نظائر الكوبرنيسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 282كوبرنيسيوم 

2010-05-19 

*BT1 نظائر الكوبرنيسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 283كوبرنيسيوم 

2010-05-19 
UF  112 283عنصر 

*BT1 نظائر الكوبرنيسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 284كوبرنيسيوم 

2010-05-19 

*BT1 نظائر الكوبرنيسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 285كوبرنيسيوم 

2010-05-19 

*BT1 ظائر الكوبرنيسيومن 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 كوبيفرا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-17 
USE أشجار 

 كوت ديفوار

INIS: 1997-01-07; ETDE: 1996-12-24 

UF إيفوري كوست 
BT1 أفريقيا 

BT1 بلدان نامية 

 كوجيما

INIS: 1977-03-29; ETDE: 1977-06-02 

USE  دورة وقودareva النووي 

 كوجيما بيّريالت

INIS: 1977-03-29; ETDE: 1977-06-03 
USE  دورة وقودareva  النوويpierrelatte 

 كوجيما الهوج

INIS: 1977-03-29; ETDE: 1977-06-02 

USE  وقود دورةareva  النوويla hague 

 كوجيما ملركول

INIS: 1977-03-29; ETDE: 1977-06-03 

USE  دورة وقودareva  النوويmarcoule 

 كودئين

1996-07-08 

*BT1 قلوانيات 

*BT1 نات  ُمسّكِ
*BT1 مات ومسّكنات  منّوِ

RT مورفين 

RT هيروين 

 Aكودات 

BT1 كودات حاسوبية 

 Bكودات 

BT1 كودات حاسوبية 

 Cكودات 

BT1 كودات حاسوبية 

 Dكودات 

BT1 كودات حاسوبية 

 Eكودات 

BT1 كودات حاسوبية 

 Fكودات 

BT1 كودات حاسوبية 

 Gكودات 

BT1 كودات حاسوبية 

 Hكودات 

BT1 كودات حاسوبية 



 Iكودات  604 238كوريوم 

 

 

 Iكودات 

BT1 كودات حاسوبية 

 Jكودات 

BT1 كودات حاسوبية 

 Kكودات 

BT1 كودات حاسوبية 

 Lكودات 

BT1 كودات حاسوبية 

 Mكودات 

BT1 كودات حاسوبية 

 Nكودات 

BT1 كودات حاسوبية 

 Oكودات 

BT1 كودات حاسوبية 

 Pكودات 

BT1 كودات حاسوبية 

 Qكودات 

BT1 كودات حاسوبية 

 Rكودات 

BT1 كودات حاسوبية 

 Sكودات 

BT1 كودات حاسوبية 

 Tكودات 

BT1 كودات حاسوبية 

 Uكودات 

BT1 كودات حاسوبية 

 Vكودات 

BT1 كودات حاسوبية 

 Wكودات 

BT1 كودات حاسوبية 

 Xكودات 

BT1 كودات حاسوبية 

 Yكودات 

BT1 كودات حاسوبية 

 Zكودات 

BT1 كودات حاسوبية 

 كودات أجهزة المراقبة

INIS: 1988-11-16; ETDE: 1983-08-25 

USE كودات التنفيذ 

 كودات التنفيذ

INIS: 1988-11-16; ETDE: 1983-08-25 

UF كودات أجهزة المراقبة 

UF كودات الناظر 
UF )منظومات تشغيل )حاسوب 

BT1 كودات حاسوبية 

RT إدارة الذاكرة 
RT برمجة 

RT جدولة المهام 

 كودات الناظر

INIS: 1988-11-16; ETDE: 2002-06-13 

USE كودات التنفيذ 

 كودات بناء

INIS: 1992-06-30; ETDE: 1978-04-05 
*BT1 تنظيمات 

RT إنشاء 

RT عمارة دارجة 

 كودات حاسوبية

UF برامج حاسوبية 

SF محررات النصوص 
SF مولِّدات أعداد عشوائية 

NT1  كوداتa 

NT1  كوداتb 
NT1  كوداتc 

NT1  كوداتd 

NT1  كوداتe 

NT1  كوداتf 
NT1  كوداتg 

NT1  كوداتh 

NT1  كوداتi 
NT1  كوداتj 

NT1  كوداتk 

NT1  كوداتl 
NT1  كوداتm 

NT1  كوداتn 

NT1  كوداتo 
NT1  كوداتp 

NT1  كوداتq 

NT1  كوداتr 
NT1  كوداتs 

NT1  كوداتt 

NT1  كوداتu 
NT1  كوداتv 

NT1  كوداتw 

NT1  كوداتx 
NT1  كوداتy 

NT1  كوداتz 

NT1 كودات التنفيذ 
NT1 كودات عددية 

NT1 مترجمون 

RT برمجة 
RT توثيق البرامج الحاسوبية 

RT خوارزميات 

RT لغات البرمجة 
RT ُمرّكبات الكالم 

 كودات عددية

BT1 كودات حاسوبية 

 كورتيزول

USE ِهْدروكورتيزون 

 كورتيكوئيدات سكرية

*BT1 ستيروئيدات قشرية 

NT1 بردنيزولون 
NT1 بردنيزون 

NT1 ديكساميتازون 

NT1 ستيرون قشري 
NT1 كروتيزون 

NT1 ِهْدروكورتيزون 

RT َكْبت مناعي 
RT  هرمونacth 

 كورديلرا األنديز

USE )آنديز )جبال 

 كورديليت

1996-07-18 

USE فلزات كربوناتية 

USE معادن مشعة 

 (104كورشاتوفيوم )العنصر 

USE  (104رذرفورديوم )العنصر 

 كورفوزيت

2000-04-12 

*BT1 معادن مشعة 
*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد الفاناديوم 

 كوركومين

BT1 أصباغ 

*BT1 إيترات 

*BT1 كيتونات 
*BT1 متعدد الفنوالت 

 كورندوم

*BT1 مواد أكسيدية 

NT1 صفير 
NT1 ياقوت 

RT أكاسيد األلمنيوم 

 كوريا )الجنوبية(

USE جمهورية كوريا 

 كوريا )الشمالية(

USE كوريا الشمالية 

 كوريا الجنوبية

USE جمهورية كوريا 

 كوريا الشمالية

UF )كوريا )الشمالية 

BT1 آسيا 

BT1 بلدان نامية 
RT  ً  اقتصاديات مخططة مركزيا

 كوريت

1996-07-18 

USE معادن اليورانيوم 
USE مواد أكسيدية 

 كوريوم

*BT1 أكتينيدات 
*BT1 عناصر ما بعد البلوتونيوم 

 كوريوم

INIS: 1977-10-17; ETDE: 1977-06-02 

RT انصهار قلب المفاعل 
RT حوادث المفاعالت 

RT قلوب المفاعالت 

RT ُمْمسكات قلُب المفاعل 

 232كوريوم 

INIS: 1997-02-07; ETDE: 1979-11-23 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكوريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 233كوريوم 

2007-01-24 

*BT1 نظائر الكوريوم 
*BT1 لكترونينظائر مشعة ذات األسر اإل 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 234كوريوم 

2007-01-24 
*BT1 نظائر الكوريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 235كوريوم 

2007-01-24 

*BT1 نظائر الكوريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 236كوريوم 

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1986-04-11 
*BT1 نظائر الكوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 237كوريوم 

2003-09-03 
*BT1 نظائر الكوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 داتنوى األكتيني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 238كوريوم 

*BT1 نظائر الكوريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 



 239كوريوم  605 كولشيسين

 

 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 239كوريوم 

*BT1 نظائر الكوريوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 240كوريوم 

*BT1 نظائر الكوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 241كوريوم 

*BT1 نظائر الكوريوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 242كوريوم 

*BT1 نظائر الكوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 243كوريوم 

*BT1 نظائر الكوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 مشعة من االنشطار التلقائي نظائر 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 244كوريوم 

*BT1 نظائر الكوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 245كوريوم 

*BT1 نظائر الكوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 246كوريوم 

*BT1 نظائر الكوريوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 247كوريوم 

*BT1 نظائر الكوريوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 248كوريوم 

*BT1 نظائر الكوريوم 

*BT1 عة عمرها سنواتنظائر مش 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 249كوريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 250كوريوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الكوريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 251كوريوم 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1977-05-07 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الكوريوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 252كوريوم 

*BT1 نظائر الكوريوم 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 كوزميدات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1988-04-15 

RT كلَونة الدنا 
RT ملتهمات جراثيم 

 َكوزيت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-06 

USE أكاسيد السيليسيوم 
USE مواد أكسيدية 

 كوستا ريكا

*BT1 أمريكا الوسطى 
BT1 بلدان نامية 

 كوسموترون

*BT1 سينكروترونات 

 كوسمولوجيا

UF علم نشوء الكون 
NT1 كوسمولوجيا ديراك 

NT1 كوسمولوجيا كمومية 

RT العالم 
RT انزياح نحو األحمر 

RT تطور المجّرة 

RT تطور نجمي 
RT ثقوب بيضاء 

RT ثقوب سوداء 

RT ثوابت أساسية 

RT زمكان 

RT فيزياء فلكية 
RT قياس شفارتزشيلد 

RT مادة 

RT مبدأ ماخ 
RT مفعول هابل 

RT منشأ 

RT نظرية النسبية العامة 

 كوسمولوجيا برين

2007-08-13 

USE نظرية-m 

 كوسمولوجيا ديراك

BT1 كوسمولوجيا 

 كوسمولوجيا كمومية

2014-02-26 

BT1 كوسمولوجيا 
RT ميكانيك كمومي 

 كوفار )عالمة تجارية(

1993-10-03 

*BT1 سبيكة-fe53ni29co18 

 كوفينيت

*BT1 معادن السيليكيت 

*BT1 معادن اليورانيوم 

 كوك

1999-07-09 
UF فحم كوك النفط 

UF فحم كوك بيهايف 

NT1 ِسقاط الكوك 
NT1 فحم كوك األقران 

RT أفران الكوك 

RT بقايا صلبة بالكربنة 
RT تكويك 

RT عملية الكوك المتشكل 

RT فحم 
RT نصف تكويك 

RT وقود أحفوري 

RT وقود صلب 

 كوك إنلت )خليج آالسكا(

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1977-01-28 

USE خليج آالسكا 

 كوكائين

*BT1 قلوانيات 

*BT1 ُمبنِّجات 

*BT1 مضادات االكتئاب 

 كوكب أورانوس

BT1 كواكب 

 كوكب األرض

1999-04-28 

SF العالم 
BT1 كواكب 

NT1 نصف الكرة الجنوبي 

NT1 نصف الكرة الشمالي 
RT جغرافيا 

RT جيوفيزياء 

RT جيولوجيا 

RT طبوغرافيا 

RT علم المحيطات 

RT غالف الجو األرضي 
RT قشرة األرض 

RT قشرة القارة 
RT قشرة المحيطات 

RT لب األرض 

RT وشاح األرض 

 كوكب الزهرة

BT1 كواكب 

 كوكب المريخ

BT1 كواكب 

 كوكب المشتري

BT1 كواكب 

 كوكب بلوتو

BT1 كواكب 

 كوكب ُزحل

BT1 كواكب 

 كوكب عطارد

BT1 كواكب 

 كوكب نبتون

BT1 كواكب 

 كوالجين

*BT1 بروتينات َصلبة 

RT أرومات ليفية 

RT برولين 
RT نسيج ضام 

RT هدروكسي برولين 

 كوالنترين

*BT1 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 كولسترول

1996-10-23 

*BT1 ستيروالت 
RT شحميات 

RT مييلين 

 كولشيسين

*BT1 عقاقير مضادة للتفتل 



 كولمونوي 606 كيتينات

 

 

*BT1 قلوانيات 

*BT1 مضادات الحمى 
RT تعدّد الصيغة الصبغية 

 كولمونوي

*BT1 سبائك البور 

*BT1 سبائك الحديد 
*BT1 سبائك السيليسيوم 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك النيكل القاعدية 
*BT1 سبائك مقاومة التآكل 

 كولورادو

1997-06-19 

UF نهر كريستال 
*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

NT1 حوض غسل الرمل 

NT1 نطاق ماهوغاني 
RT احتياطيات الغضار الصفحي النفطي البحري في 

 الواليات المتحدة

RT انفطار ريو غرانده 
RT بيسيانس كريك 

RT تشكيل واساتش 

RT تشكيلة نهر غرين 
RT تشكيلة يوئنتا 

RT حوض بارادوكس 
RT حوض برمي 

RT حوض بيسيانس كريك 

RT حوض نهر كولورادو 
RT حوض نهر نورث بالت 

RT حوض يلو كريك 

RT حوض يوئنتا 
RT مشروع الغضار الصفحي في ريو بالنكو 

RT منشأة روكي فالتس 

RT نهر ريو غرانده 
RT نهر غانيسون 

RT نهر هوايت 

RT يلو كريك 

 كولومبيا

*BT1 أمريكا الجنوبية 

BT1 بلدان نامية 

RT )آنديز )جبال 

 كولومبيا البريطانية

*BT1 كندا 

RT مكمن بليزارد 

RT نهر بيس 

 كوليرا

*BT1 أمراض جرثومية 

 كولين )مرارين(

*BT1 م  عوامل مضادة للتشحُّ

*BT1 كحول 

*BT1 ُمركبات امونيوم رباعية 

RT أستيل كولين 
RT شحميات 

RT ِلسيتينات 

 كولّوديون

USE نتروسلولوز 

 كومارين

SF كومارينات 

*BT1 بيرانات 
*BT1 الكتون 

*BT1 مضادات التخثر 

RT بسورالين 

 كومارينات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-20 

SEE كومارين 

SEE مضادات التخثر 

 كومين

UF إيزوبروبيل بنزن 

*BT1 عطور مؤلكلة 

 كون

USE العالم 

 كون متضخم

INIS: 1985-07-22; ETDE: 1987-08-14 
UF تضخم كوني 

*BT1 نماذج كوسمولوجية 

RT إنفالتونات 
RT تضخم كوسمولوجي 

RT زمكان 

RT نماذج موحدة عيارية 

 كوندروئيتين

*BT1 متعدد سكريدات مخاطية 

RT بروتينات مخاطية 

 كوندريت )نيزك حجري(

*BT1 نيازك حجرية 

 كونستنتان

1993-10-03 

*BT1 سبيكة-cu52ni47 

 (Aكونكانفالين )

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1981-03-13 

*BT1 راّصات دموية 

BT1 ليستينات 
RT إنقسام خيطي 

RT تكاثر خلوي 

RT خاليا لمفاوية 
RT دورة خلوية 

 كونكتيكوت

1997-06-17 
*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

RT الشاطىء الشرقي في الواليات المتحدة 

RT حوض نهر كونكتيكوت 
RT )لونغ أيلند ساوند )اسم مكان 

RT نهر كونكتيكوت 

 كونيديا

BT1 أبواغ 
RT فطور 

 كويت

1976-11-08 

BT1 آسيا 
BT1 البالد العربية 

BT1 الشرق األوسط 

BT1 بلدان نامية 
RT أوابك 

RT أوبك 

 كويركس )جنس البلوط أو السنديان(

USE بلّوط 

 كويكبات

RT كواكب 

RT منظومة شمسية 

 ُكَوْينات

INIS: 1999-05-18; ETDE: 1981-07-06 

RT محاكيات 

RT نماذج بيولوجية 
RT نماذج داليّة 

RT نماذج رياضياتية 

RT نموذج بالحجم الطبيعي 

 كوينسلند

*BT1 أستراليا 

 كيب فير ريفر

*BT1 أنهار 
RT كارولينا الشمالية 

 كيب كندي

*BT1 فلوريدا 

 كيبك

*BT1 كندا 

RT نهر سان لورانس 

RT نهرأوتاوا 

 كيبون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-09-11 

*BT1 مبيدات حشرية 

RT مركبات كلور عضوية 

 كيتوستيروئيدات )بولية(

USE كيتوستيروئيدات بولية 

 كيتوستيروئيدات بولية

UF )كيتوستيروئيدات )بولية 

RT أندروجينات 

RT بول 
RT ستيروئيدات 

 كيتون إيزوبوتيل المتيل

UF ميتيل إيزوبوتيل كيتون 

*BT1 كيتونات 

 كيتون ثنائي الفنيل )بنزوفينون(

USE بنزوفينون 

 كيتون فنيل المتيل

USE أستوفِنون 

 كيتونات

1996-10-23 

UF أكريدونات 

UF بارا-أمينو البربيوفينون 
UF  أمينو بروبيوفينون -بارا 

UF ثالثي كيتو الهيدريندانات 

UF ديانابول 
UF فلورزين 

UF فلورزين 
UF فلورزين 

UF فيوالنترون 

UF ثنائي متيل أمينو بروبيوفنون -3-نترو 
UF نينهيدرين 

BT1 مركبات عضوية 

NT1 أسترون 
NT1 أستوفِنون 

NT1 أِستون 

NT1 أستيل أستون 
NT1 أستيل األستون 

NT1 أندروستيرون 

NT1 أندروستينديون 
NT1 بروجسترون 

NT1 بنزوفينون 

NT1 تروبونات 
NT1 تستستيرون 

NT1  ثالثي أستون أمين-n- أكسيل 

NT1 ثالثي فلورو أستون التيونيل 
NT1 حلقي الهكسانون 

NT1 ريبولوز 

NT1 ستيروئيدات قشرية 
NT2 وكسي كورتي كوسترون الخالتثنائي أ 

NT3 ألدوسترون 

NT2 كورتيكوئيدات سكرية 
NT3 بردنيزولون 

NT3 بردنيزون 

NT3 ديكساميتازون 
NT3 ستيرون قشري 

NT3 كروتيزون 

NT3 ِهْدروكورتيزون 
NT1 سوربوز 

NT1 فركتوز 

NT1 كافور 
NT1 كوركومين 

NT1 كيتون إيزوبوتيل المتيل 

NT1 هدروكسي أندروستنون 
NT1 هدروكسي بروبيوفينون 

NT1 هدروكسي بريغنون 

RT أكسيمات 
RT أنصاف الكربازونات 

RT إنول 

RT إيمينات 

RT كينونات 

RT لومينول 

RT هدرازونات 

 كيتين

*BT1 متعدد سكريدات مخاطية 

RT غلوكوزامين 
RT )متعدد االستال )راتنجات األستال 

 كيتينات

*BT1 مركبات أكسجين عضوية 



 كيراتين 607 كيمياء ضوئية

 

 

RT حموض الكربوكسيلية 

 كيراتين

*BT1 بروتينات َصلبة 

 كيرجيزستان

INIS: 1997-08-20; ETDE: 1993-04-08 

SF اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية 

SF اتحاد الجمهوريات السوفييتية االشتراكية 
SF االتحاد السوفييتي 

BT1 آسيا 

 كيرشهايمريت

2000-04-12 

*BT1 معادن اليورانيوم 

*BT1 مواد أكسيدية 
RT أكاسيد الزرنيخ 

RT أكاسيد الكوبالت 

RT أكاسيد اليورانيوم 

 كيروجن

1999-09-01 

*BT1 مادة عضوية 

*BT1 مواد حّمرية 
RT صخر الشيل النفطي 

RT غضار صفحي نفطي 

 كيروسين )كاز(

*BT1 مازوت 
*BT1 وقود سائل 

RT وقود للسيارات 

 كيريباتي

INIS: 1991-03-22; ETDE: 1991-04-09 

*BT1 )مكرونسيا )جزر 

RT المحيط الهادي 

 كيريتيدات الزنك

*BT1 فسفورات العضوية 

*BT1 كبريتيدات 

BT1 مركبات الزنك 

 كيزلغوهر= دياتوميت  تربة الشعاعيات

1992-11-03 

USE تراب سليكاني أبيض أو أصفر أو رمادي فاتح 

 كيس فبريسيوس

USE جهاز لمفي 

USE طيور 

 كيالتات

USE كحول 

 كيماويات هالكة

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1982-03-29 

USE نفايات كيميائية 

 كيمبرليت

*BT1 بريدوتيتات 
*BT1 المبروفيرات 

RT أباتيتات 
RT أوليفين 

RT بروفسكيت 

RT معادن السيليكيت 
RT مواد أكسيدية 

RT ميكا 

 كيموتريسين

*BT1 بروتينازات السيرين 
RT بنكرياس 

RT هضم 

 كيمياء

NT1 جيوكيمياء 
NT2 كيمياء جيوأحيائية 

NT1 كيمياء إشعاعية 

NT2 كيمياء الذرة الحارة 
NT3  تشالميرز -تفاعل زيالّرد 

NT1 كيمياء إشعاعية 

NT1 كيمياء التربة 
NT1 كيمياء الغالف الجوي 

NT1 كيمياء الماء 

NT2 سعة تعديل الحمض 
NT1 كيمياء النانو 

NT1 كيمياء حيوية 

NT2 كيمياء الدم 
NT2 كيمياء خلوية 

NT1 كيمياء ضوئية 

NT2 كيمياء ضوئية شمسية 
NT1 كيمياء فيزيائية 

NT1 كيمياء كهربائية 

NT1 كيمياء كونية 
NT1 كيمياء نفطية 

NT1 كيمياء نووية 

RT تحليل كيميائي كمي 
RT تحليل كيميائي كيفي 

RT تفاعالت كيميائية 

RT خواص كيميائية 
RT رية(كيمياء رياضية )استويكيومت 

RT هندسة كيميائية 

 كيمياء )ماء(

2000-04-12 

USE كيمياء الماء 

 كيمياء إشعاعية

UF كيمياء المفاعالت 

BT1 كيمياء 
NT1 كيمياء الذرة الحارة 

NT2  تشالميرز -تفاعل زيالّرد 
RT طريقة اإلصدار 

RT كيمياء إشعاعية 

RT كيمياء نووية 

 كيمياء إشعاعية

BT1 كيمياء 

RT إعادة االتحاد 

RT )أيونات األكسونيوم )أيونات الهدرونيوم 
RT تأثيرات إشعاع كيميائية 

RT تحلّل إشعاعي 

RT تسفية 
RT تكافؤ 

RT  قيمةg 

RT كيمياء إشعاعية 
RT كيمياء ضوئية 

RT متوسطات تفاعل 

 كيمياء االرتداد

USE كيمياء الذرة الحارة 

 كيمياء البوزيتروتيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-12-16 

SEE بوزيترونيوم 
SEE مركبات البوزيترونيوم 

 كيمياء التربة

INIS: 1992-03-11; ETDE: 1977-03-04 

BT1 كيمياء 

RT أتربة 

RT أسمدة 

RT تكليس 
RT حفظ التربة 

RT زراعة 

RT كيمياء حيوية 

 كيمياء الدم

INIS: 1982-06-09; ETDE: 1980-06-23 

*BT1 كيمياء حيوية 

RT أمراض دموية 
RT بالزما الدم 

RT تحليل كيميائي كمي 
RT تحليل كيميائي كيفي 

RT عوامل تخثّر الدم 

RT مصل الدم 
RT يود مرتبط بالبروتين 

 كيمياء الذرة الحارة

UF تأثيرات كيميائية للتحوالت النووية 

UF كيمياء االرتداد 
*BT1 كيمياء إشعاعية 

NT1  تشالميرز -تفاعل زيالّرد 

RT احتباس 
RT ارتدادات 

RT تسفية 

RT تفاعالت نووية 
RT تكافؤ 

 كيمياء الغالف الجوي

INIS: 1981-05-11; ETDE: 1979-06-06 
BT1 كيمياء 

RT أوزون 

RT تفاعالت كيميائية ضوئية 
RT تلوث الهواء 

RT ضباب دخاني 

RT غازات الدفيئة 
RT كيمياء ضوئية 

 كيمياء الماء

1975-09-26 

UF )كيمياء )ماء 
UF معالجة كيميائية لمياه التبريد 

BT1 كيمياء 

NT1 سعة تعديل الحمض 
RT إزالة المعدنة 

RT تحليل كيميائي 

RT تركيب كيميائي 
RT تسنن تآكلي 

RT غازات ُمذابة 

RT ماء 
RT دات  مبّرِ

RT مفاعالت مبردة بالماء 
RT منظومات تبريد المفاعل 

RT مياه التغذية 

 كيمياء المفاعالت

ETDE: 2002-05-01 
USE كيمياء إشعاعية 

 كيمياء النانو

2014-10-28 

BT1 كيمياء 
RT تقانة نانوية 

 كيمياء جيوأحيائية

*BT1 جيوكيمياء 

RT بيولوجيا 
RT يات المعدنية  تدوير المغذِّ

RT تطور بيولوجي 
RT جغرافيا نباتية 

 كيمياء حيوية

UF نشاط كيمياحيوي 

BT1 كيمياء 
NT1 كيمياء الدم 

NT1 اء خلويةكيمي 

RT أنزيمات 
RT استقالب 

RT اصطناع حيوي 

RT بيولوجيا 
RT تآُزرية 

RT تألّق حيوي 

RT تحول حيوي 
RT تخّمر 

RT تدهور حيوي 

RT تطور بيولوجي 
RT تمائم أنزيمات 

RT حاجة كيمياحيوية لألكسجين 

RT حركيات التفاعل الكيمياحيوي 
RT فيتامينات 

RT كيمياء التربة 

RT مستقبالت 
RT مضادات األندروجينات 

RT هرمونات 

 كيمياء خلوية

1999-03-26 

*BT1 كيمياء حيوية 

RT طريقة فولجين 
RT علم الخلية 

 كيمياء رياضية )استويكيومترية(

1986-05-26 

RT تركيب كيميائي 
RT تفاعالت كيميائية 

RT كيمياء 

 كيمياء ضوئية

BT1 كيمياء 



 ضوئية شمسيةكيمياء  608 ال انتظام

 

 

NT1 كيمياء ضوئية شمسية 

RT إصطناع ضوئي 
RT تألّق حيوي 

RT تحلل ضوئي 

RT تفاعالت كيميائية ضوئية 
RT خزن طاقة كيميائي ضوئي 

RT خاليا كهركيميائية ضوئية 

RT كيمياء إشعاعية 
RT كيمياء الغالف الجوي 

RT مؤكسدات كيميائية ضوئية 

RT متوسطات تفاعل 

 كيمياء ضوئية شمسية

2005-05-25 

*BT1 كيمياء ضوئية 

RT إشعاع شمسي 
RT خزن طاقة كيميائي ضوئي 

 كيمياء طيفية

SEE مطيافية اإلصدار 

SEE مطيافية االمتصاص 

 كيمياء فيزيائية

1986-04-04 

BT1 كيمياء 
RT فيزياء كيميائية 

 كيمياء كهربائية

1999-05-04 

BT1 كيمياء 
RT تآكل كهركيميائي 

RT تلّون كهربائي 

RT خاليا كهركيميائية 
RT خاليا كهركيميائية ضوئية 

RT خاليا وقود 

RT علم المعادن الكهربائي 

RT قوة محركة كهربائية 

 كيمياء كونية

BT1 كيمياء 
RT اصطناع نكلوي 

RT تركيب كيميائي 

RT فلزي 
RT وفرة العنصر 

 كيمياء مجسمة

RT بنية جزيئية 

RT خياالت 
RT راسيمات 

RT رسمزة 

RT فاعلية ضوئية 
RT متماكبات 

RT )مربوطات )لواجن 

 كيمياء نفطية

BT1 كيمياء 
RT تكسير 

RT علم الفلزات 

RT غاز طبيعي 
RT منتجات نفطية 

RT نفط 

 كيمياء نووية

1999-05-04 

BT1 كيمياء 

RT فيزياء نووية 
RT كيمياء إشعاعية 

 كيمياويات

SEE أصباغ 

SEE كيمياويات نفطية 
SEE )مؤشرات )مشعرات 

SEE مركبات عضوية 

SEE مركبات العضوية 
SEE ُمّظهرات 

SEE منظفات 

SEE مواد مضافة 
SEE وسطاء مخلبية 

 كيمياويات الفحم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-27 

SEE كيمياويات نفطية 

SEE مستخلصات الفحم الحجري 

 كيمياويات نفطية

1999-03-15 
UF خامات تغذية الكيمياويات النفطية 

SF كيمياويات 

SF كيمياويات الفحم 
BT1 منتجات نفطية 

NT1 بالستيك 

NT2 أراميدات 
NT2 بكليت 

NT2 بالستيك مقّوى 

NT2 تفلون 
NT2 زجاج البليكسي 

NT2 فورمفار 

NT2 فوق الكبريتات 
NT2 لدائن حرارية 

NT2 لوسيت 

NT2 متعدد الستيرين 

NT2 متعددة البورتان 

NT3 هالتان 

NT2 مركبات تدالر 
NT2 ميالر 

NT2 نيلون 

NT1 راتنجات 
RT مخازن التلقيم الكيميائية 

RT منشآت الكيمياويات النفطية 

RT منشآت كيميائية 
RT مواد إصطناعية 

 كيمياويات واقية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 
USE عوامل تعديل االستجابة 

 كيناز الستربتدين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-20 

USE آزات نقل الفسفور 
USE  ِّيفينعوامل حالة لل 

 كينازات )أنزيمات(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-04-10 

USE آزات نقل الفسفور 

 كينازات )أنزيمات( نقل الفسفور

USE آزات نقل الفسفور 

 كينالدين

1996-07-18 
UF 2-متيل الكونيولين 

*BT1 كينولينات 

 كيناليزارين

USE كينيزارين 

 كينشاسا

2000-04-12 

*BT1 جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 كينهدرون

1996-10-23 

USE بنزوكينونات 

 كينورنين

1996-07-18 
*BT1 حموض أمينية 

*BT1 حموض كيتو 

 كينولينات

1996-07-18 
UF حمض الكينورنيك 

*BT1 أزأرينات 
*BT1 بيريدينات 

NT1 أكسين 

NT1 فّرون 
NT1 كينالدين 

 كينون

USE بنزوكينونات 

 كينون

USE بنزوكينونات 

 كينونات

*BT1 عطريات 

*BT1 مركبات أكسجين عضوية 

NT1 أنتراكينونات 
NT2 أليزارين 

NT2 حمض الكرمنيك 

NT2 كينيزارين 
NT1 بنزوكينونات 

NT2 بالستوكينون 

NT2 حمض الكلورانيليك 
NT2 كلورانيل 

NT2 يوبيكوينون 

NT1 حمض الروديزوئيك 
NT1  فيتامينk 

RT كيتونات 

 كينيا

BT1 أفريقيا 
BT1 بلدان نامية 

 كْينيتن

UF 6-فورفوريل أمينوالبورين 

*BT1 أدينينات 
RT فورانات 

RT ُمنِّظمات نمو نباتية 

RT نمو نباتي 

 كينيزارين

UF 4،1-ثنائي هيدوكسي االنتراكينون 

UF كيناليزارين 
BT1 أصباغ 

*BT1 أنتراكينونات 

*BT1 مركبات أكسجينية 

 كينين

*BT1 عوامل مضادة للميكروبات 

*BT1 قلوانيات 

*BT1 مضادات الحمى 

 ال استقرارية االحتراق

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-24 

BT1 عدم استقرار 
RT احتراق 

 ال استقرارية الخرطوم

UF عدم االستقرار الخرطومي 

UF ال استقرارية غاردنهاوس 
*BT1 عدم استقرار مجهري في البالزما 

 ال استقرارية العقفة

*BT1 عدم استقرار جهري في البالزما 

RT اهتزازات بشكل أسنان المنشار 

 ال استقرارية تثاقلية

2000-04-12 

*BT1 عدم استقرار البالزما 

 ال استقرارية َحْملية

*BT1 عدم استقرار البالزما 

RT عدم استقرار مطلق 

RT معيار بريغس 

 تايلور -ال استقرارية رايلي 

BT1 عدم استقرار 

RT جريان الموائع 

RT عدم استقرار جهري في البالزما 
RT هدروديناميك 

 ال استقرارية غاردنهاوس

USE ال استقرارية الخرطوم 

ْلفِّن  ْلمهولتز -ال استقرارية كِّ  هِّ

USE ال استقرارية هلمهولتز 

 ال استقرارية لولبية

UF عدم استقرار لولبي 

*BT1 زماعدم استقرار جهري في البال 

 ال استقرارية هلمهولتز

UF  ِهْلمهولتز -ال استقرارية ِكْلِفن 

*BT1 عدم استقرار جهري في البالزما 

RT جريان الموائع 

 ال انتظام

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1978-01-23 

RT تنظيمات 



 ال تجانس 609 الكتامات

 

 

RT تنظيمات التسعير 

RT سياسات حكومية 
RT سياسة اقتصادية 

RT علم االقتصاد 

RT غاز طبيعي 
RT قرار سياسة الغاز الطبيعي في الواليات المتحدة 

RT نفط 

 ال تجانس

RT تشكيلة 
RT تناحي 

RT توجيه 

RT توزع الكتل 
RT توّزع 

RT طاقة عرضية 

RT قوائم شرمان 
RT ال تناظر 

 Cال تغير )صمود( 

UF صمود ترافق الشحنات 

BT1 مبادىء الصمود 
RT شحنات كهربائية 

 ال تغيّر دوراني

BT1 لصمودمبادىء ا 
RT تناظر محوري 

 ال تناسبية

USE أكسدة 

USE اختزال 

 ال تناظر

1996-03-04 

UF ال تناظر 

NT1  جنوب -عدم التناظر شمال 
NT1  غرب -التناظر شرق 

RT تشكيلة 

RT تناظر 
RT توجيه 

RT توّزع 
RT ال تجانس 

RT معامالت الالتناظر 

 ال تناظر

INIS: 1996-03-04; ETDE: 1996-02-26 
USE إحصاء 

USE توّزع 

USE ال تناظر 

 ال يدواني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-02-23 

USE راسيمات 

 الاستقرارية جسيم مأسور

*BT1 عدم استقرار جهري في البالزما 

RT أجهزة بالزمية مغلقة 

RT نظام الموزة 

 الاستقرارية ركوب المنطاد

INIS: 1979-05-28; ETDE: 1979-08-07 

*BT1 ر جهري في البالزماعدم استقرا 

 الاستقرارية قالبة

INIS: 1984-02-22; ETDE: 1984-03-06 
*BT1 عدم استقرار جهري في البالزما 

 البالسي

UF مؤثر البالس 

BT1 مؤشرات رياضياتية 
RT متجهات 

RT معادالت االنتثار 

 البالسي نتروني

NT1 تحدب هندسي 

NT1 تحدّب مادي 

RT َحَرجيَة 

 البيون

USE شعوب سامية 

 التفيا

INIS: 1997-08-20; ETDE: 1993-03-15 

SF اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية 
SF اتحاد الجمهوريات السوفييتية االشتراكية 

SF االتحاد السوفييتي 

*BT1 أوروبا الشرقية 

 التكس

*BT1 مطاطيات 

RT طالءات واقية 

RT ُكسوات 
RT مستحلبات 

RT مطاط طبيعي 

 غرب -التناظر شرق 

BT1 ال تناظر 
RT إشعاع كوني 

RT تغيرات جغرافية 

 الزوردي

1996-07-15 

USE أصبغة 

 السعات

*BT1 معائيات الجوف 
NT1 َمْرجان 

NT1 هيدرة 

 الغرانجي

USE دالة الغرانجي 

 الغو ماجيور

1996-07-18 

USE بحيرات 

 الفا

*BT1 صخور نارية 

RT انبثاق 

RT براكين 
RT بركنة 

RT سليكات المغنيزيوم 

RT كبريتات المغنيزيوم 
RT ماغما 

RT معادن السيليكيت 

 الفظات البخار

NT1 الفظات بنفث بخاري 
RT مولّدات مغنطيسية هدروديناميكية 

 الفظات بنفث بخاري

BT1 الفظات البخار 
RT منظومات تبريد المفاعل 

 الفقاريات

1997-06-17 

BT1 حيوانات 
NT1 حلقيّات 

NT1 حيوانات أولية 

NT2 َجواِذر 

NT3 أميبا 

NT3 ُمنَْخَربات 

NT2 ياط  حامالت الّسِ
NT3 تريبانوسوما 

NT3 سوطيات دَّوارة 

NT3 يوغلينا 
NT2 حيوانات بوغية 

NT3 بابيزيَّات 

NT3 بالسموديوم 
NT2 هدبيّات 

NT3 باراميسيوم 

NT3 راعيّات األغشية 
NT1 حيوانات طحلبية 

NT1 ديدان ِعراض 

NT2 طياتشري 
NT2 ُمثَّقبات 

NT3 دودة البلهارسيا 

NT3 ديدان شريطية 
NT2 مهتّزات 

NT3 بالناريا 

NT1 رخويات 
NT2 بلح البحر 

NT2 حلزون 

NT2 محار 
NT2 محارات 

NT1 شوكيات الجلد 

NT2 قنافذ البحر 

NT1 صف الدَّوارات 

NT1 مجموعة الخيطيات 
NT2 أسكاريدات 

NT3 أسكارس 

NT2  ّتريكينال 
NT2 ية ّصِ  دودة ّشِ

NT2 ديكتيوكوالس 

NT1 معائيات الجوف 
NT2 السعات 

NT3 َمْرجان 

NT3 هيدرة 
NT1 مفصليات 

NT2 حشرات 

NT3 حرشفيات األجنحة 
NT4 فراشات ليلية 

NT5 حافرات ساق األُرز 

NT5 دودة الحرير 
NT5 دودة ثمار التفاح 

NT5 دودة لوزة القطن 

NT5 فراشة الغجر 
NT3 ذوات الجناحين 

NT4 بعوض 

NT4 ذباب 
NT5 ذباب الفاكهة 

NT6 أناستريفا 

NT6  ْداَكس 
NT7 ذبابة الزيتون 

NT6 دروسوفيال 

NT6 ذبابة فاكهة البحر المتوسط 
NT5 ذبابة البصل 

NT5 ذبابة الدودة اللولبية 

NT5 َشِذاة السعة 
NT3 شبكات األجنحة 

NT4 صراصير 

NT3 غشائيات األجنحة 

NT4 زنابير 

NT4 نحل 

NT4 نمل 
NT3 مستقيمات األجنحة 

NT4 ُجْندُب 

NT5 جراد 
NT3 مغمدات األجنحة 

NT4 خنافس 

NT5 تريبوليوم 
NT5 سوسة لوزة القطن 

NT3 نصفية األجنحة 

NT4  َُّمن 
NT3 يوميّات األجنحة 

NT2 عناكب 
NT3 عقارب 

NT3 عناكب 

NT3 قراد 

NT3 قُّرادا 

NT2 قشريّات 

NT3 عشاريات األرجل 
NT4 سرطان 

NT4 )سرطانات البحر )كركند 

NT4 قريدس 
NT4 قَريدس 

NT3 ُغْلصميات األرجل 

NT4 أرتيميا 
NT4 دافنيا 

NT3 مْجذافيات األرجل 

RT طفيليات 

 الفنيت

2000-04-12 

*BT1 معادن السيليكيت 

RT سليكات الزركونيوم 

RT سليكات الصوديوم 

RT سليكات الكالسيوم 

 الكتات )لبَنات(

INIS: 1981-09-17; ETDE: 1981-10-24 
BT1 أمالح حمض الكربوكسيل 

RT )حمض الالكتيك )حمض اللبن 

 الكتامات

UF أميدات حلقية 

*BT1 أميدات 



 الكتوجين مشيمي بشري 610 133النتانوم 

 

 

NT1 بيروليدونات 

NT2 بيروليدون متعدد الفنيل 
RT حموض أمينية 

RT مركبات حلقية المتجانسة 

 الكتوجين مشيمي بشري

USE الكتوجين مشيمي بشري 

 الكتوجين مشيمي بشري

UF الكتوجين مشيمي بشري 

BT1 الكتوجينات 

RT َحْمل 
RT مشيمة 

RT هرمون منشط جسمي 

 الكتوجينات

INIS: 1982-12-07; ETDE: 1979-02-27 

NT1 الكتوجين مشيمي بشري 

RT غدة نخامية 

RT مشيمة 

RT هرمونات ببتيدية 

 الكتوز

UF سكر الحليب 
*BT1 ثنائيات السكريد 

 الكتوفيّرين

INIS: 1981-08-06; ETDE: 1981-04-17 

*BT1 بروتينات سكرية 
*BT1 بروتينات معدنية 

*BT1 غلوبيولينات 

*BT1 مركبات عضوية معدنية 
RT معقدات الحديد 

 الكتون

UF استرات حلقية 
*BT1 إسترات 

*BT1 مركبات حلقية المتجانسة 

NT1 حمض الجيبرليك 
NT1 كومارين 

RT حموض أكسجينية 

 المائيات

RT  عضويةحموض 
RT حموض العضوية 

RT قواعد 

RT ماء 

 المات

*BT1 مجترات 

 زائد cالمبدا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1985-01-28 
USE  باريونات المبداc زائد 

 المبدا معتدلة

USE جسيمات المبدا 

 المبروفيرات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 
*BT1 صخور بركانية 

NT1 كيمبرليت 

 المعادن

UF المعادن 

BT1 عناصر 

NT1 أكسجين 
NT1 غازات األتربة النادرة 

NT2 أرغون 

NT2 رادون 
NT2 كربتون 

NT2 كزينون 

NT2 نيون 

NT2  10هليوم 

NT1 فسفور 

NT1 كبريت 
NT1 كربون 

NT2 ألماسات 

NT2 أنابيب الكربون النانوية 
NT2 سناج الكربون 

NT2 غرافيت 

NT2 غرافين 
NT2 فلّرينات 

NT2 كربون حراري 

NT2 كربون منشَّط 
NT2 كربينات 

NT1 نتروجين 

NT1 هالوجينات 
NT2 أستاتين 

NT2 بروم 

NT2 فلور 
NT2 كلور 

NT2 يود 

NT1 هدروجين 
RT أنصاف المعادن 

 المعادن

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-04-16 

USE المعادن 

 الميناريا

*BT1 حشائش بحرية 

*BT1 طحلبيات ملونة 

RT ألجينات 

 الميناك

1996-07-18 

USE بالستيك 
USE متعدد االسترات 

 النتانوم

*BT1 أتربة نادرة 

 117النتانوم 

2007-11-20 
*BT1 نظائر الالنتانوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 118النتانوم 

2007-11-20 

*BT1 نظائر الالنتانوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 119النتانوم 

2007-11-20 

*BT1 نظائر الالنتانوم 
*BT1 ونينظائر مشعة ذات األسر اإللكتر 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 120النتانوم 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-05 
*BT1 نظائر الالنتانوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 121النتانوم 

INIS: 1989-02-24; ETDE: 1989-03-20 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الالنتانوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 122النتانوم 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-05 

*BT1 نظائر الالنتانوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 123النتانوم 

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1979-03-28 

*BT1 نظائر الالنتانوم 

*BT1  ذات األسر اإللكترونينظائر مشعة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 124النتانوم 

*BT1 نظائر الالنتانوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 125النتانوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الالنتانوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 126النتانوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الالنتانوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 127النتانوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الالنتانوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 ألتربة النادرةنوى ا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 128النتانوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الالنتانوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 129النتانوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الالنتانوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 130النتانوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الالنتانوم 

*BT1 ذات األسر اإللكتروني نظائر مشعة 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 131النتانوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الالنتانوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 132النتانوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الالنتانوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 رةنوى األتربة الناد 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 133النتانوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الالنتانوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 



 134النتانوم  611 لبتونات

 

 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 134النتانوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الالنتانوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 135النتانوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الالنتانوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 136النتانوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الالنتانوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 ألتربة النادرةنوى ا 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 137النتانوم 

*BT1 نظائر الالنتانوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 138النتانوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الالنتانوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 139النتانوم 

*BT1 نظائر الالنتانوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 140النتانوم 

*BT1 ناقص المشعة  -ضمحالل بيتا نظائر ا 

*BT1 نظائر الالنتانوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 141النتانوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الالنتانوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 142النتانوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الالنتانوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 143النتانوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الالنتانوم 
*BT1 ة عمرها دقائقنظائر مشع 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 144النتانوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الالنتانوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 145النتانوم 

*BT1  المشعة ناقص  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الالنتانوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 146النتانوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الالنتانوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 147النتانوم 

INIS: 1977-06-13; ETDE: 1977-10-20 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الالنتانوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 148النتانوم 

INIS: 1977-06-13; ETDE: 1977-10-20 

*BT1 ناقص المشعة  - نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الالنتانوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 149النتانوم 

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1986-04-11 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الالنتانوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 150النتانوم 

1995-10-02 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الالنتانوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 151النتانوم 

2007-11-20 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الالنتانوم 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 152النتانوم 

2007-11-20 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الالنتانوم 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 153النتانوم 

2007-11-20 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الالنتانوم 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 154النتانوم 

2007-11-20 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الالنتانوم 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 155النتانوم 

2007-11-20 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الالنتانوم 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 النتانيدات

USE أتربة نادرة 

 النوكسين

USE ديجوكسين 

 النولين

1996-10-23 

USE إسترات 
USE ستيروالت 

USE شحميات 

 الوس

BT1 آسيا 

BT1 بلدان نامية 

 لب )األرض(

INIS: 1988-02-02; ETDE: 2002-06-13 
USE لب األرض 

 لب األرض

1988-02-02 

UF )لب )األرض 
RT قشرة األرض 

RT كوكب األرض 

RT وشاح األرض 

 لب التباطؤ

UF )قلوب النوى )تبطيء 

RT تباطؤ 
RT نظرية تبطئة النترونات 

 َِّ  لباس واقِّ

BT1 مالبس 

NT1 قفازات 
RT أجهزة تنفس اصطناعية 

RT امتصاص جلدي 

RT منظومات دعم الحياة 
RT وقاية من اإلشعاع 

 لبتونات

1996-07-18 

SF اجراء استنظامي 
SF  بيس -نظرية فاينبرغ 

BT1 جسيمات أولية 
BT1 فيرميونات 

NT1 إلكترونات 

NT2 إلكترونات الذيل 
NT2 إلكترونات خارجة 

NT2 إلكترونات شمسية 

NT2  فوريةإلكترونات 
NT2 إلكترونات كونية 

NT2 إلكترونات مأسورة 

NT2 إلكترونات مذّوبة 

NT2 إلكترونات منفلتة 

NT1 لبتونات ثقيلة 

NT2 جسيمات تاو 
NT2 ميونات معتدلة ثقيلة 

NT2 نترونات تاو 

NT1 لبتونات مضادة 
NT2 بوزيترونات 

NT3 بوزيترونات كونية 

NT2 ميونات زائد 
NT2 نترينوهات مضادة 

NT3 نترينوهات مضادة إلكترونية 

NT3 نترينوهات مضادة ميونية 
NT1 ميونات 

NT2 ميونات زائد 

NT2 ميونات كونية 
NT2 ميونات ناقص 

NT1 نترينوهات 

NT2 جيونترينوهات 
NT2 نترونات تاو 

NT2 نترينوهات إلكترونية 

NT3 نترينوهات مضادة إلكترونية 
NT2 نترينوهات شمسية 

NT2 نترينوهات عقيمة 

NT2 نترينوهات كونية 
NT2 نترينوهات مضادة 

NT3 نترينوهات مضادة إلكترونية 

NT3 نترينوهات مضادة ميونية 



 لبتونات تاو 612 لحام فوق صوتي

 

 

NT2 نترينوهات ميونية 

NT3 نترينوهات مضادة ميونية 
RT اضمحالل نصف ليبتوني 

RT بريونات 

RT عدد لبتوني 

 لبتونات تاو

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1979-05-25 

USE جسيمات تاو 

 لبتونات ثقيلة

*BT1 لبتونات 
NT1 جسيمات تاو 

NT1 ميونات معتدلة ثقيلة 

NT1 نترونات تاو 

 لبتونات مضادة

*BT1 جسيمات مضادة 

*BT1 لبتونات 

NT1 بوزيترونات 

NT2 بوزيترونات كونية 

NT1 ميونات زائد 
NT1 نترينوهات مضادة 

NT2 نترينوهات مضادة إلكترونية 

NT2 نترينوهات مضادة ميونية 

 لِّْبتين

2003-02-10 

*BT1 متعدد الببتيدات 

*BT1 هرمونات ببتيدية 
RT خاليا دهنية 

RT دهون 

RT نسيج شحمي 

 لبزرات الياقوت

*BT1 ليزرات الحالة الصلبة 

 لبنان

BT1 آسيا 
BT1 البالد العربية 

BT1 الشرق األوسط 

BT1 بلدان نامية 

 لَبِّنة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-27 

*BT1 مواد بناء 

RT  ّآجر 
RT غضار 

 لبيدات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-31 

*BT1 صخور رسوبية 

 لجان استشارية

INIS: 1996-08-05; ETDE: 1979-11-23 

UF هيئة استشارية لبحوث الطاقة 
RT تخطيط 

RT صنع القرار 

 لجنة األمم المتحدة العلمية لتأثيرات اإلشعاع الذّري

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-05-11 
USE  لجنة علمية لألمم المتحدة حول تأثيرات اإلشعاع

 الذّري

 لجنة التحديات في المجتمع الحديث

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-02-14 
USE منظمات دولية 

 لجنة الطاقة الفدرالية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-10-13 
USE متحدةهيئة الطاقة االتحادية في الواليات ال 

 لجنة المواصفات االوربية

INIS: 2004-07-16; ETDE: 2002-10-02 

USE لجنة المواصفات االوربية 

 لجنة المواصفات االوربية

INIS: 2004-07-16; ETDE: 2002-10-02 

UF لجنة المواصفات االوربية 

BT1 منظمات دولية 
RT توصيات 

RT مصطلحات معيارية 

RT معايرة 
RT وثيقة معايير 

 دولية للمعطيات النوويةلجنة 

INIS: 1976-07-16; ETDE: 2002-06-13 
USE لجنة دولية للمعطيات النووية 

 لجنة دولية للمعطيات النووية

INIS: 1976-07-16; ETDE: 1978-01-23 

UF لجنة دولية للمعطيات النووية 
BT1 منظمات دولية 

RT تعاون دولي 

RT شبكة المعطيات النووية في الواليات المتحدة 
RT مجموعات المعطيات النووية 

 لجنة علمية لألمم المتحدة حول تأثيرات اإلشعاع الذّري

INIS: 1975-10-09; ETDE: 1975-12-16 
UF  لجنة األمم المتحدة العلمية لتأثيرات اإلشعاع

 الذّري

BT1 منظمات دولية 
RT األمم المتحدة 

RT رعةحدود الج 

RT مخاطر إشعاعية 

 لجنة مشتركة حول الطاقة الذرية

INIS: 1975-11-27; ETDE: 1975-09-17 

USE لجنة مشتركة للطاقة الذّرية في الواليات المتحدة 

 لجنة مشتركة للطاقة الذّرية في الواليات المتحدة

INIS: 1975-11-27; ETDE: 1975-09-12 
UF لجنة مشتركة حول الطاقة الذرية 

*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

 لجنة وطنية للحماية اإلشعاعية

INIS: 1993-11-09; ETDE: 1980-01-24 

USE هيئة الوقاية اإلشعاعية الوطنية 

 لجنة وطنية للطاقة النووية

UF لجنة وطنية للطاقة النووية 
*BT1 وكالة الطاقة النووية األوربية في إيطاليا 

 لجنة وطنية للطاقة النووية

INIS: 1999-05-06; ETDE: 1976-06-07 

USE لجنة وطنية للطاقة النووية 

 لجنة وطنية للطاقة النووية )األرجنتين(

INIS: 1993-10-01; ETDE: 1993-11-08 

USE هيئة الطاقة الذرية الوطنية للجمهورية األرجنتينية 

 لجنة وطنية للطاقة النووية في البرازيل

INIS: 1982-08-27; ETDE: 1982-09-10 

USE هيئة الطاقة النووية الوطنية البرازيلية 

 لجنة وطنية للطاقة النووية والبديلة

INIS: 1993-11-05; ETDE: 2002-06-13 
USE وكالة الطاقة النووية األوربية في إيطاليا 

 لحاء

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1985-12-11 

BT1 أنسجة النبات 
RT أشجار 

RT سوق النبات 
RT فَلّين 

RT ليغنين 

RT نفايات خشبية 
RT وقود صلب 

 لحام )ربط، المعدني(

USE ربط 

 لحام الجويط

INIS: 1976-03-17; ETDE: 2002-06-13 
USE تلحيم 

 لحام باالحتكاك

*BT1 تلحيم 

 لحام باالنتثار

*BT1 تلحيم 

 لحام بالتفجير

*BT1 تلحيم 

 لحام بالحدادة

UF عملية لحام متتالية 
*BT1 تلحيم 

 لحام بالحزمة اإللكترونية

*BT1 تلحيم 
RT لحام تحت الخالء 

 لحام بالصفر

UF لحام قاس 

*BT1 تلحيم 
RT تلحيم 

RT سبائك ألم 

RT وصالت ملحومة بالصفر 

 لحام بالطي

1976-03-17 

USE وصالت ملحومة 

 لحام بالغاز

*BT1 تلحيم 

 لحام بالقذف

1996-07-23 

USE لحام كهربائي 

 لحام بالقوة المغنطيسية

*BT1 تلحيم 

RT تشكل مغنطيسي 

 لحام بالقوس

UF لحام بقوس ذي تدفق لبي 

*BT1 تلحيم 

NT1 لحام بالقوس البالزمي 
NT1 ع  لحام بالقوس المعدني المدرَّ

NT1 لحام بالقوس المغمورة 

NT1 لحام بقوس التنغستين الغازي 
NT2 لحام بالقوس المعدني الغازي 

RT رشرشة 

RT لحام خبث كهربائي 

 لحام بالقوس البالزمي

*BT1 لحام بالقوس 

 لحام بالقوس المعدني الغازي

*BT1 لحام بقوس التنغستين الغازي 

ع  لحام بالقوس المعدني المدرَّ

*BT1 لحام بالقوس 

 لحام بالقوس المغمورة

*BT1 لحام بالقوس 

 لحام بالليزر

*BT1 تلحيم 
RT إشعاع ليزري 

 الغازي لحام بقوس التنغستين

*BT1 لحام بالقوس 
NT1 لحام بالقوس المعدني الغازي 

 لحام بقوس ذي تدفق لبي

ETDE: 2002-06-13 

USE لحام بالقوس 

 لحام تحت الخالء

*BT1 تلحيم 

RT لحام بالحزمة اإللكترونية 

 لحام تحريضي

*BT1 تلحيم 

 لحام خبث كهربائي

*BT1 تلحيم 

RT  ً  سبك الخبث كهربائيا
RT لحام بالقوس 

 لحام درزي

INIS: 1976-03-17; ETDE: 2002-06-13 

USE تلحيم 

 لحام ذاتي

INIS: 1999-07-13; ETDE: 1979-08-07 

RT تلحيم 

 لحام فوق صوتي

*BT1 تلحيم 



 لحام قاس 613 لوامس

 

 

 لحام قاس

USE لحام بالصفر 

 لحام كهربائي

1996-07-23 

UF لحام بالقذف 

*BT1 تلحيم 
NT1 لحام وميضي 

 لحام نقطي

INIS: 1976-03-17; ETDE: 2002-06-13 

USE تلحيم 

 لحام وميضي

*BT1 لحام كهربائي 

 لحامات

USE وصالت ملحومة 

 لحامات درزية

INIS: 1976-03-17; ETDE: 2002-06-13 

USE وصالت ملحومة 

 لحامات نقطية

INIS: 1976-03-17; ETDE: 2002-06-13 

USE وصالت ملحومة 

 لحم

UF قديد لحم الخنزير 
UF لحم البقر 

UF لحم الخنزير 

UF لحم فخذ الخنزير 
BT1 غذاء 

RT  ّتريكينال 

RT خنزير 
RT غنم 

RT ماشية 

 لحم البقر

USE لحم 

 لحم الخنزير

USE لحم 

 لحم فخذ الخنزير

USE لحم 

 buttلحمات 

INIS: 1976-03-17; ETDE: 2002-06-13 

USE وصالت ملحومة 

 لدائن حرارية

*BT1 بالستيك 

 لدونة

UF خواص مرونة 

BT1 خواص ميكانيكية 
RT تسيّل بالرج 

RT تشّوه 

RT زحف 
RT َسحوبية 

RT ضغط الجريان 

 لزوجة

UF زيوت ثقيلة 
RT احتكاك داخلي 

RT تسيّل بالرج 

RT جريان الموائع 
RT جريان لزج 

RT رقم غراشوف 

RT لت  عدد نّسِ
RT عدد هارتمان 

RT علم الجريان 

RT ميوعة فائقة 

 لسان

*BT1 أعضاء 

*BT1 تجويف فموي 
RT عضالت 

 لِّسيتينات

UF )فسفوتات ديلكولين )الليستين 

*BT1 فسفوليبيد 
RT غليسرول 

RT )كولين )مرارين 

 لُعاب

*BT1 سوائل الجسم 
RT أميالز 

RT غدد لُعابية 

 لغات )البرمجة(

USE لغات البرمجة 

 لغات البرمجة

1996-07-23 

UF فورث 
UF )لغات )البرمجة 

UF لغات حاسوبية 

UF  لغةpl-11 
UF  لغةspeakeasy الحاسوبية 

UF لغة طبيعية 

UF مقلّد 

NT1 باسكال 

NT1 فورتران 

NT1   لغةalgol 
NT1  لغةjava 

NT1  لغةph-1 

NT1  لغةprolog 
NT1  لغة البرمجةada 

NT1  لغة البرمجةbasic 

NT1  لغة البرمجةlisp 
NT1 لغة البرمجة كوبول 

RT برمجة 

RT توثيق البرامج الحاسوبية 
RT كودات حاسوبية 

RT مترجمون 

 لغات حاسوبية

USE لغات البرمجة 

 ALGOLلغة  

BT1 لغات البرمجة 

 JAVAلغة 

INIS: 2002-09-10; ETDE: 2002-11-12 
BT1 لغات البرمجة 

 PH-1لغة 

BT1 لغات البرمجة 

 pl-11لغة 

1996-07-23 
USE لغات البرمجة 

 PROLOGلغة 

INIS: 1989-04-20; ETDE: 1985-12-11 
BT1 لغات البرمجة 

 الحاسوبية speakeasyلغة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-11 

USE لغات البرمجة 

 ADAلغة البرمجة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-12-11 

BT1 لغات البرمجة 

 BASICلغة البرمجة 

INIS: 1979-01-18; ETDE: 1975-09-11 

BT1 لغات البرمجة 

 LISPلغة البرمجة 

INIS: 1994-09-13; ETDE: 1985-08-08 
BT1 لغات البرمجة 

RT ذكاء صنعي 

 لغة البرمجة كوبول

BT1 لغات البرمجة 

 لغة طبيعية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-09-24 

USE لغات البرمجة 

 لِّفافَة

*BT1 نسيج ضام 

 لفت

USE كَرْنب 

 لفليروفيوم

2013-06-05 
استعمل لهذا  114العنصر   2017قبل آذار / مارس 

 العنصر.

UF 114بعد الرصاص، العنصر 
UF  114عنصر 

UF  (114يونينغواديوم )العنصر 

*BT1 عناصر ما بعد األكتنيد 

 لَفيلوز

USE فركتوز 

 لَقاحات

RT بكتريا 
RT تلقيح 

RT فطور 

RT فيروسات 
RT مستضدات 

RT مناعة 

 لمعان

*BT1 خواص ضوئية 
RT سطوع 

RT مدى الرؤية 

 لمعان الحزمة

RT تآثرات 
RT تبريد باإللكترونات 

RT حزم متصادمة 

 لَْمعيّ 

USE فينوباربيتال 

 لمفَ 

*BT1 سوائل الجسم 

RT جهاز لمفي 

 لمفوكينات

INIS: 1999-09-08; ETDE: 1981-01-09 

UF أنترلوكينات 

UF سيتوكينات 
*BT1 عوامل اإلنماء 

NT1 أنترفيرون 

RT خاليا لمفاوية 
RT مة  متّمِ

RT مناعة 

 لندان

INIS: 1976-05-07; ETDE: 1976-08-04 

UF سداسي كلوريد غاما البنزن 

UF غاما سداسي كلوروالهكسان 
*BT1 مبيدات حشرية 

*BT1 هدروكربونات حلقية أليفاتية مكلورة 

 لهب

SF كرات نارية 
NT1 طريقة فرنوي 

NT1 لهب صفيحية 

RT إشعال 
RT إطفاء اللهب 

RT احتراق 

RT اشتعال مرتد 
RT انتشار اللهب 

RT دَْسغ 

RT منع 
RT نقطة الركود 

 لهب صفيحية

2007-01-08 

BT1 لهب 
RT جريان صفيحي 

 لواقح

INIS: 1993-07-20; ETDE: 1976-02-20 
BT1 أجنة 

RT إخصاب 

RT أعراس 
RT تكاثر 

RT تكّون فردي 

 لوامس

*BT1 بلورات وحيدة 



 لوبيا 614 174لوتيسيوم 

 

 

 لوبيا

INIS: 1992-05-05; ETDE: 1993-01-20 
UF نباتات اللوبيا 

UF نباتات اللوبيا 

*BT1 قَْرنيّات 
RT لوبيا 

 لوبيا

INIS: 1981-08-06; ETDE: 1981-09-22 

BT1 بذور 
*BT1 فاصولياء 

RT )فاسيولس )جنس الفاصولياء 

RT لوبيا 

 160لوتسيوم 

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1980-01-24 

*BT1 ومنظائر اللوتيسي 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 167لوتسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اللوتيسيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 181لوتسيوم 

INIS: 1982-06-09; ETDE: 1982-07-08 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اللوتيسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 لوتيسيوم

*BT1 أتربة نادرة 

 150لوتيسيوم 

2007-02-15 

*BT1 نظائر اللوتيسيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 151لوتيسيوم 

INIS: 1983-09-05; ETDE: 1982-07-27 
*BT1 نظائر اللوتيسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 152لوتيسيوم 

INIS: 1988-10-10; ETDE: 1987-11-24 

*BT1 نظائر اللوتيسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 153لوتيسيوم 

INIS: 1986-05-05; ETDE: 1986-07-03 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اللوتيسيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 ة النادرةنوى األترب 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 154لوتيسيوم 

1984-11-30 
*BT1 نظائر اللوتيسيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 155لوتيسيوم 

INIS: 1976-01-27; ETDE: 1975-09-12 

*BT1 نظائر اللوتيسيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 156لوتيسيوم 

INIS: 1976-11-08; ETDE: 1976-09-14 
*BT1 نظائر اللوتيسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 157لوتيسيوم 

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1978-07-06 

*BT1 نظائر اللوتيسيوم 
*BT1 ئر مشعة ذات األسر اإللكترونينظا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 158لوتيسيوم 

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1980-01-24 
*BT1 نظائر اللوتيسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 159لوتيسيوم 

INIS: 1980-12-01; ETDE: 1981-01-09 

*BT1 نظائر اللوتيسيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 161لوتيسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اللوتيسيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 رها دقائقنظائر مشعة عم 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 162لوتيسيوم 

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-04-19 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اللوتيسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 163لوتيسيوم 

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1980-01-24 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اللوتيسيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 164لوتيسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اللوتيسيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 165لوتيسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اللوتيسيوم 

*BT1 ر مشعة ذات األسر اإللكترونينظائ 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 166لوتيسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اللوتيسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 بة النادرةنوى األتر 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 168لوتيسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اللوتيسيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 169لوتيسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر اللوتيسيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 170لوتيسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر اللوتيسيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1 فردية -فردية  نوى 

 171لوتيسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر اللوتيسيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 172لوتيسيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر اللوتيسيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 173لوتيسيوم 

*BT1 نظائر اللوتيسيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 174لوتيسيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اللوتيسيوم 
*BT1 نتقال متماكبنظائر ا 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 



 175لوتيسيوم  615 لوزتان

 

 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 175لوتيسيوم 

*BT1 نظائر اللوتيسيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 176لوتيسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر اللوتيسيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 177لوتيسيوم 

*BT1  المشعةناقص   -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اللوتيسيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 178لوتيسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اللوتيسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 179لوتيسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اللوتيسيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 180لوتيسيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اللوتيسيوم 
*BT1 ر مشعة عمرها دقائقنظائ 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 182لوتيسيوم 

1982-06-09 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اللوتيسيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 183لوتيسيوم 

1983-03-14 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اللوتيسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 184لوتيسيوم 

INIS: 1988-03-08; ETDE: 1988-04-07 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اللوتيسيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 187لوتيسيوم 

INIS: 1992-09-22; ETDE: 1982-06-07 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اللوتيسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 تربة النادرةنوى األ 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 لوح بالزمي

1999-04-28 

*BT1 غالف مغنطيسي أرضي 

RT ذيل في الغالف المغنطيسي 

 لوحات

INIS: 1999-05-26; ETDE: 1985-04-09 

RT تعدين تحت أرضي 

RT جدران 

 لوحات زيتية

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-04-26 

USE أشياء ثقافية 

 لوحات شمسية ذات ديودات حرارية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-18 

*BT1 مسخنات ماء شمسية سلبية 

*BT1 منظومات تدفئة شمسية سلبية 
RT خزن حراري 

RT عات شمسية  مجّمِ

 لوحات عزل خالية

2006-05-12 
USE عزل حراري 

USE مجال الضغط باسكال 

 لودو شنيكيت

2000-04-12 

*BT1 فلزات التوريوم 

*BT1 معادن اليورانيوم 
*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد التوريوم 

RT أكاسيد التيتانيوم 
RT أكاسيد اليورانيوم 

 لورنسيوم

*BT1 أكتينيدات 

*BT1 عناصر ما بعد البلوتونيوم 

 251لورنسيوم 

2007-11-13 

*BT1 نظائر اللورنسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 252لورنسيوم 

2002-01-11 

*BT1 نظائر اللورنسيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 253لورنسيوم 

INIS: 1986-06-09; ETDE: 1988-12-05 

*BT1 نظائر اللورنسيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 254لورنسيوم 

INIS: 1986-06-09; ETDE: 1988-12-05 

*BT1 نظائر اللورنسيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 255لورنسيوم 

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1976-04-19 

*BT1 نظائر اللورنسيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 256لورنسيوم 

*BT1 نظائر اللورنسيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 257لورنسيوم 

*BT1 نظائر اللورنسيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 258لورنسيوم 

INIS: 1986-06-09; ETDE: 1976-04-19 
*BT1 نظائر اللورنسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 لفانظائر مشعة من اضمحالل أ 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 259لورنسيوم 

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1976-11-01 
*BT1 نظائر اللورنسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 260لورنسيوم 

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1985-06-26 
*BT1 نظائر اللورنسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 261لورنسيوم 

INIS: 1987-02-25; ETDE: 1987-04-10 

*BT1 نظائر اللورنسيوم 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  يةفرد -نوى زوجية 

 262لورنسيوم 

INIS: 1987-02-25; ETDE: 1987-04-10 

*BT1 نظائر اللورنسيوم 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 263لورنسيوم 

INIS: 1987-02-25; ETDE: 1987-05-01 
*BT1 نظائر اللورنسيوم 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 264لورنسيوم 

2007-11-13 

*BT1 نظائر اللورنسيوم 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 265لورنسيوم 

2007-11-13 

*BT1 نظائر اللورنسيوم 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 266لورنسيوم 

2007-11-13 

*BT1 نظائر اللورنسيوم 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 لوزتان

USE بلعوم 
USE جهاز لمفي 



 لوس أالموس 616 6ليتيوم 

 

 

 لوس أالموس

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1979-03-05 
BT1 مناطق المدينة 

*BT1 نيومكسيكو 

 لوس أنجلس

1992-07-21 
*BT1 كاليفورنيا 

BT1 مناطق المدينة 

 لوسوتو

BT1 أفريقيا 
BT1 بلدان نامية 

 لوسيت

*BT1 بالستيك 
*BT1 متعدد األكريالتات 

RT  بولي ميتيل ميتا أكريليت إتيل ماليميد-n 

 لوسيفراز

*BT1 آزات األكسدة 

 لوسيفرين

*BT1 ألبومينات 

 لوسين

UF ألفا-حمض أمينو ايزوالكابروئيك 
*BT1 حموض أمينية 

 ضمحالل الحراريلوغاريتم زمن اال

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-27 

USE  نترون -تسجيل غاما 

 لوغول

UF محلول لوغول 

RT غليسرول 

RT يود 

RT يوديدات البوتاسيوم 

 لوفوزيرو

2000-04-12 
*BT1 االتحاد الروسي 

 لوفوزيريت

2000-04-12 

*BT1 معادن السيليكيت 
RT سليكات الزركونيوم 

RT سليكات الصوديوم 

 لوكسمبورغ

1995-04-03 
*BT1 أوروبا الغربية 

BT1 بلدان متطورة 

RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 

تين  لوكوسِّ

2000-04-12 

SEE تشّكل الدم 
SEE كريات بيضاء 

 لوكوفورين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-11 

USE عملية سيتروفورم 

 لولبية

BT1 خواص الجسيمات 

RT اندفاع زاوي 

RT بينس 
RT يدوانية 

 لومونتيت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-12-22 
*BT1 زيوليتات 

 لومينول

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-01-21 

UF 5-الفناالزين-1،4-ثنائي-2،3-أمينو 
*BT1 أمينات 

*BT1 فتاالزينات 

RT تألق كيميائي 
RT كيتونات 

 لون

BT1 ية  خواص حّسِ

*BT1 خواص ضوئية 

RT تلّون كهربائي 
RT لَونانية 

 لَونانية

NT1 لونانية مغنطيسية دائرية 

RT خواص ضوئية 
RT لون 

 لونانية مغنطيسية دائرية

INIS: 1994-06-27; ETDE: 1981-07-18 

BT1 لَونانية 
RT تحليل كيميائي بنيوي 

 لونغ أيلند ساوند )اسم مكان(

INIS: 1992-04-08; ETDE: 1981-03-17 
*BT1 طلنطيالمحيط األ 

*BT1 مصبات األنهار 

RT كونكتيكوت 

RT منعطف وسط األطلنطي 

RT نيويورك 

 لويزيانا

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 
RT غولف كوست في الواليات المتحدة 

RT نهر الميسيسيبي 

 األلدهيد-ليارات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-12 
*BT1  ليازات كربون -كربون 

 ليازات

*BT1 أنزيمات 
NT1 سيكالزات 

NT1  ليازات كربون -كربون 

NT2 ألدوالزات 
NT2 األلدهيد-ليارات 

NT2 ليازات الكربوكسي 

NT3 آز الكربوكسيل 
NT3 آز ريبولوز ثنائي فسفات الكربوكسيل 

NT3 آزات نازعة للكربوكسيل 

NT1  الكربون -ليازات األكسجين 
NT2 آز الهالورونيد 

NT2 ليازات الهدروجين 

NT3 أنهيدراز الكربونيك 
NT1 متالّزات الدنا 

RT ألدهيدات 

RT كربكسلة 
RT نزع الكربوكسيل 

 الكربون -ليازات األكسجين 

INIS: 1986-12-03; ETDE: 1981-01-30 

UF  متعددة السكريدات -آزات 
*BT1 ليازات 

NT1 آز الهالورونيد 

NT1 ليازات الهدروجين 
NT2 أنهيدراز الكربونيك 

 ليازات الكربوكسي

INIS: 1993-08-03; ETDE: 1981-01-30 
*BT1  ليازات كربون -كربون 

NT1 آز الكربوكسيل 

NT1 آز ريبولوز ثنائي فسفات الكربوكسيل 
NT1 آزات نازعة للكربوكسيل 

 ليازات الهدروجين

INIS: 1986-12-03; ETDE: 1981-01-12 

*BT1  الكربون -ليازات األكسجين 
NT1  الكربونيكأنهيدراز 

 ليباز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-12 

USE ليبازات 

 ليبازات

UF ليباز 

*BT1 آزات استر الكربوكسيل 

 ليبتينيت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1987-07-24 

USE إكسينيت 

 ليبرينات

INIS: 1983-02-03; ETDE: 1983-03-07 
UF رة  عوامل محّرِ

UF رة  هرمونات محّرِ

*BT1 هرمونات نخامية 
NT1 ر للهرمون الُملَوتن  هرمون محّرِ

 ليبو متعدد السكريدات

*BT1 شحميات 

*BT1 متعدد السكريدات 

 ليبيا

1997-01-06 

USE الجماهرية العربية الليبية 

 ليبيجيت

1996-06-28 

USE فلزات كربوناتية 

USE معادن اليورانيوم 

 ليبيدات بروتينية

USE بروتينات شحمية 

 ليبيدول

*BT1 مركبات يود عضوية 

*BT1 نفوط 
BT1 وسائط التباين 

 ليبيريا

BT1 أفريقيا 
BT1 بلدان نامية 

 ليتوانيا

INIS: 1997-08-20; ETDE: 1993-01-28 

SF اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية 
SF اتحاد الجمهوريات السوفييتية االشتراكية 

SF االتحاد السوفييتي 

*BT1 أوروبا الشرقية 

 ليتولوجيا

1993-03-23 

*BT1 علم الصخور 

RT صخور 

 ليتيوم

*BT1 معادن قلوية 

 10ليتيوم 

*BT1 نظائر الليتيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 13ليتيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الليتيوم 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1 فردية -ى زوجية نو 

 3ليتيوم 

*BT1 نظائر الليتيوم 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 4ليتيوم 

*BT1 نظائر الليتيوم 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 5ليتيوم 

*BT1 نظائر الليتيوم 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 6ليتيوم 

*BT1 نظائر الليتيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

RT  6تفاعالت ليتيوم 
RT  6حزم ليتيوم 



 ً  8ليتيوم  617 ليزرات مضخوخة نوويا

 

 

 8ليتيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الليتيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

RT  8حزم ليثيوم 

 9ليتيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الليتيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 11ليتيوم

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الليتيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

RT  11حزم ليثيوم 

 12ليتيوم

1992-09-22 
*BT1 نظائر الليتيوم 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 7ليتيوم

*BT1 نظائر الليتيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

RT  7تفاعالت ليتيوم 

RT  7حزم ليتيوم 

  بنُموفيالليجيونِّالّ 

INIS: 1993-07-15; ETDE: 1983-06-20 

*BT1 بكتريا 
RT أمراض جرثومية 

RT أمراض رّضع خمجية 

RT منظومات تبريد 

 ليجيونيلّة أنيسة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-05-31 

*BT1 بكتريا 

RT أمراض جرثومية 
RT أمراض رّضع خمجية 

 ليدار )رادار ضوئي(

INIS: 1992-04-13; ETDE: 1979-01-30 

USE رادار ضوئي 

 ليرمونتوفيت

1996-06-28 

USE فلزات الفسفات 
USE معادن اليورانيوم 

 ليزر اليود

1995-07-21 

*BT1 ليزرات غازية 

 ليزرات

1999-02-22 

UF ليزرات البيتاواط 

SF أجهزة االصدار المحثوث 
NT1  ليزرات أشعة- x 

NT1 ليزرات اإللكترونات الحرة 

NT1 ات الحالة الصلبةليزر 
NT2 لبزرات الياقوت 

NT2 ليزرات النيوديميوم 

NT2 ليزرات شبه موصلة 

NT2 ليزرات صلبة مضخوخة بالديودات 

NT1 ليزرات حلقية 
NT1 ليزرات سائلة 

NT2 ليزرات صباغية 

NT1 ليزرات غازية 
NT2 ليزر اليود 

NT2 ليزرات أحادي أكسيد الكربون 

NT2 ليزرات إكسايمر 
NT3 ليزرات فلوريد الكريبتون 

NT3 ليزرات كلوريد الكريبتون 

NT2 ليزرات األبخرة المعدنية 
NT2  كزينون -ليزرات الهليوم 

NT2  نيون -ليزرات الهليوم 

NT2 ليزرات ثنائي أكسيد الكربون 
NT2 ليزرات دينامية غازية 

NT1 ليزرات كيميائية 

RT أسلحة ليزرية 
RT إشعاع ليزري 

RT إصدار محثوث 

RT إلكترونيات كمومية 
RT اصطفاء النمط 

RT انتقاء التواتر 

RT بصريات كمومية 
RT تبديل الجودة 

RT تجاويف ليزرية 

RT تحكم باألنماط 
RT رادار ضوئي 

RT ضخ الحزمة اإللكترونية 

RT ضخ كهربائي 
RT ضخ نووي 

RT ضّخ ضوئي 

RT عمليات متعددة الفوتونات 
RT )غيزرات )ليزرات غاما 

RT فصل النظائر بالليزر 

RT فل النمط َِ  َق
RT مرايا ليزرية 

RT مصادر مشعة 

RT مقاييس دوبلر الليزرية لقياس سرعة الريح 
RT منابع الضوء 

RT مواد ليزرية 

RT ميزرات 

 ليزرات أحادي أكسيد الكربون

*BT1 ليزرات غازية 

 X -ليزرات أشعة 

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1978-03-08 
UF  ريزرات- x 

BT1 ليزرات 

 ليزرات أشعة غاما

INIS: 1981-04-03; ETDE: 1978-03-08 
USE )غيزرات )ليزرات غاما 

 ليزرات أشعة غاما

INIS: 1981-04-03; ETDE: 1978-03-08 

USE )غيزرات )ليزرات غاما 

 ليزرات إكسايمر

INIS: 1997-06-17; ETDE: 1984-05-08 

*BT1 ليزرات غازية 
NT1 يبتونليزرات فلوريد الكر 

NT1 ليزرات كلوريد الكريبتون 

 ليزرات األبخرة المعدنية

INIS: 1992-08-18; ETDE: 1981-08-21 
UF ليزرات بخار النحاس 

*BT1 ليزرات غازية 

 ليزرات اإللكترونات الحرة

INIS: 1981-04-03; ETDE: 1979-01-30 
BT1 ليزرات 

 ليزرات البيتاواط

INIS: 2003-08-15; ETDE: 2002-10-02 
USE ليزرات 

USE مجال االستطاعة بيتاواط 

 ليزرات الحالة الصلبة

1997-06-05 
BT1 ليزرات 

NT1 لبزرات الياقوت 

NT1 ليزرات النيوديميوم 
NT1 ليزرات شبه موصلة 

NT1 ليزرات صلبة مضخوخة بالديودات 

RT منشأة اإلشعال الوطنية في الواليات المتحدة 

 ليزرات النيوديميوم

*BT1 ليزرات الحالة الصلبة 

RT  منشأةgdl 

RT  منشأةgekko 

RT  منشأةnova 

RT  منشأةnovette 
RT  منشأةoctal 82 

RT  منشأةomega 

RT  منشأةtrident 
RT  منشأةvulcan 

RT منشأة شيفا 

RT منشأة فيبوس 

 كزينون -ليزرات الهليوم 

INIS: 1992-08-11; ETDE: 1980-05-06 

*BT1 ليزرات غازية 

 نيون -ليزرات الهليوم 

INIS: 1976-05-05; ETDE: 1976-06-07 
*BT1 ليزرات غازية 

 ليزرات بخار النحاس

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1984-05-10 

USE ليزرات األبخرة المعدنية 

 ليزرات ثنائي أكسيد الكربون

*BT1 ليزرات غازية 

RT  منشأةantares 
RT منشأة هليوس 

 ليزرات حلقية

INIS: 1992-08-18; ETDE: 1982-06-07 

BT1 ليزرات 

 ليزرات دينامية غازية

INIS: 1992-08-11; ETDE: 1981-08-21 

*BT1 ليزرات غازية 

 ليزرات سائلة

INIS: 1999-08-16; ETDE: 1977-05-07 

BT1 ليزرات 

NT1 ليزرات صباغية 

 ليزرات شبه موصلة

BT1 أجهزة شبه موصلة 

*BT1 ليزرات الحالة الصلبة 

 ليزرات صباغية

1999-08-16 

*BT1 ليزرات سائلة 

RT ليزرات كيميائية 

 ليزرات صلبة مضخوخة بالديودات

INIS: 1996-04-17; ETDE: 1997-05-08 

*BT1 ليزرات الحالة الصلبة 

RT  أجهزةicf 

 ليزرات غازية

1995-07-21 

BT1 ليزرات 

NT1 ليزر اليود 
NT1 ليزرات أحادي أكسيد الكربون 

NT1 إكسايمر ليزرات 

NT2 ليزرات فلوريد الكريبتون 
NT2 ليزرات كلوريد الكريبتون 

NT1 ليزرات األبخرة المعدنية 

NT1  كزينون -ليزرات الهليوم 
NT1  نيون -ليزرات الهليوم 

NT1 ليزرات ثنائي أكسيد الكربون 

NT1 ليزرات دينامية غازية 

 ليزرات فلوريد الكريبتون

INIS: 1986-01-21; ETDE: 1984-08-06 

*BT1 ليزرات إكسايمر 
RT منشأة أورورا 

 ليزرات كلوريد الكريبتون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-08-20 

*BT1 ليزرات إكسايمر 

 ليزرات كيميائية

BT1 ليزرات 

RT ليزرات صباغية 

 ليزرات مضخوخة نوويا  

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-04-17 

USE ضخ نووي 



 ليزرترونات 618 مؤثرات التبديل في جبر التيارات

 

 

 ليزرترونات

INIS: 1986-05-23; ETDE: 1986-11-14 
*BT1 أنابيب األمواج المكروية 

RT منابع التغذية الكهربائية 

RT منظومات تواتر راديوي 

 ليزوزيم

*BT1  هدروالزاتo- غليكوزيل 

RT بروتينات مخاطية 

RT متعدد السكريدات 

 ليزين

UF حمض ثنائي أمينو الكابروئيك 

*BT1 حموض أمينية 

 ليستينات

INIS: 1999-07-20; ETDE: 1981-10-24 

NT1 ( كونكانفالينa) 

RT أضداد 

RT  المستضد -تفاعالت الضد 

RT مستضدات 

 ليغازات

UF آزات الربط 
*BT1 أنزيمات 

RT اصطناع حيوي 

RT )مربوطات )لواجن 
RT معقدات 

 ليغروان )إيتر البترول(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-12-16 
UF أثير النفط 

UF بنزين 

BT1 منتجات نفطية 
*BT1 نفتا 

 ليغنيت

SF فحم حجري رخو 

*BT1 فحم بني، ليغنيت 
RT فحم حجري شبه حّمري 

 ليغنين

*BT1 متعدد السكريدات 

RT إزالة اللّغننة 
RT خشب 

RT زيالنات 

RT سلّولوز نصفي 
RT غليكوزيدات 

RT كتلة حيوية 

RT لحاء 
RT )متعدد االستال )راتنجات األستال 

 ليفرموريوم

2013-06-05 

استعمل لهذا  116العنصر   2017قبل آذار / مارس 
 العنصر.

UF 116بعد البولونيوم، العنصر 
UF  116عنصر 

UF  (116يونينهكسيوم )العنصر 

*BT1 عناصر ما بعد األكتنيد 

 290ليفرموريوم 

2014-03-28 

استعمل لهذا  290 116العنصر    2017قبل أذار / مارس 
 المفهوم.
UF  116 290عنصر 

*BT1 نظائر الليفرموريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 291ليفرموريوم 

2014-03-28 

استعمل لهذا  291 116العنصر    2017قبل أذار / مارس 
 المفهوم.

UF  116 291عنصر 

*BT1 نظائر الليفرموريوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 292ليفرموريوم 

2014-03-28 
استعمل لهذا  292 116العنصر    2017قبل أذار / مارس 

 المفهوم.

UF  116 292عنصر 
*BT1 نظائر الليفرموريوم 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 293ليفرموريوم 

2014-03-28 

استعمل لهذا  293 116العنصر    2017قبل أذار / مارس 
 المفهوم.

UF  116 293عنصر 

*BT1 نظائر الليفرموريوم 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 لَْيفَلة

SF تجفيف بالتجميد 

RT تجفيف 
RT تجّمد 

 ليفين

*BT1 بروتينات َصلبة 

*BT1 عوامل تخثّر الدم 

 ليليم

*BT1 ليليوبسيدا 

 ليليوبسيدا

INIS: 1996-07-08; ETDE: 1988-12-20 
UF إِطرليوم 

UF وحيدات الفلقة 

*BT1 نباتات َمْغنَوليًّة 
NT1 بصل 

NT2 بصل 

NT1 ترايسدكانسيا 
NT1 ثوم 

NT1 حنطة سوداء 

NT1 زركون مائي 
NT1 صبر 

NT1 ليليم 

NT1 نباتات الكاتل 
NT1 نباتات الموز 

NT1 نجيلّيات 

NT2 حبوب 
NT3 أَُرز 

NT3 دُْخن 

NT3 ذرة 
NT3 )سورغم )جنس الذرة البيضاء 

NT3 شعير 

NT3 شوفان 
NT3 شيلم 

NT3 قمح 

NT2 خيزران 
NT2 دُُخن عصوي 

NT2 نباتات القصب 

NT3 قصب السكر 
NT1 نخيل الزيت 

NT1 نخيل جوز الهند 

 ليمون

*BT1 ثِمار 
RT حمضيات 

 ليمونات

UF سترات الصوديوم 
BT1 أمالح حمض الكربوكسيل 

RT إسترات حمض الليمون 

 ليمونيت

*BT1 أركزة حديدية 
*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد الحديد 

RT غوتيت 
RT هيماتيت 

 ليندوشيت

2000-04-12 
*BT1 فلزات التوريوم 

*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد التوريوم 
RT أكاسيد النيوبيوم 

 لينوترونات

2000-04-12 

USE مسّرعات دورية 

 لينيت

2000-04-12 

*BT1 سبائك األلمنيوم القاعدية 
*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك الزنك 

*BT1 سبائك النحاس 

 لينين )سفينة نووية(

USE السفينة النووية لينين 

 ليونيد بريجنييف )سفينة نووية(

INIS: 1984-08-27; ETDE: 1994-08-10 

USE السفينة النووية ليونيد بريجينيف 

 مؤاكلة

INIS: 1984-12-04; ETDE: 1980-01-15 

USE تكافل 

 مآبر

USE سداة 

 مؤتمرات

USE اجتماعات 

 مؤثر البالس

USE البالسي 

 مؤثرات )رياضياتية(

USE مؤشرات رياضياتية 

 مؤثرات )كمومية(

USE مؤثرات كمومية 

 مؤثرات )نظرية الحقل الكومية(

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-17 

USE مؤثرات كمومية 

 مؤثرات اإلحداث

*BT1 مؤثرات كمومية 

RT تكميم ثاني 

RT حاالت خالء 

 مؤثرات اإلسقاط

BT1 مؤشرات رياضياتية 

RT دوال موجية 

RT مخطط صفيف اقتراني 
RT ميكانيك كمومي 

 مؤثرات اإلفناء

UF حاالت مترابطة 

*BT1 مؤثرات كمومية 
RT تكميم ثاني 

RT حاالت خالء 

 مؤثرات االندفاع الخطي

*BT1 مؤثرات كمومية 

RT اندفاع خطي 

 مؤثرات االندفاع الزاوي

*BT1 مؤثرات كمومية 
NT1 مؤثرات االندفاع المداري 

NT1 مؤثرات باولي السبينية 

RT اندفاع زاوي 

 مؤثرات االندفاع المداري

*BT1 مؤثرات االندفاع الزاوي 

 مؤثرات التبديل في جبر التيارات

*BT1 مبادالت 
NT1 حدود سيغما 

RT تيارات جبرية 

RT جبر التيارات 
RT حدود شفينغر 



 مؤثرات الحقل 619 ماء

 

 

 مؤثرات الحقل

*BT1 مؤثرات كمومية 
RT حاالت خالء 

RT نظرية الحقول الكمومية 

 مؤثرات الطاقة

USE هاملتونيات 

 مؤثرات الموضع

*BT1 مؤثرات كمومية 

RT إحداثيات 

 مؤثرات باولي السبينية

UF مصفوفات باولي 

*BT1 مؤثرات االندفاع الزاوي 

RT سبين 

 مؤثرات ديراك

UF مصفوفات ديراك 

*BT1 مؤثرات كمومية 

RT إلكترديناميك كمومي 
RT معادلة ديراك 

 مؤثرات فائقة

BT1 مؤشرات رياضياتية 

RT سبينورات 

 مؤثرات كازيمير

BT1 رات رياضياتيةمؤش 

RT زمر التناظر 

 مؤثرات كمومية

UF )مؤثرات )كمومية 

UF )مؤثرات )نظرية الحقل الكومية 

BT1 مؤشرات رياضياتية 
NT1 تحويل موشينسكي 

NT1 مؤثرات اإلحداث 

NT1 مؤثرات اإلفناء 
NT1 مؤثرات االندفاع الخطي 

NT1 مؤثرات االندفاع الزاوي 

NT2 مؤثرات االندفاع المداري 
NT2 مؤثرات باولي السبينية 

NT1 مؤثرات الحقل 

NT1 مؤثرات الموضع 
NT1 مؤثرات ديراك 

NT1 مبادالت 

NT2 مؤثرات التبديل في جبر التيارات 
NT3 حدود سيغما 

NT1 هاملتونيات 

RT استكمام 
RT تكثف الغلوونات 

RT تكثف الكواركات 

RT تمدد بوزوني 
RT توسع نتاج المشغَّل 

RT حاالت كمومية 

 مؤثرات هاملتون

USE هاملتونيات 

 مؤثرات هرميتية

BT1 مؤشرات رياضياتية 

 مؤجرات

1992-03-30 
BT1 عقود 

RT تأجير األرض 

 مؤسسات إعارة

INIS: 1993-02-18; ETDE: 1981-06-17 

NT1 البنك الدولي 

RT اقتصاد 
RT تمويل 

 مؤسسات التنظيف

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-27 

USE أبنية 
USE َغسل 

USE مالبس 

 مؤسسات حكومية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-24 
USE مؤسسات عامة 

 مؤسسات عامة

INIS: 1992-04-02; ETDE: 1979-07-24 
UF شركات عامة 

UF مؤسسات حكومية 

UF مشاريع وطنية 
SF أنظمة النقل العام 

SF نقل عام 

RT سياسات حكومية 
RT ملكية 

 مؤسسات مشتركة

INIS: 1992-01-16; ETDE: 1978-11-14 

BT1 تعاون 
RT صناعة 

RT مسؤوليات 

RT مظاهر قانونية 

 مؤسسة البحوث النووي في وايت شل

USE مؤسسة البحوث النووية في وايت شل 

 مؤسسة البحوث النووية في وايت شل

UF مؤسسة البحوث النووي في وايت شل 
*BT1 شركة الطاقة الذرية الكندية المحدودة 

 مؤسسة العلوم الوطنية

*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

 مؤسسة الكهرباء النووية االرجنتينية

2009-03-30 

USE  مؤسسة الكهرباء النووية االرجنتينية، بوينس

 ايرس، االرجنتين

 مؤسسة الكهرباء النووية االرجنتينية )االرجنتين(

2009-03-30 

USE ة، بوينس مؤسسة الكهرباء النووية االرجنتيني

 ايرس، االرجنتين

مؤسسة الكهرباء النووية االرجنتينية، بوينس ايرس، 

 االرجنتين

2009-03-30 
مؤسسة الكهرباء النووية االرجنتينية، بوينس ايرس، 

 االرجنتين
UF مؤسسة الكهرباء النووية االرجنتينية 

UF )مؤسسة الكهرباء النووية االرجنتينية )االرجنتين 

*BT1 تينيةمنظمات أرجن 

 risoeمؤسسة بحوث 

INIS: 1977-03-14; ETDE: 2002-05-03 

USE  مؤسسة بحوثrisoe 

 RISOEمؤسسة بحوث 

INIS: 1977-03-14; ETDE: 1977-06-03 
UF  مؤسسة بحوثrisoe 

*BT1  مخبرrisoe الوطني 

 مؤسسة بحوث الطاقة الذرية

USE المركز اإلنكليزي للطاقة الذرية 

 pile-2مؤسسة مشتركة للمفاعل التجريبي 

2000-04-12 

USE  مفاعلjeep-2 

 مؤسَّسات طبيّة

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1979-09-26 

UF مراكز طبيّة 

NT1 مستشفيات 
RT أبنية 

RT خدمات صحية 

RT صحة عامة 

 مؤشرات )مشعرات(

1996-10-23 

UF أحمر التولولن 

UF أحمر حيادي 

UF أحمر كونغو 

UF وغالسينإير 
SF كيمياويات 

NT1 أحمر المتيل 

NT1 أخضر اإلندوسيانين 
NT1 أزرق متيل التيمول 

NT1 إيوزين 

NT1 برتقالي الكزيلين 
NT1 برتقالي المتيل 

NT1 بروموسلفوفتالئين 

NT1 بنفسجي الكاتيكول الناري 
NT1 روز بنغال 

NT1 فنول فتالئين 

 مؤشرات السرعة

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1975-08-19 
USE مقاييس السرعة 

 مؤشرات المستوى

BT1 وسائل القياس 

RT معايير إشعاعية 

 مؤشرات الموضع

USE مقاييس االنزياح 

 مؤشرات الوزن

BT1 وسائل القياس 
NT1 موازين 

NT2 موازين مكروية 

RT مقاييس الكثافة 
RT وزن 

 مؤشرات رياضياتية

UF )مؤثرات )رياضياتية 

NT1 البالسي 
NT1 مؤثرات اإلسقاط 

NT1 مؤثرات فائقة 

NT1 مؤثرات كازيمير 
NT1 مؤثرات كمومية 

NT2 تحويل موشينسكي 

NT2 مؤثرات اإلحداث 
NT2 مؤثرات اإلفناء 

NT2 مؤثرات االندفاع الخطي 

NT2 مؤثرات االندفاع الزاوي 
NT3 مؤثرات االندفاع المداري 

NT3 مؤثرات باولي السبينية 

NT2 مؤثرات الحقل 
NT2 مؤثرات الموضع 

NT2 مؤثرات ديراك 
NT2 مبادالت 

NT3 مؤثرات التبديل في جبر التيارات 

NT4 حدود سيغما 
NT2 هاملتونيات 

NT1 مؤثرات هرميتية 

RT تحليل تواتر رقمي 
RT رياضيات 

RT طريقة مصفوفة االنتقال 

RT عالقات التبديل 
RT قيم ذاتية 

RT متجهات ذاتية 

RT مصفوفة الكثافة 
RT ميكانيك كمومي 

 مؤكسدات

INIS: 1983-02-04; ETDE: 1977-01-10 

USE مؤكسدات 

 مؤكسدات

INIS: 1983-02-04; ETDE: 1977-01-10 

UF عمائل مؤكسدة 

UF مؤكسدات 
RT أكسدة 

RT مضادات التأكسد 

 مؤكسدات كيميائية ضوئية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-02-19 

RT ضباب دخاني 

RT كيمياء ضوئية 

 ما قبل الهزات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-05 

RT زالزل 

RT هزات الحقة 

 ماء

1996-06-19 

UF مبّرد مائي 

UF ئ مائي  مهدِّ
UF هدروكسيدات الهدروجين 

UF هدريدات األكسجين 

BT1 مركبات أوكسجينية 



 ماء البحر 620 مادة غير محسوبة لـ

 

 

BT1 مركبات الهدروجين 

NT1 أكاسيد التريتيوم 
NT1 ماء البحر 

NT1 ماء ثقيل 

NT1  ّماء حار 
NT1 ماء عذب 

NT1 ماء مستهلك 

NT2 ماء قار الشيل 
NT1 مياه األمطار 

NT2 )هطل )مطري 

NT1 مياه التغذية 
NT1 مياه الشرب 

NT1 مياه جوفية 

NT2 ماء خاللي 
NT2 ماء مهلي 

RT أنظمة إعادة ارتباط 

RT اجتراف 
RT احتياجات مائية 

RT اعتراض 

RT بخار 
RT بوليمرات أليفة للماء 

RT تبريد 

RT تكليس 
RT جذور الهدرونيوم 

RT جليد 

RT جليد نصف ذائب 
RT جليديات 

RT حقوق المياه 

RT رطوبة 
RT ُسُحب 

RT علم االستشفاء بالحمامات 

RT عوامل إزالة المعدنة 
RT غالف مائي 

RT كيمياء الماء 

RT المائيات 

RT دات  مبّرِ

RT محاليل مائية 

RT مرشحات كهرمغنطيسية 
RT مصادر مائية 

RT منظومات تدفق كلية 

RT مهدئات 
RT مواد بيئية 

RT مياه سطحية 

RT نفايات سائلة 
RT هدرادات 

RT هالمات مائية 

RT ولوج  المياه 

 ماء البحر

*BT1 ماء 

RT أجاج 
RT إزالة الملوحة 

RT بحار 

RT تدرجات الملوحة 
RT حوامل مائية مالحة 

RT )فيوردات )ذراع بحري طويل 

RT ت األنهارمصبا 
RT ملوحة 

RT منشآت إزالة الملوحة 

RT منشآت تدرج الملوحة لتوليد الكهرباء 

 ماء التسّرب

INIS: 1985-10-23; ETDE: 2002-06-13 

USE ولوج  المياه 

 ماء التشكل

INIS: 1994-08-26; ETDE: 1976-11-17 

USE ماء خاللي 

 ماء تريتيومي

1996-06-19 
USE أكاسيد التريتيوم 

 ماء ثقيل

1996-06-19 

UF أكسيد الدوتوريوم 
UF مبّرد الماء الثقيل 

UF مركبات الديتوريوم 

UF مهدئ الماء الثقيل 
*BT1 ماء 

*BT1 مركبات الدوتوريوم 

RT عملية درجة حرارة مزدوجة 

RT دات  مبّرِ
RT منشآت استخالص التريتيوم 

RT منشآت الماء الثقيل 

RT مهدئات 

 يوم(ماء ثقيل )مركبات الترت

1996-06-19 

USE أكاسيد التريتيوم 

 ماء حارّ 

INIS: 2000-07-24; ETDE: 1978-10-23 
*BT1 ماء 

RT تدفئة مناطقية 

RT تسخين الماء 

 ماء حبيس

2000-04-12 

USE ماء خاللي 

 ماء خاللي

INIS: 1994-08-26; ETDE: 1976-08-04 

UF ماء التشكل 

UF ماء حبيس 
*BT1 مياه جوفية 

RT آبار الغاز الطبيعي 

RT آبار النفط 
RT أحجار رملية 

RT صخر الخزان 

RT ضغط مسامي 
RT موائع الخزانات 

 ماء شريب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-11 

USE مياه الشرب 

 ماء عذب

*BT1 ماء 

RT أنهار 
RT بحيرات 

RT خزانات المياه 

RT  ّري 
RT صف الدَّوارات 

RT علم المياه العذبة 

RT مصبات األنهار 
RT ِمنّوه  ذو الرأس السمين 

RT مياه الشرب 

 ماء قار الشيل

2000-04-12 
*BT1 ماء مستهلك 

 ماء مستهلك

1982-12-03 

UF ماء نفايات الشيل النفطي 

*BT1 ماء 

*BT1 نفايات سائلة 
NT1 ماء قار الشيل 

RT إعادة الحقن 

RT تعرية بالبخار 
RT تلوث المياه 

RT صرف 

RT صرف منجمي بالحمض 
RT معالجة المياه 

RT مفاعالت حيوية 

 ماء ملكي

RT حمض اآلزوت 
RT حمض الهدروكلوريك 

 ماء مهلي

2000-04-12 

*BT1 مياه جوفية 

 ماء نفايات الشيل النفطي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-25 

USE صخر الشيل النفطي 
USE ماء مستهلك 

 ماجورونات

2013-11-07 

*BT1 بوزونات غولدستون 

 مادة

NT1 مادة طيارة 
NT1 مادة عضوية 

NT2 ُخث 

NT2 كيروجن 
NT1 مادة كواركية 

NT1 مادة المضيئة 

NT1 مادة مضادة 
NT2 جسيمات مضادة 

NT3 باريونات مضادة 

NT4 نكليونات مضادة 
NT5 بروتونات مضادة 

NT5 نترونات مضادة 

NT4 هيبرونات مضادة 
NT5 جسيمات أوميغا مضادة 

NT5 جسيمات سيغما المضادة 

NT5 جسيمات كساي المضادة 
NT5 جسيمات المبدا المضادة 

NT3 كاؤونات مضادة 

NT4 كاؤونات مضادة معتدلة 
NT3 كواركات مضادة 

NT4  كواركات مضادةb 

NT4  كواركات مضادةc 
NT4  كواركات مضادةd 

NT4  كواركات مضادةs 

NT4  كواركات مضادةt 
NT4  كواركات مضادةu 

NT3 لبتونات مضادة 

NT4 بوزيترونات 
NT5 بوزيترونات كونية 

NT4 ميونات زائد 

NT4 نترينوهات مضادة 
NT5 نترينوهات مضادة إلكترونية 

NT5 نترينوهات مضادة ميونية 

NT3 ميزونات مضادة 

NT4 ميزونات مضادة شبه سلمية 

NT5  ميزوناتb المضادة المعتدلة 
NT5  ميزوناتd المضادة المعتدلة 

NT2 نوى مضادة 

NT3 بروتونات مضادة 
NT3 تريتونات مضادة 

NT3 ديترونات مضادة 

NT1 مادة نووية 
RT أمبيالزما 

RT علم الجريان 

RT كوسمولوجيا 

 مادة خفية

INIS: 1985-01-17; ETDE: 1985-03-12 

USE مادة المضيئة 

 مادة طيارة

INIS: 1986-05-26; ETDE: 1976-09-14 
UF مركبات فوك 

BT1 مادة 

RT تطايرية 
RT زيوت حرارية 

RT غازات حرارية 

RT فحم 
RT منع التفجير 

RT نواتج تحلل حراري 

 مادة عضوية

INIS: 1982-07-22; ETDE: 1980-10-27 

BT1 مادة 

NT1 ُخث 
NT1 كيروجن 

RT جيوكيمياء 

RT سعة تعديل الحمض 
RT مواد كربونية 

 مادة غير محسوبة لـ

UF مادة لم تدخل في الحساب 

RT إدارة المواد النووية 
RT توازن المادة 

RT ضمانات 

RT فروقات بين الشاحن والمستلم 
RT فقد 

RT محاسبة 

RT مخزونات 



 مادة غير مرئية 621 ماسخات

 

 

 مادة غير مرئية

INIS: 1985-01-17; ETDE: 2002-05-11 
USE مادة المضيئة 

 مادة غير مرصودة

INIS: 1985-01-17; ETDE: 2002-05-11 

USE مادة المضيئة 

 مادة كواركية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-09-15 

USE مادة كواركية 

 مادة كواركية

INIS: 1984-01-18; ETDE: 1983-09-15 

UF بحر الكواركات 

UF )بالزما )كوارك 
UF بالزما الكواركات 

UF بالزما الكواركات والغلوونات 

UF مادة كواركية 

BT1 مادة 

RT تآثرات الكواركات والغلوونات 

RT غلوونات 
RT كواركات 

RT مادة نووية 

RT نظرية األوتار 
RT نموذج الكواركات 

 مادة المضيئة

INIS: 1985-01-17; ETDE: 1985-03-12 

UF مادة خفية 
UF مادة غير مرئية 

UF مادة غير مرصودة 

BT1 مادة 
RT  .الجسيمات الضخمة ضعيفة التفاعل 

RT العالم 

RT فضاء بين المجري 

RT مجّرات 

RT نظرية النسبية العامة 

 مادة لم تدخل في الحساب

USE مادة غير محسوبة لـ 

 مادة مضادة

BT1 مادة 

NT1 جسيمات مضادة 
NT2 باريونات مضادة 

NT3 نكليونات مضادة 

NT4 بروتونات مضادة 
NT4 نترونات مضادة 

NT3 هيبرونات مضادة 

NT4 جسيمات أوميغا مضادة 
NT4 جسيمات سيغما المضادة 

NT4 جسيمات كساي المضادة 

NT4 جسيمات المبدا المضادة 

NT2 كاؤونات مضادة 

NT3 كاؤونات مضادة معتدلة 

NT2 كواركات مضادة 
NT3  كواركات مضادةb 

NT3  كواركات مضادةc 

NT3  كواركات مضادةd 
NT3  كواركات مضادةs 

NT3  كواركات مضادةt 

NT3  كواركات مضادةu 
NT2 لبتونات مضادة 

NT3 بوزيترونات 

NT4 بوزيترونات كونية 
NT3 ميونات زائد 

NT3 نترينوهات مضادة 
NT4 نترينوهات مضادة إلكترونية 

NT4 نترينوهات مضادة ميونية 

NT2 ميزونات مضادة 
NT3 ميزونات مضادة شبه سلمية 

NT4  ميزوناتb المضادة المعتدلة 

NT4  ميزوناتd المضادة المعتدلة 
NT1 نوى مضادة 

NT2 نات مضادةبروتو 

NT2 تريتونات مضادة 
NT2 ديترونات مضادة 

RT أمبيالزما 

 مادة نترونية

INIS: 1981-08-18; ETDE: 1981-09-22 
USE مادة نووية 

 مادة نووية

UF كثافة المادة النووية 

UF كثافة نووية 
UF مادة نترونية 

BT1 مادة 

RT  أحداث من نوعcentauro 
RT تكثيف البيونات 

RT مادة كواركية 

RT نجوم نترونية 
RT نموذج فاليكا 

RT نوى 

 مارتينيك

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1980-08-12 

*BT1 أنتيل الصغرى 

 (ceaماركولي )

USE هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في ماركول 

 مارلكس

2000-04-12 

USE متعدد االتيلينات 

 مارليت غضار مقسى

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-07-07 

USE حجر مارلي 

 ماريجوانا

INIS: 1991-12-16; ETDE: 1981-05-18 
USE ماريجوانا 

 ماريجوانا

INIS: 1991-12-16; ETDE: 1981-05-18 

UF ماريجوانا 
*BT1 أعشاب 

*BT1 صف المغنوليّات 

RT ُمْهِلسات 

 ماريلند

1997-06-17 

UF  موقعdouglas point 
*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

RT الشاطىء الشرقي في الواليات المتحدة 

RT حوض نهر بوتوماك 
RT خليج تشيزبيك 

RT نهر بوتوماك 

RT نهر سوسكنّا 

 مازوت

1992-01-09 

*BT1 قُطارات نفطية 

BT1 منتجات نفطية 
NT1 زيوت الوقود 

NT2 زيوت التدفئة 

NT2  ٍوقود متبق 
NT1 )كيروسين )كاز 

NT1 وقود ديزل 

 ماّزات

NT1 فحم نباتي 
NT1 كربون منشَّط 

NT1 ممتّزات حيوية 

NT1 مناخل جزيئية 
NT1 هالم السليكا 

RT إمتزاز كيميائي 

RT امتزاز 
RT تراب سليكاني أبيض أو أصفر أو رمادي فاتح 

RT خواص اشترابية 

RT عمليات حقن نشاف 

RT منظومات استعادة نّشافة 

 ماساتشوستس

1997-06-17 
*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

RT الشاطىء الشرقي في الواليات المتحدة 

RT حوض نهر كونكتيكوت 
RT خليج مين 

RT نهر كونكتيكوت 

 ماسحات )إلكترونية(

USE مسح إلكتروني 

 ماسحات )النظائر المشعَّة(

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 

USE ماسحات النظائر المشعة 

 ماسحات )حزم(

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 
USE ماسحات الحزمة 

 ماسحات )صورة(

USE ماسحات الصورة 

 ماسحات )ضوئية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 

USE تجهيزات ضوئية 

USE ماسحات الصورة 

 ماسحات الحزمة

UF )ماسحات )حزم 

*BT1 أجهزة مراقبة الحزمة 

RT بروفيالت الحزمة نبّاضات الحزمة 
RT موضع الحزمة 

 ماسحات الصورة

UF )ماسحات )صورة 
UF )ماسحات )ضوئية 

UF ماسحات ضوئية 

RT أفالم فوتوغرافية 
RT تجهيزات إلكترونية 

RT تصوير طبقي ُمَحْوسب 

RT تصوير مقطعي طبقي بروتوني ُمَحْوَسب 
RT تصوير مقطعي طبقي فوتوني ُمَحْوَسب 

RT تعرف األشكال 

RT ماسحات النظائر المشعة 
RT  إلى رقميمحّوالت 

RT مسارات الجسيمات 

RT مسح تََسْلُسلي 
RT معالجة البيانات 

RT معالجة الصورة 

 ماسحات النظائر المشعة

UF )ماسحات )النظائر المشعَّة 
RT أخيلة 

RT كاميرات بوزيترونية 

RT كاميرات غاما 
RT ماسحات الصورة 

RT مسح النظائر المشعة 

RT معالجة الصورة 
RT مكاشيف إشعاع 

 ماسحات بروتينية )في التصوير الطبقي(

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-04-26 

USE تصوير مقطعي طبقي بروتوني ُمَحْوَسب 

 ماسحات ضوئية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 

USE تجهيزات ضوئية 
USE ماسحات الصورة 

 ماسحات متعددة األطياف

INIS: 1998-10-13; ETDE: 1980-04-14 

BT1 سائل القياسو 
RT طيوف 

RT مطيافية 

 ماسخات

INIS: 1983-09-06; ETDE: 1980-08-25 

RT أترازين 

RT أجنة مكتملة 
RT إشعاعات مؤيِّنة 

RT إمساخ 

RT تأثيرات جينية 
RT تشوهات خلقية 

RT ي ماسخ  تقّصِ

RT حديثو الوالدة 
RT عقاقير 

RT مسرطنات 

RT مولِّدات الطفرة 



 ماسكات )وقود( 622 مبادالت العينة

 

 

 ماسكات )وقود(

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1978-10-25 
USE مناصب الوقود 

 ماسوبيت

1996-07-18 

USE معادن اليورانيوم 
USE مواد أكسيدية 

 ماسوريوم

USE تكنيسيوم 

 ماشية

UF بقري 

*BT1 حيوانات أليفة 

*BT1 مجترات 
NT1 أبقار 

NT1 عجول 

RT علف أخضر 

RT لحم 

RT صنعية ٍِ ِِ  مراعِ

RT نجيلّيات 

 ماصات

2006-02-06 

RT امتصاص 

RT خواص اشترابية 

 ماصات )شمسية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-10-19 

USE ماّصات شمسية 

 ماصات الصدمات

RT أمواج الصدم 

RT تأثيرات سيسمية 

RT تخامد 
RT صدمة مؤثرة 

RT عزل سيسمي 

RT فقد الطاقة 
RT مقيّدات 

 ماّصات النترينو

NT1  ّحبيبات الماص 

NT1 سموم قابلة لالحتراق 
RT قضبان اإليقاف الفوري 

RT قضبان الضبط 

RT قضبان تنظيم 
RT منظومات التحكم بالمفاعل 

RT مواد المفاعل 

RT مواد محتوى 

 ماّصات شمسية

INIS: 1992-02-22; ETDE: 1977-10-20 

UF )ماصات )شمسية 

*BT1 تجهيزات شمسية 

RT تكسيات مضادة لالنعكاس 

RT  ً  سطوح انتقائية طيفيا
RT سوائل سوداء 

RT طالءات سوداء 

RT ُكسوات 
RT عات شمسية  مجّمِ

RT مستقباِلت شمسية 

RT نيكل أسود 

 ماعز

*BT1 حيوانات أليفة 

*BT1 مجترات 

 ماغما

1996-04-29 
RT براكين 

RT بركنة 

RT صخور نارية 

RT الفا 

RT مهلية 

 ماغنوكس

*BT1 سبائك المغنيزيوم القاعدية 

RT  مفاعالت من نوعmagnox 

 اغنوناتم

BT1 أشباه جسيمات 
RT أمواج سبينية 

 ماكاكا

USE ماكاكس 

 ماكاكس

UF قرود الريزوس 

UF ماكاكا 

*BT1 قرود 

 ماكاو

BT1 آسيا 

 ماكنتوشيت

2000-04-12 
*BT1 فلزات التوريوم 

*BT1 معادن السيليكيت 

*BT1 معادن اليورانيوم 
RT سليكات التوريوم 

RT سليكات اليورانيوم 

 ماكينات تحميل المفاعل

UF )آالت التزويد بالوقود )مفاعالت انشطار 
UF )آالت تحميل )مفاعل انشطار 

UF )آالت شحن )مفاعل انشطار 

BT1 مكونات المفاعل 
RT تدبير من بُعد 

RT تزويد المفاعل بالوقود 

 مالئات

RT أربطة 

RT تدعيم باألسمنت 

 ماالتيون

*BT1 إسترات حمض الكربوكسيل 
*BT1 يوالت )المركبتانات(ت 

*BT1 مبيدات حشرية 

*BT1 مركبات أكسجين عضوية 
*BT1 مركبات فسفور عضوية 

 ماالوي

BT1 أفريقيا 

BT1 بلدان نامية 

 مالتوز

*BT1 ثنائيات السكريد 

 مالديف

2008-05-23 
BT1 آسيا 

BT1 بلدان نامية 

BT1 ُجُزر 
RT المحيط الهندي 

 مالطا

INIS: 1995-04-03; ETDE: 1979-12-10 

*BT1 أوروبا الغربية 

BT1 ُجُزر 

RT البحر المتوسط 

 مالي

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-08-24 

BT1 أفريقيا 

BT1 بلدان نامية 
RT نهر النيجر 

 ماليزيا

UF اتحاد مااليا 

UF ماليو 
BT1 آسيا 

BT1 بلدان نامية 

 مانح إلكترونات

USE إلكترونات 
USE تكافؤ 

USE طاقة االرتباط 

 مانعات االنفجار

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-17 

USE )مانعات االنفجار )في اآلبار 

 مانعات االنفجار )في اآلبار(

INIS: 1993-01-29; ETDE: 1976-03-11 
UF مانعات االنفجار 

*BT1 تجهيزات الحفر 

RT آبار الغاز الطبيعي 

RT آبار النفط 

RT انفجارت 

 مانعات الصواعق

*BT1 تجهيزات كهربائية 

RT قاطعات الدارات 

 مانعات حلقية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-10-07 
USE جوانات كتيمة للغاز 

 36x -مانوريت 

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1979-08-09 
USE سبائك الحديد القاعدية 

 900 -مانوريت 

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1979-08-09 

USE سبائك الحديد القاعدية 
USE سبائك الكروم 

USE سبائك النيكل 

 مانوموستين

USE وسطاء تألكل 

 ماونت بيكر

INIS: 1992-06-12; ETDE: 1976-08-24 

*BT1 جبال كاسكاد 

RT واشنطن 

 ماونت سانت هيلينز

INIS: 1992-06-12; ETDE: 1981-08-04 

*BT1 جبال كاسكاد 
RT براكين 

RT واشنطن 

 ماونت هود

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-09-10 
*BT1 أوريغون 

*BT1 جبال كاسكاد 

 مبادرة

NT1 مبادرة الرمور 
RT  أجهزةmigma 

RT جيروسكوبات 
RT دوران 

RT مدارات 

 مبادرة الدفاع االستراتيجي

INIS: 1994-09-22; ETDE: 1984-11-29 
USE دفاع بالصواريخ البالستية 

 مبادرة الرمور

UF مبادرة الرمور النووية 

BT1 مبادرة 

 مبادرة الرمور النووية

USE مبادرة الرمور 

 مبادالت

*BT1 مؤثرات كمومية 
NT1 مؤثرات التبديل في جبر التيارات 

NT2 حدود سيغما 

RT جبر التيارات 

 مبادالت أيون سائل

*BT1 مواد التبادل األيوني 

 مبادالت أيون عضوية

UF أمبرليت 

UF )برموتيت )عضوي 
UF مبادالت أيونية عضوية 

*BT1 مواد التبادل األيوني 

NT1  متعدد الستيرين- dvb 

 مبادالت أيونية عضوية

USE مبادالت أيون عضوية 

 مبادالت العينة

RT تجهيزات مخبرية 
RT تدبير من بُعد 

RT حوامل العينة 

RT مداولة المواد 



 مبادالت الكروماتيدْين الشَّقيقينْ  623 مبداّلت شبه موصلة

 

 

 مبادالت الكروماتيدْين الشَّقيقينْ 

INIS: 1977-10-17; ETDE: 1977-11-10 
*BT1 صبغية زيوغ 

RT أمراض وراثية 

RT تأثيرات إشعاعية جينية 
RT تأثيرات جينية 

RT كروماتيدات 

 مبادالت حديدية مختلطة الطبقة

*BT1 مواد التبادل األيوني 

 مبادالت حرارة ذات داخل الوعاء

BT1 مبادالت حرارية 

 مبادالت حرارة ذات سرير مميَّع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-07-23 
USE أسّرة مميَّعة 

USE مبادالت حرارية 

 مبادالت حرارية

UF مبادالت حرارة ذات سرير مميَّع 
UF مبّردات 

SF انظمة اصدار حراري 

SF عجالت إنثالبية 
SF مكثفات 

NT1 مبادالت حرارة ذات داخل الوعاء 

NT1 مبادالت حرارية بالتماس المباشر 
NT1 مبردات مائية 

NT1 مسخنات بالحمل الكهربائي 

NT1 مشعّات 
RT أبراج التبريد 

RT تبريد 

RT تجهيزات االسترداد الحراري 
RT تسخين 

RT مبخرات 

RT مجدّدات 

RT مضخات حرارة 

RT مكثفات البخار 

RT مكثفات عزل 
RT مكونات المفاعل 

RT منظومات تبريد المفاعل 
RT موائع التشغيل 

RT مولّدات البخار 

RT نقل الحرارة 

 مبادالت حرارية بالتماس المباشر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-12-22 

BT1 مبادالت حرارية 

 مبادالت صبغية

USE زيوغ صبغية 

 مبادالت العضوية

UF )برموتيت )ال عضوي 

*BT1 مواد التبادل األيوني 
NT1 بنتونيت 

NT1 زيوليتات 

NT2 فوجاسيت 
NT2 )كلينو بتيلوليت )سليكات ألومينية مائية 

NT2 لومونتيت 

NT2 موردنيت 
NT2 هوالنديت 

NT2 وايراكيت 

NT1 فرميكوليت 
NT1 موليت 

NT1 مونتموريلّونيت 

 مبادىء الصمود

NT1 استقالل الشحنة 
NT1  الصمودp 

NT1  الصمودt 

NT2 مبدأ التوازن التفصيلي 
NT1 صمود الشحنة والندّية 

NT1 صمود المعيار 

NT1 صمود المقياس 
NT1  صمود الندّيةg 

NT1 صمود لورنتز 

NT1 صمود ممتثل 
NT1  )ال تغير )صمودc 

NT1 ال تغيّر دوراني 

NT1  مبرهنةcpt 

RT بوزونات غولدستون 

RT تفاعالت أساسية 
RT تناظر 

RT صمود كظيم 

RT قوانين االنحفاظ 

 مبان حكومية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 

USE أبنية عامة 

 ATRIAمباني 

INIS: 1992-08-25; ETDE: 1981-11-10 
RT أبنية 

RT غرف عالية 

 مبايض

*BT1 أعضاء التناسل األنثوية 

BT1 مناسل 

RT إباضة 

RT إستروجينات 

RT بروجسترون 

RT تكّون البيضة 

 مبخرات

NT1 أجهزة التقطير الشمسية 

RT إزالة الملوحة 

RT تبخر 
RT تقطير 

RT مبادالت حرارية 

RT مجففات 
RT مكثفات البخار 

RT منظومات  متعاكسة الجريان 

RT منظومات ذات تيارات متقاطعة 

 مبدأ أونساغر

USE عالقات أونساغر 

 مبدأ االرتياب

UF مبدأ هاْيزنّبِْرغ 
RT ميكانيك كمومي 

 مبدأ االستبعاد

USE مبدأ باولي 

 مبدأ االستبعاد لباولي

USE مبدأ باولي 

 مبدأ التكافؤ

RT حقول تثاقلية 

RT كتلة 
RT نظرية النسبية العامة 

 مبدأ التكديس

USE مبدأ التكديس 

 مبدأ التكديس

UF مبدأ التكديس 
RT بنية إلكترونية 

RT ذرات 

 مبدأ التوازن التفصيلي

*BT1  الصمودt 

RT تبعثر 

RT تفاعالت نووية 
RT  مصفوفةs 

RT مقاطع عرضية 

RT هاملتونيات 

 مبدأ باولي

UF مبدأ االستبعاد 

UF ستبعاد لباوليمبدأ اال 

RT عدد االنشغال 
RT ميكانيك كمومي 

 كوندون -مبدأ فرانك 

RT انتقاالت بين مستويات الطاقة 

 مبدأ فِّرما

RT انتشار األمواج 

 مبدأ ماخ

BT1 فرضيات 

RT زمكان 
RT كوسمولوجيا 

RT نظرية النسبية العامة 

 مبدأ هاْيزنّبِّْرغ

USE مبدأ االرتياب 

 مبدأ هولوغرافي

2015-06-01 

مبدأ رياضياتي ينص على أن مجمل المعلومات المحتواة في 
حجم من الفضاء تماثل مقدارًا مساوياً للمعلومات المحتواة 

 على المحيط من ذلك الفضاء.

RT العالم 

RT ثقالة كمومية 
RT ثقوب سوداء 

RT طبولوجيا 

RT نظرية األوتار 
RT نظرية الحقول الكمومية 

 مبدأ هيوجينز

RT اجانتشار األمو 

 مبدالت

UF مبداّلت كهربائية 

UF ِملماسات 

UF ِملماسات كهربائية 
*BT1 تجهيزات كهربائية 

NT1 كريوترونات 

NT1 مبداّلت بالزمية 
NT1 مبداّلت شبه موصلة 

RT أجهزة حماية التجهيزات 

RT أجهزة قفل 
RT انفراغات كهربائية 

RT تبديل الجودة 

RT تماسات كهربائية 
RT ثنائي المعدن 

RT دارات التبديل 

RT زيوت عازلة 

RT فواصم كهربائية 

RT قاطعات الدارات 

RT ُمرّحالت 
RT مفاتيح وصل 

 تيار متناوب -مبدالت تيار مستمر 

INIS: 1976-09-06; ETDE: 1975-08-19 
USE قالّبات 

 تيار مستمر -مبدالت تيار مستمر 

INIS: 1983-06-02; ETDE: 1975-08-19 

UF )محوالت )كهربائية 
*BT1 تجهيزات كهربائية 

RT دارات تكييف الطاقة الكهربائية 

RT قالّبات 
RT محّوالت 

RT مقّومات تيار 

RT منابع التغذية الكهربائية 

 تماثلية -مبدالت رقمية 

UF  تماثلي( -محوالت )رقمي 

*BT1 تجهيزات إلكترونية 

RT منظومات تماثلية 
RT منظومات رقمية 

 مبّدالت بالزمية

INIS: 1986-01-21; ETDE: 1983-04-28 
UF قواطع عاكسة 

UF مبداّلت فتح بالزمية 

UF مبداّلت فتح ذات حت بالزمي 
UF مبداّلت فتح ذات حّت بالزمي 

*BT1 مبدالت 

RT تقنية نبضية 
RT مولدات نبضات 

 مبّدالت تجميع مباشر

UF خاليا كهربائية مشعة 

BT1 محوالت طاقة مباشرة 
NT1 يةخاليا بيتا الفولط 

RT بطاريات نظائر مشعة 

 مبّدالت شبه موصلة

BT1 أجهزة شبه موصلة 
*BT1 مبدالت 



 مبداّلت فتح بالزمية 624 مبيدات الجراثيم

 

 

 مبّدالت فتح بالزمية

INIS: 1986-01-21; ETDE: 2002-06-13 
USE مبداّلت بالزمية 

 مبّدالت فتح ذات حت بالزمي

INIS: 1986-01-21; ETDE: 2002-04-26 

USE مبداّلت بالزمية 

 مبّدالت فتح ذات حّت بالزمي

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-26 

USE مبداّلت بالزمية 

 مبّدالت كهربائية

USE مبدالت 

 مبردات كهرحرارية

INIS: 1999-05-26; ETDE: 1976-11-17 

RT بّردات كهرحرارية 

 مبردات مائية

2005-04-20 

*BT1 أدوات منزلية 

BT1 مبادالت حرارية 
RT بّرادات 

RT تبريد 

RT مياه الشرب 

 CPTمبرهنة 

BT1 مبادىء الصمود 

 Hُمبَرهنة 

RT إحصاء بولتزمان 
RT أنطروبية 

 مبرهنة البيون الطري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-04-12 

 مبرهنة البيون الطري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 

USE مبرهنة الطاقة المنخفضة 

 مبرهنة الطاقة المنخفضة

UF رهنة البيون الطريمب 
RT جبر التيارات 

 مبرهنة المماتنة

RT إحصاء 

RT الميكانيك 
RT جسيمات 

RT طاقة حركية 

 مبرهنة بريغوجين

UF نظرية بالسكو 

UF  بالسكو -نظرية بريغوجين 

UF  بريغودين -نظرية فان هوف 
RT عمليات ال عكوسة 

 مبرهنة بريلوان

2000-04-12 

RT دوال موجية 
RT عناصر مصفوفية 

RT مستويات الطاقة 

 مبرهنة بِّل

INIS: 1977-10-17; ETDE: 1976-11-17 
UF متراجحة بِل 

RT متحوالت خفية 

RT ميكانيك كمومي 

 مبرهنة بومرانشوك

RT تآثرات 

RT حزم جسيمات 
RT حزم جسيمات مضادة 

RT مقاطع عرضية كلية 

 مبرهنة بوينتنغ

UF متجهة بوينتنغ 
RT تدفق إشعاعي 

RT كثافة التدفق 

RT متجهات 
RT معادالت ماكسويل 

 واطسون -مبرهنة سومرفيلد 

UF طريقة واطسون 

RT ميكانيك كمومي 

 مبرهنة ضوئية

RT تبعثر الزاوية الصغيرة 

 مبرهنة فيك

RT مسألة األجسام العديدة 

RT نظرية الحقول الكمومية 

رز  مبرهنة كرامِّ

RT ميكانيك كمومي 

رمان -مبرهنة كرول   رودِّ

1989-02-24 

RT إنتاج  ضوئي 

 مبرهنة الكس

RT أمواج الصدم 

 مبرهنة ليفنسون

RT تبعثر 

RT ميكانيك كمومي 

 مبرهنة ليوفيل

RT فضاء الطور 

RT ميكانيك إحصائي 

 مبرهنة نرنست الحرارية

RT ترموديناميك 

 مبرهنة هاغ

RT  نظرية الحقل- ph14 

RT نظرية الحقول الكمومية 

 ُمبَرهنة هلمهولتز

RT متجهات 

 مبرهنة يانغ

RT تفاعالت نووية 

RT توزع زاوي 

 مبريدين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-20 

USE بيثيدين 

 مبّرد الماء الثقيل

USE ماء ثقيل 

 مبّرد بخاري

USE بخار 

 مبّرد مائي

USE ماء 

د من معدن سائل  مبّرِّ

USE معادن سائلة 

 مبّردات

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1977-11-09 

*BT1 موائع التشغيل 

RT )أمونيا )نشادر 
RT تبريد 

RT فحوم هدروكربونية أليفاتية مهلجنة 

RT فريونات 
RT كربونات الكلور والفلور 

RT دات  مبّرِ

RT مبّردات عضوية 
RT مركبات هالوجين عضوية 

RT ية  موائع قّرِ

RT هدروكربونات 

 مبّردات

USE مبادالت حرارية 

دات  مبّرِّ

NT1 مبّردات عضوية 

RT أمالح مصهورة 
RT بخار 

RT  مبّرد -تآثرات وقود 
RT تبريد 

RT غازات 

RT فقد المبّرد 
RT كيمياء الماء 

RT ماء 

RT ماء ثقيل 

RT مبّردات 

RT معادن سائلة 
RT منظومات تبريد المفاعل 

RT موائع قطع 

RT مواد المفاعل 
RT نفوط 

 مبّردات الملح المصهور

USE أمالح مصهورة 

 مبّردات بالغاز

USE غازات 

 مبّردات عضوية

BT1 دات  مبّرِ

RT عطريات 
RT مبّردات 

RT متعدد الفنيالت 

RT مفاعالت مبّردة بمادة عضوية 

 مبعثرات )كيميائية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-24 

USE عمائل خافضة للتوتر السطحي 

 ُمبنِّّجات

*BT1 دات الجهاز العصبي المركزي  مخّمِ
NT1 باربيتوراتات 

NT2 فينوباربيتال 

NT2 نمبوتال 
NT1 بروكائين 

NT1 كوكائين 

RT أكسيد اآلزوتي 
RT إيتراالتيل 

RT تبنيج 

RT كلوروفورم 
RT رات  مخدِّ

RT نات  ُمسّكِ

RT مات ومسّكنات  منّوِ

 مبهم

UF قَْطع الُمْبهم 

*BT1 أعصاب 
*BT1 جهاز عصبي مستقل 

RT محاكيات نظير ودية 

 مبيدات اآلفات

NT1 داخنات 
NT1 مبيدات الطحالب 

NT1 مبيدات حشرية 

NT2 ألدرين 
NT2 باراثيون 

NT2 ثنائي كلورفنيل ثالثي كلور االيتان 

NT2 ديلدرين 
NT2 كيبون 

NT2 لندان 

NT2 ماالتيون 
NT1 مبيدات عشبية 

NT2 أترازين 

NT1 مبيدات فطرية 
NT2 سيكلوهيكسيميد 

RT استئصال اآلفات 

RT تطهير الحبوب 
RT ث  تلوُّ

RT زراعة 

RT طفيليات 
RT فسفينات 

RT رات  مطّهِ
RT مكافحة اآلفات 

RT ثات  ملّوِ

RT منظومات بيئية 
RT مولِّدات الطفرة 

 مبيدات الجراثيم

INIS: 1997-06-17; ETDE: 1980-03-04 

UF مبيدات جراثيم 
NT1 رات  مطّهِ

NT1 رات  مطّهِ

RT إخماج 
RT بكتريا 

RT تعقيم 

RT صادّات 



 مبيدات الطحالب 625 متريات

 

 

 مبيدات الطحالب

2013-08-26 
BT1 مبيدات اآلفات 

RT طحالب 

 مبيدات جراثيم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-04 
USE مبيدات الجراثيم 

 مبيدات حشرية

BT1 مبيدات اآلفات 

NT1 ألدرين 
NT1 باراثيون 

NT1 ثنائي كلورفنيل ثالثي كلور االيتان 
NT1 ديلدرين 

NT1 كيبون 

NT1 لندان 
NT1 ماالتيون 

RT حشرات 

 مبيدات عشبية

BT1 مبيدات اآلفات 
NT1 أترازين 

RT حشائش ضارة أو عارضة 

 مبيدات فطرية

BT1 مبيدات اآلفات 
NT1 سيكلوهيكسيميد 

RT أمراض ُفطرية 

RT فطور 

ة  ُمبيضَّ

UF مونيليا 

*BT1 خمائر 

 متاحف

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1979-07-24 

USE منشآت تعليمية 

 متاكريالت المتيل

USE إسترات حمض الميتاكريليك 

 متاكريالتات

BT1 أمالح حمض الكربوكسيل 

RT أحاديات حد الفينيل 

تان  مِّ

UF غاز  حيوي 

UF غاز المناجم 

UF غاز غوبار 
UF غاز هاضم 

UF متان طبقة الفحم 

*BT1 ألكانات 
RT بروموفورم 

RT بروميد المتيل 

RT بكتيريا متغذية على الميتان 
RT رباعي فلوريد الكربون 

RT رباعي كلورات الكربون 

RT عملية غاز حراري حيوي 
RT  غاز ردم أرضي 

RT غازات الدفيئة 

RT فلوروفورم 
RT فلوريد المتيل 

RT كلوروفورم 

RT كلوريد المتلين 
RT كلوريد المتيل 

RT ية  موائع قّرِ

RT ميتان سولفونات االتيل 
RT نترو الميتان 

RT يودوفورم 

RT يد المتيليود 

 متان سلفونات المتيل

INIS: 1985-07-22; ETDE: 1976-05-17 

UF ميتان سولفونات المتيل 
*BT1 إسترات حمض السلفونيك 

BT1 مولِّدات الطفرة 

 متان طبقة الفحم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1994-10-20 
USE ِمتان 

USE مكامن الفحم الحجري 

 متانة )كسر(

USE خواص االنكسار 

تانول )كحول الميتيل(  مِّ

UF كحول الخشب 

UF كحول المتيل 

UF كربينول 
UF وقود المتيل 

*BT1 كحول 

RT عملية تسييل غير مباشرة للفحم الحجري 
RT وقود ِمتانولي 

 متبخرات

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1981-07-06 
*BT1 صخور رسوبية 

RT هاليدات 

 متبقيات رمل القار

1992-05-04 

USE بقايا رمل النفط 

 متتبعات الشمس

INIS: 1992-03-27; ETDE: 1976-01-07 

*BT1 تجهيزات شمسية 
NT1 منظومات تتبع شمسي 

RT تتبع شمسي 

RT منشأة االختبار ذات المستقبِل المركزي 
RT منظومات التحكم 

 متتبعات المهبط

BT1 دارات إلكترونية 
RT مضخمات نبضية 

 متثانيات

NT1 يدنيةَمثنويّات بيريم 

RT أحاديات الحد 
RT بوليمرات 

 متجاذبات كيميائية

INIS: 1992-04-16; ETDE: 1992-06-10 

NT1 فيْرمون 
RT حشرات 

RT رائحة 

RT مكافحة اآلفات 

 متجهات

BT1 تنسورات 

NT1 متجهات متماثلة 
RT رياضيات 

RT سبينورات 

RT فضاء باناخ 
RT قوى تنسورية 

RT البالسي 

RT مبرهنة بوينتنغ 

RT ُمبَرهنة هلمهولتز 

RT متجهات ذاتية 

 متجهات ذاتية

RT رياضيات 
RT مؤشرات رياضياتية 

RT متجهات 

 متجهات متماثلة

*BT1 متجهات 

 متجهة برغرز

RT انخالعات 

 متجهة بوينتنغ

USE مبرهنة بوينتنغ 

 متحّرضات

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1976-09-14 

*BT1 تجهيزات كهربائية 

RT أجزاء ساكنة 
RT دّوارات 

RT محركات كهربائية 

RT مولدات كهربائية 

 متحول )نكليدات مشعة(

USE حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

 متحوالت خفية

1985-11-18 
UF متحوالت غير قابلة للقياس 

UF متحوالت غير قابلة للقياس 

RT دوال موجية 
RT مبرهنة بِل 

RT ميكانيك كمومي 

 متحوالت غير قابلة للقياس

1985-11-18 
USE متحوالت خفية 

 متحوالت غير قابلة للقياس

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-04-16 
USE متحوالت خفية 

 متخايالن ضوئيان

INIS: 1994-06-27; ETDE: 1976-02-23 

USE خياالت 

 متدخلون

INIS: 2000-04-03; ETDE: 1977-09-19 

SF مناوئات 

RT صنع القرار 
RT مجموعات ذات اهتمام مشترك 

RT مظاهر قانونية 

 متدفقات باردة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-04 

RT دفيقات حرارية 

 متراجحة بِّل

INIS: 1977-10-17; ETDE: 1976-11-17 
USE مبرهنة بِل 

 متراّصة سداسية

USE  شبيكاتhcp 

 مترافقات غلوتاتيونية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-09-24 
BT1 مستقلَبَات 

RT إفراغ 

RT سلفانات 
RT غلوتاتيون 

RT مترافقات غلوكورونيدية 
RT مسلك صفراوي 

 مترافقات غلوكورونيدية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-09-24 

BT1 مستقلَبَات 
RT إفراغ 

RT حمض الغلوكورونيك 

RT سلفانات 
RT مترافقات غلوتاتيونية 

RT مسلك صفراوي 

 مترجمون

UF )ترجمة )كودات الحاسوب 
BT1 كودات حاسوبية 

RT برمجة 

RT لغات البرمجة 

 متركبات بالستيكية خشبية

*BT1 مواد مركبة 

RT خشب 
RT متماثرات عضوية 

 متَركبات غروانية فائقة الموصلية

*BT1 مواد مركبة 

RT كبالت فائقة الموصلية 

 متروتيدازول

UF فالجيل 

*BT1 إيميدازوالت 

*BT1 دة للورمعقاقير مضا 
*BT1 كحول 

*BT1 ُمحسَّات إشعاعية 

*BT1 مركبات النترو 

 متريات

NT1 قياس شفارتزشيلد 

NT1  ّقياس ِكر 
RT إحداثيات منحنية 



 مترية ريمان 626 متعدد السكريدات

 

 

RT تنسورات 

RT حقول تثاقلية 
RT رياضيات 

RT زمكان 

RT فضاء رياضياتي 
RT كسرانيات 

RT مصفوفات 

RT نظرية القياس 
RT نظرية النسبية 

 مترية ريمان

USE فضاء ريمان 

 متريزاميد

INIS: 1981-08-06; ETDE: 1981-09-22 
UF أميباك 

*BT1 أميدات 

BT1 وسائط التباين 

 متساوي درجة الحرارة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-24 

USE متساويات درجة الحرارة 

 متساويات النترونات

USE نوى متساوية عدد النترونات 

 متساويات درجة الحرارة

INIS: 1983-02-03; ETDE: 1983-03-07 

UF خطوط تساوي الحرارة األرضية 
UF متساوي درجة الحرارة 

NT1 متساويات درجة الحرارة االمتزازية 

RT توزع درجة الحرارة 
RT قياس درجة الحرارة 

 متساويات درجة الحرارة االمتزازية

BT1 متساويات درجة الحرارة 
RT امتزاز 

 متساويات كمون روشي

UF فلقات روشي 

BT1 كمونات 
RT حقول تثاقلية 

RT نجوم ثنائية 

 متسوقون منتقون

INIS: 1992-04-03; ETDE: 1979-10-03 
USE مسوقون 

 متصل ليمان

USE خطوط ليمان 

 متطلبات األرض

INIS: 1992-10-19; ETDE: 1977-11-29 

BT1 طلب 

RT استخدام األرض 

RT مصادر أرضية 

 متطلبات االضاءة

INIS: 2006-03-03; ETDE: 2006-02-24 

BT1 طلب 
RT إشعاع مرئي 

RT إضاءة طبيعية 

RT استضاءة 
RT سطوع 

RT منظومات إضاءة 

 متطلبات التقارير

INIS: 1986-04-03; ETDE: 1980-03-29 

UF تقارير مطلوبة 

UF متطلبات التقرير 
RT إجراءات إدارية 

RT الحاجة للمعلومات 

RT تنظيمات 

RT توثيق 

RT جمع البيانات 

 متطلبات التقرير

INIS: 1986-04-04; ETDE: 2002-05-03 
USE متطلبات التقارير 

 متطلبات اليورانيوم

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1997-01-24 

BT1 طلب 
RT يورانيوم 

 متطلبات مؤتمرية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 
RT معلومات 

 متعاملون

INIS: 1992-04-03; ETDE: 1979-10-03 

USE مسوقون 

 متعدد )أكسيد إيزوالبوتيلين(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-12-08 

USE إبوكسيد 

USE متماثرات عضوية 

 متعدد )فلوريدفنيليدين(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-25 

USE متعدد الفنيل 
USE هدروكربونات أليفاتية مفلورة 

 متعدد أكريلونتريل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-12-08 

USE متماثرات عضوية 
USE نتريالت 

 متعدد أكسي المتيلنات

*BT1 )متعدد االستال )راتنجات األستال 

RT ألدهيد النمل 

 متعدد اإلزدواج

*BT1 هدروكربونات 

NT1 إسكوالين 
NT1 ديينات 

NT2 ألين 

NT2 إيزوبرين 
NT2 بنتاديينات 

NT2 بوتاديئين 

NT2 حلقي البنتاديين 
NT2 ّروسينف 

NT1 متعدد االستيلينات 

RT ألكنات 

 متعدد األكريالتات

UF بوليمرات األكريليك 

*BT1 إسترات 

*BT1 متعدد الفنيل 
NT1  بولي ميتيل ميتا أكريليت إتيل ماليميد-n 

NT1 زجاج البليكسي 

NT1 فوق الكبريتات 
NT1 لوسيت 

RT حمض المتاكريليك 

 متعدد األميدات

1996-08-05 

UF  دافعdow  700 

*BT1 متماثرات عضوية 

NT1 متعددة البورتان 

NT2 هالتان 

NT1 نيلون 
RT ألبومينات 

RT أميدات 

RT بروتينات 

 متعدد االتيرات

USE غليوكوالت متعدد االتيلين 

 متعدد االتيلينات

1996-01-24 

UF بوليتين 
UF مارلكس 

UF متماثرات االتيلين 

*BT1 متعدد االولفينات 
NT1  رباعي فلورواتيلينمتعدد 

NT2 تفلون 

NT1  مركبkel-f 

RT مواد تزجيج 

 متعدد االستال )راتنجات األستال(

*BT1 متماثرات عضوية 
NT1 فورمفار 

NT1 متعدد أكسي المتيلنات 

RT أِستاالت 
RT إينولين 

RT سليلوز 

RT كيتين 

RT ليغنين 
RT نشاء 

 متعدد االسترات

1996-07-18 

UF الميناك 
*BT1 إسترات 

*BT1 متماثرات عضوية 

 متعدد االستيلينات

INIS: 1994-07-21; ETDE: 1981-07-18 
*BT1 متعدد اإلزدواج 

*BT1 متماثرات عضوية 

RT أستيلين 
RT إلكتروليتات 

 متعدد االولفينات

*BT1 متماثرات عضوية 

NT1 متعدد االتيلينات 

NT2 متعدد رباعي فلورواتيلين 

NT3 تفلون 
NT2  مركبkel-f 

NT1 متعدد البروبيلين 

NT1 متعدد الستيرين 
NT1  متعدد الستيرين- dvb 

 متعدد االيزوبرين

*BT1 متماثرات عضوية 

*BT1 مقاييس المرونة 
RT إيزوبرين 

 متعدد الببتيدات

*BT1 ببتيدات 

NT1 إندوتيلينات 
NT1 إندورفينات 

NT2 انكفالينات 

NT1 غاسترين 
NT1 غلوتاتيون 

NT1 غلوكاغون 
NT1 كلسيتونين 

NT1 ِكنينات 

NT2 براديكينين 
NT1 ِلْبتين 

RT سوماتوستاتين 

 متعدد البروبيلين

*BT1 متعدد االولفينات 
RT بروبيلين 

 متعدد التيونات

USE مركبات أوكسجينية 

USE مركبات الكبريت 

 متعدد الستيرين

UF بوليمرات الستيرين 

*BT1 بالستيك 
*BT1 متعدد االولفينات 

*BT1 متعدد الفنيل 

RT ستيرين 

 DVB -متعدد الستيرين 

UF  ثنائي فنيل بنزن -بوليمر مشترك من الستيرين 

*BT1 مبادالت أيون عضوية 

*BT1 متعدد االولفينات 

 متعدد السكريدات

*BT1 سكريدات 

NT1 أغار 

NT1 إينولين 
NT1 بروتينات مخاطية 

NT2 راصة نباتية للكريات الحمراء 

NT2 نشأعامل داخلي الم 
NT2 هابتوغلوبينات 

NT1 بكتينات 

NT1 حمض األلجينيك 
NT1 ِدكستران 

NT1 ِدكسترين 

NT1 )رايون )حديد اصطناعي 
NT1 سلوفان 

NT1 سليلوز 

NT1 سلّولوز نصفي 



 متعدد الفنوالت 627 متعّضات دقيقة

 

 

NT2 زيالنات 

NT1 صمغ أكاسيا 
NT1 صمغ الكزانتان 

NT1 غليكوجن 

NT1 فيسكوز 
NT1 ليبو متعدد السكريدات 

NT1 ليغنين 

NT1 متعدد سكريدات مخاطية 
NT2 حمض الهيالورونيك 

NT2 كوندروئيتين 

NT2 كيتين 
NT2 هيبارين 

NT1 نتروسلولوز 

NT1 نشاء 
RT ذيفانات داخلية 

RT زيموسان 

RT ليزوزيم 
RT َمَحّمات 

 متعدد الفنوالت

1996-06-28 

UF أورين 
UF ثالثي هدروكسي العطريات 

UF عطريات ثنائي الهدروكسي 

UF ددة الهدروكسيعطريات متع 
*BT1 فنوالت 

NT1 أرسناذو 

NT1 بروموسلفوفتالئين 
NT1 بريديالزوريزورسينول 

NT1 )بيروغالول )حمض البيروغاليك 

NT1 تيرون 
NT1 )حمض التنّيك )حمض العفص 

NT1 دوبامين 

NT1 ريزورسينول 
NT1 ستيلبسترول 

NT1 فلوريسين 

NT2 إريثروزين 
NT1 كاتشوالمين 

NT1 كاتيكول ناري 
NT1 كَرَستين 

NT1 كوركومين 

NT1 مورين 
NT1 هماتوكسيلين 

 متعدد الفنيل

UF )فينوفلكس )متعددات الفنيل 

UF )متعدد )فلوريدفنيليدين 
*BT1 متماثرات عضوية 

NT1 أسيتات متعدد الفنيل 

NT1 بيروليدون متعدد الفنيل 
NT1 خالت متعددة الفنيل 

NT1 كلوريد متعددة الفنيل 

NT1 تاتمتعدد األكريال 

NT2  بولي ميتيل ميتا أكريليت إتيل ماليميد-n 

NT2 زجاج البليكسي 

NT2 فوق الكبريتات 
NT2 لوسيت 

NT1 متعدد الستيرين 

NT1 مركبات تدالر 
RT مواد تزجيج 

 متعدد الفنيالت

1996-07-08 

UF سانتواكس 
*BT1 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

NT1 ترفنيالت 
NT2  أورتو -ترفنيل 

NT2  بارا -ترفنيل 

RT مبّردات عضوية 
RT متماثرات عضوية 

RT مهدئات عضوية 

 متعدد الكبريتيدات

USE كبريتيدات 

 متعدد الكربونات

*BT1 كربونات 

*BT1 متماثرات عضوية 

 متعدد الهاليت

INIS: 1982-10-29; ETDE: 1981-12-14 
*BT1 معادن كبريتاتية 

RT كبريتات البوتاسيوم 

RT ومكبريتات الكالسي 
RT كبريتات المغنيزيوم 

 متعدد رباعي األوكسان

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-12-08 

USE متماثرات عضوية 
USE مركبات أكسجينية حلقية المتجانسة 

 متعدد رباعي فلورواتيلين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-05-03 
UF  تفلونptfe 

*BT1 متعدد االتيلينات 

*BT1 هدروكربونات أليفاتية مفلورة 
NT1 تفلون 

 متعدد سكريدات مخاطية

*BT1 أمينات 

*BT1 متعدد السكريدات 
NT1 حمض الهيالورونيك 

NT1 كوندروئيتين 

NT1 كيتين 
NT1 هيبارين 

RT بروتينات سكرية 

 متعدد متيل متا االكريالت

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1980-03-04 
USE  بولي ميتيل ميتا أكريليت إتيل ماليميد-n 

 متعددات األقطاب

NT1 أقطاب ستة عشرية 
NT1 ثمانيات األقطاب 

NT1 ثنائيات القطب 

NT2 ثنائيات قطب كهربائية 
NT2 ثنائيات قطب مغنطيسية 

NT1 رباعيات األقطاب 

NT1 سداسيات األقطاب 
RT أحاديات القطب 

RT إشعاع متعددات األقطاب 

RT تعددية األقطاب 
RT صيغة شتيرنهايمر 

RT نسبة المزج 

 متعددات البلورات

BT1 بلّورات 
NT1 بلورات ثنائية 

 متعددات طيات ريمان

USE فضاء ريمان 

 متعددات محدبة

INIS: 1976-09-06; ETDE: 1976-11-01 

BT1 متنوعات رياضياتية 

 متعددات معقدة

BT1 متنوعات رياضياتية 

 متعددة البورتان

*BT1 بالستيك 

*BT1 متعدد األميدات 

NT1 هالتان 
RT يورتيان 

 متعددة النترينوهات

INIS: 1978-08-30; ETDE: 1977-03-04 
*BT1 نترونات 

NT1 ثالثي النترونات 

NT1 نترونات ثنائية 
NT1 نترونات رباعية 

 متعضيات مائية

1997-06-17 

UF ِخرفان البحر 
UF سراخس 

NT1 أسماك 

NT2 أسماك أندرومية 
NT3 سلمون 

NT3 سمك القاروس 

NT2 حنكليس 
NT2 سمك الترويت 

NT2 سمك التونة 

NT2  ّسمك القد 
NT2 سمك ذهبي 

NT2 سمك موسى 

NT2 ِمنّوه  ذو الرأس السمين 
NT1 برمائيات 

NT2 سلمندرات 

NT3 تريتورس 
NT2 ضفادع 

NT2 ضفادع الجبل 

NT1 حشائش بحرية 
NT2 فَْوقس 

NT2 الميناريا 

NT1 حوتيات 
NT1 حيوانات طحلبية 

NT1 رخويات 

NT2 بلح البحر 
NT2 حلزون 

NT2 محار 

NT2 محارات 
NT1 زركون مائي 

NT1 زعنفيات األقدام 

NT1 صف الدَّوارات 
NT1 عوالق 

NT2 عوالق حيوانية 

NT2 عوالق سمكية 
NT2 عوالق نباتية 

NT1 فّواقات 

NT1 قاعيّات 
NT2 شوكيات الجلد 

NT3 قنافذ البحر 

NT1 قشريّات 
NT2 عشاريات األرجل 

NT3 سرطان 

NT3 )سرطانات البحر )كركند 

NT3 قريدس 

NT3 قَريدس 

NT2 ُغْلصميات األرجل 
NT3 أرتيميا 

NT3 دافنيا 

NT2 مْجذافيات األرجل 
RT حيوانات 

RT طحالب 

RT كالب الماء 
RT منظومات بيئية مائية 

RT نباتات 

RT يوميّات األجنحة 

 متعّضات دقيقة

UF )جراثيم )أحياء دقيقة 

UF نبيت جرثومي 
UF نبيت مجهري 

NT1 بكتريا 

NT2 آزوتوباكتر 
NT2 أشريكية قولونية 

NT2 أيروباكتر 

NT2 أيروموناس 
NT2 بروسيال 

NT2 بسودوموناس 

NT2 بكتريا االصطناع الضوئي 
NT3 بّريمية حمراء 

NT3 رودوبسودوموناس 

NT2 بكتريا مؤكِسدة للكبريت 
NT3 عصيات كبريتية تأكسدية 

NT3 عصيات كبريتية حديدية التأكسد 

NT3 مكورة حمراء 
NT2 بكتريا ُمْرِجعة للكبريت 

NT3 ديسولفوفييريو 

NT2 بكتيريا متغذية على الميتان 

NT2 بكتيريا مولِّدة للميتان 

NT3 ية اسيتوبوتيليكية ِِ  مطَث

NT2 ريزوبيوم 
NT2 زيموموناس موبيليس 

NT2 سلمونيال 

NT3 سلمونيال تيفيّة فأريّة 
NT2 ُشعّيات 

NT3 فرانكيا 

NT2 شيغيلّة 
NT2 عصيّة 
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NT3 عصيات كبريتية تأكسدية 

NT3 عصيات كبريتية حديدية التأكسد 
NT3 عصيّة أشنية الشكل 

NT3 عصيّة رقيقة 

NT3 عصيّة زرقاء 
NT3 عصيّة ميغاتيريوم 

NT2 ِعقديّة 

NT2 عنقودية 
NT2 فطور ِشعَّيَّة حرارية 

NT2 فطور عقدية 

NT2 قولونيات الشكل 
NT2 كلبسيلة 

NT2 ليجيوناِلّ بنُموفيال 

NT2 ليجيونيلّة أنيسة 
NT2 ُمتَقَلِّبة 

NT2 ُمَشْرَشرات 

NT2 ِمطثِّيَّة 
NT3 ية اسيتوبوتيليكية ِِ  مطَث

NT3 ية حرارية ِِ  مطَث

NT3 ية حرارية حالّة للسّكر ِِ  مطَث
NT3 ية زبدية ِِ  مطَث

NT3 مطثيّة حاطمة 

NT3 مطثيّة وشيقية 
NT2 رة رئوية  مكّوِ

NT2 رة سحائية  مكّوِ

NT2 مكَّورة دقيقة 
NT3 مكَّورة دقيقة راديوديورانسية 

NT3 مكَّورة دقيقة لوتيوسية 

NT3 مكَّورة دقيقة ليزوديكتيكية 
NT2 ُملَبِّنة 

NT2 ملتويات 

NT2 ميكوباكتيريم 
NT3 ميكوباكتيريم توبركيولوزيس 

NT2 نوكاردية 

NT2 لوسهيموفي 

NT2 وتديّة بارفومية 

NT2 وتديّة هالمية 

NT1 حيوانات أولية 
NT2 َجواِذر 

NT3 أميبا 

NT3 ُمنَْخَربات 
NT2 ياط  حامالت الّسِ

NT3 تريبانوسوما 

NT3 سوطيات دَّوارة 
NT3 يوغلينا 

NT2 حيوانات بوغية 

NT3 بابيزيَّات 
NT3 بالسموديوم 

NT2 هدبيّات 
NT3 باراميسيوم 

NT3 راعيّات األغشية 

NT1 خمائر 

NT2 توريوال 

NT2 فطور سّكرية 

NT3 سكارومايسيس سرفيسي 
NT2 ة  ُمبيضَّ

NT1 )ريكتْسيّات )أحياء دقيقة أوليات النواة 

NT1 سيانوبكتريا 
NT1 طحالب وحيدة الخلية 

NT2 سينيدسموس 

NT2 كالميدوموناس 
NT2  ّكلوريال 

NT2 يوغلينا 

NT1 فيروسات 
NT2 فيروس اإليدز 

NT2 فيروس الحصبة 

NT2 فيروس السنجابية 
NT2 فيروس جدري البقر 

NT2 فيروس فسيفساء التبغ 

NT2 فيروس قِْردي 
NT2 فيروسات االنفلوانزا 

NT2 فيروسات مكّونة للورم 

NT3 فيروس بوليومي 
NT3  ّفيروس غُدي 

NT3 فيروسات ابيضاض الدم 

NT2 ملتهمات جراثيم 
NT1 ميكوبالزما 

NT2 أكوليبالزما ليدالوي ب 

RT إعادة تنشيط ضوئي 

RT أمراض رّضع خمجية 

RT  ً  استرداد محسَّن للزيت ميكروبيّا
RT بيولوجيا 

RT خاليا مشلولة الفاعلية 

RT ذاتيات التغذية 
RT صادّات 

RT طفيليات 

RT عوامل مضادة للَخَمج 
RT فَْوعة 

RT مداواة حيوية 

RT مستنبتات خلوية 
RT ة الميكروبيةمقاومة األدوي 

RT ُمْمرضات 

RT هضم ال هوائي 
RT هضم هوائي 

 متغيريّة )بيولوجية(

USE تغيريّة بيولوجية 

 متغيِّّرية )جينية(

USE تغيُّرية جينية 

 متفجرات

SF دواسر 

NT1 متفجرات كيميائية 
NT2 5،3،1-ثالثي نتروالبنزن-6،4،2-ثالثي أمينو 

NT2 تتريل 

NT2  ثالثي نتروتولوينtnt 
NT2 حمض البكريك 

NT2 ديناميت 

NT2 رباعي نترات خماسي األرتيريتول 
NT2 نترو الميتان 

NT2 نتروالغليسرين 

NT2 نتروسلولوز 
NT1 متفجرات نووية 

RT ذخيرة حربية 

RT مدافع 

 متفجرات عالية الشدة

USE متفجرات كيميائية 

 متفجرات كيميائية

UF  أجهزةpyrotechnic 
UF حشوات متفجرة ذات فجوة 

UF متفجرات عالية الشدة 

BT1 متفجرات 
NT1 5،3،1-ثالثي نتروالبنزن-6،4،2-ثالثي أمينو 

NT1 تتريل 

NT1  ثالثي نتروتولوينtnt 
NT1 حمض البكريك 

NT1 ديناميت 

NT1 رباعي نترات خماسي األرتيريتول 
NT1 نترو الميتان 

NT1 نتروالغليسرين 

NT1 نتروسلولوز 
RT انفجارات كيميائية 

RT حدود الصعق 

 متفجرات نووية

BT1 متفجرات 

 متقبِّّالت كيميائية

RT أعضاء الحس 

RT حشرات 

RT رائحة 
RT نكهة 

رات  متقّدِّ

BT1 نات خلوية  مكّوِ
RT عات تحت خلوية  توزُّ

RT دورة ِكْربِس 

RT هيولى 

 ُمتَقَلِّّبة

*BT1 بكتريا 

RT أتربة 

RT غائط 

 متالزمة اإلشعاع

RT أذيّات إشعاعية 

RT تأثيرات إشعاعية متأخرة 

RT تشعيع حاد 

RT تشعيع مزمن 

RT جهاز عصبي مركزي 
RT جهاز عصبي مستقل 

RT جهاز لمفي 

RT خاليا لمفاوية 
RT زمن كامن 

RT عضالت 

RT قناة معدية معوية 
RT نقي العظم 

 متالزمة العوز المناعي المكتسب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-03-04 

USE إيدز 

 متالزمة داون

UF منغولية 

*BT1 أمراض ِخْلقية 

*BT1 أمراض وراثية 
*BT1 تشوهات خلقية 

RT زيوغ صبغية 

 متالزمة كوشنغ

*BT1 أمراض الغدد الصم 

RT ستيروئيدات قشرية 

RT غدة نخامية 

 متالّزات الدنا

INIS: 1993-08-16; ETDE: 1988-04-15 

*BT1 ليازات 

RT آزات نقل المتيل 
RT بروتينات نووية 

RT نكليازات داخلية 

 متالل

UF ثنائي أستال متيل ألدهيد النمل 
UF ثنائي متوكسي الميتان 

UF )فورمال )متيالل 

*BT1 إيترات 
RT ألدهيد النمل 

 متماثرات االتيلين

USE متعدد االتيلينات 

 البروبلين -متماثرات دينية االتيلين 

INIS: 1992-09-25; ETDE: 1980-05-06 

UF  البروبيلين -ثالثي بوليمر االتيلين 

*BT1 مقاييس المرونة 
RT مطاطيات 

 متماثرات عضوية

UF )متعدد )أكسيد إيزوالبوتيلين 

UF متعدد أكريلونتريل 
UF متعدد رباعي األوكسان 

BT1 بوليمرات 

BT1 مركبات عضوية 

NT1 أرالديت 

NT1 بالستيك 
NT2 أراميدات 

NT2 بكليت 

NT2 بالستيك مقّوى 
NT2 تفلون 

NT2 زجاج البليكسي 

NT2 فورمفار 
NT2 فوق الكبريتات 

NT2 لدائن حرارية 

NT2 لوسيت 
NT2 متعدد الستيرين 

NT2 متعددة البورتان 

NT3 هالتان 
NT2 مركبات تدالر 

NT2 ميالر 

NT2 نيلون 
NT1 بوليمرات مشتركة 

NT1 بوليمرات مطعمة 

NT1 تكستوليت 
NT1 راتنجات 

NT1 رغوات بالستيكية 

NT1 غليوكوالت متعدد االتيلين 
NT2 بلورونيكس 

NT2 كربوواكس 

NT1 متعدد األميدات 
NT2 متعددة البورتان 
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NT3 هالتان 

NT2 نيلون 
NT1 )متعدد االستال )راتنجات األستال 

NT2 فورمفار 

NT2 متعدد أكسي المتيلنات 
NT1 متعدد االسترات 

NT1 متعدد االستيلينات 

NT1 متعدد االولفينات 
NT2 متعدد االتيلينات 

NT3 متعدد رباعي فلورواتيلين 

NT4 تفلون 
NT3  مركبkel-f 

NT2 متعدد البروبيلين 

NT2 متعدد الستيرين 
NT2  متعدد الستيرين- dvb 

NT1 متعدد االيزوبرين 

NT1 متعدد الفنيل 
NT2 أسيتات متعدد الفنيل 

NT2 بيروليدون متعدد الفنيل 

NT2 خالت متعددة الفنيل 
NT2 كلوريد متعددة الفنيل 

NT2 متعدد األكريالتات 

NT3  بولي ميتيل ميتا أكريليت إتيل ماليميد-n 
NT3 زجاج البليكسي 

NT3 فوق الكبريتات 

NT3 لوسيت 
NT2 متعدد الستيرين 

NT2 مركبات تدالر 

NT1 متعدد الكربونات 
NT1 مطاطيات 

NT2 بونا 

NT2 سيالستيك 
NT2 فيتون 

NT2 التكس 

NT2 مطاط طبيعي 

NT1 نيوبرين 

RT أكريلونتريل 

RT )بنزوفورانات )كومارون 
RT بوتاديئين 

RT زجاج ليفي 

RT كزينوبيوتات 
RT متركبات بالستيكية خشبية 

RT متعدد الفنيالت 

RT  بالستيكية -مكونات إسمنتية 
RT ملونات 

RT ميالمين 

 متماثرات العضوية

BT1 بوليمرات 

 متماكبات

NT1 خياالت 

RT إيزوميرازات 

RT كيمياء مجسمة 

مة  متّمِّ

UF بروبيدين 

*BT1 بروتينات 
RT أضداد 

RT أمراض الجهاز المناعي 

RT بالزما الدم 
RT  المستضد -تفاعالت الضد 

RT حاالّت دموية 

RT زيموسان 
RT لمفوكينات 

 متنوعات رياضياتية

1997-08-20 
NT1 متعددات محدبة 

NT1 متعددات معقدة 

NT1 عات ملساء  متنّوِ
RT تحضير المصورات الطبولوجية 

RT رياضيات 

RT طبولوجيا 
RT فضاء رياضياتي 

RT نظرية الرسم البياني 

RT نظرية القياس 

 متنّوِّعات ملساء

BT1 متنوعات رياضياتية 

RT تطبيق ممتثل 

RT توّرق طبولوجي 

RT طبولوجيا تفاضلية 
RT فضاء ريمان 

 متوسطات تفاعل

INIS: 1983-03-15; ETDE: 1978-10-23 

SF )مركبات متوسطة )تفاعل 
SF نوع عابر 

RT آليات تفاعل كيميائي 

RT تفاعالت كيميائية 
RT جذور 

RT كربنات 

RT كربينات 
RT كيمياء إشعاعية 

RT كيمياء ضوئية 

 متوكسي بنزن

USE أنيسول 

 متيل أستيلين

USE بروبين 

 متيل األمين

INIS: 1975-09-16; ETDE: 1975-10-28 
*BT1 أمينات 

 (2-متيل البروبان )

ETDE: 2002-03-28 

USE 2-ايزو البوتان 

 (2-متيل البروبلين )

ETDE: 2002-03-28 

USE 2-متيل كحول البروبيل 

 (2-متيل البروبين )

ETDE: 2002-03-28 

USE ايزو البوتلين 

 متيل البنزن

USE تولوين 

 (2-متيل البوتان )

INIS: 1983-09-06; ETDE: 2002-03-28 

USE 2-ايزو البنتان 

 متيل الزئبق

INIS: 1999-03-03; ETDE: 1976-03-11 

*BT1 مركبات زئبق عضوية 

 متيل النفتالينات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-02-21 
*BT1 عطور مؤلكلة 

*BT1 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 متيل تيروزين

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 

USE تيروزين المتيل 

 متيل رباعي هدروفوران

1984-06-21 
USE توليد أيتونات أكسيد الفلورين 

متيل فسفونات ثنائي ايزو األميل، متيل فسفونات ثنائي 

 ايزو الفنيل

UF ثنائي ايزو أميل متيل الفسفانات 

UF ثنائي ايزوبنتيل متيل الفسفانات 

*BT1 إسترات حمض الفسفونيك 

 متيلة

BT1 الت كيميائيةتفاع 

RT آزات نقل المتيل 

 متينة

2000-04-12 

BT1 تفاعالت كيميائية 

RT اختزال 
RT عمليات إضافة بخار الماء إلى نواتج التغويز 

RT عملية بيكون 

RT غاز إصطناعي 

تيونين  مِّ

UF حمض متلين مركبتو أمينو الزبدة 

UF حمض متيل تيو أمينو الزبد 

*BT1 حموض أمينية 
*BT1 م  عوامل مضادة للتشحُّ

*BT1 مركبات كبريت عضوية 

RT آزات نقل المتيل 

 مثاقب طارقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-27 

*BT1 آالت الحفر 

RT مثقاب 

 مثاقب عنفية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-08-21 

*BT1 تصنيع عنفي 

*BT1 حفارات دورانية 
RT ثقب 

RT عنفات 

 مثاقب نفاثة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-08 

*BT1 آالت الحفر 

RT مثقاب 

RT ِمنفثات 

RT نفاثات 

 مثانة

*BT1 مسلَك بولي 
RT حوض 

 مثبتات درجة الحرارة

*BT1 معدّات محتوى 

NT1 أجهزة قّرية 
RT تحكم بدرجة الحرارة 

 مثبطات األنزيم

INIS: 1978-08-30; ETDE: 1976-03-11 
UF )مثبِّطات )أنزيمية 

RT أنزيمات 

RT منع 

 مثبطات التآكل

UF )كابحات )التآكل 

RT حماية من التآكل 

 مثبِّّطات )أنزيمية(

INIS: 1978-08-30; ETDE: 1976-03-11 
USE مثبطات األنزيم 

 مثقاب

INIS: 1976-03-25; ETDE: 1975-09-11 
*BT1 أدوات 

*BT1 تجهيزات الحفر 

RT أدوات َمَكنية 
RT آالت الحفر 

RT ثقب 

RT ثقب المواد 
RT حفارات الشرر 

RT حفارات دورانية 

RT مثاقب طارقة 
RT مثاقب نفاثة 

 مثقبيات )تريبانوزوما(

2000-04-12 

RT طفيليات 

 َمثنويّات بيريميدنية

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1984-06-29 

BT1 متثانيات 

RT بيريميدينات 
RT تصليح الدنا 

RT ُصدُوع الطيقان 

RT طفرات 

 مثيرات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-05 

USE منظومات اإلثارة 

 ُمثَّقبات

UF )وريقات كبدية )المثقوبات 

*BT1 ديدان ِعراض 

BT1 طفيليات 
NT1 دودة البلهارسيا 

NT1 ديدان شريطية 

 مجارف آلية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-28 
*BT1 تجهيزات الردم 



 مجاري 630 مجال السيفرت في الساعة

 

 

*BT1 تجهيزات منجمية 

 مجاري

UF ري تهويةمجا 
RT أقنية وقود 

RT أنابيب 

RT أنفاق هوائية 
RT فتحات 

RT مواسير 

RT ناثرات 

 مجاري تهوية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-24 

USE تهوية 

USE مجاري 

 مجاري جانبية

UF مفّرعات 

RT أوعية دموية 

RT د  حلقات المبّرِ

RT منظومات تبريد المفاعل 

 مجاري مائية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1997-03-31 
USE أنهار 

 مجاري مائية داخلية

UF قنوات مائية 

BT1 مياه سطحية 
NT1  قناةmanivier 

NT1 قنال السويس 

NT1 قنال باناما 
RT أحواض لرسو السفن الصغيرة 

RT أنهار 

RT بحيرات 
RT موانئ 

RT مياه إقليمية 

RT نقل 

 tldمجاريع 

USE مجراع بالتألق الحراري 

 مجازات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-26 
USE سطيحات أرضية 

 مجاعة

USE صيام 

 MHZ 1 00إلى  01مجال 

*BT1  مجالmhz 

 MEV 10إلى  01مجال 

*BT1  مجالmev 

 TEV 100-10مجال 

INIS: 1977-10-17; ETDE: 1977-11-10 
*BT1  مجالtev )تّرا إلكترون فولط( 

 MEV 1 00إلى  10مجال 

*BT1  مجالmev 

 MEV 1 000إلى  100مجال 

*BT1  مجالmev 

 MHZ 1 000إلى  100مجال 

UF   إشعاعuhf )المجال المنخفض( 

UF  إشعاعmhz 1000 -100( uhf) 
UF ( 10-3إشعاع ديسمتري الموجة dm) 

UF ( 1000 - 100إشعاع فوق عالي التواتر mhz) 

UF )إشعاع فوق عالي التواتر )المجال المنخفض 
*BT1  مجالmhz 

 KEV 10-01ال مج

*BT1 ( مجال كيلو إلكترون فولطkev) 

 KEV 100-10مجال 

*BT1 ( مجال كيلو إلكترون فولطkev) 

 KEV 1000-100مجال 

*BT1 ( مجال كيلو إلكترون فولطkev) 

 KEVZ 100-01مجال 

*BT1 ( مجال الكيلوِهْرتزkhz) 

 KEVZ 1000-100مجال 

*BT1 ( مجال الكيلوِهْرتزkhz) 

 MEVمجال 

BT1 مدى الطاقة 

NT1  10إلى  01مجال mev 

NT1  00إلى  10مجال mev 1 
NT1  000إلى  100مجال mev 1 

 MHZمجال 

UF  إشعاعvhf 

UF إشعاع أمواج مترية 
UF  ًإشعاع تواتره عال جدا 

UF  تواترvhf 
UF  ًتواتر عال جدا 

BT1 مدى التواتر 

NT1  00إلى  01مجال mhz 1 
NT1  000إلى  100مجال mhz 1 

RT علم الفلك الراديوي 

 TEV  01-10مجال 

INIS: 1977-10-17; ETDE: 1977-11-10 
*BT1  مجالtev )تّرا إلكترون فولط( 

 TEV  100-1000مجال 

INIS: 1977-10-17; ETDE: 1977-11-10 

*BT1  مجالtev )تّرا إلكترون فولط( 

 )تّرا إلكترون فولط( TEVمجال 

BT1 مدى الطاقة 

NT1  100-10مجال tev 
NT1  مجالtev  01-10 

NT1  مجالtev  100-1000 

 مجال اختبار تونوباه

INIS: 1976-02-05; ETDE: 1975-08-19 
BT1 منشآت اختبار 

BT1 منشآت عسكرية 

*BT1 نيفادا 
RT مختبرات سانديا 

RT مختبرات سانديا الوطنية 

RT موقع اختبار نيفادا 

 مجال اإللكترون فولط

BT1 مدى الطاقة 

NT1 1000-100لكترون فولط  مجال اإل 

NT1  10-01مجال اإللكترون فولط 
NT1  100-10مجال اإللكترون فولط 

 1000-100مجال اإللكترون فولط  

*BT1 مجال اإللكترون فولط 

 10-01مجال اإللكترون فولط 

*BT1 مجال اإللكترون فولط 

 100-10مجال اإللكترون فولط 

*BT1 مجال اإللكترون فولط 

 مجال االستطاعة إكزاواط

INIS: 2003-08-15; ETDE: 2002-09-17 

BT1 مدى االستطاعة 

NT1  كهربائي 10-01مدى االستطاعة 
NT1  واط كهربائي 100-10مدى االستطاعة 

NT1  واط كهربائي 1000-100مدى االستطاعة 

 مجال االستطاعة بالتيراواط

INIS: 1988-04-15; ETDE: 1989-09-18 
BT1 مدى االستطاعة 

NT1  تيرا واط  10-01مدى االستطاعة 

NT1  تيرا واط 100-10مدى االستطاعة 
NT1  تيرا واط 1000-100مدى االستطاعة 

 مجال االستطاعة بيتاواط

INIS: 2003-08-15; ETDE: 2002-09-17 

UF ليزرات البيتاواط 
BT1 مدى االستطاعة 

NT1  بيتا واط  10-01مدى االستطاعة 

NT1  بيتا واط 100-10االستطاعة مدى 
NT1  بيتا واط 1000-100مدى االستطاعة 

 مجال االستطاعة ميغاواط

INIS: 1988-04-15; ETDE: 1989-08-10 
BT1 مدى االستطاعة 

NT1  ميغا واط 10-01مدى االستطاعة 

NT1  ميغا واط 100-10مدى االستطاعة 
NT1  ميغا واط 1000-100مدى االستطاعة 

 ميلي واطمجال االستطاعة 

INIS: 1988-04-15; ETDE: 1990-11-05 

UF مدى االستطاعة ملي واط 
BT1 مدى االستطاعة 

NT1  ملّي واط 10-01مدى االستطاعة 

NT1  ملّي واط 100-10مدى االستطاعة 
NT1  ملي واط 1000-100مدى االستطاعة 

 مجال البكريل

2012-05-31 

BT1 مجال النشاط االشعاعي 
NT1  10-01مجال البكريل 

NT1  100-10مجال البكريل 

NT1  1000-100مجال البكريل 

 10-01مجال البكريل 

2012-05-31 

*BT1 مجال البكريل 

 100-10مجال البكريل 

2012-05-31 

*BT1 مجال البكريل 

 1000-100مجال البكريل 

2012-05-31 
*BT1 مجال البكريل 

 مجال البيتا بكريل

2012-05-31 
BT1 لنشاط االشعاعيمجال ا 

 مجال التواترات بالتّراهرتز

2003-03-21 

USE  مجال تيراهرتزthz 

 مجال التيرا بكريل

2012-05-31 

BT1 مجال النشاط االشعاعي 

 مجال الجرعة المكافئة

2012-05-30 

BT1 مجاالت الجرعة االشعاعية 

NT1 مجال السيفرت 
NT1 مجال المكرو سيفرت 

NT1 مجال الميلي سيفرت 

NT2  10-01مجال الميلي سيفرت 
NT2  100-10مجال الميلي سيفرت 

NT2  1000-100مجال الميلي سيفرت 

RT جرع االشعاع المكافئة 
RT مجاالت معدل الجرعة اإلشعاعية 

 مجال الجرعة الممتصة

2012-05-30 

BT1 مجاالت الجرعة االشعاعية 
NT1  مجال الغراي 

NT2  10-01مجال الغراي 

NT2  100-10مجال الغراي  
NT2  1000-100مجال الغراي 

NT1 مجال الغيغا غراي 

NT1 مجال الكيلو غراي 
NT1 مجال المكرو غراي 

NT2  10-01مجال المكرو غراي 

NT2  100-10مجال المكرو غراي 
NT2  1000-100مجال المكرو غراي 

NT1 مجال الميلي غراي 

NT2  10-01مجال الميلي غراي 
NT2 100-10غراي  مجال الميلي 

NT2  1000-100مجال الميلي غراي 

NT1 مجال النانو غراي 
NT1 محال الميغا غراي 

RT جرع االشعاع الممتص 

 مجال السيفرت

2012-05-30 

*BT1 مجال الجرعة المكافئة 

 مجال السيفرت في الساعة

2013-01-23 
BT1 مجاالت معدل الجرعة اإلشعاعية 



 مجال السيفرت في السنة 631 100-10مجال الميلي سيفرت 

 

 

 مجال السيفرت في السنة

2013-01-23 
BT1 مجاالت معدل الجرعة اإلشعاعية 

 مجال الضغط

2003-11-19 

NT1 مجال الضغط باسكال 
NT1  نانو باسكال 1مجال الضغط تحت 

NT1 مجال الضغط جيغا باسكال 

NT1 مجال الضغط كيلو باسكال 
NT1 مجال الضغط ملي باسكال 

NT1 مجال الضغط ميغا باسكال 

NT2  10-01مجال الضغط ميغا باسكال 
NT2  100-10مجال الضغط ميغا باسكال 

NT2  1000-100مجال الضغط ميغا باسكال 

NT1 مجال الضغط ميكرو باسكال 
NT1 مجال الضغط نانو باسكال 

RT تابعية الضغط 

RT مضخات تخلية 

 مجال الضغط باسكال

2003-11-19 

UF ( 1000-1خالء pa) 
UF  7.5خالءx10)-3( - 7.5 torr) 

UF ( 10 - 1ضغط )ملي بار 

UF ( 7.5ضغطx10)-3(-7.5 )تور 
UF لوحات عزل خالية 

SF )خالء )أولي 

SF خالء أولي 
SF خالء متوسط 

SF ضغط منخفض 

SF  ًضغط منخفض جدا 
BT1 مجال الضغط 

 نانو باسكال 1مجال الضغط تحت 

2003-11-19 

UF  نانوباسكال( 1خالء )دون 
UF  دون(7.5خالءx10)-12( torr 

SF خالء فوق عال 

BT1  الضغطمجال 

 مجال الضغط جيغا باسكال

2003-11-19 

UF ( 10000ضغط )جّو وما فوق 
SF  ًضغط عال جدا 

BT1 مجال الضغط 

 مجال الضغط كيلو باسكال

2003-11-19 
UF ( 7.5 - 7.5خالءx10)3( torr) 

UF ( 10 - 1ضغط )بار 

UF ( 10 - 1ضغط )جو 
UF ( 1000 - 10ضغط )ملي بار 

UF ( 7.5ضغطx10)3(-7.5 )تور 

SF )خالء )أولي 
SF خالء أولي 

SF ضغط متوسط 

SF ضغط منخفض 
BT1 مجال الضغط 

 مجال الضغط ملي باسكال

2003-11-19 

UF ( 1000-1خالء milli pa) 
UF  7.5خالءx10)-6( - 7.5x10)-3( torr 

SF خالء عال 

SF خالء متوسط 
SF  ًضغط منخفض جدا 

BT1 مجال الضغط 

 مجال الضغط ميغا باسكال

2003-11-19 

BT1 مجال الضغط 

NT1  10-01مجال الضغط ميغا باسكال 
NT1  100-10مجال الضغط ميغا باسكال 

NT1  1000-100مجال الضغط ميغا باسكال 

 10-01مجال الضغط ميغا باسكال 

2003-11-19 
UF  ( 100 - 10ضغط )بار 

UF ( 100 - 10ضغط )جو 

SF ضغط متوسط 

*BT1 مجال الضغط ميغا باسكال 

 100-10مجال الضغط ميغا باسكال 

2003-11-19 
UF ( 1000 - 100ضغط )جو 

UF  ٍضغط عال 

*BT1 مجال الضغط ميغا باسكال 

 1000-100مجال الضغط ميغا باسكال 

2003-11-19 

UF ( 10000 - 1000ضغط )جو 

SF  ًضغط عال جدا 
*BT1 مجال الضغط ميغا باسكال 

 مجال الضغط ميكرو باسكال

2003-11-19 
UF  7.5خالءx10)-9( - 7.5x10)-6( torr 

UF 1000-1خالء micro pa 

SF خالء عال 

SF خالء فوق عال 

BT1 مجال الضغط 

 مجال الضغط نانو باسكال

2003-11-19 
UF  7.5خالءx10-12 - 7.5x10-9 

UF (1000-1خالء nano pa) 

SF خالء فوق عال 
BT1 مجال الضغط 

 فولطإلكترون  1021إلى  18 10مجال الطاقة من 

INIS: 1977-01-26; ETDE: 1976-08-24 

BT1 مدى الطاقة 

 مجال الغراي 

2012-05-30 

*BT1 مجال الجرعة الممتصة 
NT1  10-01مجال الغراي 

NT1  100-10مجال الغراي  

NT1  1000-100مجال الغراي 

 10-01مجال الغراي 

2012-05-30 

*BT1  مجال الغراي 

  100-10مجال الغراي 

2012-05-30 
*BT1  مجال الغراي 

 1000-100مجال الغراي 

2012-05-30 
*BT1  مجال الغراي 

 مجال الغيغا بكريل

2012-05-31 

BT1 مجال النشاط االشعاعي 

 مجال الغيغا غراي

2014-06-27 

*BT1 مجال الجرعة الممتصة 

 مجال الكيلو بكريل

2012-05-31 

BT1 مجال النشاط االشعاعي 

NT1  10-01مجال الكيلو بكريل 
NT1  100-10مجال الكيلو بكريل 

NT1  1000-100مجال الكيلو بكريل 

 10-01مجال الكيلو بكريل 

2012-05-31 
*BT1 مجال الكيلو بكريل 

 100-10مجال الكيلو بكريل 

2012-05-31 

*BT1 مجال الكيلو بكريل 

 1000-100مجال الكيلو بكريل 

2012-05-31 

*BT1 مجال الكيلو بكريل 

 مجال الكيلو غراي

2012-05-30 

*BT1 مجال الجرعة الممتصة 

ْرتز )  (KHZمجال الكيلوهِّ

BT1 مدى التواتر 

NT1  مجالkevz 100-01 

NT1  مجالkevz 1000-100 

 مجال المكرو سيفرت

2012-05-30 

*BT1 مجال الجرعة المكافئة 

 مجال المكرو غراي

2012-05-30 
*BT1 مجال الجرعة الممتصة 

NT1  10-01مجال المكرو غراي 

NT1  100-10مجال المكرو غراي 
NT1  1000-100مجال المكرو غراي 

 10-01مجال المكرو غراي 

2012-05-30 
*BT1 مجال المكرو غراي 

 100-10مجال المكرو غراي 

2012-05-30 

*BT1 مجال المكرو غراي 

 1000-100مجال المكرو غراي 

2012-05-30 

*BT1 مجال المكرو غراي 

 مجال المكروسيفرت في الساعة

2013-01-23 
BT1 مجاالت معدل الجرعة اإلشعاعية 

NT1  10- 01مجال المكروسيفرت في الساعة 
NT1  100 - 10مجال المكروسيفرت في الساعة 

NT1  1000 - 100مجال المكروسيفرت في الساعة 

 10- 01مجال المكروسيفرت في الساعة 

2013-01-23 
*BT1 مجال المكروسيفرت في الساعة 

 100 - 10ت في الساعة مجال المكروسيفر

2013-01-23 

*BT1 مجال المكروسيفرت في الساعة 

 1000 - 100مجال المكروسيفرت في الساعة 

2013-01-23 

*BT1 مجال المكروسيفرت في الساعة 

 مجال الميغا بكريل

2012-05-31 

BT1 مجال النشاط االشعاعي 

NT1  10 - 01مجال الميغابكريل 
NT1  100 - 10مجال الميغابكريل 

NT1  1000 - 100مجال الميغابكريل 

 10 - 01مجال الميغابكريل 

2014-10-29 
*BT1 مجال الميغا بكريل 

 100 - 10مجال الميغابكريل 

2014-10-29 

*BT1 مجال الميغا بكريل 

 1000 - 100مجال الميغابكريل 

2014-10-29 

*BT1 مجال الميغا بكريل 

 مجال الميلي بكريل

2012-05-31 

BT1 مجال النشاط االشعاعي 

 مجال الميلي سيفرت

2012-05-30 
*BT1 مجال الجرعة المكافئة 

NT1  10-01مجال الميلي سيفرت 

NT1  100-10مجال الميلي سيفرت 
NT1  1000-100مجال الميلي سيفرت 

 10-01مجال الميلي سيفرت 

2012-05-30 
*BT1 مجال الميلي سيفرت 

 100-10مجال الميلي سيفرت 

2012-05-30 

*BT1 مجال الميلي سيفرت 



 1000-100يلي سيفرت مجال الم 632 مجال ميلي هرتز

 

 

 1000-100مجال الميلي سيفرت 

2012-05-30 
*BT1 مجال الميلي سيفرت 

 100 - 10مجال الميلي سيفرت في الساعة 

2013-01-23 

*BT1  مجال الميلي سيقرت في الساعة 

 1000 - 100مجال الميلي سيفرت في الساعة 

2013-01-23 

*BT1  مجال الميلي سيقرت في الساعة 

 مجال الميلي سيفرت في السنة

2013-01-23 

BT1 مجاالت معدل الجرعة اإلشعاعية 

NT1  10- 01مجال الميلي سيفرت في السنة 
NT1  100- 10مجال الميلي سيفرت في السنة 

NT1  1000 - 100مجال الميلي سيفرت في السنة 

 10- 01مجال الميلي سيفرت في السنة 

2013-01-23 
*BT1 مجال الميلي سيفرت في السنة 

 100- 10مجال الميلي سيفرت في السنة 

2013-01-23 

*BT1 مجال الميلي سيفرت في السنة 

 1000 - 100مجال الميلي سيفرت في السنة 

2013-01-23 

*BT1 مجال الميلي سيفرت في السنة 

 مجال الميلي سيقرت في الساعة 

2013-01-23 

BT1  الجرعة اإلشعاعيةمجاالت معدل 

NT1  100 - 10مجال الميلي سيفرت في الساعة 
NT1  1000 - 100مجال الميلي سيفرت في الساعة 

NT1  10 - 01مجال الميلي سيقرت في الساعة 

 10 - 01مجال الميلي سيقرت في الساعة 

2013-01-23 
*BT1  مجال الميلي سيقرت في الساعة 

 مجال الميلي غراي

2012-05-30 
*BT1 مجال الجرعة الممتصة 

NT1  10-01مجال الميلي غراي 

NT1  100-10مجال الميلي غراي 
NT1  1000-100مجال الميلي غراي 

 10-01مجال الميلي غراي 

2012-05-30 

*BT1 مجال الميلي غراي 

 100-10مجال الميلي غراي 

2012-05-30 

*BT1 مجال الميلي غراي 

 1000-100مجال الميلي غراي 

2012-05-30 

*BT1 مجال الميلي غراي 

 مجال النانو سيفرت في الساعة

2013-01-23 
BT1 مجاالت معدل الجرعة اإلشعاعية 

 مجال النانو غراي

2012-05-30 

*BT1 مجال الجرعة الممتصة 

 مجال النشاط االشعاعي

2012-05-31 

NT1 مجال البكريل 
NT2  10-01مجال البكريل 

NT2  100-10مجال البكريل 

NT2  1000-100مجال البكريل 
NT1 مجال البيتا بكريل 

NT1 مجال التيرا بكريل 

NT1 مجال الغيغا بكريل 
NT1 مجال الكيلو بكريل 

NT2  10-01مجال الكيلو بكريل 

NT2  100-10مجال الكيلو بكريل 
NT2  1000-100مجال الكيلو بكريل 

NT1 مجال الميغا بكريل 

NT2  10 - 01مجال الميغابكريل 

NT2  100 - 10مجال الميغابكريل 

NT2  1000 - 100مجال الميغابكريل 
NT1 مجال الميلي بكريل 

RT ث  تلوُّ

RT نشاط إشعاعي 
RT وحدات جرعة إشعاعية 

 مجال الهرتز

BT1 مدى التواتر 

 مجال بيتا إلكترون فولط

INIS: 1977-01-26; ETDE: 1976-08-24 
BT1 مدى الطاقة 

 مجال تحت أرضي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-17 
SEE تجاويف 

SEE تحت أرضي 

SEE منشآت تحت أرضية 

 100-01مجال تيراهرتز  

2003-03-21 

*BT1  مجال تيراهرتزthz 

 1000-100مجال تيراهرتز  

2003-03-21 
*BT1  مجال تيراهرتزthz 

 THZمجال تيراهرتز 

2003-03-21 
UF مجال التواترات بالتّراهرتز 

BT1 تواترمدى ال 

NT1   100-01مجال تيراهرتز 
NT1   1000-100مجال تيراهرتز 

 مجال جيغا إلكترون فولط

BT1 مدى الطاقة 

NT1  جيغا إلكترون فولط 10إلى  01مجال من 
NT1  جيغا إلكترون فولط 100إلى  10مجال من 

NT1  جيغا إلكترون فولط 1000إلى 100مجال من 

RT عدادات الهمرات 

 مجال جيغا هرتز

BT1 مدى التواتر 

NT1  جيغا هرتز 10إلى  01مجال من 

NT1  جيغا هرتز 1000إلى  100مجال من 
RT علم الفلك الراديوي 

 مجال درجات الحرارة

INIS: 1992-01-23; ETDE: 1992-02-10 
NT1   0013-0000مجال درجات الحرارة k 

NT1   0065-0013مجال درجات الحرارة k 

NT1   0400-0273مجال درجات الحرارة k 
NT1   1000-0400مجال درجات الحرارة k 

NT1   4000-1000مجال درجات الحرارة k 

NT1   4000مجال درجات الحرارة  فوق k 
NT1  0273-0065مجال درجات الحرارة 

RT تابعية لدرجة الحرارة 

RT درجة الحرارة العادية 
RT درجة الحرارة صفر كلفن 

 K 0013-0000الحرارة   مجال درجات

INIS: 1992-01-23; ETDE: 1992-02-10 

UF (  0013-0000درجة الحرارة k) 
UF درجة حرارة دون منخفضة 

UF مجال ميلي كلفن 

BT1 مجال درجات الحرارة 
RT يات  قّرِ

 K 0065-0013مجال درجات الحرارة  

INIS: 1992-01-23; ETDE: 1992-02-10 
UF (  0065-0013درجة الحرارة k) 

UF  ًدرجة حرارة منخفضة جدا 

BT1 مجال درجات الحرارة 
RT يات  قّرِ

 K 0400-0273مجال درجات الحرارة  

INIS: 1992-01-23; ETDE: 1992-02-10 

UF (  0400-0273درجة الحرارة k) 
UF درجة حرارة متوسطة 

BT1 مجال درجات الحرارة 

 K 1000-0400مجال درجات الحرارة  

INIS: 1992-01-23; ETDE: 1992-02-10 
UF (  1000-0400درجة الحرارة k) 

UF درجة حرارة عالية 

BT1 مجال درجات الحرارة 

 K 4000-1000مجال درجات الحرارة  

INIS: 1992-01-23; ETDE: 1992-02-10 

UF (  4000-1000درجة الحرارة k) 

UF  ًدرجة حرارة عالية جدا 
BT1 مجال درجات الحرارة 

 K 4000جات الحرارة  فوق  مجال در

INIS: 1992-07-03; ETDE: 1992-02-10 
UF (  4000درجة الحرارة k  )وما فوق 

UF درجة حرارة فوق عالية 

BT1 مجال درجات الحرارة 

 0273-0065مجال درجات الحرارة 

INIS: 1992-01-23; ETDE: 1992-02-10 

UF (  0273-0065درجة الحرارة k) 

UF ةدرجة حرارة منخفض 
BT1 مجال درجات الحرارة 

RT فصل بالتجميد 

RT يات  قّرِ

 مجال قدرة بالجيغاواط

INIS: 1988-04-15; ETDE: 1989-08-10 

BT1 مدى االستطاعة 

NT1  جيغا واط  10-01مدى االستطاعة 
NT1  جيغا واط 100-10مدى االستطاعة 

NT1  جيغا واط 1000-100مدى االستطاعة 

 مجال قدرة بالكيلو واط

INIS: 1988-04-15; ETDE: 1989-08-10 

BT1 مدى االستطاعة 

NT1  كيلو واط 10-01مدى االستطاعة 
NT1  كيلو واط 100-10مدى االستطاعة 

NT1  كيلو واط 1000-100مدى االستطاعة 

 (KEVمجال كيلو إلكترون فولط )

BT1 مدى الطاقة 
NT1  مجالkev 10-01 

NT1  مجالkev 100-10 

NT1  مجالkev 1000-100 

 جيغا إلكترون فولط 10إلى  01مجال من 

*BT1 مجال جيغا إلكترون فولط 

 جيغا هرتز 10إلى  01مجال من 

UF  إشعاعghz 100 - 01( uhf) 
UF  إشعاعuhf )المجال العالي( 

UF  إشعاع ديسمتري الموجةdm 1-3 

UF  ًإشعاع ذو تواتر عال جدا 

UF  ًإشعاع عالي التواتر جداshf 

UF ( 100 - 01إشعاع فوق عالي التواتر ghz) 

UF )إشعاع فوق عالي التواتر )المجال العالي 
UF )تواتر فوق عالي )المجال المنخفض 

UF  تواتراتuhf )المجال المنخفض( 

*BT1 مجال جيغا هرتز 

 جيغا إلكترون فولط 100إلى  10مجال من 

*BT1 مجال جيغا إلكترون فولط 

 جيغا هرتز 1000إلى  100مجال من 

UF )تواتر فوق عالي )المجال العالي 

UF  تواتراتuhf )المجال العالي( 
*BT1 مجال جيغا هرتز 

 جيغا إلكترون فولط 1000إلى 100مجال من 

*BT1 مجال جيغا إلكترون فولط 

 مجال ميلي إلكترون فولط

1999-07-08 

BT1 مدى الطاقة 

 مجال ميلي كلفن

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-03-28 
USE   0013-0000مجال درجات الحرارة k 

 مجال ميلي هرتز

BT1 مدى التواتر 



 مجال نسبوي 633 مجراعية فلمية للعاملين

 

 

 مجال نسبوي

BT1 مدى الطاقة 
RT نظرية النسبية 

 مجاالت الجرعة االشعاعية

2012-05-30 

NT1 مجال الجرعة المكافئة 
NT2 مجال السيفرت 

NT2 مجال المكرو سيفرت 

NT2 مجال الميلي سيفرت 
NT3  10-01مجال الميلي سيفرت 

NT3  100-10مجال الميلي سيفرت 

NT3  1000-100مجال الميلي سيفرت 
NT1 مجال الجرعة الممتصة 

NT2  مجال الغراي 

NT3  10-01مجال الغراي 
NT3  100-10مجال الغراي  

NT3  1000-100مجال الغراي 

NT2 مجال الغيغا غراي 
NT2 مجال الكيلو غراي 

NT2 و غرايمجال المكر 

NT3  10-01مجال المكرو غراي 
NT3  100-10مجال المكرو غراي 

NT3  1000-100مجال المكرو غراي 
NT2 مجال الميلي غراي 

NT3  10-01مجال الميلي غراي 

NT3  100-10مجال الميلي غراي 
NT3  1000-100مجال الميلي غراي 

NT2 مجال النانو غراي 

NT2 محال الميغا غراي 
RT جرعات إشعاعية 

RT مجاالت معدل الجرعة اإلشعاعية 

RT وحدات جرعة إشعاعية 

 مجاالت معدل الجرعة اإلشعاعية

2013-01-23 

NT1 مجال السيفرت في الساعة 

NT1 مجال السيفرت في السنة 
NT1 مجال المكروسيفرت في الساعة 

NT2  10- 01مجال المكروسيفرت في الساعة 

NT2  100 - 10مجال المكروسيفرت في الساعة 
NT2  1000 - 100مجال المكروسيفرت في الساعة 

NT1 مجال الميلي سيفرت في السنة 

NT2  10- 01مجال الميلي سيفرت في السنة 
NT2  100- 10مجال الميلي سيفرت في السنة 

NT2  1000 - 100مجال الميلي سيفرت في السنة 

NT1  مجال الميلي سيقرت في الساعة 
NT2 100 - 10ة مجال الميلي سيفرت في الساع 

NT2  1000 - 100مجال الميلي سيفرت في الساعة 

NT2  10 - 01مجال الميلي سيقرت في الساعة 
NT1 مجال النانو سيفرت في الساعة 

RT تابعية للزمن 

RT تشعيع منخفض الجرعة 
RT تشعيع نبضي 

RT توزعات الجرعة الزمني 

RT مجال الجرعة المكافئة 
RT مجاالت الجرعة االشعاعية 

RT معدَّالت الجرعة 

 مجالس الوثوقية الكهربائية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-27 

UF مجالس الوثوقية الكهربائية اإلقليمية 

UF مجالس الوثوقية الكهربائية الوطنية 
RT صناعة توليد طاقة كهربائية 

RT مرافق كهربائية 

 مجالس الوثوقية الكهربائية اإلقليمية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-27 
USE مجالس الوثوقية الكهربائية 

 مجالس الوثوقية الكهربائية الوطنية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-27 

USE مجالس الوثوقية الكهربائية 

 مجاهر

NT1 مجاهر إلكترونية 

NT1 مجاهر أيونية 
NT1 مجاهر ضوئية 

RT مجهرية 

 مجاهر إلكترونية

BT1 مجاهر 

 مجاهر أيونية

BT1 مجاهر 

 مجاهر تداخلية

RT  ّتقنيات العد 

RT عدادات تلسكوبية 

 مجاهر ضوئية

BT1 مجاهر 

 مجاوبات

INIS: 1999-07-05; ETDE: 1979-02-27 
*BT1 تجهيزات إلكترونية 

NT1 مجاوبات تجويفية 

NT2 مجاوبات ذات تجاويف فائقة الموصلية 
NT1 مجاوبات حلقة متحركة 

RT تجاوب 

RT تجهيزات  أمواج مكروية 
RT تقنية نبضية 

RT منظومات تواتر راديوي 

RT هزازات 

 مجاوبات تجويفية

UF تجاويف تجاوبية 

*BT1 مجاوبات 
NT1 مجاوبات ذات تجاويف فائقة الموصلية 

RT تجهيزات  أمواج مكروية 

RT توليف 
RT مسّرعات دورية 

RT منظومات تواتر راديوي 

 مجاوبات حلقة متحركة

2014-10-28 
البنية المهندسة اصطناعياً والتي تقدم توصيالت مغناطيسية 

 قوية للمواد الخارقة.

*BT1 مجاوبات 
RT مواد خارقة 

 مجاوبات ذات تجاويف فائقة الموصلية

BT1 أجهزة غروانية فائقة الموصلية 

*BT1 مجاوبات تجويفية 
RT تجهيزات  أمواج مكروية 

RT مسّرعات دورية 

RT واتر راديويمنظومات ت 

 مجترات

1996-11-13 

UF ظباء 
UF ِكْرش 

*BT1 ثدييّات 

NT1 أيِّل 

NT1 جاموس 

NT1 ِجمال 

NT1 غنم 
NT1 المات 

NT1 ماشية 

NT2 أبقار 
NT2 عجول 

NT1 ماعز 

 مجتمعات

1992-03-17 
SF مجتمعات مخططة 

RT  برنامجices 

RT جماعات بشرية 
RT  اقتصادية -عوامل اجتماعية 

RT قطاع اإلقامة 

 مجتمعات )إيكولوجية(

USE منظومات بيئية 

 مجتمعات إيكولوجية

USE منظومات بيئية 

 مجتمعات جيوحيوية

USE منظومات بيئية 

 مجتمعات حيوية

USE منظومات بيئية 

 مجتمعات مخططة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-09-19 
SEE مجتمعات 

SEE مناطق المدينة 

 مجّددات

1986-04-04 
NT1 منظومات إعادة التوليد الشمسية 

RT خزن حراري 

RT مبادالت حرارية 
RT محركات تعمل بحرارة الشمس 

RT محركات سترلنغ 

RT منظومات تخزين الطاقة 

 مْجذافيات األرجل

INIS: 1992-07-17; ETDE: 1976-05-13 

*BT1 قشريّات 
RT عوالق حيوانية 

 X -مجرات أشعة 

INIS: 1975-09-09; ETDE: 1976-08-24 

BT1 مجّرات 
*BT1 منابع األشعة السينية الكونية 

RT إشعاع كوني 

RT فوتونات كونية 

 مجرات راديوية

BT1 مجّرات 

BT1 منابع راديوية كونية 

RT كوازارات 

 مجرات سيفرت

BT1 مجّرات 

RT  أجسام من نوع العظاياbl 
RT كوازارات 

 مجرات ماركايان

BT1 مجّرات 

RT منابع راديوية كونية 

 مجراع بالتألق الحراري

UF  مجاريعtld 

UF  منظوماتtld 

*BT1 مقاييس جرعة تألقية 
RT تألق حراري 

RT فلوريدات الكالسيوم 

RT فلوريدات الليتيوم 
RT كبريتات الكالسيوم 

RT مجراعية بالتألق الحراري 

 tldمجراعية 

USE مجراعية بالتألق الحراري 

 مجراعية إشعاعية

USE قياس الجرعة 

 X -عية أشعة مجرا

BT1 قياس الجرعة 
RT  كشف أشعة- x 

 مجراعية العاملين

UF مجراعية فلمية للعاملين 
BT1 قياس الجرعة 

RT تشعيع خارجي 

RT مجراعية بالتألق الحراري 
RT مجموع الموظفين 

RT مراقبة العاملين 

RT مقاييس جرعة فقاعية 
RT مهن 

 مجراعية بالتألق الحراري

UF  مجراعيةtld 

BT1 قياس الجرعة 
RT مجراع بالتألق الحراري 

RT مجراعية العاملين 

 مجراعية غاما

BT1 قياس الجرعة 
RT كشف أشعة غاما 

 مجراعية فلمية للعاملين

USE مجراعية العاملين 



 مجّرات 634 مجمعات توماسون

 

 

 مجّرات

UF زمرة محلية 
NT1 درب التبانة 

NT1 ُسُحب ماجالنية 

NT1  مجرات أشعة- x 
NT1 مجرات راديوية 

NT1 مجرات سيفرت 

NT1 مجرات ماركايان 
RT تطور المجّرة 

RT ُسدُم 

RT عناقيد المجّرة 
RT مادة المضيئة 

RT نوى المجرات 

 مجّرة محلية

USE درب التبانة 

 مجزءات نفطية

INIS: 1992-04-01; ETDE: 1977-09-19 

*BT1 نفط 
NT1 غازات المصافي 

NT1 فضاالت نفطية 

NT1 قُطارات نفطية 
NT2 مازوت 

NT3 زيوت الوقود 

NT4 زيوت التدفئة 
NT4  ٍوقود متبق 

NT3 )كيروسين )كاز 

NT3 وقود ديزل 
RT منتجات نفطية 

 مجسات صوتية

INIS: 1975-08-22; ETDE: 1975-10-01 

BT1 مسابر 
RT أمواج أيونية صوتية 

RT تسجيل صوتي 

RT تشخيص البالزما 
RT قياسات صوتية 

 مجففات

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1975-10-01 
UF ناكزات، مجففات 

NT1 مجففات  أمواج مكروية 

NT1 مجففات ثياب 
NT1 مجففات شمسية 

RT تجفيف 

RT عمائل تجفيف 
RT مبخرات 

RT مزيالت الرطوبة 

RT معدات نزع الماء 

 مجففات  أمواج مكروية

INIS: 2000-04-19; ETDE: 1980-06-23 

*BT1 تجهيزات  أمواج مكروية 

BT1 مجففات 
RT لمكرويةإشعاع األمواج ا 

RT أفران األمواج المكروية 

 مجففات ثياب

INIS: 1993-07-29; ETDE: 1977-06-21 
*BT1 أدوات منزلية كهربائية 

BT1 مجففات 

RT أدوات منزلية تعمل بالغاز 
RT غساالت ثياب 

RT مالبس 

 مجففات شمسية

2000-04-12 

*BT1 تجهيزات شمسية 

BT1 مجففات 
RT أفران شمسية 

RT حرارة العملية الشمسية 

 مجلة مقاَومة التروستات

1999-07-20 
BT1 مظاهر قانونية 

RT ترخيص المفاعل 

 مجلس اإلشعاع الفدرالي

USE مجلس اإلشعاع الفدرالي 

 مجلس اإلشعاع الفدرالي

UF مجلس اإلشعاع الفدرالي 
*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

RT قوانين الوقاية من اإلشعاع 

RT األمان معايير 
RT وقاية من اإلشعاع 

 مجلس الجودة البيئية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-03-17 

USE مجلس الواليات المتحدة لجودة البيئة 

 مجلس الطاقة العالمي

2000-08-21 

BT1 منظمات دولية 
RT سياسة الطاقة 

 مجلس المساعدة اإلقتصادية المشتركة

1993-11-05 

USE دية المشتركة كوميكونمجلس المساعدة اإلقتصا 

 مجلس المساعدة اإلقتصادية المشتركة

ETDE: 1979-05-03 

USE مجلس المساعدة اإلقتصادية المشتركة كوميكون 

 مجلس المساعدة اإلقتصادية المشتركة كوميكون

UF مجلس المساعدة اإلقتصادية المشتركة 
UF مجلس المساعدة اإلقتصادية المشتركة 

BT1 منظمات دولية 

 مجلس الواليات المتحدة لجودة البيئة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-03-17 

UF مجلس الجودة البيئية 

*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

 AECBمجلس قيادة الطاقة الذّرية الكندي 

INIS: 1977-03-14; ETDE: 1977-06-02 

UF )مجلس مراقبة الطاقة الذرية )كندا 

UF الذرية الكندي مجلسر مراقبة الطاقة 
*BT1 منظمات كندية 

 مجلس مراقبة الطاقة الذرية )كندا(

INIS: 1993-11-03; ETDE: 2002-06-07 

USE  مجلس قيادة الطاقة الذّرية الكنديaecb 

مجلس وطني للقياسات والوقاية من اإلشعاع في 

 الواليات المتحدة

1993-11-10 

USE  مجلس وطني للقياسات والوقاية من اإلشعاع في

 الواليات المتحدة

مجلس وطني للقياسات والوقاية من اإلشعاع في 

 الواليات المتحدة

UF  مجلس وطني للقياسات والوقاية من اإلشعاع في

 الواليات المتحدة

UF  مجلس وطني للوقاية من اإلشعاع  )في الواليات

 المتحدة(

UF  من اإلشعاع في الواليات مجلس وطني للوقاية

 المتحدة
*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

مجلس وطني للوقاية من اإلشعاع  )في الواليات 

 المتحدة(

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-04-16 

USE  مجلس وطني للقياسات والوقاية من اإلشعاع في

 الواليات المتحدة

 مجلس وطني للوقاية من اإلشعاع في الواليات المتحدة

USE  مجلس وطني للقياسات والوقاية من اإلشعاع في

 الواليات المتحدة

 مجلسر مراقبة الطاقة الذرية الكندي

INIS: 1977-03-14; ETDE: 2002-06-06 

USE  مجلس قيادة الطاقة الذّرية الكنديaecb 

 النووي في ماليزيا PUSPATIمجمع 

1984-12-04 
UF مركز تون اسماعيل للبحوث الذرية 

UF )وحدة التكنولوجيا النووية )ماليزيا 

*BT1 منظمات ماليزية 

 مجمع أبحاث مسرع بروتوني ياباني

2007-02-27 

USE مجمع أبحاث مسرع بروتوني ياباني 

 مجمع أبحاث مسرع بروتوني ياباني

2007-02-27 
UF مجمع أبحاث مسرع بروتوني ياباني 

UF  مجمع األبحاث لمسرع بروتوني يابانيmlf 

UF  منشأة اختبارية للتحويل لمجمع أبحاث مسرع
 بروتوني ياباني

UF  منشأة تجريب المواد وعلم الحياة لمجمع أبحاث

 مسرع بروتوني ياباني
UF  منشأة تجريب النتريتوهات لمجمع أبحاث مسرع

 بروتوني ياباني

UF ث مسرع منشأة تجريب الهادرون لمجمع أبحا
 بروتوني ياباني

RT  سينكروترونات لمجمع أبحاث مسرع بروتوني

 ياباني
RT  مسرع خطي لمجمع أبحاث مسرع بروتوني

 ياباني

 مجمع اختبار منظومات التريتيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-05-21 
USE تجميع اختبار منظومات التريتيوم 

 mlfمجمع األبحاث لمسرع بروتوني ياباني 

2016-12-12 
للبحث في المواد وعلوم الحياة باستعمال أشعة نيوترونية و 

 ميونية نبضية عالية الكثافة.

USE مجمع أبحاث مسرع بروتوني ياباني 

 مجمعات )غبار(

INIS: 1976-10-07; ETDE: 2002-06-13 

USE مجمعات الغبار 

 مجمعات أنابيب مخالة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-03-08 
*BT1 مجمعات مخالة 

 مجمعات الطاقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-07 
UF مجمعات صناعية متكاملة للطاقة 

UF مجمعات طاقية 

UF )ميادين )طاقة 
UF ميادين صناعة متكاملة الطاقة 

SF مناطق صناعية 

NT1 مرافق نووية 
RT مراكز الطاقة الريفية 

RT منشآت الطاقة 

 مجمعات الغبار

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-02-19 
UF )مجمعات )غبار 

RT أغبرة 

RT عمليات الفصل 
RT غاسالت الغازات 

RT زات عطالية  فرَّ

RT مرسبات كهراكدية 

RT مرشحات قماشية 

RT مرّشحات 

 مجمعات المحرق البرجي

2000-04-12 

*BT1 مجمعات تركيز 

RT نات متطورة  منشأة اختيار مكّوِ
RT منشأة االختبار ذات المستقبِل المركزي 

RT منشآت توليد الكهرباء ذات المحرق البرجي 

 مجمعات تركيز

INIS: 1992-03-11; ETDE: 1977-06-21 
*BT1 عات شمسية  مجّمِ

NT1 مجمعات المحرق البرجي 

NT1  مجمعّات من النمطslat 
NT1  مجّمعات أخدودية بشكلv 

NT1 مجّمعات ذات مرايا مثبتة 

NT1 عات شكلها قطوع مكافئة  مجّمِ
NT2 عة شكلها قطوع مكافئة  أجران مجّمِ

NT2 عة شكلها قطوع مكافئة  صحون مجّمِ

RT مرّكزات شمسية 
RT مستقباِلت شمسية 

 مجمعات توماسون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-09-11 

USE مجمعات من نمط المعدل المنخفض 



 مجمعات ذات صفيحة مستوية 635 مجّمعات ترميونية

 

 

 مجمعات ذات صفيحة مستوية

1998-12-28 
*BT1 عات شمسية  مجّمِ

NT1 مجمعات من نمط المعدل المنخفض 

RT مسخنات هواء شمسية 

 مجمعات صناعية متكاملة للطاقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-26 

USE مجمعات الطاقة 

 مجمعات طاقية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-04 
USE مجمعات الطاقة 

 مجمعات مخالة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-03-08 
*BT1 عات شمسية  مجّمِ

NT1 مجمعات أنابيب مخالة 

 مجمعات من نمط المعدل المنخفض

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-09-11 
UF مجمعات توماسون 

UF مجّمعات جريان مفتوح 

*BT1 مجمعات ذات صفيحة مستوية 

 مجمعات نقطية دائرية

INIS: 1992-03-30; ETDE: 1978-10-25 

USE عة شكلها قطوع مكافئة  صحون مجّمِ

 مجمعات نقطية شكلها قطوع مكافئة

INIS: 1992-03-30; ETDE: 1978-10-25 

USE عة شكلها قطوع مكافئة  صحون مجّمِ

 SLATمجمعّات من النمط 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-10-25 
UF  ً  مجّمع صفيف مقّطع خطيا

*BT1 مجمعات تركيز 

 مجموع الموظفين

1996-05-14 
UF عمال 

UF موظفون 

UF موظفون كنسيون 
SF خدمة تنفيذية عليا 

SF عمل 
SF مستخدمون محترفون 

NT1 أشخاص عسكريون 

NT1 أشخاص متعاقدون 
NT1 استشاريون 

NT1 بنّاؤون 

NT1 صناع مهرة 
NT1 عاملون علميون 

NT1 عاملون في المالحة الجوية 

NT1 عمال المناجم 

NT2  الحجريعمال مناجم الفحم 

NT1 عناصر األمن 

NT1 مشغلو المفاعل 
NT1 مشغّلو مركبات ذات محّرك 

NT1 مالحون فضائيون 

NT1 ِمالك طبي 
NT2 عاملون راديولوجيون 

NT1 ملونات القرص 

NT1 مهندسون 
NT1 مهندسون معماريون 

NT1 موظفون عامون 

NT2 موظفو الحكومة 
RT أجور 

RT إدارة 

RT أمان 
RT أمان مهني 

RT أيام العمل 

RT انتهاكات األمن 
RT برامج العمل المتناوب 

RT جماعات بشرية 

RT َرُجل 
RT طاقة بشرية 

RT طب صناعي 

RT عالقات عمل 
RT عمل 

RT عوامل بشرية 

RT مجراعية العاملين 

RT مراقبة العاملين 

RT َمْسح طبي 
RT  آلة -منظومات إنسان 

RT مهن 

RT ة(هندسة العوامل البشرية )اإلنساني 

 مجموعات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-05-24 

USE تخزين الطاقة الحرارية الفصلي 

 SO-5مجموعات 

2006-05-22 
*BT1  زمرso 

 مجموعات إتنية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-10-23 
USE مجموعات أقلية 

 مجموعات أقلية

INIS: 1999-04-30; ETDE: 1978-02-14 

UF مجموعات إتنية 
UF مجموعات عرقية 

*BT1 جماعات بشرية 

NT1 أمريكيون إسبان 
NT1 أمريكيون سود 

NT1 أمريكيون شرقيون 

NT1 أناس معّوقون 
NT1 شعوب سامية 

NT1 كبار السن 

NT1 مجموعات الدخل العالي 
NT1 مجموعات الدخل المنخفض 

NT1 هنود أميركيون 

RT استيعاب 
RT حدةبرنامج األداء اإليجابي في الواليات المت 

RT علم االجتماع 

RT مجموعات ذات اهتمام مشترك 

 مجموعات أوربية

1997-01-28 

USE االتحاد األوربي 

 مجموعات البيانات

2012-05-23 

BT1 أنواع الوثائق 

NT1 بيانات حادث فوكوشيما 

 مجموعات الدخل العالي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-10-23 

*BT1 مجموعات أقلية 

RT توزع الدخل 
RT دخل 

RT  اقتصادية -عوامل اجتماعية 

RT مجموعات الدخل المنخفض 

 مجموعات الدخل المنخفض

INIS: 2000-07-24; ETDE: 1978-04-05 

UF فقراء 
*BT1 مجموعات أقلية 

RT أناس معّوقون 

RT دخل 
RT علم االقتصاد 

RT  اقتصادية -عوامل اجتماعية 

RT مجموعات الدخل العالي 

 وويةمجموعات المعطيات الن

UF مصنف بيانات نووية مقيّمة 

UF ملف بيانات نووية مقيّمة 

RT إدارة قاعدة البيانات 
RT بيانات مصنفة 

RT بيانات ُمقَيَّمة 

RT تنسيق البيانات 
RT  دليلcinda الحاسوبي للمعطيات النووية 

RT شبكة المعطيات النووية في الواليات المتحدة 

RT لجنة دولية للمعطيات النووية 
RT مكتبات 

RT منظومات معلومات 

 مجموعات ذات اهتمام مشترك

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1980-12-08 
UF )جماعات الضغط )لوبي 

UF زمر الضغط 

UF زمر نووية مضادة 

SF مناوئات 

RT تدخل بشري 
RT جماعات بشرية 

RT حماية المستهلك 

RT متدخلون 
RT مجموعات أقلية 

 مجموعات عرقية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-10-23 

USE مجموعات أقلية 

 مجموعات لي المتدّرجة

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 

UF جبر لي الفائق 

*BT1 زمر لي 
RT تناظر فائق 

RT ثقالة فائقة 

RT جبر 

 مجموعة الخيطيات

1996-11-13 

UF خيطيات 
UF )ديدان )مدّورة 

SF ديدان زقيّة 

*BT1 الفقاريات 
NT1 أسكاريدات 

NT2 أسكارس 

NT1  ّتريكينال 
NT1 ية ّصِ  دودة ّشِ

NT1 ديكتيوكوالس 

RT داء التليُّف 
RT طفيليات 

 مجموعة الطاقة الذرية األوربية

1999-07-08 

USE المجموعة األوربية للطاقة الذرية 

 مجموعة الفوالذ والفحم األوربية

USE المجتمع األوربي للفحم والفوالذ 

 لنبضي العسكريمجموعة المفاعل ا

USE  مفاعلaprf 

 مجموعة الناس الحرجة المعرضة لإلشعاع

UF ( الهيئة الدولية للوقاية الشعاعيةicrp) 

RT تعّرض مهني 

RT جرعات إشعاعية 
RT جماعات بشرية 

RT ِحْمل الجسم 

RT شروط العمل 
RT قوت 

RT مخاطر إشعاعية 

RT مهن 

 مجّمدات

INIS: 1993-08-02; ETDE: 1977-06-21 

*BT1 أدوات منزلية 
RT أدوات منزلية تعمل بالغاز 

RT أدوات منزلية كهربائية 

RT بّرادات 

 slcمجّمع ستانفورد الخطي 

INIS: 1984-02-22; ETDE: 1984-03-06 

USE مصادم ستانفورد الخطي 

 مجّمع صفيف مقّطع خطيا  

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-10-25 
USE  مجمعّات من النمطslat 

 Vعات أخدودية بشكل مجمّ 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-10-25 
*BT1 مجمعات تركيز 

 مجّمعات الحزمة

RT تجميع الحزمة 

 مجّمعات ترميونية

INIS: 1978-08-30; ETDE: 1976-01-07 
RT أنودات 

RT ديودات ترميونية 

RT محّوالت ترميونية 



 مجّمعات جريان مفتوح 636 محاسبة

 

 

 مجّمعات جريان مفتوح

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-09-11 
USE مجمعات من نمط المعدل المنخفض 

 مجّمعات ذات مرايا مثبتة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-08-07 

*BT1 مجمعات تركيز 

عات شكلها قطوع مكافئة  مجّمِّ

INIS: 1992-03-11; ETDE: 1977-06-21 

*BT1 مجمعات تركيز 

NT1 عة شكلها قطوع مكافئة  أجران مجّمِ
NT1 عة شكلها قطوع مكافئة  صحون مجّمِ

RT عاكسات شكلها قطوع مكافئة 

عات شمسية  مجّمِّ

1997-06-17 

*BT1 تجهيزات شمسية 

NT1 أحواض شمسية 

NT2 أحواض السطوح 

NT1 مجمعات تركيز 

NT2 مجمعات المحرق البرجي 
NT2  مجمعّات من النمطslat 

NT2  مجّمعات أخدودية بشكلv 

NT2 بتةمجّمعات ذات مرايا مث 
NT2 عات شكلها قطوع مكافئة  مجّمِ

NT3 عة شكلها قطوع مكافئة  أجران مجّمِ

NT3 عة شكلها قطوع مكافئة  صحون مجّمِ
NT1 مجمعات ذات صفيحة مستوية 

NT2 مجمعات من نمط المعدل المنخفض 

NT1 مجمعات مخالة 
NT2 مجمعات أنابيب مخالة 

NT1 مجّمعات شمسية غير مزججة 

NT1 مجّمعات قابلة لالنتفاخ 
NT1 عات متَّحدة  مجّمِ

NT1 مسخنات هواء شمسية 

NT1 منظومات تتبع شمسي 
RT أفران شمسية 

RT بنى أقراص العسل 

RT خاليا شمسية 
RT سوائل سوداء 

RT لوحات شمسية ذات ديودات حرارية 

RT ماّصات شمسية 
RT  مخطط- f 

RT مستقباِلت شمسية 

RT مستقبالت مركزية 

 مجّمعات شمسية غير مزججة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-27 

*BT1 عات شمسية  مجّمِ

 مجّمعات قابلة لالنتفاخ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-27 

*BT1 عات شمسية  مجّمِ

RT أحواض شمسية 

 مجّمعات قطوع مكافئية أسطوانية

INIS: 1992-03-11; ETDE: 1978-10-25 

USE عة ش  كلها قطوع مكافئةأجران مجّمِ

عات متَّحدة  مجّمِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-09-11 

*BT1 عات شمسية  مجّمِ

RT خاليا شمسية 
RT خاليا فوتوفلطية 

 مجّمعات ونستون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-17 

USE زات مركبة بشكل قطع مكافىء  مرّكِ

 مجنِّّسات

RT أعضاء 

RT أنسجة حيوانية 

RT خاليا حيوانية 
RT في الزجاج 

RT مواد بيولوجية 

 semمجهر إلكتروني ماسح 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-10-03 

USE مجهرية إلكترونية ماسحة 

 مجهر إلكتروني نافذ

USE وسطاء تألكل 

 مجهر إلكتروني نافذ )مجهرية(

INIS: 1982-12-07; ETDE: 1979-01-30 

USE مجهرية إلكترونية نافذة 

 هر القوة الذريةمج

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1999-09-09 
USE مجهرية القوة الذرية 

 مجهر نفقي ماسح

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1999-09-09 
USE مجهرية نفقية ماسحة 

 مجهرية

NT1 مجهرية إلكترونية 

NT2 مجهرية إلكترونية ماسحة 
NT2 مجهرية إلكترونية نافذة 

NT1 مجهرية أيونية 

NT1 مجهرية القوة الذرية 
NT1 مجهرية صوتية 

NT1 مجهرية ضوئية 

NT2 مجهرية ضوئية ماسحة 
NT1 مجهرية نفقية ماسحة 

RT تصوير مجهري ضوئي 

RT تغيرات شكلية 
RT تقنيات نسيجية 

RT علم النُّسُج 

RT علم صناعة الخزفيات 
RT مجاهر 

RT ميتالوغرافيا 

 مجهرية إلكترونية

BT1 مجهرية 

NT1 لكترونية ماسحةمجهرية إ 

NT1 مجهرية إلكترونية نافذة 
RT تحضير العينة 

RT تغيّرات فوق صوتية 

RT تقنيات سيتولوجية 
RT مركبات موسومة 

RT مسح إلكتروني 

RT مكاشيف المسار الكهرنافذية 
RT َمْيز 

RT نَسخ غشائية 

 مجهرية إلكترونية ماسحة

INIS: 1982-12-07; ETDE: 1979-11-23 
UF ض بحزمة إلكترونية  تيار محرَّ

UF ض بحزمة إلكترونية  تيار محرَّ

UF  مجهر إلكتروني ماسحsem 
*BT1 مجهرية إلكترونية 

 مجهرية إلكترونية نافذة

INIS: 1982-12-07; ETDE: 1979-01-30 
UF )مجهر إلكتروني نافذ )مجهرية 

*BT1 مجهرية إلكترونية 

 مجهرية أيونية

UF مجهرية اإلصدار بمساعدة الحقل 
UF مجهرية الحقل األيونية 

BT1 مجهرية 

RT إصدار بمساعدة الحقل 

 مجهرية اإلصدار بمساعدة الحقل

USE مجهرية أيونية 

 مجهرية الحقل األيونية

USE مجهرية أيونية 

 مجهرية القوة الذرية

INIS: 1999-07-26; ETDE: 1999-09-09 

UF مجهر القوة الذرية 

UF هرية القوة المغنطيسيةمج 
BT1 مجهرية 

RT مجهرية نفقية ماسحة 

 مجهرية القوة المغنطيسية

INIS: 2002-09-11; ETDE: 2002-08-26 
USE حقول مغنطيسية 

USE مجهرية القوة الذرية 

 مجهرية صوتية

INIS: 1993-04-07; ETDE: 1984-07-10 
UF مجهرية صوتية ماسحة 

BT1 مجهرية 

RT اختبار صوتي 
RT خواص ميكانيكية 

 مجهرية صوتية ماسحة

INIS: 1993-04-07; ETDE: 2002-06-13 

USE مجهرية صوتية 

 مجهرية ضوئية

BT1 مجهرية 

NT1 مجهرية ضوئية ماسحة 

 مجهرية ضوئية ماسحة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-04-07 

USE مجهرية ضوئية ماسحة 

 مجهرية ضوئية ماسحة

INIS: 1994-07-14; ETDE: 1983-03-23 
UF مجهرية ضوئية ماسحة 

*BT1 مجهرية ضوئية 

RT انعكاسية 
RT تألق ضوئي 

RT تيارات ضوئية 

 مجهرية نفقية ماسحة

INIS: 1999-07-26; ETDE: 1999-09-09 

UF مجهر نفقي ماسح 

BT1 مجهرية 
RT مجهرية القوة الذرية 

 محاباة األقارب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 

SEE إدارة األفراد 

 محار

INIS: 1986-12-18; ETDE: 1981-06-17 

*BT1 رخويات 

 محارات

*BT1 رخويات 
RT طعام بحري 

 محارق

UF أفران حرق 
NT1 حارقات النفايات 

NT1 حارقات ذات جدار مائي 

RT أفران 
RT احتراق 

RT حّراقات 

 محاريث )فحم حجري(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-06-06 

USE  الفحم الحجريجرافات 

 محازيق سقفية

INIS: 1999-05-19; ETDE: 1976-07-07 
*BT1 تجهيزات منجمية 

RT دعائم 

RT مراقبة الطبقات 

 محاسبة

1999-01-20 

UF محاسبة 

NT1 حساب الطاقة 
RT إدارة 

RT إدارة المواد النووية 

RT اهتالك مالي 
RT تدقيقات 

RT توازن المادة 

RT جمع الديون 
RT حسم االعتمادات المستخدمة أثناء البناء 

RT ضمانات 

RT عمل جاٍر وإنشاء مستمر 
RT فقد 

RT فواتير 

RT مادة غير محسوبة لـ 
RT مخزونات 

RT مقتنيات 

RT مكتب المحاسبة العام في الواليات المتحدة 



 محاسبة 637 محاليل مائية

 

 

 محاسبة

USE محاسبة 

 محاصيل

NT1 محاصيل الطاقة 

RT تبغ 

RT تقنيات الفالحة 
RT لبردتنشيط با 

RT ثِمار 

RT حبوب 
RT حصاد 

RT حفظ التربة 

RT خضروات 
RT زراعة 

RT غذاء 

RT غطاء نباتي 
RT فالحة 

RT قصب السكر 

RT مزارع الكتلة الحيوية 
RT مزرعة مائية 

 محاصيل الحبوب

USE بذور 
USE حبوب 

 محاصيل الطاقة

2013-07-19 

*BT1 كتلة حيوية 
BT1 محاصيل 

*BT1 مصادر طاقة متجددة 

RT وقود حيوي 

 محاصيل المطاط

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-01-15 

UF بارثينيم أرجنتاتم 

*BT1 أشجار المطاط 

RT مطاط طبيعي 

 محاضر

1996-05-14 
BT1 أنواع الوثائق 

RT اجتماعات 

 محاضرات

BT1 أنواع الوثائق 

 محاكاة

1996-07-18 

UF نمذجة 

NT1 محاكاة بالزمية 
NT1 محاكاة حادث مفاعل 

NT1 محاكاة محوسبة 

NT2 محاكات الدوامة الكبيرة 
RT تحليل المنظومات 

RT قوانين المقياس 
RT محاكيات 

RT ُمرّكبات الكالم 

RT نماذج داليّة 
RT نماذج رياضياتية 

RT نماذج صندوقية 

 محاكات الدوامة الكبيرة

2009-12-09 
تقنية عددية لحل المعادالت التفاضلية الجزئية المتحكمة 

 المضطرب للسائلبالتدفق 

*BT1 محاكاة محوسبة 
RT جريان مضطرب 

 محاكاة بالزمية

UF )نماذج )بالزما 

BT1 محاكاة 

RT بالزما 

RT معادالت المائع البالزمي 

RT نماذج داليّة 

 محاكاة حادث مفاعل

2006-06-27 

BT1 محاكاة 
RT أمان المفاعل 

RT حوادث افتراضية 

RT حوادث المفاعالت 

 محاكاة حاسوبية

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 
USE محاكاة محوسبة 

 محاكاة متفجرة

UF )تحريض )انفجاري 

UF حقن البئر 
*BT1 تحفيز البئر 

RT استرداد معّزز 

RT انفجارات تحت أرضية 
RT انفجارات كيميائية 

RT انفجارات نووية 

RT صخر الشيل النفطي 
RT مداخن 

 محاكاة محوسبة

INIS: 1996-04-16; ETDE: 1979-04-11 
UF ديناميك السوائل المحوسب 

UF محاكاة حاسوبية 

BT1 محاكاة 
NT1 محاكات الدوامة الكبيرة 

RT اظهار المعطيات للعيان 

RT تحليل عددي 
RT حسابات حاسوبية 

RT طريقة الديناميك الجزيئي 

RT معالجة البيانات 
RT نماذج الطاقة 

 محاكم

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1977-06-24 

RT سمعيّات 
RT قضايا قانونية 

RT مستوطنات متنازع عليها 

 محاكيات

BT1 منظومات تماثلية 

BT1 نماذج داليّة 

NT1 محاكيات المفاعالت 

NT1 محاكيات شمسية 
RT ُكَوْينات 

RT محاكاة 
RT نماذج مقياسية 

RT نموذج بالحجم الطبيعي 

 ُمحاكيات )مفاعل(

1999-09-20 
USE محاكيات المفاعالت 

 محاكيات المفاعالت

UF )ُمحاكيات )مفاعل 

*BT1 محاكيات 
RT حركيات المفاعل 

RT غرف التحكم 

 محاكيات الودي

UF أدريناليات الِفْعل 

*BT1 عوامل الجهاز العصبي المستقل 

NT1 أدرينالين 
NT1 إفدرين 

NT1 أمفيتامينات 

NT2 بنزدرين 
NT1 تيرامين 

NT1 دوبامين 

NT1 سيروتونين 
NT2 بوفوتينين 

NT1 )نواردرينالين )نوربيفرين 

RT تضيّق وعائي 
RT توسُّع وعائي 

RT جهاز عصبي مستقل 

RT حاالّت الودَّي 
RT حاالّت نظير ودية 

RT محاكيات نظير ودية 

RT مات عصبية  منّظِ

 محاكيات شمسية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-12-16 

*BT1 تجهيزات شمسية 

*BT1 كياتمحا 
RT تدفق شمسي 

RT تشّمس 

 محاكيات نظير ودية

*BT1 عوامل الجهاز العصبي المستقل 
NT1 أستيل كولين 

NT1 )إسرين )نيزوستغمين 

NT1 بيلوكربين 
NT1 نيكوتين 

RT جهاز عصبي مستقل 

RT حاالّت الودَّي 
RT حاالّت نظير ودية 

RT مبهم 

RT محاكيات الودي 
RT مات عصبية  منّظِ

 محال الميغا غراي

2014-06-27 

*BT1 مجال الجرعة الممتصة 

 محاليل

1999-10-11 

*BT1 مزائج متجانسة 
NT1 محاليل الوقود 

NT1 محاليل صلبة 

NT1 محاليل عملياتية 
NT1 محاليل مائية 

NT1 محاليل متساوية الضغط 

NT1 محاليل مفرطة التوتر 
NT1 مملِّصات 

RT أجاج 

RT إشباع 
RT انحاللية 

RT تمديد 

RT حالالت 
RT دارئات 

RT ذوبان 

RT فوق اإلشباع 
RT محالّت عضوية 

RT مذابات 

RT مذيبات 

 محاليل

UF سكيرميونات 

BT1 أشباه جسيمات 

RT أمواج الصدم 
RT إنستانتونات 

RT تحويل باكلوند 

RT فونونات 
RT معادالت الحقل 

RT نظرية الدوامة 

RT نموذج الجسيمات الممتد 

 محاليل النفايات

USE نفايات سائلة 

 محاليل الوقود

*BT1 محاليل 
*BT1 وقود سائل 

*BT1 وقود نووي 

RT مفاعالت متجانسة سائلة 

 محاليل صلبة

*BT1 محاليل 

RT أجسام صلبة 

RT أستنيت 
RT )حديديت )فّريت 

RT سبائك 

RT شبيكات فائقة 
RT مخططات الطور 

 محاليل طالء معدني

INIS: 1992-04-02; ETDE: 1986-01-24 
USE محاليل عملياتية 

 محاليل عملياتية

INIS: 1992-04-02; ETDE: 1978-04-27 

UF محاليل طالء معدني 
*BT1 محاليل 

 محاليل مائية

USE محاليل مائية 

 محاليل مائية

UF محاليل مائية 



 محاليل متساوية الضغط 638 محركات بالغازولين

 

 

*BT1 محاليل 

RT ماء 

 محاليل متساوية الضغط

INIS: 1984-01-18; ETDE: 2002-06-13 

USE موصلية كهربائية 

 محاليل متساوية الضغط

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1981-03-13 
*BT1 محاليل 

RT تناضح 

RT محاليل مفرطة التوتر 

 محاليل مفرطة التوتر

*BT1 محاليل 

RT تناضح 
RT محاليل متساوية الضغط 

 محامل

NT1 أعباء المجلة 

NT1 جوائز مغنطيسية 
NT1 حوامل هدروستاتيكية 

NT1 محامل دحروجية 

NT1 محامل غازية 
NT1 محامل كريات 

RT اهتراء 

RT تزليق 
RT ُجلَب 

RT علم االحتكاك 

 محامل دحروجية

BT1 محامل 

 محامل غازية

BT1 محامل 

 محامل كريات

BT1 محامل 

 محاوير )مفردها محوار(

USE خاليا عصبية 

 محتوى الرماد

INIS: 1992-03-18; ETDE: 1984-05-08 
RT تركيب كيميائي 

RT رماد 

RT فحم 

 محتوى الطاقة

2004-05-14 

SEE تدقيقات الطاقة 

SEE تقدير دورة الحياة 
SEE حساب الطاقة 

SEE طاقة 

SEE طاقة غراي 

SEE ميزان الطاقة 

 محتوى الكبريت

INIS: 1992-02-04; ETDE: 1980-08-12 

RT تركيب كيميائي 
RT الكبريت-فحم عالي 

RT الكبريت-فحم منخفض 

RT كبريت 

 btuمحتوى حراري بوحدات 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-10-24 

USE قيمة حرارية 

 محتوى مائي

SEE رطوبة 

SEE رطوبة 

 محدبات

INIS: 2000-01-21; ETDE: 1977-09-19 
BT1 بِنى جيولوجية 

RT مكامن ملحية 

RT مكامن نفطية 

 محددات الطلب

INIS: 1978-08-30; ETDE: 1977-03-08 

USE دات التيار  محدِّ

 محددات تيار المصابيح

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 
RT مصابيح مفلورة 

RT منظومات إضاءة 

 محددات عازلة

USE دات  محدِّ

 محددات مضخوخة

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1985-10-25 

BT1 دات  محدِّ

RT رماد الهليوم 

 محّدد سالتر

USE طريقة سالتر 

دات  محّدِّ

UF )حظارات)في جهاز نووي حراري 
UF محددات عازلة 

NT1 محددات مضخوخة 

RT أجهزة تضيّق 
RT أجهزة نووية حرارية 

RT تشخيص البالزما 

RT حصر بالزمي 
RT شوائب بالزمية 

RT مفعول التضيّق 

دات التيار  محّدِّ

INIS: 1978-08-30; ETDE: 1977-03-08 

UF محددات الطلب 

*BT1 تجهيزات كهربائية 
RT تيار عتبة 

RT تيارات كهربائية 

RT خطوط نقل الطاقة الكهربائية 
RT قاطعات الدارات 

دات المدى  محّدِّ

INIS: 1976-03-25; ETDE: 1975-11-28 

BT1 وسائل القياس 
NT1 رادار 

NT2 رادار صوتي 

NT2 رادار ضوئي 
NT1 سونار 

 REGGEمحذوفات 

RT  أقطابregge 

 محررات النصوص

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-06-14 

SEE كودات حاسوبية 

 محرضات

USE وشائع 

 محرق بالزمي

RT أجهزة المحرق البالزمي 

RT بالزما 

RT ُشعيرة بالزمية 
RT كثافة البالزما 

RT مدافع بالزمية 

RT مفعول التضيّق 

 lysholmمحرك 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-07-20 

USE  ً  موّسع ذو بُْرغي دوار لولبيا

 nervaمحرك الصاروخ النووي 

USE  مفاعلnerva 

 محركات

1999-07-06 

BT1 محركات 
NT1 محركات بالهواء المضغوط 

NT1 محركات كهربائية 

NT2 محركات غروانية فائقة الموصلية 

 محركات

1992-01-15 

NT1 محركات 
NT2 محركات بالهواء المضغوط 

NT2 محركات كهربائية 

NT3 وصليةمحركات غروانية فائقة الم 
NT1 محركات حرارية 

NT2 محركات احتراق داخلي 

NT3 محركات إشعال بالشرارة 
NT4  محركاتwankel 

NT3 محركات الحقن المباشر 

NT3 محركات الشحنة الطباقية 
NT3 محركات دوارة 

NT4  محركاتwankel 

NT3 محركات ديزل 
NT3 محركات ذات عنفات غازية 

NT3 محركات ذات وقود ثنائي 

NT3 محركات عنفية 
NT3 محركات عنفية نفاثة 

NT3 محركات نفاثة تضاغطية 

NT2 محركات تعمل بحرارة الشمس 
NT2  محركات حراريةnitinol 

NT2 محركات دورة رانكين 

NT2 محركات سترلنغ 
NT2 محركات صاروخية 

RT إجراء اختبار فدرالي 

RT حجرات احتراق 
RT منظومات حقن الوقود 

 WANKELمحركات 

2000-04-12 

*BT1 محركات إشعال بالشرارة 
*BT1 محركات دوارة 

 محركات إشعال بالشرارة

1997-06-19 
*BT1 محركات احتراق داخلي 

NT1  محركاتwankel 

RT احتراق 
RT حجرات احتراق 

RT سيارات 

RT غازولين 
RT مكربنات 

RT منظومات حقن الوقود 

 محركات احتراق داخلي

1997-06-19 
UF محركات بالغازولين 

UF محركات غازية 

*BT1 محركات حرارية 
NT1 محركات إشعال بالشرارة 

NT2  محركاتwankel 

NT1 محركات الحقن المباشر 
NT1 محركات الشحنة الطباقية 

NT1 محركات دوارة 

NT2  محركاتwankel 
NT1 محركات ديزل 

NT1 محركات ذات عنفات غازية 

NT1 محركات ذات وقود ثنائي 
NT1 محركات عنفية 

NT1 محركات عنفية نفاثة 

NT1 محركات نفاثة تضاغطية 
RT إشعال ذاتي 

RT تحكم القرع 

RT شاحنات فائقة 
RT غازات االنفالت 

RT مكابس 

RT مكربنات 
RT  منظوماتpcv 

RT منظومات إشعال 

RT  منظومات الدفعaaps 
RT نسبة الضغط 

 محركات الحقن المباشر

2004-08-26 
*BT1 محركات احتراق داخلي 

 محركات الشحنة الطباقية

2000-04-12 

*BT1 محركات احتراق داخلي 
RT احتراق 

RT تطبّق 

RT سيارات 
RT منظومات حقن الوقود 

 محركات بالغازولين

1994-09-09 
USE محركات احتراق داخلي 



 محركات بالهواء المضغوط 639 محطات توليد كهرباء وقودها النفايات الصلبة

 

 

 محركات بالهواء المضغوط

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-10-27 
*BT1 محركات 

 محركات تعمل بحرارة الشمس

1992-05-21 

*BT1 محركات حرارية 
RT تجدّد 

RT تحويل الطاقة الشمسية إلى حرارية 

RT مجدّدات 
RT  محركات حراريةnitinol 

RT محركات سترلنغ 

RT منظومات القدرة في دورة برايتون 

 محركات حرارية

INIS: 1993-02-18; ETDE: 1975-09-11 

BT1 محركات 
NT1 محركات احتراق داخلي 

NT2 محركات إشعال بالشرارة 

NT3  محركاتwankel 
NT2 محركات الحقن المباشر 

NT2 محركات الشحنة الطباقية 

NT2 محركات دوارة 
NT3  محركاتwankel 

NT2 محركات ديزل 

NT2 محركات ذات عنفات غازية 
NT2 محركات ذات وقود ثنائي 

NT2 محركات عنفية 

NT2 اثةمحركات عنفية نف 
NT2 محركات نفاثة تضاغطية 

NT1 محركات تعمل بحرارة الشمس 

NT1  محركات حراريةnitinol 
NT1 محركات دورة رانكين 

NT1 محركات سترلنغ 

NT1 محركات صاروخية 
RT دورات حرارية 

RT منظومات توليد كهرباء بمساعدة شمسية 

 NITINOLمحركات حرارية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-11 
*BT1 محركات حرارية 

RT محركات تعمل بحرارة الشمس 

RT مفعول ذاكرة الشكل 

 محركات خطوية

2006-07-03 

SEE محركات كهربائية 

 محركات دوارة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-01 

SF  آلةkrov 

*BT1 محركات احتراق داخلي 
NT1  محركاتwankel 

RT  ً  موّسع ذو بُْرغي دوار لولبيا

 رة رانكينمحركات دو

1992-11-04 
*BT1 محركات حرارية 

RT بخار 

RT سيارات 
RT منظومات توليد كهرباء تعمل بدورة رانكين 

RT مولّدات البخار 

 محركات ديزل

1990-12-06 

USE محركات ديزل 

 محركات ديزل

1990-12-06 
UF محركات ديزل 

*BT1 محركات احتراق داخلي 

RT محركات ذات وقود ثنائي 
RT منظومات حقن الوقود 

 محركات ذات عنفات غازية

INIS: 1992-05-04; ETDE: 1979-02-23 

*BT1 محركات احتراق داخلي 
RT عنفات غازية تعمل بالفحم 

RT  منظومات الدفعaaps 

 محركات ذات وقود ثنائي

INIS: 1992-07-22; ETDE: 1977-07-23 
*BT1 محركات احتراق داخلي 

RT غاز الوقود 

RT ديزل محركات 

 محركات سترلنغ

*BT1 محركات حرارية 

RT تجدّد 

RT دورة ستيرلنغ 
RT مجدّدات 

RT محركات تعمل بحرارة الشمس 

RT  منظومات الدفعaaps 

 محركات صاروخية

1994-08-26 

*BT1 محركات حرارية 
RT صواريخ 

 محركات عنفية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-05-23 

*BT1 تصنيع عنفي 
*BT1 محركات احتراق داخلي 

RT محركات عنفية نفاثة 

 محركات عنفية نفاثة

1992-06-12 
*BT1 تصنيع عنفي 

*BT1 محركات احتراق داخلي 

RT محركات عنفية 

 محركات غازية

1994-09-09 

USE محركات احتراق داخلي 

 محركات غروانية فائقة الموصلية

BT1 أجهزة غروانية فائقة الموصلية 

*BT1 محركات كهربائية 

 محركات كهربائية

SF محركات خطوية 
*BT1 تجهيزات كهربائية 

*BT1 محركات 

NT1 محركات غروانية فائقة الموصلية 
RT متحّرضات 

 محركات كهركيميائية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-08-08 
SEE خاليا كهركيميائية 

 محركات نفاثة تضاغطية

*BT1 محركات احتراق داخلي 

 ُمحسَّات إشعاعية

1996-10-22 

BT1 عقاقير 

BT1 عوامل تعديل االستجابة 

NT1 إتيل ماليميد-n 
NT1  ثالثي أستون أمين-n- أكسيل 

NT1 فلوكسريدين 

NT1 متروتيدازول 
NT1 ميزونيدازول 

RT تأثيرات الحساسية اإلشعاعية 

RT حساسية إشعاعية 
RT عقاقير مضادة للتفتل 

 محّسات تحريضية مغنطيسية

*BT1 أجهزة مراقبة الحزمة 
RT مراقبة الحزمة 

 ُمحّسسات

BT1 كواشف 

 محصول النفط )مردود النفط(

1993-07-21 
BT1 نِتاج 

RT إنتاجية 

RT نفط 

 محصول قائم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-01-28 

USE كتلة حيوية 

ضات  ُمَحّضِّ

NT1 ضات الورم  ُمُحّضِ
RT محفّز 

ضات الورم  ُمُحّضِّ

INIS: 1981-07-08; ETDE: 1980-10-07 

BT1 ضات  ُمَحّضِ
RT أورام 

RT مسرطنات 

RT مولِّدات الطفرة 

ضات جينية  ُمَحّضِّ

INIS: 1985-11-19; ETDE: 1984-06-29 

USE كاظمات جينية 

 محطات إطفاء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 

USE أبنية عامة 

 محطات االنتثار الغازي

UF ار غازي(منشآت تخصيب )انتث 
*BT1 منشآت فصل النظائر 

NT1 مصنع نشر الغازات في أوك ريدج 

NT1  منشأةpaducah 
NT1 منشأة االنتثار الغازي في بورتسموث 

RT حواجز االنتثار 

RT صناعة نووية 
RT عملية انتشار غازية 

RT منظمة انتشار الغاز األوربية 

 محطات الخدمة الذاتية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-09 

USE محطات خدمة للغازولين 

 محطات الكهرياء النووية

USE منشآت الكهرياء النووية 

 محطات تحويل الكتل الحيوية إلى وقود

INIS: 1991-09-24; ETDE: 1979-10-23 

BT1 منشآت صناعية 

RT منشآت اإليتانول 
RT منشآت الِمتانول 

RT منشآت كيميائية 

RT وقود إصطناعي 

 محطات توليد كهرباء ذات خاليا وقود

1992-05-11 

BT1 منشآت الطاقة الكهربائية 
RT توليد مكروي 

RT خاليا وقود 

 محطات توليد كهرباء ذات وقود أحفوري

1997-06-19 
UF  منشآت توليدmine-mouth 

UF منشأة توليد الكهرباء سان خوان 

*BT1  ً  منشآت توليد الكهرباء حراريا
NT1  محطة بخارkingston 

NT1  منشأةparadise steam 

NT1  منشأة بخارwidows creek 
NT1 منشأة شوني البخارية 

RT دعم بالطاقة الشمسية 

RT عنفات غازية تعمل بالفحم 
RT  قرار منشآت توليد الكهرباء واالستخدام الصناعي

 للوقود في الواليات المتحدة

RT منشآت طاقة مغنطيسية هدروديناميكية 
RT وقود االمراجل 

 oswesoمحطات توليد كهرباء نووية 

USE  مفاعلnine mile point-2 

 محطات توليد كهرباء نووية عائمة

USE منشآت توليد كهرباء نووية في البحر 

 محطات توليد كهرباء وقودها النفايات الصلبة

INIS: 1992-04-09; ETDE: 1979-03-27 

UF تمنشآت توليد كهرباء وقودها النفايا 
*BT1  ً  منشآت توليد الكهرباء حراريا

RT توليد االستطاعة 

RT توليد البخار 
RT توليد مشترك 

RT محطات طاقة ثنائية الغرض 

RT مراجل وقودها النفايات الصلبة 
RT وقود مستخرج من النفايات الصلبة 



 محطات خدمة vahnum-2 640وية محطة الطاقة النو

 

 

 محطات خدمة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-09 
USE محطات خدمة للغازولين 

 محطات خدمة صغيرة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-09 

USE محطات خدمة للغازولين 

 محطات خدمة كاملة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-09 

USE محطات خدمة للغازولين 

 محطات خدمة للغازولين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-09 

UF محطات الخدمة الذاتية 

UF محطات خدمة 
UF محطات خدمة صغيرة 

UF محطات خدمة كاملة 

UF محطات غاز 

UF محطات وقود 

*BT1 بائعو التجزئة 

RT أعمال صغيرة 
RT غازولين 

RT غازولين خال من الرصاص 

RT وقود للسيارات 

 محطات طاقة ثنائية الغرض

INIS: 1977-01-26; ETDE: 1976-03-22 

UF مصانع توليد مشترك 

SF  منشآت طاقةmcpp 
SF آت طاقة ذات وحدات وتوليد ثنائيمنش 

BT1 منشآت الطاقة الكهربائية 

RT إزالة الملوحة 
RT تدفئة مناطقية 

RT توليد االستطاعة 

RT توليد مشترك 

RT حرارة العمليات الصناعية 

RT محطات توليد كهرباء وقودها النفايات الصلبة 

RT منشآت إزالة الملوحة 

 محطات طاقة جيو حرارية

*BT1  ً  منشآت توليد الكهرباء حراريا

RT طاقة جيوحرارية 
RT منظومات بخار وميضي 

RT منظومات تدفق كلية 

RT منظومات موائع ثنائية 

 محطات طاقة ذات عنفات غازية

INIS: 1982-12-06; ETDE: 1979-09-06 

BT1 منشآت الطاقة الكهربائية 

RT توليد االستطاعة 
RT عنفات غازية 

RT عنفات غازية تعمل بالفحم 

RT منشآت توليد الكهرباء ذات الدورة المشتركة 

RT منشأة توليد الكهرباء عند الذروة 

 محطات طاقة ذات مجمع موّزع

INIS: 1992-03-11; ETDE: 1978-09-11 
*BT1 منشآت توليد الكهرباء الشمسية الحرارية 

RT  منشأة اختبار المنظومة الشمسية متوسطة درجة

 ارةالحر

 محطات طاقة شمسية مرافقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-25 

USE منشآت توليد كهرباء شمسية مدارية 

 محطات طاقة كهربائية فرعية

INIS: 1992-10-06; ETDE: 1976-07-07 
USE محطات طاقة كهربائية فرعية 

 محطات طاقة كهربائية فرعية

INIS: 1992-10-06; ETDE: 1976-07-07 
UF طات طاقة كهربائية فرعيةمح 

NT1 محطات فرعية ذات عزل غازي 

RT توليد االستطاعة 
RT خطوط نقل الطاقة الكهربائية 

RT منشآت الطاقة الكهربائية 

RT منظومات الطاقة الكهربائية 
RT منظومات توزيع الطاقة الكهربائية 

RT نقل الطاقة الكهربائية 

 محطات طاقة كهرمائية بمقياس مكروي

INIS: 1993-12-30; ETDE: 1982-05-12 
*BT1 منشآت توليد كهرباء مائية 

 محطات طاقة كهرمائية بمنسوب متوسط

INIS: 1993-12-30; ETDE: 1978-08-08 

*BT1 منشآت توليد كهرباء مائية 

 محطات غاز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-09 

USE محطات خدمة للغازولين 

 يمحطات فرعية ذات عزل غاز

INIS: 1993-03-24; ETDE: 1982-03-10 

BT1 محطات طاقة كهربائية فرعية 

RT فلوريدات الكبريت 
RT منظومات توزيع الطاقة الكهربائية 

 محطات مدارية ساليوت

BT1 سواتل 

*BT1 مركبات فضائية 

 محطات نووية تحت أرضية

UF منشآت نووية تحت أرضية لتوليد الكهرباء 

*BT1 نوويةمنشآت الكهرياء ال 

BT1 منشآت تحت أرضية 
RT مفاعالت الطاقة 

RT مواقع المفاعالت 

 محطات وقود

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-09 

USE محطات خدمة للغازولين 

 طاقة منخفضة متحركة 1-محطة 

2000-04-12 
USE  مفاعلml-1 

 bohuniceمحطة 

2004-12-15 

USE  مركزbohunice لمعالجة النفايات المشعة 

 النموذجية EBASCOمحطة 

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-08-07 

*BT1 منشآت الكهرياء النووية 

 MAYAKمحطة 

1996-06-26 

BT1 منشآت نووية 

RT االتحاد الروسي 
RT منشآت إعادة معالجة الوقود 

 miusمحطة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 2005-02-10 

USE منظومات مرافق متكاملة ذات وحدات 

 العائمة لتوليد الكهرباء النووية sturgisمحطة 

1993-11-08 

USE  مفاعلmh-1a 

 zion  ، unit-2محطة 

USE  مفاعلzion-1 

 zion،  unit-2محطة 

USE  مفاعلzion-2 

 wawمحطة إعادة المعالجة 

INIS: 1988-02-02; ETDE: 2002-05-24 

USE منشأة فاكروسدورف إلعادة المعالجة 

 محطة إعادة المعالجة في كارلسروه

UF منشأة إعادة المعالجة في كارلسروه 
UF منشأة إعادة معالجة المواد في كارلسرو 

*BT1 منشآت إعادة معالجة الوقود 

*BT1 منظمات ألمانيا اإلتحادية 

RT إعادة المعالجة 

RT عناصر الوقود المستهلك 

RT وقود مستهلك 

 محطة اختبار المفاعل الوطني

USE  مخبرidaho الوطني 

 MIDWESTمحطة استرداد الوقود 

UF  منشأةmorris 
*BT1 منشآت إعادة معالجة الوقود 

 ROKKASHOمحطة اعادة المعالجة 

2006-04-19 
*BT1 منشآت إعادة معالجة الوقود 

 TOKAIمحطة اعادة المعالجة 

2006-04-19 

*BT1 منشآت إعادة معالجة الوقود 

 1 -الوحدة   salemمحطة التوليد النووية 

1993-11-09 

USE  مفاعلsalem - 1 

 2 -الوحدة   salemمحطة التوليد النووية 

1993-11-09 

USE  مفاعلsalem - 2 

 eureliosمحطة الطاقة الشمسية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-02-21 
USE منشآت توليد الكهرباء ذات المحرق البرجي 

 biblis-bمحطة الطاقة النووية  

INIS: 1976-10-07; ETDE: 2002-03-01 

USE  2-مفاعل بيبليس 

 biblisمحطة الطاقة النووية 

USE  1 -مفاعل بيبليس 

 biblis-3محطة الطاقة النووية 

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-02 
USE  3 -مفاعل بيبليس 

 biblis-4محطة الطاقة النووية 

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-02 

USE  4 -مفاعل بيبليس 

 biblis-aمحطة الطاقة النووية 

INIS: 1976-10-07; ETDE: 2002-03-01 

USE  1 -مفاعل بيبليس 

 brokdorfمحطة الطاقة النووية 

INIS: 1976-09-06; ETDE: 1976-11-02 

USE  مفاعلbrokdorf 

 emslandمحطة الطاقة النووية 

INIS: 1980-02-26; ETDE: 1980-03-29 
USE  مفاعلemsland 

 goesgen-daenikenمحطة الطاقة النووية 

USE  مفاعلgoesgen 

 isarمحطة الطاقة النووية 

USE   مفاعلisar 

 isar-2محطة الطاقة النووية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-10-05 

USE   مفاعلisar - 2 

 lingenمحطة الطاقة النووية 

USE  مفاعلlingen 

 niederaichbachمحطة الطاقة النووية 

USE  مفاعلniederaichbach 

 obrigheimمحطة الطاقة النووية 

USE  مفاعلobrigheim 

 philippsburg-1محطة الطاقة النووية 

USE  مفاعلphilippsburg-1 

 philippsburg-2محطة الطاقة النووية 

USE  مفاعلphilippsburg-2 

 rwe-bayernwerkمحطة الطاقة النووية 

USE  مفاعلrwe-bayernwerk 

 stadeمحطة الطاقة النووية 

USE  مفاعلstade 

 vahnum-1محطة الطاقة النووية 

INIS: 1977-02-08; ETDE: 2002-02-28 

USE  مفاعلvahnum-1 

 vahnum-2محطة الطاقة النووية 

INIS: 1977-02-08; ETDE: 2002-02-28 

USE عل مفاvahnum-2 



 wuergassenمحطة الطاقة النووية  641 َمَحّمات

 

 

 wuergassenمحطة الطاقة النووية 

USE  مفاعلwuergassen 

   ZINOمحطة الطاقة النووية 

2013-08-26 

*BT1 جسيمات فائقة التناظر 

RT  بوزوناتz المعتدلة 
RT نيوترالينوهات 

 محطة الكهرباء النووية في فوكوشيما دايتشي 

2013-10-23 

تيبكو، أوكوما وفوتابا، فوكوشيما، اليابان. استعمال للوثائق 
التي تركز على الموقع ككل وليس المفاعالت الفردية، مثل 
مراقبة اإلشعاع، التلوث، إزالة التلوث، اإلجراءات العالجية 

 وما إلى ذلك.

BT1 مواقع المفاعالت 

RT أرشيف حادث فوكوشيما 
RT بيانات حادث فوكوشيما 

RT مفاعل fukushima - 1 

RT  مفاعلfukushima - 2 
RT  مفاعلfukushima - 3 

RT  مفاعلfukushima - 4 

RT  مفاعلfukushima - 5 
RT  مفاعلfukushima - 6 

 محطة المانش

INIS: 1993-04-19; ETDE: 1993-07-06 

*BT1 منشآت نُفايات مشعّة 

 KINGSTONمحطة بخار 

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1981-11-10 

*BT1 محطات توليد كهرباء ذات وقود أحفوري 

RT تينيّسي 
RT سلطة وادي تينيسي 

 ndaمحطة تجربة من بعد 

USE  مفاعلprr 

 gcepمحطة تخصيب 

1987-04-28 

USE منشأة التخصيب بالطرد المركزي في بورتسموث 

 douglas pointمحطة توليد الكهرباء 

USE  مفاعلdouglas point في أونتاريو 

 محطة توليد الكهرباء الذّرية في األورال

SEE  1 -مفاعل بلويارسك 

SEE  1 -مفاعل بلويارسك 
SEE  3 -مفاعل بلويارسك 

 zorita-1محطة توليد الكهرباء النووية  

USE  مفاعلzorita-1 

 في سيزويل aمحطة توليد الكهرباء النووية 

1998-11-04 

USE  مفاعلsizewell-a 

 في سيزويل bالنووية  محطة توليد الكهرباء

1998-11-04 
USE  مفاعلsizewell-b 

 wylfaمحطة توليد الكهرباء النووية 

USE  مفاعلwylfa 

 محطة توليد كولومبيا

2005-09-15 
USE  مفاعلwnp-2 

 محطة رائدة لألمان النووي

USE منشأة رائدة لألمان النووي 

 محطة شعاعية لتعقيم المنتجات الطبية

INIS: 1975-11-07; ETDE: 1975-12-16 

*BT1 منشآت تشعيع 

RT تزويدات طبية 
RT تعقيم بالتشعيع 

RT مواد جراحية 

 mcmurdo sound mediumمحطة طاقة 

1993-11-09 
USE  مفاعلpm-3a 

 محطة طاقة واحدة شمسية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-04-07 
USE منشأة شمسية رائدة في بارستو 

 محطة فرنالد لإلنتاج

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1991-03-11 

USE مركز إنتاج المواد العلفية 

 محطة فضاء دولية

2005-10-13 

UF  محطة مداريةiss 

BT1 سواتل 
*BT1 مركبات فضائية 

 issمحطة مدارية 

2005-10-13 
USE محطة فضاء دولية 

 محطة مدرسية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-25 

USE منشآت تعليمية 

 IDAHOمعالجة كيميائية  محطة

*BT1 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 

*BT1 منشآت إعادة معالجة الوقود 

*BT1 هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة 
*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

 GIBBSSARمحطة معيارية 

INIS: 1977-11-03; ETDE: 1977-06-24 
*BT1 منشآت الكهرياء النووية 

RT مفاعل وستنغهاوس العياري 

 محطة مير الفضائية

INIS: 1989-10-30; ETDE: 1989-11-21 
BT1 سواتل 

*BT1 مركبات فضائية 

 محفّز

NT1 حفاز زيغلر 
NT1 حفّازات كهربائية 

RT تحفيز 

RT حّراقات تحفيزية 
RT حفز ضوئي 

RT دعامات المحفِّز 
RT ضات  ُمَحّضِ

RT محوالت تحفيزية 

RT مواد مضافة 

 ُمحالت كهراكدية

BT1 محلالت الحزمة 

RT عدسات كهراكدية 

 محالّت عضوية

1996-10-22 

UF أتيرات ثنائي الغليكول أحادي األلكيل 

UF أمسكو 

UF كربيتوالت 
*BT1 مذيبات المائية 

NT1 تربنتين 

NT1 سلوسولفات 
NT1 صولفسو 

RT 2،1- ثنائي متوكسي االيتان 

RT إيتر اإليزوبروبيل 
RT إيتر المتيل 

RT إيتراالتيل 

RT بوتيل االيتر 
RT تريوكسانات 

RT ديهكيل-n-n أتيل كربميل متيلين فسفات 

RT رباعي كلورات الكربون 
RT كلوروفورم 

RT محاليل 

 محلالت )نبضية(

USE محلالت نبضية 

 محلالت الحزمة

NT1 ُمحالت كهراكدية 

NT1 محلالت مغنطيسية 
RT أجهزة مراقبة الحزمة 

RT موّحدات اللون 

 محلالت الفترا ت الزمنية

BT1 وسائل القياس 
NT1 كرونوترونات 

RT قياس الزمن 

RT ميقاتيات ذرية 

 محلالت بالتفاعل النووي

INIS: 1986-01-21; ETDE: 1979-01-30 

BT1 وسائل القياس 

RT تحّري الوقود 
RT تحليل بالتفاعل النووي 

RT تحليل بالنترونات المتأخرة 

RT محلالت بالتنشيط النتروني 

 محلالت بالتنشيط النتروني

BT1 وسائل القياس 

RT تحليل بالتنشيط 
RT تحليل بالتنشيط النتروني 

RT محلالت بالتفاعل النووي 

 محلالت جسيمات معتدلة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1997-08-30 
*BT1 مقاييس طيف 

RT تبادل الشحنة 

RT تشخيص البالزما 

 محلالت متعددة األقنية

UF محلالت متعددة األقنية 

*BT1 محلالت نبضية 

 محلالت متعددة األقنية

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-03-28 

USE محلالت متعددة األقنية 

 محلالت مغنطيسية

BT1 محلالت الحزمة 
RT طيوف كهراكدية 

RT عدسات كهرمغنطيسية 

RT مغانط الحاجز 
RT مغانط حني الحزمة 

 محلالت نبضية

UF )محلالت )نبضية 

UF )محلاّلِت )نبضات 
*BT1 تجهيزات إلكترونية 

NT1 محلالت متعددة األقنية 

RT تقنية نبضية 
RT دارات نبضية 

RT مقاييس طيف 

RT مميّزات نبضية 

 X -محلالّات الفلورة بأشعة 

RT  تحليل الفلورة بأشعة- x 

 محلول تحليلي

BT1 حلول رياضياتية 
RT  بتروف -طريقة غاِلركين 

RT معادالت تفاضلية 

 محلول لوغول

USE لوغول 

 محلية

RT كمون المحلي 

RT  نظرية الحقل- ph14 
RT نظرية الحقول الكمومية 

 محلّالتِّ )نبضات(

USE محلالت نبضية 

 HANFORDمحمية 

INIS: 1976-10-29; ETDE: 1976-07-07 
*BT1 لطاقة في الواليات المتحدةإدارة تطوير بحوث ا 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT حوض باسكو 
RT عملية هانفورد للمنتجات الذرية 

RT مخابر بالتل في شمال شرق المحيط الهادئ 

RT  مختبر تطوير هندسيhanford 
RT واشنطن 

 َمَحّمات

RT ببتيدات 
RT حّمى 



 محواالت 642 محّوالت نترونية

 

 

RT متعدد السكريدات 

 محواالت

NT1 أجهزة الكترونية بصرية 
RT تجهيزات كهربائية 

RT وسائل القياس 

 رقمي( -محوالت )تماثلي 

USE محّوالت من تماثلي إلى رقمي 

 تماثلي( -محوالت )رقمي 

USE  تماثلية -مبدالت رقمية 

 محوالت )صور(

USE محّوالت الصورة 

 محوالت )كهربائية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-05-07 

USE تيار مستمر -ت تيار مستمر مبدال 

 محوالت )نبضات(

USE محوالت نبضية 

 محوالت تحفيزية

1991-12-18 

*BT1 تجهيزات مراقبة التلوث 
RT تحفيز 

RT سيارات 

RT ضبط تلوث الهواء 
RT غازات االنفالت 

RT محفّز 

 محوالت تيار إلى تواتر

2000-04-12 
*BT1 محوالت نبضية 

 محوالت تيار متناوب إلى مستمر

2006-05-12 

USE مقّومات تيار 

 محوالت رقمية تعمل بصمامات األشعة الكاتودية

UF  أجهزةpepr 

*BT1 محّوالت إلى رقمي 

 محوالت طاقة األمواج المائية

1992-09-25 

RT أمواج المياه 

RT بحار 
RT تحويل الطاقة 

 محوالت طاقة مباشرة

NT1 بّردات كهرحرارية 

NT1 بطاريات نظائر مشعة 
NT2  بطارياتsnap 

NT3   بطاريةsnap 27 

NT3  بطاريةsnap 19 

NT3  بطاريةsnap 9 

NT1 خاليا كهرضوئية 

NT2 خاليا فوتوفلطية 
NT3 خاليا شمسية 

NT4 خاليا أرسنيد السيليسيوم لشمسية 
NT4  خاليا شمسيةmis 

NT4  خاليا شمسيةmos 

NT4  خاليا شمسيةms 
NT4  خاليا شمسيةpis 

NT4  خاليا شمسيةps 

NT4 خاليا شمسية تركيزية 
NT4 خاليا شمسية ذات تماس خلفي 

NT4 خاليا شمسية ذات حاجز شوتكي 

NT4 خاليا شمسية شاللية 
NT4 خاليا شمسية عضوية 

NT4 عازل -خاليا شمسية معدنmi 

NT4 خاليا شمسية من أرسنيد األلمنيوم 

NT4 خاليا شمسية من أكسيد النحاس 

NT4 ة من األرسنيد و الغاليومخاليا شمسي 

NT4 خاليا شمسية من السيليسيوم 
NT5  خاليا شمسيةsoc 

NT4 خاليا شمسية من السيلينيوم 

NT4 خاليا شمسية من تلوريد الكدميوم 
NT4 خاليا شمسية من زرنيخيد الكدميوم 

NT4 خاليا شمسية من سلفيد الكدميوم 

NT4 خاليا شمسية من سلفيد النحاس 
NT4 خاليا شمسية من سلينيد اإلنديوم 

NT4 خاليا شمسية من سلينيد الكدميوم 

NT4 خاليا شمسية من سلينيد النحاس 
NT4 خاليا شمسية من فسفيد الزنك 

NT4 خاليا شمسية من فسفيد الغاليوم 

NT4 خاليا شمسية من فوسفيد اإلنديوم 
NT4 خاليا شمسية من كبريتيد الزنك 

NT2 خاليا موصلية ضوئية 

NT1 خاليا وقود 
NT2 خاليا وقود إلكتروليتية حمضية 

NT2 خاليا وقود إلكتروليتية صلبة 

NT3 خاليا وقود ذات أكسيد صلب 
NT3 خاليا وقود ذات غشاء تبادل بروتونات 

NT2 خاليا وقود أمونية 

NT2 خاليا وقود الغاز الطبيعي 
NT2 خاليا وقود الفحم الحجري 

NT2 يةخاليا وقود الكتروليتية قلو 

NT2 خاليا وقود حيوية 
NT2 خاليا وقود عالية درجة الحرارة 

NT3 خاليا وقود ذات أكسيد صلب 

NT3 خاليا وقود كربوناتي مصهور 
NT2 خاليا وقود كحولية 

NT3 خاليا وقود الميتانول المباشرة 

NT3 خاليا وقود ايثانول مباشر 
NT2 خاليا وقود كربوهدروجيني 

NT2 خاليا وقود متجدّدة 

NT3  خاليا  وقودredox 
NT2 خاليا وقود من ألدهيد النمل 

NT2 خاليا وقود من حمض النمل 

NT2 خاليا وقود نمالتية 
NT2 خاليا وقود هدروجينية 

NT2 خاليا وقود هيدرازينية 

NT1 مبداّلت تجميع مباشر 
NT2 خاليا بيتا الفولطية 

NT1 محوالت فوتوفلطية حرارية 

NT1 محوالت كهرحديدية 

NT1 محّوالت ترميونية 

NT1 مسخنات كهرحرارية 

NT1  مولداتehd 
NT1  مولدات ريحيةefd 

NT1 مولّدات كهرحرارية 

NT1 مولّدات مغنطيسية هدروديناميكية 
NT2  مولداتmhd تعمل بالفحم المضطرم 

NT3  مولّدcdif مغنطيسي هدروديناميكي 

NT3  مولّدcfff مغنطيسي هدروديناميكي 
NT3  مولّدetf يسي هدروديناميكيمغنط 

NT3  مولّدutsi مغنطيسي هدروديناميكي 

NT2  مولداتmhd ذات دارة مغلقة 
NT3  مولداتmhd  سائل -معدن 

NT2  مولداتmhd قطرية 
NT2  مولداتmhd نبضية 

NT2  مولّدaedc مغنطيسي هدروديناميكي 

NT2  مولّدaerl mark vi مغنطيسي هدروديناميكي 

NT2  مولّدaerl mark vii  مغنطيسي

 هدروديناميكي

NT2  مولّدu-02 مغنطيسي هدروديناميكي 
NT2  مولّدu-25 مغنطيسي هدروديناميكي 

NT2  مولّداتmhd بدارة مفتوحة 

RT تحويل مباشر للطاقة 
RT منابع التغذية الكهربائية 

 محوالت فوتوفلطية حرارية

1999-08-04 

BT1 محوالت طاقة مباشرة 
RT تحويل فوتوفلطي حراري 

RT خاليا فوتوفلطية 

 محوالت كهرحديدية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-04 
BT1 محوالت طاقة مباشرة 

RT مواد كهرحديدية 

 محوالت نبضية

UF )محوالت )نبضات 

*BT1 تجهيزات إلكترونية 

NT1 محوالت تيار إلى تواتر 
NT1 محّوالت زمن إلى سعة 

RT تقنية نبضية 

 فوتون -ت نترون محوال

RT انعراج النترونات 

RT تصوير نتروني 

RT كشف النترونات 
RT مكاشيف أفالم فوتوغرافية 

 HYLIFEمحّول 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-01-30 

*BT1 مفاعالت اندماج ليزرية 

 محّوالت

*BT1 تجهيزات كهربائية 

NT1 محّوالت ذات عزل غازي 

RT زيوت عازلة 
RT  تيار مستمر -مبدالت تيار مستمر 

RT ملفات كهربائية 

 محّوالت إلى أرقام ذات بقعة طيارة

UF  أجهزةhough-powel 

UF  أجهزةhpd 

UF  مفاعلfsd 

*BT1 محّوالت إلى رقمي 

 محّوالت إلى رقمي

*BT1 مكيفات اإلشارة 

NT1 عارضات قائسة ماسحة 
NT1 محوالت رقمية تعمل بصمامات األشعة الكاتودية 

NT1 محّوالت إلى أرقام ذات بقعة طيارة 

NT1 مرقمات فارئة حلزونية 
RT أشرطة فيديو 

RT تجهيزات إلكترونية 

RT تكييف اإلشارة 
RT حجرات الشرارة 

RT حجرات فقاعية 

RT ماسحات الصورة 
RT محّوالت من تماثلي إلى رقمي 

RT معالجة البيانات 

RT منظومات قياس مباشر 

 محّوالت التواتر

RT مدى التواتر 

RT مستقباِلت هيترودينية 
RT مضخمات وسيطية 

RT مولدات نبضات 

 محّوالت الصورة

UF )محوالت )صور 
BT1 أنابيب الصورة 

RT معالجة الصورة 

RT مقويات الصورة 

 محّوالت ترميونية

UF خاليا ترميونية 

UF مولّدات ترميونية 

BT1 الت طاقة مباشرةمحو 
RT تحويل ترميوني 

RT ديودات ترميونية 

RT عناصر وقود ترميونية 
RT مجّمعات ترميونية 

RT مصدرات ترميونية 

RT  مفاعلtopaz 
RT مفاعالت ترميونية 

 محّوالت ذات عزل غازي

INIS: 2000-01-05; ETDE: 1981-05-18 
*BT1 محّوالت 

RT منظومات الطاقة الكهربائية 

RT نقل الطاقة الكهربائية 

 محّوالت زمن إلى سعة

*BT1 محوالت نبضية 

 محّوالت كهرحرارية

USE مولّدات كهرحرارية 

 محّوالت من تماثلي إلى رقمي

UF  رقمي( -محوالت )تماثلي 

*BT1 تجهيزات إلكترونية 

RT محّوالت إلى رقمي 
RT منظومات تماثلية 

RT منظومات رقمية 

 محّوالت نترونية

RT تباطؤ 
RT مصادر نترونية 



 محيط القطب الجنوبي lnls 643مخبر برازيلي لإلشعاع السنكروتروني 

 

 

RT نترونات فوق باردة 

 محيط القطب الجنوبي

INIS: 1992-07-13; ETDE: 1992-06-18 
*BT1 بحار 

NT1 بحر ويدل 

RT قارة القطب الجنوبي 
RT مناطق القطب الجنوبي 

 محيط القطب الشمالي

1977-09-06 

*BT1 بحار 
NT1 بحر بوفورت 

NT2 خليج برودهو 

NT1 بحر تشوكشي 
RT غرينلندا 

RT مناطق القطب الشمالي 

 محيطات

USE بحار 

 َُ  ُمحُّ

2000-04-12 

*BT1 سبائك الكروم 
*BT1 سبائك الكوبالت 

*BT1 سبائك الموليبدنوم 

 مّحميات

RT أوعية الضغط 
RT تجهيزات مخبرية 

 مخ

*BT1 دماغ 
NT1 ية  قشرة مّخِ

 مخابر الوكالة الدولية للطاقة الذّرية في سايبر سدروف

INIS: 1988-04-15; ETDE: 2002-06-13 

USE  مخبر سيبرسدورف في الوكالة الدولية للطاقة
 الذرية

 مخابر بالتل في شمال شرق المحيط الهادئ

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-07-07 

UF مخابر شمال غرب المحيط الهادي 
UF  مختبراتpnl 

*BT1 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 

*BT1 زارة الطاقة في الواليات المتحدةو 
RT عملية هانفورد للمنتجات الذرية 

RT  محميةhanford 

 مخابر تشوك ريفر النووية

*BT1 شركة الطاقة الذرية الكندية المحدودة 

RT كندا 

 مخابر شمال غرب المحيط الهادي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-09-10 

USE مخابر بالتل في شمال شرق المحيط الهادئ 

 مخابر عيارية ثانوية لقياس الجرعة

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-08-12 

UF مختبرات قياس الجرعة المعيارية الثانوية 
RT قياس الجرعة 

RT معيارات معايرة 

 مخارط

INIS: 1980-05-14; ETDE: 1978-07-06 

*BT1 أدوات َمَكنية 

RT تصنيع بالمكنات 

 مخاريط

1983-09-05 

RT شكل 

 مخاريط أنفية

2000-04-12 
SEE مركبات فضائية 

 مخازن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 
USE أبنية تجارية 

 مخازن

1999-07-12 

RT احتياطات 

 مخازن التلقيم الكيميائية

INIS: 1992-06-30; ETDE: 1977-03-04 
UF خامات تغذية الكيمياويات النفطية 

*BT1 مواد خام 

RT غازات حرارية 
RT كيمياويات نفطية 

RT مركبات عضوية 

RT مركبات العضوية 

 مخاض

UF والدة 

RT أوكسيتوسين 

RT َحْمل 
RT ذُريّة 

 مخاطر

UF خطر عالمي 
UF مخاطر 

NT1 أخطار الحرائق 

NT1 مخاطر صحية 
NT2 مخاطر إشعاعية 

RT أذى 

RT أعطال 
RT أمان 

RT انفجارات صخرية 

RT انفالت الضغط 
RT تأمين 

RT تخريب 

RT تعويض العمال 
RT تقدير الخطورة 

RT حرائق 

RT حوادث 
RT سورات طاقية 

RT عالقات عامة 

RT مرشَّات األمان 
RT مسؤوليات 

RT نواحٍ أخالقية 

RT هندسة األمان 
RT )هندسة العوامل البشرية )اإلنسانية 

RT وثوقية 

 مخاطر

USE مخاطر 

 مخاطر إشعاعية

*BT1 مخاطر صحية 

RT إطالق نواتج االنشطار 
RT تخفيض الجرعة إلى أدنى حد ممكن 

RT تشعيع 

RT تلف عنصر وقود 
RT  ً  جرعة ذات مغزى جسميّا

RT  ً  جرعة ذات مغزى جينيّا

RT حدود اإلطالق 

RT َسْقط 

RT قوانين الوقاية من اإلشعاع 

RT تحدة حول تأثيرات اإلشعاع لجنة علمية لألمم الم
 الذّري

RT مجموعة الناس الحرجة المعرضة لإلشعاع 

RT مختبرات حارة 
RT نُفايات مشعّة 

RT وقاية من اإلشعاع 

 مخاطر صحية

BT1 مخاطر 
NT1 مخاطر إشعاعية 

RT إبادة باإلشعاع 

RT أذيّات 
RT إسعاف أّولي 

RT أمان 

RT أمان مهني 

RT َحْجر صحي 

RT َسَرف العقّار 

RT صحة عامة 
RT طب وقائي 

RT قرار الصحة واألمان المهني في الواليات المتحدة 

RT وقاية من اإلشعاع 

 مخاطية

USE أغشية مخاطية 

 مخانق تحت بحرية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-10-24 
BT1 أودية ضيقة 

RT رف قاري 

RT قعر البحر 
RT منحدر قاري 

 الوطني IDAHOمخبر 

2011-06-01 

UF inl 
UF محطة اختبار المفاعل الوطني 

UF  مخبرidaho الوطني الهندسي 

UF  مخبرidaho الوطني الهندسي البيئي 
UF  مختبر هندسي وطنيidaho 

UF مختبر هندسي وطني إيداهو 

UF منشأة القدرة المنخفضة االختبارية 
*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

 الوطني الهندسي idahoمخبر 

2005-05-18 
USE  مخبرidaho الوطني 

 الوطني الهندسي البيئي idahoمخبر 

2005-05-18 

USE  مخبرidaho الوطني 

 الوطني RISOEمخبر 

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1978-07-06 

*BT1 منظمات دانمركية 

NT1  مؤسسة بحوثrisoe 

 مخبر آرغون الوطني

UF مختبر األرغون الوطني 

*BT1 ث الطاقة في الواليات المتحدةإدارة تطوير بحو 
*BT1 هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT إلينوي 

 مخبر أوك ريدج الوطني

UF مختبر أوك ريدج الوطني 

*BT1 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 

*BT1 متحدةهيئة الطاقة الذّرية في الواليات ال 
*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT أوك ريدج 

RT احتياطي أوك ريدج 
RT تينيّسي 

 مخبر اإلشعاع السنكروتروني البرازيلي

1991-02-11 

UF مخبر برازيلي لإلشعاع السنكروتروني 
*BT1 منظمات برازيلية 

 مخبر البحوث البحرية

*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

مخبر البيئة البحرية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

 موناكو

INIS: 2004-06-11; ETDE: 2004-07-08 
USE مخبر موناكو للبيئة البحرية 

 مخبر البيئة البحرية في الوكالة الدولية للطاقة الذّرية

INIS: 1987-03-24; ETDE: 1987-11-24 
USE مخبر موناكو للبيئة البحرية 

 مخبر الفيزياء الوطني في المملكة المتحدة

INIS: 1994-08-12; ETDE: 1983-03-07 

*BT1 منظمات بريطانية 

 مخبر المسّرع الوطني

2000-04-12 

USE مسّرع فيرميالب 

 مخبر باتل كولمبس

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1976-11-17 

*BT1 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 

RT أوهيو 

 مخبر برازيلي لإلشعاع السنكروتروني

1991-02-11 

USE مخبر اإلشعاع السنكروتروني البرازيلي 

 lnlsمخبر برازيلي لإلشعاع السنكروتروني 

1991-02-11 
USE  حلقة التخزينlnls 



 مخبر بروكهافن الوطني 644 مختبرات سانديا الوطنية

 

 

 مخبر بروكهافن الوطني

USE مخبر بروكهافن الوطني 

 مخبر بروكهافن الوطني

UF مخبر بروكهافن الوطني 

*BT1 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 

*BT1 هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة 
*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT  مكشافphenix 

RT  مكشافphobox 
RT  مكشافstar 

RT نيويورك 

 مخبر سيبرسدورف في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

INIS: 1988-04-15; ETDE: 1988-05-23 

UF  مخابر الوكالة الدولية للطاقة الذّرية في سايبر

 سدروف
*BT1 الوكالة الدولية للطاقة الذّرية 

 مخبر فيرميالب

1995-01-27 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 
RT إلينوي 

 مخبر كاتانيا الوطني

2016-12-12 

USE المعهد الوطني للفيزياء النوويةا 

 مخبر كنولز للطاقة الذرية

USE مخبركنولز للطاقة الذرية 

 مخبر لورنس اإلشعاعي في جامعة كاليفورنيا

1993-11-10 
USE مخبر لورنس بيركلي 

 مخبر لورنس بيركلي

UF مخبر لورنس اإلشعاعي في جامعة كاليفورنيا 

UF مخبر لورنس بيركلي 
UF مخبر لورنس لإلشعاع في جامعة كاليفورنيا 

*BT1 دارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدةإ 

*BT1 هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة 
*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT كاليفورنيا 

 مخبر لورنس بيركلي

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-03-09 

USE مخبر لورنس بيركلي 

 مخبر لورنس لإلشعاع في جامعة كاليفورنيا

USE مخبر لورنس بيركلي 

 مخبر لورنس ليفرمور

UF مخبر لورنس ليفرمور 

*BT1 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 

*BT1 مخبر لورنس ليفرمور الوطني 

*BT1 هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة 

RT  أجهزةtmx 

RT كاليفورنيا 
RT  منشأةnova 

RT منشأة شيفا 

 مخبر لورنس ليفرمور

USE مخبر لورنس ليفرمور 

 مخبر لورنس ليفرمور الوطني

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-03-28 

USE مخبر لورنس ليفرمور الوطني 

 مخبر لورنس ليفرمور الوطني

INIS: 1993-11-09; ETDE: 1994-08-18 

UF مخبر لورنس ليفرمور الوطني 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 
NT1 مخبر لورنس ليفرمور 

RT كاليفورنيا 

RT  منشأةnova 
RT  منشأةnovette 

RT منشأة شيفا 

 مخبر لوس أالموس العلمي

1997-01-28 

USE مخبر لوس أالموس الوطني 

 مخبر لوس أالموس العلمي

1995-04-03 
USE مخبر لوس أالموس الوطني 

 طنيمخبر لوس أالموس الو

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1989-06-30 

USE مخبر لوس أالموس الوطني 

 مخبر لوس أالموس الوطني

INIS: 1995-04-03; ETDE: 1989-06-30 

UF مخبر لوس أالموس العلمي 

UF مخبر لوس أالموس العلمي 
UF مخبر لوس أالموس الوطني 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 
RT  منشأةantares 

RT  منشأةtrident 

RT منشأة أورورا 
RT منشأة هليوس 

RT نيومكسيكو 

 مخبر ماوند

*BT1 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 
*BT1 هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT أوهيو 

 مخبر موناكو للبيئة البحرية

INIS: 2004-06-11; ETDE: 2004-07-08 

UF  مخبر البيئة البحرية في الوكالة الدولية للطاقة

 الذرية، موناكو
UF  مخبر البيئة البحرية في الوكالة الدولية للطاقة

 الذّرية

*BT1 الوكالة الدولية للطاقة الذّرية 

 مخبركنولز للطاقة الذرية

UF مخبر كنولز للطاقة الذرية 

*BT1 حوث الطاقة في الواليات المتحدةإدارة تطوير ب 
*BT1 هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT نيويورك 

 AMESمختبر 

*BT1 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 

*BT1 هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة 

*BT1 يات المتحدةوزارة الطاقة في الوال 
RT أيوا 

 مختبر أوك ريدج الوطني

USE مخبر أوك ريدج الوطني 

 مختبر األرغون الوطني

USE مخبر آرغون الوطني 

 مختبر الطاقة المتجددة الوطني

1994-06-13 

USE مختبر الطاقة المتجددة الوطني 

 مختبر الطاقة المتجددة الوطني

INIS: 1994-06-13; ETDE: 1994-04-29 

UF مختبر الطاقة المتجددة الوطني 

UF معهد بحوث الطاقة الشمسية 
UF معهد بحوث الطاقة الشمسية 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT طاقة شمسية 

 مختبر القياسات البيئية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-07-20 

SEE مختبر القياسات البيئية 

 مختبر القياسات البيئية

INIS: 1992-07-07; ETDE: 1984-07-20 

SF مختبر القياسات البيئية 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

 pnlمختبر الكتلة الحرجة 

USE  مفاعلcml 

 handfordمختبر تطوير صناعي 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-06-13 
USE  مختبر تطوير هندسيhanford 

 HANFORDمختبر تطوير هندسي 

INIS: 1995-02-16; ETDE: 1980-01-15 

UF  مختبر تطوير صناعيhandford 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT عملية هانفورد للمنتجات الذرية 
RT  محميةhanford 

RT  مفاعلfftf 

RT واشنطن 

 مختبر جيفرسون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1997-03-28 

USE  مسّرعcebaf 

 نيمختبر غران ساسو الوط

2016-12-12 
UF المختبر الوطني في غران ساسو 

RT المعهد الوطني للفيزياء النوويةا 

RT  مكشافborexino 

 مختبر فراسكاتي الوطني

2016-12-12 

UF المختبر الوطني في فراسكاتي 

RT المعهد الوطني للفيزياء النوويةا 

RT سينكروترون فراسكاتي 

RT مّسرع خطي فراسكاتي 

 مختبر كولهام

INIS: 1983-02-04; ETDE: 1983-03-07 

*BT1 سلطة الطاقة الذّرية البريطانية 

 مختبر ليغنارو الوطني

2016-12-12 
UF المختبر الوطني في ليغنارو 

RT المعهد الوطني للفيزياء النوويةا 

 idahoمختبر هندسي وطني 

INIS: 1976-05-07; ETDE: 1975-12-16 

USE  مخبرidaho الوطني 

 مختبر هندسي وطني إيداهو

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 
USE  مخبرidaho الوطني 

 مختبرات

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1980-01-15 

NT1 مختبرات حارة 
RT أبنية 

RT أبنية المخبر 

RT برامج البحوث 
RT تجهيزات مخبرية 

RT حيوانات المختبر 

RT منشآت نووية 

 pnlمختبرات 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-09-10 

USE مخابر بالتل في شمال شرق المحيط الهادئ 

 مختبرات حارة

UF مختبرات كيميائية إشعاعية 

BT1 مختبرات 

BT1 منشآت نووية 
RT تجهيزات مخبرية 

RT تدبير من بُعد 

RT خاليا حارة 
RT مخاطر إشعاعية 

RT مداِوالت 

RT مناظير األفق 
RT نشاط إشعاعي 

RT وقاية من اإلشعاع 

 مختبرات سانديا

*BT1 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 
*BT1 مختبرات سانديا الوطنية 

*BT1 هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة 
RT كاليفورنيا 

RT مجال اختبار تونوباه 

RT نيومكسيكو 

 مختبرات سانديا الوطنية

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1994-08-18 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

NT1 مختبرات سانديا 
RT كاليفورنيا 

RT مجال اختبار تونوباه 

RT نيومكسيكو 



 مختبرات قياس الجرعة المعيارية الثانوية 645 مخططات شمسية

 

 

 مختبرات قياس الجرعة المعيارية الثانوية

INIS: 1993-11-09; ETDE: 1980-08-12 
USE مخابر عيارية ثانوية لقياس الجرعة 

 مختبرات كيميائية إشعاعية

USE مختبرات حارة 

 مخترقات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-01 
NT1 اختراقات تحت أرضية 

NT2 خارقات تحت أرضية 

RT أسلحة 

 مختزل ثنائي النوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-06-22 

USE ثنائي نوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين ُمْرَجع 

 مختزل جونز

2000-04-12 

RT اختزال 

 مخثّرات

INIS: 1984-05-24; ETDE: 1981-04-20 
UF ضادات الهيبارين 

UF ُمْرقئات 

*BT1 عوامل دََمويّاتية 
NT1 بروتامينات 

RT بدائل الدم 
RT عوامل حالة للِّيفين 

RT مضادات التخثر 

RT يات دموية  مقّوِ

 مخدمات )حواسيب(

2005-05-25 

USE حواسيب 

رات  مخّدِّ

1996-07-08 
UF مهدئات 

*BT1 دات الجهاز العصبي المركزي  مخّمِ

NT1 أفيون 
NT2 مورفين 

NT3 تيبايين 

NT1 بيثيدين 
NT1 هدروكلوريداالميتادون 

NT1 هيروين 

RT انكفالينات 
RT ُمبنِّجات 

RT نات  ُمسّكِ

RT مات ومسّكنات  منّوِ

 مخروط الضوء

BT1 زمكان 

RT إشعاع تشيرينكوف 

RT فضاء ِمنكوفسكي 

RT نظرية النسبية 

 مخروط الفقد

RT بالزما 
RT ريح شمسية 

RT عدم استقرار مخروط الفقد 

RT غالف مغنطيسي أرضي 
RT فاصل بالزمي 

 مخروطيات

1997-06-17 

*BT1 شعبة النباتات الصنوبرية 
NT1 أرزيّات 

NT1 أشجار التنّوب 

NT1 أشجار الراتنجيّات 
NT1 شجر األرز 

NT1 شوكران 

NT1 صنوبر 

RT أشجار 

RT َجْنبات، شجيرات 

 مخزن موكوفس للنُفايات المشعة

2002-12-17 

UF  المكمن الوطني لطرح النفايات المشعة في

mochovce 
UF  مركز وطني لمعالجة النفايات المشعة في

mochovciach 

*BT1 منشآت نُفايات مشعّة 

 مخزونات

UF مخزونات 
UF مخزونات نفطية 

RT إتاحية 

RT تخزين 
RT توازن المادة 

RT ضمانات 

RT عجز 
RT فقد 

RT مادة غير محسوبة لـ 

RT محاسبة 
RT منشآت تخزين 

 مخزونات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-02 

USE مخزونات 

 مخزونات نفطية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-12-16 

USE مخزونات 

 مخضات تدفق غروانية فائقة الموصلية

2000-04-12 

USE مضخات تدفقية 

 F -مخطط 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-10-23 
RT أداء 

RT عات شمسية  مجّمِ

RT مسخنات مياه شمسية 
RT منظومات التدفئة الشمسية 

 S-Nمخطط 

*BT1 مخططات بيانية 
RT إجهادات 

RT إعياء 

RT اختيار المواد 

 مخطط داليتز

*BT1 مخططات تبعثر بيانية 

RT اندفاع خطي 

RT جسيمات التجاوب 
RT فضاء الطور 

RT كتلة 

 مخطط صفيف اقتراني

UF  ّنموذج المط 
RT اقتران 

RT طريقة سالتر 

RT مؤثرات اإلسقاط 
RT نماذج الطبقات 

RT  ثقب -نموذج جسيم 

RT نوى مشوهة 

 مخطط فاينمان

*BT1 مخططات بيانية 

RT نظرية الحقول الكمومية 

 مخطط فيرمي

USE رسم بياني فيرمي 

 مخطط نيلسون

USE  موتلسون -نموذج نيلسون 

رتزبرنغ  ل -مخطط هِّ  روّسِّ

*BT1 مخططات بيانية 

RT تطور نجمي 

 مخطط يونغ

*BT1 مخططات بيانية 
RT نظرية الزمر 

 مخططات

USE مخططات بيانية 

 مخططات آرغاند

1999-09-16 

*BT1 مخططات تبعثر بيانية 

RT انزياح الطور 
RT سعات التبعثر 

 مخططات الحالة

USE مخططات الطور 

 مخططات السويات

USE مستويات الطاقة 

 مخططات الطور

UF مخططات الحالة 

*BT1 مخططات بيانية 
RT أجسام صلبة 

RT أحاديات االنصهار 

RT أشباه أحاديات االنصهار 
RT أصهريات 

RT بنية مكروية 
RT تآصل 

RT تحليل حراري 

RT تحويالت الطور 
RT خالئط تصلدية حرجة 

RT دراسات الطور 

RT درجة حرارة حرجة 
RT زجاج 

RT سوائل 

RT غازات 
RT قاعدة الطور 

RT محاليل صلبة 

RT منظومات السبائك 
RT نقاط االنصهار 

RT نقطة ثالثية 

 مخططات بيانية

1996-01-24 
UF )رسم )رسوم تقنية 

UF مخططات 

UF منحنيات 
SF رسوم بيانية 

BT1 معلومات 

NT1 رسم بياني فيرمي 
NT1 رسوم هندسية 

NT1 صفائح الجريان 

NT1  مخططs-n 
NT1 مخطط فاينمان 

NT1  ل -مخطط ِهرتزبرنغ  روّسِ

NT1 مخطط يونغ 
NT1 مخططات الطور 

NT1 مخططات تبعثر بيانية 

NT2 رسم بياني موشوري 
NT2 مخطط داليتز 

NT2 مخططات آرغاند 

NT1 مخططات تقويمية 
NT1 مخططات شمسية 

NT1 مخططات غولدستون 
NT1 مخططات كهربائية القلب 

NT1 مخططات كيمياحرارية 

NT1 مخططات موليير 
NT1 مخططات نيكويست 

NT1 منحني العمق الضوئي 

NT2 منحني طيفي للنمو 
NT1 منحني براغ 

RT أجهزة الرسوم الحاسوبية 

RT تصميم 
RT تعرف األشكال 

RT خرائط 

RT رسوم حاسوبية 

 مخططات تبعثر بيانية

 اسقاطات ثنائية االبعاد لمعطيات متعددة االبعاد

*BT1 مخططات بيانية 

NT1 رسم بياني موشوري 
NT1 مخطط داليتز 

NT1 مخططات آرغاند 

 مخططات تقويمية

*BT1 مخططات بيانية 

 مخططات شمسية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-04 

*BT1 مخططات بيانية 
RT إحداثيات 

RT إشعاع شمسي 

RT تشّمس 
RT  ّعلو 



 مخططات غولدستون 646 مداولة المواد

 

 

 مخططات غولدستون

UF تقريب بروكنر 
UF طريقة سوادة 

UF سوادا -نظرية بروكنر 

UF غولدستون -نظرية بروكنر 
*BT1 مخططات بيانية 

RT مسألة األجسام العديدة 

 مخططات كهربائية القلب

*BT1 مخططات بيانية 
RT تخطيط القلب 

RT تقنيات تشخيصية 

RT تيارات كهربائية 
RT قلب 

RT منظومات تسجيل 

RT نبضات 

 مخططات كيمياحرارية

INIS: 1992-02-24; ETDE: 1982-02-23 

*BT1 مخططات بيانية 
RT تآكل 

RT تابعية لدرجة الحرارة 

RT دراسات الطور 

 مخططات مستويات الطاقة

USE مستويات الطاقة 

 مخططات موليير

1999-08-18 

*BT1 مخططات بيانية 
RT بخار 

RT ترموديناميك 

 مخططات نيكويست

*BT1 مخططات بيانية 

RT استقرار المفاعل 

RT اهتزازات 
RT تغذية راجعة 

 ُمخلفات الذرة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-04-11 

USE ذرة 
USE نفايات زراعية 

 مخلفات تقطير الحبوب المجففة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-08-04 

UF مخلفات تقطير الحبوب المجففة 
RT أعالف حيوانية 

RT تخمر كحولي 

RT تخّمر 
RT منتجات ثانوية 

 مخلفات تقطير الحبوب المجففة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-08-04 

USE مخلفات تقطير الحبوب المجففة 

 مخلية الدخان

INIS: 1980-09-11; ETDE: 1978-10-23 

*BT1 تجهيزات مخبرية 
RT تهوية 

RT نفايات غازية 

 مخلّصات قطيرات الضباب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-08 
UF فواصل سحب 

*BT1 أدوات استخالص 

 ُمخلَّف أو نفاية زراعة

INIS: 1991-12-11; ETDE: 1979-04-11 

USE نفايات زراعية 

دات )الجهاز العصبي المركزي(  مخّمِّ

INIS: 1993-11-05; ETDE: 2002-06-13 
USE دات الجهاز العصبي المركزي  مخّمِ

 مخّمدات )جريان الغاز(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 

USE جريان الغاز 
USE منظمات الجريان 

دات الجهاز العصبي المركزي  مخّمِّ

INIS: 1984-05-28; ETDE: 2002-06-13 
USE دات الجهاز العصبي المركزي  مخّمِ

دات الجهاز العصبي المركزي  مخّمِّ

INIS: 1984-05-24; ETDE: 1981-04-20 
UF )دات )الجهاز العصبي المركزي  مخّمِ

UF دات الجهاز العصبي المركزي  مخّمِ

*BT1 عوامل الجهاز العصبي المركزي 
NT1 ُمبنِّجات 

NT2 باربيتوراتات 

NT3 فينوباربيتال 
NT3 نمبوتال 

NT2 بروكائين 

NT2 كوكائين 
NT1 رات  مخدِّ

NT2 أفيون 

NT3 مورفين 
NT4 تيبايين 

NT2 بيثيدين 

NT2 هدروكلوريداالميتادون 
NT2 هيروين 

NT1 نات  ُمسّكِ

NT2 أفيون 
NT3 مورفين 

NT4 تيبايين 

NT2 أنتيبيرين 
NT2 بيثيدين 

NT2 حمض أستيل ساليسيليك 

NT2 كودئين 
NT1 مضادات االختالج 

NT2 فينوباربيتال 

NT1 مضادات الحمى 
NT2 أنتيبيرين 

NT2 حمض أستيل ساليسيليك 

NT2 كولشيسين 
NT2 كينين 

NT1 مات ومسّكنات  منّوِ

NT2 باربيتوراتات 

NT3 فينوباربيتال 

NT3 نمبوتال 
NT2 ريزيربين 

NT2 كلور البرومازين 

NT2 كودئين 
RT إندورفينات 

RT تبنيج 

RT جهاز عصبي مركزي 
RT سلوك 

RT نوم 

 مخيخ

*BT1 دماغ 

 مد

1985-07-19 

RT أمواج المياه 

RT بحار 
RT تيارات مائية 

RT طاقة المد والجزر 

 مداخن

1975-08-22 

NT1 مداخن شمسية 

RT انفجارات تحت أرضية 
RT تجاويف 

RT محاكاة متفجرة 

RT منظومات االنفالت 
RT مواقد 

 مداخن المصانع

RT أبنية 

RT أدخنة 
RT إطراح مكدّس 

RT تهوية 

RT سحابات 
RT ُسُحب مشعة 

RT نفايات غازية 

 مداخن شمسية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-11-08 
BT1 مداخن 

RT عنفات الرياح 
RT عنفاتtornado 

RT منشآت توليد الكهرباء الشمسية الحرارية 

 مدارات

RT دورة حدية 
RT ديناميك الحزمة 

RT مبادرة 

RT مسارات 

 مدارات سالتر

USE طريقة سالتر 

 مدارس

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1983-07-20 

USE منشآت تعليمية 

 مدافئ خشبية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1993-01-20 

USE أدوات منزلية على الحطب 
USE مواقد 

 مدافع

1976-05-05 

RT درع 
RT ذخيرة حربية 

RT قذائف 

RT متفجرات 

 مدافع )إلكترونية(

INIS: 1978-04-21; ETDE: 2002-06-13 

USE مدافع إلكترونية 

 مدافع )بالزما(

INIS: 1978-04-21; ETDE: 2002-06-13 

USE مدافع بالزمية 

 مدافع إلكترونية

1999-07-02 
UF )مدافع )إلكترونية 

NT1 مدافع بيرس اإللكترونية 

RT أنابيب إلكترونية 

 مدافع بالزمية

UF )مدافع )بالزما 

UF مسرعات بالزمية 

RT تسارع بالزمي 
RT حلقات بالزمية 

RT محرق بالزمي 
RT مسّرعات االندماج الصدمي 

RT نفثات بالزمية 

 مدافع بيرس اإللكترونية

BT1 مدافع إلكترونية 
*BT1 منابع إلكترونية 

 مدافن نفايات صحية

INIS: 1982-09-21; ETDE: 1975-09-11 

UF ردم أرضي 

UF ردم قمامة 

*BT1 طرح النفايات 

RT تخزين أرضي 
RT  غاز ردم أرضي 

RT  مالية فائضة في الواليات المتحدةموارد 

 مداواة حيوية

2002-01-11 

UF تصحيح بيولوجي 

BT1 فعل إصالحي 
RT متعّضات دقيقة 

 مداوِّالت

*BT1 تجهيزات مخبرية 

*BT1 معدات تُدار من بُعد 
RT أيدي 

RT تدبير من بُعد 

RT تدريع 
RT خاليا حارة 

RT عمليات تحت الماء 

RT مختبرات حارة 
RT مسافة 

RT منشآت تحت الماء 

 مداولة المواد

1997-06-05 
UF )تدبير )مواد 

UF رفع 



 مدة الحياة 647 مدى االستطاعة

 

 

SF منظومات االسترجاع 

NT1 إفراغ 
NT1 تحميل 

NT1 تخفيف الحمولة 

NT1 نقل منجمي 
RT إعادة تدوير 

RT استعادة النفايات 

RT  تجهيزاتhaulage 
RT تجهيزات نقل المواد 

RT تدبير من بُعد 

RT تسليم 
RT جريان األجسام الصلبة 

RT حمولة 

RT رافعات 
RT رافعات 

RT روافع 

RT ضخ 
RT عمال الشحن 

RT كالّبات 

RT مبادالت العينة 
RT معالجة باللمس 

RT منظومات تغذية الوقود 

RT مواد 
RT نقل 

RT نقل هدروليكي 

RT نقّاالت 

 مدة الحياة

UF عمر وسطي 

NT1 عمر الحامالت 

NT1 عمر الخدمة 
NT2 زيادة مدة الحياة 

RT اضمحالل 

RT خواص الجسيمات 
RT  طريقةdsa 

RT طريقة ارتداد الشحنة 

RT عرض الجسيمات 
RT عرض السويات 

RT عمر التخزين 
RT عمر النصف 

RT نظائر عمرها عدة نانوثانية 

RT نظائر عمرها ميلي ثانية 
RT نظائر مشعة عمرها أيام 

RT نظائر مشعة عمرها ثواني 

RT نظائر مشعة عمرها دقائق 
RT نظائر مشعة عمرها ساعات 

RT نظائر مشعة عمرها سنوات 

RT نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

 مدخرات كهربائية

UF )بطاريات )كهربائية 

UF بطاريات تخزين 

UF بطاريات ثانوية 

UF خاليا فلطية 

UF )ُمدّخرات )بطاريات كهربائية 

BT1 خاليا كهركيميائية 
*BT1 منظومات تخزين الطاقة 

NT1 بطاريات أيونات الليتيوم 

NT1  بطاريات جريانredox 
NT1 بطاريات حرارية 

NT1  رصاص -بطاريات حمض 

NT1  ثانوية -بطاريات هجينة أولية 
NT1  أكسيد معدن -مدخرات معدن 

NT2  نيكل -بطاريات حديد 

NT2  فضة -بطاريات زنك 
NT2  فضة -بطاريات كادميوم 

NT2  زنك -بطاريات منغنيز 

NT2  زنك -بطاريات نيكل 
NT2  كروم -بطاريات نيكل 

NT1  غاز -مدخرات معدن 

NT2 بطاريات األلمنيوم الهوائية 
NT2  زنك -بطاريات كلور 

NT2  ليتيوم -بطاريات كلور 

NT2  هدروجين -بطاريات نيكل 
NT2  فضة -بطاريات هدروجين 

NT2  حديد -بطاريات هواء 
NT2 زنك -ات هواء بطاري 

NT2  ليتيوم -ماء  -بطاريات هواء 

NT2 بطاريات هوائية من الكدميوم 
NT1  المعدن -مدخرات معدن 

NT2  زنك -بطاريات بروم 

NT2  صوديوم -بطاريات كبريت 
NT2  ليتيوم -بطاريات كبريت 

NT2 بوليمير-بطاريات ليتيوم 

NT2  ليتيوم -بطاريات نحاس 
NT1  معدن -مدخرات معدن 

RT إلكتروليتات صلبة 

RT بطاريات أولية 
RT تجهيزات كهربائية 

RT تخزين الطاقة 

RT تخزين طاقة خارج الذروة 
RT حالة شحنة البطارية 

RT خاليا كهرليتية 

RT عجينة البطارية 
RT فواصل البطارية 

RT قوة محركة كهربائية 

RT َمْركبات كهربائية َِ 
RT َمْركبات هجينة كهربائية 

RT ناظمات قلبية 

 أكسيد معدن -مدخرات معدن 

1992-10-02 
*BT1 مدخرات كهربائية 

NT1  نيكل -بطاريات حديد 

NT1  فضة -بطاريات زنك 
NT1  فضة -بطاريات كادميوم 

NT1  زنك -بطاريات منغنيز 

NT1  زنك -بطاريات نيكل 
NT1  كروم -بطاريات نيكل 

 غاز -مدخرات معدن 

1997-06-17 
*BT1 هربائيةمدخرات ك 

NT1 بطاريات األلمنيوم الهوائية 

NT1  زنك -بطاريات كلور 
NT1  ليتيوم -بطاريات كلور 

NT1  هدروجين -بطاريات نيكل 

NT1  فضة -بطاريات هدروجين 
NT1  حديد -بطاريات هواء 

NT1  زنك -بطاريات هواء 

NT1  ليتيوم -ماء  -بطاريات هواء 
NT1 بطاريات هوائية من الكدميوم 

RT خاليا وقود 

 المعدن -مدخرات معدن 

1996-06-19 
*BT1 مدخرات كهربائية 

NT1  زنك -بطاريات بروم 

NT1  صوديوم -بطاريات كبريت 
NT1  ليتيوم -بطاريات كبريت 

NT1 بوليمير-بطاريات ليتيوم 

NT1  ليتيوم -بطاريات نحاس 

 معدن -مدخرات معدن 

2000-04-12 

*BT1 مدخرات كهربائية 

 مدخول

NT1 بتالعا 

NT1 تشريب 

NT1 تناول عبر الفم 
NT1 تناول عبر المستقيم 

NT1 تناول مزمن 

NT1 َحْقن 
NT2 حقن تحت جلدي 

NT2 حقن داخل البريتوان 

NT2 حقن داخل الوريد 
NT2 حقن داخل عضلي 

NT1 شهيق 

NT1 مدخول وحيد 

RT إدارة النكليدات اإلشعاعية 

RT استيعاب 

RT حد سنوي للمدخول 
RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

RT قَْبط 

RT مدخول أعظمي مسموح به 

 مدخول أعظمي مسموح به

UF مدخول أعظمي مقبول 

*BT1 معايير األمان 
RT مدخول 

RT نشاط إشعاعي 

 مدخول أعظمي مقبول

USE مدخول أعظمي مسموح به 

 مدخول عارض

USE حوادث 

USE مدخول وحيد 

 مدخول وحيد

UF إدارة منفردة 
UF دخول عارضم 

BT1 مدخول 
RT أذيّات 

RT إسعاف أّولي 

RT حوادث 

 مدرات البول

1996-07-18 

UF كلور التيازيد 

BT1 عقاقير 
NT1 تيوبرومين 

NT1 تيوفيلّين 

NT1 سوربيتول 
NT1 نيوهيدرين 

RT أمراض الجهاز البولي التناسلي 

RT بول 
RT عوامل مضادة لفرط ضغط الدم 

RT ُكلى 

RT وذمة 

 مدرسة ميسوري لمفاعل المناجم

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-03-28 

USE  مفاعلumrr 

 مدغشقر

BT1 أفريقيا 

BT1 بلدان نامية 

BT1 ُجُزر 
NT1 جمهورية ماالغاش 

RT المحيط الهندي 

 مدقات هدروليكية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-01-10 
USE مضخات 

 مدمنوا الخمر

2013-08-26 

*BT1 فائقة التناظر جسيمات 
RT  بوزوناتw زائد 

RT  بوزوناتw ناقص 

 ُمُدن

USE مناطق المدينة 

 مدن االزدهار السريع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-02-14 

RT جماعات بشرية 
RT خدمات اجتماعية 

RT مناطق المدينة 

RT مناطق ريفية 

 مدى

RT امتصاص 

RT انتشار عشوائي 

RT توزع الجرعات في األعماق 
RT فقد الطاقة 

RT قوة اإليقاف 

RT مسافة 

 مدى االستطاعة

INIS: 1988-04-15; ETDE: 1989-08-10 

NT1 استطاعة في مجال الواط 

NT2  واط 10-01مدى االستطاعة 

NT2  واط 100-10مدى االستطاعة 

NT2  واط 1000-100مدى االستطاعة 
NT1 مجال االستطاعة إكزاواط 

NT2  كهربائي 10-01مدى االستطاعة 

NT2  واط كهربائي 100-10مدى االستطاعة 
NT2  واط كهربائي 1000-100مدى االستطاعة 

NT1 مجال االستطاعة بالتيراواط 

NT2  تيرا واط  10-01مدى االستطاعة 
NT2  تيرا واط 100-10مدى االستطاعة 



 بيتا واط  10-01مدى االستطاعة  648 مذيبات

 

 

NT2  تيرا واط 1000-100مدى االستطاعة 

NT1 مجال االستطاعة بيتاواط 
NT2  بيتا واط  10-01مدى االستطاعة 

NT2  بيتا واط 100-10مدى االستطاعة 

NT2  بيتا واط 1000-100مدى االستطاعة 
NT1 مجال االستطاعة ميغاواط 

NT2  ميغا واط 10-01مدى االستطاعة 

NT2  ميغا واط 100-10مدى االستطاعة 
NT2  ميغا واط 1000-100مدى االستطاعة 

NT1 مجال االستطاعة ميلي واط 

NT2  ملّي واط 10-01مدى االستطاعة 
NT2  ملّي واط 100-10مدى االستطاعة 

NT2  ملي واط 1000-100مدى االستطاعة 

NT1 مجال قدرة بالجيغاواط 
NT2  جيغا واط  10-01مدى االستطاعة 

NT2  جيغا واط 100-10مدى االستطاعة 

NT2  واطجيغا  1000-100مدى االستطاعة 
NT1 مجال قدرة بالكيلو واط 

NT2  كيلو واط 10-01مدى االستطاعة 

NT2  كيلو واط 100-10مدى االستطاعة 
NT2  كيلو واط 1000-100مدى االستطاعة 

RT استطاعة 

 بيتا واط  10-01مدى االستطاعة 

INIS: 2003-08-15; ETDE: 2002-09-17 
*BT1 مجال االستطاعة بيتاواط 

 تيرا واط  10-01مدى االستطاعة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-05-24 
*BT1 مجال االستطاعة بالتيراواط 

 جيغا واط  10-01مدى االستطاعة 

1988-04-15 

*BT1 مجال قدرة بالجيغاواط 

 كهربائي 10-01مدى االستطاعة 

INIS: 2003-08-15; ETDE: 2002-09-17 

*BT1 مجال االستطاعة إكزاواط 

 كيلو واط 10-01ى االستطاعة مد

1988-04-15 

*BT1 مجال قدرة بالكيلو واط 

 ملّي واط 10-01مدى االستطاعة 

2003-08-18 
*BT1 مجال االستطاعة ميلي واط 

 ميغا واط 10-01مدى االستطاعة 

1988-04-15 

*BT1 مجال االستطاعة ميغاواط 

 واط 10-01مدى االستطاعة 

1988-04-15 

*BT1 ل الواطاستطاعة في مجا 

 بيتا واط 100-10مدى االستطاعة 

INIS: 2003-08-15; ETDE: 2002-09-17 

*BT1 مجال االستطاعة بيتاواط 

 تيرا واط 100-10مدى االستطاعة 

INIS: 2003-08-15; ETDE: 2002-09-17 
*BT1 مجال االستطاعة بالتيراواط 

 جيغا واط 100-10مدى االستطاعة 

INIS: 1988-04-15; ETDE: 1975-09-11 

*BT1 مجال قدرة بالجيغاواط 

 كيلو واط 100-10مدى االستطاعة 

1988-04-15 

*BT1 مجال قدرة بالكيلو واط 

 ملّي واط 100-10مدى االستطاعة 

2003-08-18 

*BT1 مجال االستطاعة ميلي واط 

 ميغا واط 100-10مدى االستطاعة 

1988-04-15 
*BT1 مجال االستطاعة ميغاواط 

 واط 100-10مدى االستطاعة 

1988-04-15 
*BT1 استطاعة في مجال الواط 

 واط كهربائي 100-10مدى االستطاعة 

INIS: 2003-08-15; ETDE: 2002-09-17 
*BT1 مجال االستطاعة إكزاواط 

 بيتا واط 1000-100مدى االستطاعة 

INIS: 2003-08-15; ETDE: 2002-09-17 

*BT1 مجال االستطاعة بيتاواط 

 تيرا واط 1000-100ى االستطاعة مد

INIS: 2003-08-15; ETDE: 2002-09-17 

*BT1 مجال االستطاعة بالتيراواط 

 جيغا واط 1000-100مدى االستطاعة 

INIS: 1988-04-15; ETDE: 1975-09-11 

*BT1 مجال قدرة بالجيغاواط 

 كيلو واط 1000-100مدى االستطاعة 

1988-04-15 
*BT1 مجال قدرة بالكيلو واط 

 ملي واط 1000-100مدى االستطاعة 

2003-08-18 

*BT1 مجال االستطاعة ميلي واط 

 ميغا واط 1000-100مدى االستطاعة 

1988-04-15 

*BT1 مجال االستطاعة ميغاواط 

 واط 1000-100مدى االستطاعة 

1988-04-15 

*BT1 استطاعة في مجال الواط 

 كهربائيواط  1000-100مدى االستطاعة 

INIS: 2003-08-15; ETDE: 2002-09-17 
*BT1 مجال االستطاعة إكزاواط 

 مدى االستطاعة ملي واط

2000-04-12 
USE مجال االستطاعة ميلي واط 

 مدى التآثر

UF تآثرات بعيدة المدى 

UF تأثرات قصيرة المدى 
BT1 مسافة 

RT تآثرات 

 مدى التواتر

NT1  مجالmhz 
NT2  00إلى  01مجال mhz 1 

NT2  000إلى  100مجال mhz 1 

NT1 ( مجال الكيلوِهْرتزkhz) 
NT2  مجالkevz 100-01 

NT2  مجالkevz 1000-100 

NT1 مجال الهرتز 
NT1  مجال تيراهرتزthz 

NT2   100-01مجال تيراهرتز 

NT2   1000-100مجال تيراهرتز 
NT1 مجال جيغا هرتز 

NT2  جيغا هرتز 10إلى  01مجال من 
NT2  جيغا هرتز 1000إلى  100مجال من 

NT1 مجال ميلي هرتز 

RT أطوال موجية 
RT اعتماد على التواتر 

RT رادار 

RT سونار 
RT محّوالت التواتر 

 مدى الرؤية

INIS: 1986-05-23; ETDE: 1978-02-14 

RT أدخنة 
RT إشعاع مرئي 

RT تعرف األشكال 

RT خواص ضوئية 
RT ضباب 

RT ضباب دخاني 

RT عتامة 
RT لمعان 

 مدى الطاقة

NT1  مجالmev 

NT2  10إلى  01مجال mev 
NT2  00إلى  10مجال mev 1 

NT2  000إلى  100مجال mev 1 

NT1  مجالtev )تّرا إلكترون فولط( 

NT2  100-10مجال tev 
NT2  مجالtev  01-10 

NT2  مجالtev  100-1000 

NT1 مجال اإللكترون فولط 
NT2   1000-100مجال اإللكترون فولط 

NT2  10-01مجال اإللكترون فولط 

NT2  100-10مجال اإللكترون فولط 
NT1  إلكترون  1021إلى  18 10مجال الطاقة من

 فولط

NT1 مجال بيتا إلكترون فولط 
NT1 مجال جيغا إلكترون فولط 

NT2  جيغا إلكترون فولط 10إلى  01مجال من 

NT2  يغا إلكترون فولطج 100إلى  10مجال من 
NT2  جيغا إلكترون فولط 1000إلى 100مجال من 

NT1 ( مجال كيلو إلكترون فولطkev) 

NT2  مجالkev 10-01 
NT2  مجالkev 100-10 

NT2  مجالkev 1000-100 

NT1 مجال ميلي إلكترون فولط 
NT1 مجال نسبوي 

RT اعتماد على الطاقة 

RT ثوابت الزمرة 
RT طاقة 

 مدى العمر

UF تقصير العمر 

RT التزامات الجرعة 
RT تبعية العمر 

RT دورة الحياة 

RT معدّل الوقيات 
RT موت 

 مدينة نيويورك

BT1 مناطق المدينة 
*BT1 نيويورك 

 مدينون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

SEE معطيات مالية 

 ُمّدخرات )بطاريات كهربائية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1997-02-21 

USE مدخرات كهربائية 

 مّدخرات هدروليكية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-07 

BT1 تجهيزات تخزين الطاقة الميكانيكية 

*BT1 صهاريج 
RT تجهيزات هدروليكية 

RT تخزين الطاقة 

RT هندسة الموائع 

 مذابات

INIS: 1986-05-23; ETDE: 1982-03-10 

UF مواد صلبة مذابة 

UF مواد ُمذابة 
NT1 غازات ُمذابة 

RT انحاللية 

RT ذوبان 
RT محاليل 

RT مذيبات 

RT مواد مضافة 

 مذنّب هاليه

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1986-09-05 

BT1 مذنّبات 
RT منظومة شمسية 

 مذنّبات

NT1 مذنّب هاليه 

RT منظومة شمسية 

 مذيبات

UF مذيبات قطبية 

UF ممددات 

NT1 مذيبات المائية 
NT2 محالّت عضوية 

NT3 تربنتين 

NT3 سلوسولفات 
NT3 صولفسو 

NT1 مذيبات مختلطة 



 مذيبات 649 مراقبة

 

 

RT انحاللية 

RT خواص المذيب 
RT ذوبان 

RT محاليل 

RT مذابات 

 مذيبات

UF تذوب 

NT1 إماهة 

RT إلكترونات مذّوبة 
RT مذيبات المائية 

 مذيبات

INIS: 1993-03-24; ETDE: 1976-01-23 

BT1 تجهيزات 
RT ذوبان 

 مذيبات قطبية

INIS: 1990-12-07; ETDE: 2002-04-26 

USE مذيبات 

 مذيبات المائية

UF مذيبات المائية 

BT1 مذيبات 
NT1 محالّت عضوية 

NT2 تربنتين 

NT2 سلوسولفات 
NT2 صولفسو 

RT مذيبات 

 مذيبات المائية

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-04-16 
USE مذيبات المائية 

 مذيبات مختلطة

UF أوساط مختلطة 
*BT1 خالئط 

BT1 مذيبات 

 مراجعات

BT1 أنواع الوثائق 
RT برامج البحوث 

 مراجل

NT1 مراجل استعادة الحرارة الضائعة 

NT1 مراجل تكثيف 
NT1 مراجل ذات سرير مميَّع 

NT1 مراجل وقودها النفايات الصلبة 

NT1 مولّدات البخار 
NT2 مولّدات البخار 

RT أجهزة إزالة الغازات المنحلة 

RT ارةانتاج الحر 
RT تحّكم باالحتراق 

RT تدفئة مناطقية 

RT غليان 

RT مستقبالت مركزية 

RT منظومات تبريد المفاعل 
RT مياه التغذية 

RT نقل الحرارة 

RT وقود االمراجل 
RT وقّادات 

 مراجل استعادة الحرارة الضائعة

INIS: 1992-04-09; ETDE: 1978-12-20 

BT1 مراجل 
RT استعمال الحرارة الضائعة 

RT تجهيزات االسترداد الحراري 

RT توليد مشترك 

 مراجل تكثيف

2007-07-27 

BT1 مراجل 

RT غاز المداخن 
RT مكثفات البخار 

 مراجل ذات سرير مميَّع

INIS: 1992-03-12; ETDE: 1982-03-11 
UF مراجل ذات طبقات تدوير مميّعة 

BT1 مراجل 

RT أسّرة مميَّعة 
RT احتراق سرير مميَّع 

RT حجرة احتراق ذات سرير مميَّع 

 مراجل ذات طبقات تدوير مميّعة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1993-01-20 
USE مراجل ذات سرير مميَّع 

USE منظومات تدوير 

 مراجل وقودها النفايات

INIS: 1992-05-18; ETDE: 1979-05-09 
USE مراجل وقودها النفايات الصلبة 

 مراجل وقودها النفايات الصلبة

INIS: 1992-05-18; ETDE: 1979-05-09 

UF مراجل وقودها النفايات 
BT1 مراجل 

RT محطات توليد كهرباء وقودها النفايات الصلبة 

 مراحيض

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 

RT أبنية سكنية 

 مرارة

USE مسلك صفراوي 

 مراصد شمسية مدارية

BT1 سواتل 

RT الشمس 

RT طيران فضائي 

 َمراَضة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-06 

USE وقوع المرض 

ٍَ صنعية َِّ  مراعِّ

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1979-05-31 

RT أراضي المراعي 

RT علف أخضر 
RT ماشية 

RT نجيلّيات 

 مرافق عامة

1976-01-28 
SF منافع 

NT1 فوائد المياه 

NT1 َمرافق غاز 
NT1 مرافق كهربائية 

RT إعادة بيع 
RT آليات ضبط الوقود 

RT استطاعة دون الذروة 

RT تزويد بالمياه 
RT تسعير التكلفة الهامشية 

RT تعرفة حمولة الذروة 

RT حسم االعتمادات المستخدمة أثناء البناء 
RT طاقة كهربائية 

RT عمل جاٍر وإنشاء مستمر 

RT غاز الوقود 

RT غاز طبيعي 

RT  المتحدةقرار سياسات المنفعة العامة في الواليات 

RT منظومات مرافق طاقة تكاملية 
RT منظومات مرافق متكاملة ذات وحدات 

RT هواتف 

 َمرافق غاز

INIS: 1992-04-09; ETDE: 1978-02-14 
SF منافع 

BT1 مرافق عامة 

RT تحليل الحمولة 
RT صناعة الغازالطبيعي 

RT قياس رئيسي 

RT منظومات توزيع الغازالطبيعي 

 مرافق كهربائية

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1978-02-15 

UF تعاونيات كهربائية 

SF منافع 

BT1 مرافق عامة 

RT تحليل الحمولة 
RT تخزين متبعثر وتوليد 

RT تعاونيات 

RT تنسيق بين محطات توليد الكهرباء 
RT حمولة الذروة 

RT صناعة توليد طاقة كهربائية 

RT طاقة كهربائية 
RT طاقة كهربائية فائضة 

RT  قرار منشآت توليد الكهرباء واالستخدام الصناعي

 للوقود في الواليات المتحدة
RT قياس رئيسي 

RT مجالس الوثوقية الكهربائية 

 مرافق نووية

UF )ميادين )نووية 
BT1 مجمعات الطاقة 

RT صناعة نووية 

RT منشآت إعادة معالجة الوقود 
RT منشآت الكهرياء النووية 

RT منشآت تصنيع الوقود 

RT منشآت نووية 

 مراقب الرادون

USE  رادون -مقاييس 

 مراقبات

INIS: 1984-12-04; ETDE: 1980-11-08 

BT1 وسائل القياس 

NT1 أجهزة مراقبة الحزمة 

NT2 كؤوس فارادي 
NT2 ماسحات الحزمة 

NT2 محّسات تحريضية مغنطيسية 

NT1 أجهزة مراقبة تلوث الهواء 
NT2 عدادات جسيمات تكثف 

NT1 أجهزة مراقبة عناصر تالفة 

NT1 رقابة تلّوث المياه 
NT1 مرقابات إشعاعية 

NT2 أجهزة مراقبة 

NT2 أجهزة مراقبة النترونات 
NT2 رقابات تلويث سطحي 

NT2 ث السوائل  مرقابات تلوُّ

NT2 مقاييس سرعة التعّرض 
RT منظومات مراقبة المفاعل 

 مراقبات )إشعاع(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-11-09 

USE مرقابات إشعاعية 

 مراقبات )تلوث الهواء(

INIS: 1991-09-18; ETDE: 1976-07-07 

USE أجهزة مراقبة تلوث الهواء 

 مراقبات )تلوث مياه(

INIS: 1992-01-15; ETDE: 2002-03-28 

USE رقابة تلّوث المياه 

 مراقبات )حزمة(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-11-09 
USE الحزمة أجهزة مراقبة 

 مراقبات )عناصر غير صالحة(

2000-04-12 

USE أجهزة مراقبة عناصر تالفة 

 مراقبات )مفاعل(

2000-03-28 

USE منظومات مراقبة المفاعل 

 مراقبة

UF سبكة مراقبة 

SF مراقبة 

NT1 مراقبة أجسام منفكة 
NT1 مراقبة اإلشعاع 

NT2 مراقبة العاملين 

NT1 مراقبة الحزمة 
NT1 مراقبة تلوث الهواء 

NT2 مراقبة الحاللة الهوائية 

NT1 مراقبة درجة الحرارة 
NT1 مراقبة صوتية 

NT1 مراقبة من الجو 

RT تحكم 
RT رقابة تلّوث المياه 

RT كشف 

RT منظومات مراقبة المفاعل 

 مراقبة

2000-03-29 

SEE أمن 
SEE تفتيش 

SEE مراقبة 

SEE َمْسح طبي 



 مراقبة )إشعاع( V 650مراكز 

 

 

 مراقبة )إشعاع(

2000-04-12 
USE مراقبة اإلشعاع 

 مراقبة )النشاط االشعاعي(

USE مراقبة اإلشعاع 

 مراقبة )النشاط الشعاعي(

USE مراقبة اإلشعاع 

ي(  مراقبة )تحّرِّ

USE تفتيش 

 مراقبة )حزمة(

2000-04-12 
USE مراقبة الحزمة 

 مراقبة أجسام منفكة

INIS: 1981-08-18; ETDE: 1976-12-16 

BT1 مراقبة 

RT بة المفاعلمنظومات مراق 

RT وسائل المفاعل 

 مراقبة اإلشعاع

UF )مراقبة )إشعاع 

UF )مراقبة )النشاط االشعاعي 

UF )مراقبة )النشاط الشعاعي 
UF )مسح )النشاط االشعاعي 

BT1 مراقبة 

NT1 مراقبة العاملين 
RT تفتيش 

RT قياس الجرعة 

RT كشف اإلشعاع 
RT مراقبة الحاللة الهوائية 

RT مراقبة من الجو 

RT مقايسة راديوية 
RT مقاييس الجرعة 

RT مقاييس سرعة التعّرض 

RT مناطق تحت السيطرة 
RT منظومات اإلنذار 

RT ميزات الموقع 

RT نشاط إشعاعي 
RT وقاية من اإلشعاع 

 مراقبة التسلح

INIS: 1998-06-10; ETDE: 1985-08-09 

SF نزع األسلحة 
RT fmct 

RT أسلحة 

RT تجميد نووي 
RT تحقق 

RT فكيك األسلحة النوويةت 

RT سياسة عدم االنتشار 
RT كالم الذع 

RT معاهدة بانكوك 
RT معاهدة بيليندابا 

RT معاهدة تالتيلوكو 

RT معاهدة حظر االختبارات النووية الشاملة 
RT معاهدة راروتونفا 

RT معاهدة عدم االنتشار 

RT معهد األمم المتحدة لبحوث نزع التسلح 
RT منظمة معاهدة حظر االختبارات النووية الشاملة 

RT نزع السالح النووي 

RT وكالة مراقبة ونزع التسلح في الواليات المتحدة 

ث  مراقبة التلوُّ

INIS: 1986-04-04; ETDE: 1977-03-04 

BT1 تحكم 

NT1 احتواء تلوث نفطي 
NT1 ضبط التلوث الضوضائي 

NT1 ضبط تلوث الهواء 

NT2 فصل الكربون 
NT1 ث األرضي  مراقبة التلوُّ

NT1 مكافحة تلوث المياه 

RT  برنامج تقانة تنقية الفحم الحجري في الواليات
 المتحدة

RT تجهيزات مراقبة التلوث 

RT تكليس 
RT تنظيمات التلوث 

RT ث  مكافحة التلوُّ

ث األرضي  مراقبة التلوُّ

INIS: 1992-03-11; ETDE: 1977-03-04 
*BT1 ث  مراقبة التلوُّ

RT إعادة تأهيل األرض 

RT استخدام األرض 
RT ث أرضي  تلوُّ

RT توهين طبيعي 

RT مواقع الحقل األسمر 

 مراقبة التواتر

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1975-10-28 

BT1 تحكم 

RT اعتماد على التواتر 
RT انتقاء التواتر 

RT تكييف التواتر 

RT توليف 
RT قياس التواتر 

 مراقبة الحزمة

UF )مراقبة )حزمة 
BT1 مراقبة 

RT أجهزة مراقبة الحزمة 

RT بروفيالت الحزمة نبّاضات الحزمة 
RT تيارات الحزمة 

RT محّسات تحريضية مغنطيسية 

RT موضع الحزمة 

 مراقبة الحاللة الهوائية

*BT1 مراقبة تلوث الهواء 

RT أجهزة مراقبة تلوث الهواء 

RT آخذات عينات الهواء 
RT حالالت مشعة 

RT حالالت هوائية 

RT صدّامات شلشلية 
RT عدادات جسيمات تكثف 

RT مراقبة اإلشعاع 

RT مكاشيف الدخان 

 مراقبة الطبقات

INIS: 1993-02-16; ETDE: 1978-05-03 

UF تحكم أرضي 
RT إيواء 

RT استقرار المنحدر 

RT تكّهف 
RT حركة الطبقات 

RT محازيق سقفية 

RT ميكانيك الصخور 

 مراقبة العاملين

UF تحليل الُمْفرغات 

*BT1 مراقبة اإلشعاع 

RT جرعات إشعاعية 
RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

RT عدّ لكامل الجسم 

RT مجراعية العاملين 
RT مجموع الموظفين 

RT َمْسح طبي 

RT  ألبيدو -مقاييس جرعة النترونات 
RT نشاط إشعاعي 

 مراقبة الهزات المكروية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-10-30 

USE مراقبة صوتية 

 مراقبة تلوث الهواء

INIS: 1991-08-08; ETDE: 1985-03-12 

BT1 مراقبة 
NT1 مراقبة الحاللة الهوائية 

RT أجهزة مراقبة تلوث الهواء 

RT تلوث الهواء 
RT حبّات 

RT حالالت هوائية 

 مراقبة درجة الحرارة

BT1 مراقبة 
RT تحكم بدرجة الحرارة 

RT تصوير حراري باألشعة تحت الحمراء 

RT قياس درجة الحرارة 
RT منظومات مراقبة المفاعل 

RT وسائل داخل قلب 

 مراقبة دولية

*BT1 تحكم بالطاقة الذرية 
RT تعاون دولي 

 مراقبة صوتية

1995-07-03 

UF مراقبة الهزات المكروية 
BT1 مراقبة 

RT أمواج صوتية 

RT تسجيل صوتي 
RT عزل صوتي 

RT اسات صوتيةقي 

RT كشف بالصوت 
RT منظومات مراقبة المفاعل 

RT وسائل المفاعل 

RT وسائل داخل قلب 

 مراقبة من الجو

1999-01-20 

UF )مسح جوي )مراقبة اإلاشعاع 
UF مسوح بالطائرة 

BT1 مراقبة 

RT استشعار من بعد 
RT تنقيب من الجو 

RT حالالت هوائية 

RT حوادث 
RT ُسُحب مشعة 

RT َسْقط 

RT طائرة 
RT مراقبة اإلشعاع 

RT مسح من الجو 

RT مسوح جيوفيزيائية 
RT ُمسوح مغنطيسية 

RT هواء 

 مراقبة وطنية

*BT1 تحكم بالطاقة الذرية 
RT إعداد المفاعل 

RT تفكيك المفاعل 

RT  ً  وقف تشغيل المفاعل نهائيا

 Aمراكز 

1982-08-27 

*BT1 مراكز لونية 

 bمراكز 

2000-04-12 

USE مراكز لونية 

 Eمراكز 

*BT1 مراكز لونية 

 Fمراكز 

*BT1 مراكز لونية 

 Hمراكز 

*BT1 مراكز لونية 

 Iمراكز 

*BT1 مراكز لونية 

*BT1 مواقع بينية 

 Mمراكز 

*BT1 مراكز لونية 

 qمراكز 

INIS: 1996-07-23; ETDE: 1977-11-10 

USE مراكز لونية 

 Rمراكز 

*BT1 مراكز لونية 

 Sمراكز 

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1978-07-06 

*BT1 مراكز لونية 

 Uمراكز 

*BT1 مراكز لونية 

 Vمراكز 

*BT1 مراكز لونية 



 Xمراكز  651 مرايا مغنطيسية

 

 

 Xمراكز 

2000-04-12 
*BT1 مراكز لونية 

 Zمراكز 

*BT1 مراكز لونية 

 مراكز استرداد الوقود النووي وإعادة التدوير

INIS: 1990-12-15; ETDE: 1976-09-14 
UF منشأةاالسترداد وإعادة التدويرexxon 

SF  منشأة نوويةexxon 

*BT1 منشآت إعادة معالجة الوقود 
RT تينيّسي 

 مراكز الزالزل الباطنية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-10-25 
RT زالزل 

 مراكز الطاقة الريفية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-08-09 

RT بلدان نامية 
RT مجمعات الطاقة 

RT مناطق ريفية 

RT منشآت الطاقة 

 مراكز المعلومات

INIS: 1994-09-09; ETDE: 1976-04-19 

UF مركز معلومات تقنية 
RT تنسيق البيانات 

RT معلومات 

RT مكتبات 
RT منشآت تعليمية 

RT منظومات معلومات 

 مراكز تسوق

INIS: 1993-03-23; ETDE: 1979-05-02 
*BT1 أبنية تجارية 

 طناع الضوئيمراكز تفاعل االص

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-07-08 

NT1 بروتينات رابطة للكلوروفيل 
RT إصطناع ضوئي 

RT أغشية االصطناع الضوئي 

RT سيتوكرومات 
RT فيكوبيلينات 

RT كلوروفيل 

 مراكز دورة الوقود

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1978-08-07 

UF مركز الوقود النووي 

BT1 منشآت نووية 
RT أحواض تخزين الوقود 

RT تخزين الوقود المستهلك 

RT تدوير البلوتونيوم 

RT خزن النُفايات المشعّة 

RT دورة اليورانيوم 

RT دورة وقود 
RT معالجة النُفايات المشعّة 

RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 

RT منشآت إعادة معالجة الوقود 
RT منشآت المواد العلفية 

RT منشآت تصنيع الوقود 

RT منشآت نُفايات مشعّة 

 مراكز زوار

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 

USE أبنية عامة 

 مراكز سطحية )للزالزل(

INIS: 1985-01-17; ETDE: 1978-10-25 
RT زالزل 

 مراكز طبيّة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-12-22 
USE مؤسَّسات طبيّة 

 مراكز عليا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 

USE أبنية عامة 

 مراكز لونية

1996-07-23 

UF  مراكزb 

UF  مراكزq 

*BT1 فجوات 
NT1  مراكزa 

NT1  مراكزe 

NT1  مراكزf 
NT1  مراكزh 

NT1  مراكزi 

NT1  مراكزm 
NT1  مراكزr 

NT1  مراكزs 

NT1  مراكزu 
NT1  مراكزv 

NT1  مراكزx 

NT1  مراكزz 

 مراهقون

1999-01-20 

BT1 فئات عمرية 

RT أَُحداث 

RT أطفال 

RT بالغون 

RT تعليم 
RT دورة الحياة 

RT َرُجل 

 مراهم

RT جلد 

RT عقاقير 

 مراوح

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-17 
BT1 َمْركبات 

RT الشاغلون 

RT سيارات 
RT سيارات األجرة 

RT مشاركة في ركوب السيارة 

 مراوح

USE نفّاخات 

 مراوح سقفية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-03-10 

RT تكييف الهواء 
RT تهوية 

RT منظومات تبريد 

RT نفّاخات 

 مرايا

1975-10-09 

UF مرايا مستوية 

NT1 عواكس فرينل 
NT1 مرايا حرارية 

NT1 مرايا كهراكدية 

NT1 مرايا ليزرية 

RT انعكاس 

RT تلسكوبات 

RT خواص ضوئية 
RT عاكسات شكلها قطوع مكافئة 

RT عاكسات شمسية 

RT مرّكزات شمسية 
RT منظومات ضوئية 

 مرايا الحقل المعكوس

INIS: 1982-11-30; ETDE: 2002-06-13 

USE مرايا الحقل المعكوس 

 مرايا الحقل المعكوس

INIS: 1982-11-30; ETDE: 1991-10-29 

UF مرايا الحقل المعكوس 
UF مفاعالت ذات مرايا حقل معكوس 

*BT1 مرايا مغنطيسية 

RT انعكاس الحقل المغناطيسي 
RT تضيّق الحقل المعكوس 

 مرايا ترادفية

1983-09-06 

*BT1 مرايا مغنطيسية 
NT1  أجهزةtara 

NT1  أجهزةtmx 

NT1  10أجهزة غاما 
NT1 أجهزة مرآة فايدروس 

RT  تشكيالتtlm 

RT  مفاعالتtmr 

 مرايا حرارية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 
BT1 مرايا 

RT أغشية 

RT أفالم مراقبة شمسية 
RT عزل حراري 

RT ُكسوات 

RT ُكسوات عاكسة 
RT مواد تزجيج 

RT نوافذ 

 مرايا كهراكدية

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1989-08-16 
BT1 مرايا 

RT انعكاس 

RT بصريات الحزمة 
RT عدسات كهراكدية 

RT كهرباء راكدة 

 مرايا ليزرية

1999-07-15 

BT1 مرايا 

RT ليزرات 

 مرايا مستوية

2000-04-12 

USE مرايا 

 مرايا مغنطيسية

1996-07-23 
UF  أجهزةbsg 

UF  أجهزةdcx 

UF  أجهزةelmax 
UF  أجهزةmtse 

UF  أجهزةpr 

UF  أجهزةvhf 
UF إيكسيون 

UF  جهازpr-6 
UF  جهازpr-7 

UF  حهازmfx 

UF مرايا مغنطيسية 
*BT1 أجهزة بالزمية مفتوحة 

NT1  2أجهزةx 

NT1  أجهزةcirce 
NT1  أجهزةdeca 

NT1  أجهزةmftf 

NT1 أجهزة االحتراق الكامل 
NT1  أجهزة بيتاii 

NT1 أجهزة سوارية 

NT2 سوار إلمو الوعر 
NT1 أجهزة فونيكس 

NT1 أجههزة إلمو 

NT2 سوار إلمو الوعر 
NT1  أحهزةgdt 

NT1 أوغرا 

NT1  جهازimp 
NT1 جهاز الثريا 

NT1 مرايا الحقل المعكوس 

NT1 مرايا ترادفية 
NT2  أجهزةtara 

NT2  أجهزةtmx 

NT2  10أجهزة غاما 
NT2 أجهزة مرآة فايدروس 

NT1  منشأةalice 

NT1  نبيطةgol-3 
RT  أجهزةq 

RT  تشكيالتtlm 

RT تشكيالت المرايا المغنطيسية 

RT حقول مغنطيسية 

RT كمون بالزمي 

RT  مفاعالتtmr 
RT مفاعالت من نوع مرآة مغنطيسية 

RT سبة مرآتيةن 

 مرايا مغنطيسية

USE مرايا مغنطيسية 



 الوعر مربع إلمو 652 مرض القلب

 

 

 مربع إلمو الوعر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-04-11 
USE أجههزة إلمو 

 مربوطات )لواجن(

UF تبادل المربوطات 

RT إيترات تاجية 
RT عدد التناسق 

RT كيمياء مجسمة 

RT ليغازات 
RT معقدات 

 مرتبة التفحم

1991-10-02 
RT تفّحم 

RT فحم 

 مرتّدات

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 

BT1 طوافر 

RT طفرات 

 مرتنزيت

1996-07-18 
*BT1 إضافات الكربون 

*BT1 سبائك الحديد 

RT أستنيت 
RT بينيت 

RT  ألفا -حديد 

RT )حديديت )فّريت 
RT فوالذ 

RT فوالذ مرتنزيتي 

RT  إصالدي -فوالذ هارتنزيتي 
RT كربيد الحديد 

 َمْرجان

*BT1 السعات 
RT شعاب مرجانية 

 مرجل الماء الفائق االستطاعة

USE  مفاعلsupo 

 مرجل الماء ذو التجربة الحركية

1993-11-09 
USE  مفاعلkewb 

 مرحلة هدروحرارية

RT تبدّل هدروحراري 
RT ل  تحوُّ

 مرحلة يرقانية

USE يرقات 

 ُمرّحالت

*BT1 تجهيزات كهربائية 

RT أجهزة حماية التجهيزات 

RT دارات التبديل 

RT مبدالت 

 مردود )تفاعل كيميائي(

2000-04-12 

USE مردود تفاعل كيميائي 

 مردود االنشطار

UF )نتاج )االنشطار 

*BT1 نتاج التفاعل النووي 

RT انشطار 
RT نواتج االنشطار 

 مردود الطاقة

INIS: 1991-08-19; ETDE: 1977-06-21 

BT1 كفاءة 
RT استهالك الطاقة 

RT جودة الطاقة 

RT )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 
RT طاقة صافية 

RT طلب على الطاقة 

RT قرار سياسات المنفعة العامة في الواليات المتحدة 
RT معايير مردود الطاقة 

RT مكافئ بديل الطاقة 

 مردود الكْنس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-07-08 
RT استرداد معّزز 

 مردود تفاعل كيميائي

UF )مردود )تفاعل كيميائي 

BT1 نِتاج 
RT تفاعالت كيميائية 

 مردود ميكانيكي

BT1 كفاءة 

RT تروس مسننة 

 مرسبات كهراكدية

*BT1 تجهيزات مراقبة التلوث 

RT أجهزة مراقبة تلوث الهواء 
RT إطراح مكدّس 

RT تنظيف الهواء 

RT تنظيف بالغاز الساخن 

RT ضبط تلوث الهواء 

RT عمليات الفصل 

RT كهرباء راكدة 
RT مجمعات الغبار 

RT منظومات تنقية الهواء 

RT نفايات غازية 

 مرسالت راديوية

INIS: 1981-03-10; ETDE: 1976-12-29 

USE معدات راديو 

بات  مرّسِّ

BT1 أضداد 

 مرشحات )كهربائية(

2000-04-12 

USE مرشحات كهربائية 

 مرشحات الهواء

*BT1 تجهيزات مراقبة التلوث 

BT1 مرّشحات 

RT أجهزة مراقبة تلوث الهواء 
RT تنظيف الهواء 

RT غاسالت الغازات 

RT منظومات تنقية الهواء 

 مرشحات ذات فرشة حبيبية

INIS: 1999-07-29; ETDE: 1978-06-14 

*BT1 مرشحات ميكانيكية 
RT تجهيزات مراقبة التلوث 

 مرشحات رقمية

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1977-07-23 

RT تحليل التواتر 
RT تحليل تواتر رقمي 

RT معالجات صفيفية 

RT معالجة البيانات 
RT معالجة الصورة 

 مرشحات ضوئية

BT1 مرّشحات 

RT منظومات ضوئية 

 مرشحات قماشية

INIS: 1992-03-27; ETDE: 1978-10-23 

BT1 مرّشحات 
RT تجهيزات مراقبة التلوث 

RT حاويات أكياس الترشيح 

RT مجمعات الغبار 

 مرشحات كهربائية

UF )مرشحات )كهربائية 

BT1 مرّشحات 

 مرشحات كهرمغنطيسية

1980-05-14 
BT1 مرّشحات 

RT ترشيح 

RT دارات تبريد أولية 
RT ماء 

RT نواتج التآكل 

 مرشحات مغنطيسية

INIS: 1983-03-15; ETDE: 1979-10-23 
BT1 مرّشحات 

RT ترشيح 

RT عمليات الفصل 
RT فرازات مغنطيسية 

 مرشحات ميكانيكية

1999-07-29 

BT1 مرّشحات 
NT1 مرشحات ذات فرشة حبيبية 

رّشات )أمان(  مِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-24 
USE مرشَّات األمان 

 مرشَّات األمان

UF )ِمرّشات )أمان 

UF همرات الطوارئ 

RT إزالة تلوث 

RT إسعاف أّولي 

RT أمان 
RT حروق 

RT َغسل 

RT مخاطر 
RT وقاية من اإلشعاع 

 مرّشحات

NT1 مرشحات الهواء 

NT1 مرشحات ضوئية 
NT1 مرشحات قماشية 

NT1 مرشحات كهربائية 

NT1 مرشحات كهرمغنطيسية 
NT1 مرشحات مغنطيسية 

NT1 مرشحات ميكانيكية 

NT2 مرشحات ذات فرشة حبيبية 

RT أجهزة تنفس اصطناعية 

RT أغبرة 

RT تراب سليكاني أبيض أو أصفر أو رمادي فاتح 
RT ترشيح 

RT ترشيح فائق 
RT تلويث 

RT تنظيف بالغاز الساخن 

RT تهوية 
RT حالالت هوائية 

RT غسل 

RT فرز 
RT مجمعات الغبار 

RT ُمعاينات 

RT معلّقات 
RT مناخل 

RT منظومات تنظيف المبّرد 

 مرصد النترينو في س ْدبُري

INIS: 1992-08-06; ETDE: 1992-09-10 
RT كشف النترينوهات 

RT منشآت تحت أرضية 

 مرصد جيوفيزيائي مداري

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-17 
USE  سواتلogo 

 مرصوصات

RT  ّرص 
RT  ّضواغط الرص 

RT مساحيق 

 مرض الفُحام

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-02-08 
USE ُسحار 

 مرض الفقاعة الغازية

INIS: 2000-01-04; ETDE: 1976-04-19 

*BT1 أمراض قلبية وعائية 
RT أسماك 

RT جودة الماء 

 مرض القلب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-30 

USE أمراض قلبية وعائية 



 مرض بازدو 653 مركبات آزوت عضوية

 

 

 مرض بازدو

USE فرط الدرق 

 مرض نيوكاسل

*BT1 أمراض فيروسية 

RT طيور 

RT فيروسات 

 مرض هدجكن

UF ُورام ُحبْيبي لمفاوي 

UF رم حبيبي لمفاوي خبيثو 

*BT1 أورام لمفية 

 مرضى

RT جماعات بشرية 

RT َرُجل 
RT طب 

RT معالجة 

 مرعى منزلي أو محلي

INIS: 1999-09-01; ETDE: 1976-05-13 
RT إيكولوجيا 

RT تشظية بيئة طبيعة 

RT حيوانات بّرية 

 ُمْرقئات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-20 

USE مخثّرات 

 مرقابات إشعاعية

UF )مراقبات )إشعاع 

UF مقاييس جرعة إنذارية 

*BT1 مراقبات 
NT1 أجهزة مراقبة 

NT1 أجهزة مراقبة النترونات 

NT1 رقابات تلويث سطحي 
NT1 ث السوائل  مرقابات تلوُّ

NT1 مقاييس سرعة التعّرض 

RT آخذات عينات الهواء 
RT مقاييس الجرعة 

RT مكاشيف إشعاع 

RT نذارمنظومات اإل 
RT نشاط إشعاعي 

ث السوائل  مرقابات تلوُّ

*BT1 مرقابات إشعاعية 

RT ث  تلوُّ

 مرقمات فارئة حلزونية

*BT1 محّوالت إلى رقمي 

 مركامين )أمينو إيتان تيول(

USE أمينوايتان تيول 

 KEL-Fمركب 

*BT1 متعدد االتيلينات 

*BT1 مركبات فلور عضوية 

*BT1 مركبات كلور عضوية 

 َمْركبات

ETDE: 2002-06-13 

USE سيارات 

 َمْركبات

1995-09-08 

UF مركبات ذات محّرك 

SF قاطرات 
NT1 باصات 

NT1 دّراجات 

NT1 دّراجات ذات محّرك 
NT1 سيارات 

NT1 سيارات األجرة 

NT1 شاحنات 
NT1 عربات المنجم 

NT1 عربات سكة الحديد 

NT1 قطارات 
NT2 قاطرات 

NT2 قطارات مسترفعة 

NT1 مراوح 
NT1 مركبات استجمام 

NT1 مركبات ذات انبعاث منخفض 

NT1 مركبات ذوات وسائد هوائية 
NT1 مركبات فضائية 

NT2 سكايالب 

NT2 محطات مدارية ساليوت 
NT2 محطة فضاء دولية 

NT2 محطة مير الفضائية 

NT2 مركبات عودة فضائية 
NT2  مسابر فضائيةluna 

NT2  مسابر فضائيةmariner 

NT2  مسابر فضائيةmars 
NT2  مسابر فضائيةvega 

NT2  مسابر فضائيةvenera 

NT2 مسابر فضائية رائدة 
NT2 مسابر فضائية فويجر 

NT2 مسابر فيكينغ الفضائية 

NT2 مكوكات فضائية 
NT1 َمْركبات كهربائية َِ 

NT2  مركبات كهربائية تسير على طرق مغذاة

 بالكهرباء
NT2 َمْركبات هجينة كهربائية 

NT1  ًمركبات التترك أثرا 

NT1 َمْركبات مسيَّرة بدوالب العطالة 
RT إطارات العجالت 

RT اختبارات الطريق 

RT الشاغلون 
RT انتقاالت ميكانيكية 

RT بيوت متنقلة 

RT تجهيزات الردم 
RT حوادث مركبات ذات محرك 

RT خدمات بريدية 

RT ضبط المرور 
RT عجالت 

RT مشغّلو مركبات ذات محّرك 

RT منظومات الدسر 
RT نقل 

RT نقل بسكة الحديد 

RT نقل بواسطة الطرق البرية 

 مركبات )عضوية(

USE مركبات عضوية 

 مركبات )العضوية(

INIS: 1986-07-10; ETDE: 1980-11-25 
USE مركبات العضوية 

 a-15مركبات 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-02 

USE شبيكات بيتا-w 

 مركبات آزو

UF سيسازين 

*BT1 مركبات آزوت عضوية 

NT1 أرسناذو 
NT1 أصباغ آزو 

NT2 أحمر المتيل 

NT2 أزرق إيفانس 

NT2 أزرق التولويدين 

NT2 أزرق تريبان 
NT2 أصباغ إيروكرومية 

NT2 برتقالي المتيل 

 مركبات آزوت عضوية

1996-10-23 
UF إيميدنيات 

UF غوانتهيدين 

BT1 مركبات عضوية 
NT1 أزأرينات 

NT2 أكريدينات 

NT3 برتقالي األكريدين 
NT3 فالفينات 

NT4 أكريفالفين 

NT4 بروفالفين 

NT2 إندوالت 

NT3 أخضر اإلندوسيانين 

NT3 تريبتامينات 
NT4 سيروتونين 

NT5 بوفوتينين 

NT4 ميالتونين 
NT3 تريبتوفان 

NT3 حمض الليسرجيك 

NT3 ريزيربين 
NT3 ستريكنين 

NT3 فِْنبالستين 

NT3 نيلة 

NT2 بتريدينات 
NT3 أمينوبترين 

NT3 حمض الفوليك 

NT2 بورينات 
NT3 أدينينات 

NT4 كْينيتن 

NT3 إينوزين 
NT3 غوانوزين 

NT3 غوانين 

NT3 كزانتينات 
NT4 تيوبرومين 

NT4 تيوفيلّين 

NT4 حمض اليوريك 
NT4 كافئين 

NT3 مركبتو بورين 

NT3 هيبوكسانتين 
NT2 فنانترولينات 

NT3 أورتو الفنانترولين 

NT3 فروئين 
NT2 كربازوالت 

NT2 كينولينات 

NT3 أكسين 
NT3 فّرون 

NT3 كينالدين 

NT1 آزوالت 
NT2 أكزاديازوالت 

NT2 أكزازوالت 

NT3 بنزوكسازوالت 
NT3 مضاعف )فنيل اوكرالوليل( البنزن 

NT2 إيميدازوالت 

NT3 أالنتوئين 
NT3 بنزإيميدازوالت 

NT3 بيوتين 

NT3 حمض اليوروكانيك 

NT3 كرياتينين 

NT3 متروتيدازول 

NT3 ميزونيدازول 
NT3 هستامين 

NT3 هستيدين 

NT3 هيدانتوينات 
NT2 بيرازوالت 

NT3 إندازوالت 

NT3 بيرازولينات 
NT4 أنتيبيرين 

NT2 بيروالت 

NT3 إندوالت 
NT4 أخضر اإلندوسيانين 

NT4 تريبتامينات 
NT5 سيروتونين 

NT6 بوفوتينين 

NT5 ميالتونين 

NT4 تريبتوفان 

NT4 حمض الليسرجيك 

NT4 ريزيربين 
NT4 ستريكنين 

NT4 فِْنبالستين 

NT4 نيلة 
NT3 بليروبين 

NT3 بيروليدونات 

NT4 بيروليدون متعدد الفنيل 
NT3 بيروليدينات 

NT4 برولين 

NT4 نيكوتين 
NT4 هدروكسي برولين 

NT2 تترازوالت 

NT3 تترازوليوم 
NT2 تريازوالت 

NT2 تياديازوالت 

NT2 تيازوالت 
NT3 بنزوتيازوالت 

NT3 تيامين 

NT3 سّكرين 
NT2 كربازوالت 

NT1 أزين 

NT2 بيرازينات 
NT3 فتاالزينات 

NT4 لومينول 

NT2 بيرازينات 



 مركبات أزيدو 654 مركبات أكسجين عضوية

 

 

NT3 بيبرازينات 

NT3 فنازين 
NT2 بيريدينات 

NT3 أكريدينات 

NT4 برتقالي األكريدين 
NT4 فالفينات 

NT5 أكريفالفين 

NT5 بروفالفين 
NT3 بريدوكسين 

NT3 بريديالزوريزورسينول 

NT3 بريديالزونافتول 
NT3 بيبريدينات 

NT4 بيثيدين 

NT4  ثالثي أستون أمين-n- أكسيل 
NT4 ثنائي بريدامول 

NT3 بيريدوكسال 

NT3 بيريدين 
NT3 بيكولين 

NT4 حمض البكولينيك 

NT3 ثنائي البيريدين 
NT3 حمض النيكوتينيك 

NT3 ( غلوتامات البريدوكسيليدينe) 

NT3 كينولينات 
NT4 أكسين 

NT4 فّرون 

NT4 كينالدين 
NT3 مركبات البيريدينيوم 

NT3 نيكوتين 

NT3 نيكوتين أميد 
NT2 بيريميدينات 

NT3 ألوكسان 

NT3 باربيتوراتات 
NT4 فينوباربيتال 

NT4 نمبوتال 

NT3 تيامين 

NT3 تيميدين 

NT3 سيتوزين 

NT3 سيتيدين 
NT3 تيدين منقوص األكسجينسي 

NT3 يوراسيالت 

NT4 بروموراسيالت 
NT5 برومودأكسي يوريدين 

NT4 تيمين 

NT4 ثيويوراسيل 
NT4 حمض األوروتيك 

NT4 فلورويوراسيالت 

NT5 فلوكسريدين 
NT4 كلور اليوراسيالت 

NT4 يودوأوراسيالت 
NT5 يوديد أكسي يوريدين 

NT4 يوريدين 

NT4 يوريدين منقوص األكسجين 

NT2 تريازينات 

NT3 ميالمين 

NT3 يورات السيان 
NT2 فنوتيازين 

NT3 أزرق المتلين 

NT3 كلور البرومازين 
NT1 أكسيمات 

NT2 أوكسيم البنزوين 

NT2 ثنائي متيل كليوكسيم 
NT1 أميدات 

NT2 أسباراجين 

NT2 أِستاميد 
NT2 أكريالميد 

NT2 أميد النمل 

NT2 بولة 
NT2 تيوناليد 

NT2 سلفناميدات 

NT2 لفوأميداتس 
NT2 غلوتامين 

NT2 الكتامات 

NT3 بيروليدونات 
NT4 بيروليدون متعدد الفنيل 

NT2 متريزاميد 

NT2 نيكوتين أميد 
NT2 هدروكسي اليوريا 

NT1 أنصاف الكربازونات 

NT1 أنصاف الكربازيدات 

NT1 إيزوألوكساذينات 

NT2 ديافوراز 
NT1 إيميبرامين 

NT1 إيميدات 

NT2 إتيل ماليميد-n 
NT1 إيمينات 

NT2 قواعد شيف 

NT2 كرياتينين 
NT1 اميدينات 

NT1 باراثيون 

NT1 بورفيرين 
NT2 بروتوبور فيرينات 

NT2 كلوروفيل 

NT2 كلورينات 
NT2 ميوغلوبين 

NT2 هيم 

NT2 هيماتوبورفيرينات 
NT2 هيموزيدرين 

NT2 هيموغلوبين 

NT3 ميتهيموغلوبين 
NT1 تاموكسيفن 

NT1 تيونين 

NT1 ثنائي فنيل الكربازيدان 
NT1 سيان أميدات 

NT1 غانغليوسيدات 

NT1 غوانيدينات 
NT2 ميتا يودوبنزيل غواندين 

NT1 كربازونات 

NT2 ثنائي الثيزون 
NT1 )كربازيدات )ثنائي هيدرازيد الكربونيل 

NT1 كربامات 

NT2 ثنائي اتيل ثنائي تيو الكربامات 
NT2 يورتيان 

NT1 مركبات آزو 

NT2 أرسناذو 

NT2 أصباغ آزو 

NT3 أحمر المتيل 

NT3 أزرق إيفانس 
NT3 أزرق التولويدين 

NT3 أزرق تريبان 

NT3 أصباغ إيروكرومية 
NT3 برتقالي المتيل 

NT1 مركبات أزيدو 

NT1 مركبات النترو 
NT2 تتريل 

NT2  ثالثي نتروتولوينtnt 

NT2 ثنائي فنيل بكريل هيدرازيل 
NT2 ثنائي نتروالفنول 

NT2 حمض البكريك 
NT2 متروتيدازول 

NT2 مركبات نترو متعددة الحلقات 

NT2 ميزونيدازول 

NT2 نترو البنزن 

NT2 نترو الميتان 

NT2 نتروالفينول 
NT1 مركبات النتروزو 

NT2 1-نافتول-2-نتروزو 

NT2  ملح نتروزو-r 
NT2 نتروزأمينات 

NT2 نتروزويوريا المتيل 

NT2 نترويوريا 
NT1 مركبات ديازو 

NT2 بريديالزوريزورسينول 

NT2 بريديالزونافتول 
NT2 تورين 

NT1 مورفولينات 

NT1 ميالنين 
NT1 نتريالت 

NT2 أِستونتريل 

NT2 أكريلونتريل 
NT2 بروبيولونتريل 

NT2 رباعي تيافولفالين رباعي سيانوغونوديم ايتان 

NT1 هدرازونات 
NT1 هدرازيدات 

NT2 إيزونيازيد 

RT أصبغة سكواريليوم 
RT ديأزة 

RT مركبات النتروجين 

 مركبات أزيدو

*BT1 مركبات آزوت عضوية 
RT أزيد 

 مركبات أكسجين عضوية

1996-07-18 

UF حمض البارابانيك 
UF حمض البوربوريك 

UF ديانابول 

UF )موركسيد )حمض البوبوريك 
BT1 مركبات عضوية 

NT1 إبوكسيد 

NT2 أرالديت 
NT1 أشباه الفالفونات 

NT2 فالفونات 

NT3 كَرَستين 
NT3 مورين 

NT1 أكزاديازوالت 

NT1 أكزازوالت 
NT2 بنزوكسازوالت 

NT2 مضاعف )فنيل اوكرالوليل( البنزن 

NT1 أالنتوئين 
NT1 ألوكسان 

NT1 أنصاف الكربازيدات 
NT1 إيترات 

NT2 2،1- ثنائي متوكسي االيتان 

NT2 أتيل فنيل 
NT2 أِستاالت 

NT3 أِستال 

NT2 أنيسول 
NT2 إيتر اإليزوبروبيل 

NT2 إيتر المتيل 

NT2 إيترات تاجية 
NT2 إيتراالتيل 

NT2 بوتيل االيتر 

NT2 سلوسولفات 
NT2 كوركومين 

NT2 متالل 

NT2 مكسامين 
NT2 مورفولينات 

NT1 إيزوألوكساذينات 

NT2 ديافوراز 
NT1 باربيتوراتات 

NT2 فينوباربيتال 

NT2 نمبوتال 
NT1 بسورالين 

NT1 بيريدوكسال 

NT1 تريوكسانات 
NT1  ثالثي أستون أمين-n- أكسيل 

NT1 ديوكسان 

NT1 ديوكسين 
NT1 رودامينات 

NT1 سّكرين 

NT1 سيتوزين 
NT1 فورانات 

NT2 )بنزوفورانات )كومارون 

NT2 رباعي هدروالفوران 
NT3 توليد أيتونات أكسيد الفلورين 

NT2 فورفورال 

NT1 فوق أكسيد البنزويل 
NT1 كزانتينات 

NT2 تيوبرومين 

NT2 تيوفيلّين 
NT2 حمض اليوريك 

NT2 كافئين 

NT1 كيتينات 
NT1 كينونات 

NT2 أنتراكينونات 

NT3 أليزارين 

NT3 حمض الكرمنيك 

NT3 كينيزارين 

NT2 بنزوكينونات 
NT3 بالستوكينون 

NT3 حمض الكلورانيليك 

NT3 كلورانيل 
NT3 يوبيكوينون 

NT2 حمض الروديزوئيك 
NT2  فيتامينk 

NT1 ماالتيون 



 مركبات أكسجينية 655 مركبات أوكسجينية

 

 

NT1 مركبات أكسجينية حلقية المتجانسة 

NT2 بيرانات 
NT3 بيرونات 

NT3 رباعي هدروالبيران 

NT3 كَرَستين 
NT3 كومارين 

NT3 هماتوكسيلين 

NT1 يورات السيان 
RT مركبات أوكسجينية 

 مركبات أكسجينية

1996-10-23 

UF بريغنانتريول 
UF بريغنانديول 

UF حمض الكينورنيك 

UF ديانابول 
UF ديانابول 

BT1 مركبات عضوية 

NT1 إستراديول 

NT1 أسترون 

NT1 إستريول 

NT1 إفدرين 
NT1 أكسيمات 

NT2 أوكسيم البنزوين 

NT2 ثنائي متيل كليوكسيم 
NT1 أكسين 

NT1 أليزارين 

NT1 أندروستيرون 
NT1 بريدوكسين 

NT1 بنزول فينيل هدروكسيل األمين 

NT1 تستستيرون 
NT1 تيامين 

NT1 حمض الروديزوئيك 

NT1 حمض الفوليك 
NT1 حمض الكرمنيك 

NT1 حمض الكروموتروبيك 

NT1 حموض الهدروكساميك 
NT2 حمض البنزوهدروكساميك 

NT1 ستيروئيدات قشرية 
NT2 ثنائي أوكسي كورتي كوسترون الخالت 

NT3 ألدوسترون 

NT2 كورتيكوئيدات سكرية 
NT3 بردنيزولون 

NT3 بردنيزون 

NT3 ديكساميتازون 
NT3 ستيرون قشري 

NT3 كروتيزون 

NT3 ِهْدروكورتيزون 
NT1 ستيروالت 

NT2 أرغو سترول 

NT2 حموض صفراوية 
NT3 حمض المرارة 

NT2 سيتوسترول 

NT2 كولسترول 
NT1 سيروتونين 

NT2 بوفوتينين 

NT1 غوانين 
NT1 فّرون 

NT1 فنوالت 

NT2 أصباغ إيروكرومية 
NT2 تيرامين 

NT2 تيمول 

NT2 ثنائي نتروالفنول 
NT2 حمض البكريك 

NT2 فنول 

NT2 فنول فتالئين 
NT2 كريزوالت 

NT2 كزيلنوالت 

NT2 متعدد الفنوالت 

NT3 أرسناذو 

NT3 بروموسلفوفتالئين 

NT3 بريديالزوريزورسينول 
NT3 )بيروغالول )حمض البيروغاليك 

NT3 تيرون 

NT3 )حمض التنّيك )حمض العفص 
NT3 دوبامين 

NT3 ريزورسينول 

NT3 ستيلبسترول 
NT3 فلوريسين 

NT4 إريثروزين 

NT3 كاتشوالمين 
NT3 كاتيكول ناري 

NT3 كَرَستين 

NT3 كوركومين 
NT3 مورين 

NT3 هماتوكسيلين 

NT2 نتروالفينول 
NT2 نفتوالت 

NT3 1-نافتول-2-نتروزو 

NT3 أزرق تريبان 
NT3 بريديالزونافتول 

NT3 تورين 

NT3  ملح نتروزو-r 
NT2 دروكسي بروبيوفينونه 

NT1 كبفّرون 

NT1 كحول 
NT2 2-متيل كحول البروبيل 

NT2 إريتريتول 

NT2 إنول 
NT2 أوكتانوالت 

NT2 إيتانول 

NT3 إيتانول حيوي 
NT4 إيتانول سليلوزي 

NT2 بروبانوالت 

NT2 بنتانوالت 
NT2 بنزهدرول 

NT2 بوتانوالت 

NT2 حلقي الهكسانول 
NT2 خالت متعددة الفنيل 

NT2 غليسرول 

NT2 غليكوالت 
NT3 بوتان ديوالت 

NT3 بيناكول 

NT3  أمينواتيل  -2مكرر ) -حمض اتيلين غليكول

 اتير( رباعي الخل

NT3 سلوسولفات 

NT2 كحول البنزيل 
NT2 كحول الدسيل 

NT2 )كولين )مرارين 

NT2 )ِمتانول )كحول الميتيل 
NT2 متروتيدازول 

NT2 ميزونيدازول 

NT2 هكسانوالت 
NT1 يزارينكين 

NT1 ميالنين 

NT1 هدروكسي أندروستنون 
NT1 هدروكسي اليوريا 

NT1 هدروكسي بريغنون 
NT1 هيبوكسانتين 

NT1 يوراسيالت 

NT2 بروموراسيالت 

NT3 برومودأكسي يوريدين 

NT2 تيمين 

NT2 ثيويوراسيل 
NT2 حمض األوروتيك 

NT2 فلورويوراسيالت 

NT3 فلوكسريدين 
NT2 كلور اليوراسيالت 

NT2 يودوأوراسيالت 

NT3 يوديد أكسي يوريدين 
NT2 يوريدين 

NT2 يوريدين منقوص األكسجين 

RT إينوزيتوالت 
RT حموض أكسجينية 

RT هدروكسلة 

 مركبات أكسجينية حلقية المتجانسة

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1978-08-08 
UF )أكِزتانات )اإليترات 

UF متعدد رباعي األوكسان 

*BT1 مركبات أكسجين عضوية 
*BT1 مركبات حلقية المتجانسة 

NT1 بيرانات 

NT2 بيرونات 
NT2 رباعي هدروالبيران 

NT2 كَرَستين 

NT2 كومارين 
NT2 هماتوكسيلين 

RT فورانات 

 مركبات إلكترونية

2003-05-30 
USE سبائك بين معدنية 

 مركبات أوكسجينية

1996-07-16 

UF بوراتات 
UF حموض متعددة التيونيك 

UF كلوريتات 

UF متعدد التيونات 
NT1 أكاسيد الفسفين 

NT2 أكسيد ثالثي أوكتيل فسفين 

NT2 أكسيد ثالثي بوتيل الفسفين 
NT2 أكسيد ثالثي فنيل  فسفين 

NT2  )أوكتيل )فينيل- n ،n  ثنائي إيزوبوتيل

 كاربامويل متيل أكسيد الفسفين
NT1 أكسي سلنيدات 

NT1 أكسي كبريتيدات 

NT1 أكسي كربيدات 
NT1 أكسي نترات 

NT1 أكسيدات 

NT2 أكاسيد  السيزيوم 
NT2 أكاسيد  الكربون 

NT3 أحادي أكسيد الكربون 
NT3 ثنائي أكسيد الكربون 

NT2 أكاسيد  الهافنيوم 

NT2 أكاسيد أينشتاينيوم 
NT2 أكاسيد اإلربيوم 

NT2 أكاسيد األرغون 

NT2 أكاسيد األكتينيوم 
NT2 أكاسيد األلمنيوم 

NT2 أكاسيد األمريسيوم 

NT2 أكاسيد األنتيموان 
NT2 أكاسيد اإلنديوم 

NT2 أكاسيد األوسميوم 

NT2 أكاسيد اإليتربيوم 
NT2 أكاسيد اإليتريوم 

NT3 سبيكة-in-853 

NT2 أكاسيد اإليريديوم 
NT2 أكاسيد االوروبيوم 

NT2 أكاسيد الباريوم 

NT2 أكاسيد البراسيوديميوم 
NT2 أكاسيد البركيليوم 

NT2 أكاسيد البروتكتينيوم 

NT2 أكاسيد البروم 
NT2 أكاسيد البروميتيوم 

NT2 أكاسيد البريليوم 

NT2 أكاسيد البزموت 
NT2 أكاسيد البالتين 

NT2 أكاسيد البالّديوم 

NT2 أكاسيد البلوتونيوم 

NT3 ثنائي أكسيد البلوتونيوم 

NT2 أكاسيد البوتاسيوم 

NT2 أكاسيد البور 
NT2 أكاسيد البولونيوم 

NT2 أكاسيد التاليوم 

NT2 أكاسيد التربيوم 
NT2 أكاسيد التريتيوم 

NT2 أكاسيد التكنيسيوم 

NT2 أكاسيد التلّوريوم 
NT2 أكاسيد التنتاليوم 

NT2 أكاسيد التنغستين 

NT3 برونزالصوديوم والتنغستين 
NT2 أكاسيد التوريوم 

NT3 توروتراست 

NT2 التوليوم أكاسيد 
NT2 أكاسيد التيتانيوم 

NT2 أكاسيد الجرمانيوم 

NT2 أكاسيد الحديد 
NT2 أكاسيد الديسبروسيوم 

NT2 أكاسيد الذهب 

NT2 أكاسيد الرادون 
NT2 أكاسيد الراديوم 

NT2 أكاسيد الرصاص 
NT2 أكاسيد الروبيديوم 

NT2 أكاسيد الروتينيوم 

NT2 أكاسيد الروديوم 
NT2 أكاسيد الرينيوم 



 مركبات أوكسجينية 656 مركبات أوكسجينية

 

 

NT2 أكاسيد الزئبق 

NT2 أكاسيد الزركونيوم 
NT2 أكاسيد الزرنيخ 

NT2 أكاسيد الزنك 

NT2 أكاسيد الساماريوم 
NT2 أكاسيد السترونسيوم 

NT2 أكاسيد السكانديوم 

NT2 أكاسيد السلينيوم 
NT2 أكاسيد السيريوم 

NT2 أكاسيد السيليسيوم 

NT2 أكاسيد الصوديوم 
NT3 برونزالصوديوم والتنغستين 

NT2 أكاسيد الغادولينيوم 

NT2 أكاسيد الغاليوم 
NT2 أكاسيد الفاناديوم 

NT2 أكاسيد الفرميوم 

NT2 أكاسيد الفسفور 
NT2 أكاسيد الفضة 

NT2 أكاسيد الفلور 

NT2 أكاسيد القصدير 
NT2 أكاسيد الكالسيوم 

NT2 أكاسيد الكاليفورنيوم 

NT2 أكاسيد الكبريت 
NT3 ثالثي أكسيد الكبريت 

NT3 كسيد الكبريتثنائي أ 

NT2 أكاسيد الكدميوم 
NT2 أكاسيد الكربتون 

NT2 أكاسيد الكروم 

NT2 أكاسيد الكزينون 
NT2 أكاسيد الكلور 

NT2 أكاسيد الكوبالت 

NT2 أكاسيد الكوريوم 
NT2 أكاسيد الالنتانوم 

NT2 أكاسيد اللوتيسيوم 

NT2 أكاسيد الليتيوم 

NT2 أكاسيد المغنيزيوم 

NT2 أكاسيد المندليفيوم 

NT2 أكاسيد المنغنيز 
NT2 أكاسيد الموليبدنوم 

NT3 أزرق الموليبدنوم 

NT2 أكاسيد النبتونيوم 
NT2 أكاسيد النتروجين 

NT3 أكسيد اآلزوت 

NT3 أكسيد اآلزوتي 
NT3 ثنائي أكسيد النتروجين 

NT2 أكاسيد النحاس 

NT2 أكاسيد النوبليوم 
NT2 أكاسيد النيكل 

NT2 لنيوبيومأكاسيد ا 
NT2 أكاسيد النيوديميوم 

NT2 أكاسيد النيون 

NT2 أكاسيد الهليوم 

NT2 أكاسيد الهولميوم 

NT2 أكاسيد اليود 

NT2 أكاسيد اليورانيوم 
NT3  أكاسيد اليورانيومu308 

NT3 ثالثي أكسيد اليورانيوم 

NT3 ثنائي أكسيد اليورانيوم 
NT1 ألُمينات 

NT1 أنتيموناتات 

NT1 أوكسيتيللوريدات 
NT1 برمنغنات 

NT1 برومات 

NT1 بّرهيناتات 
NT1 بورات 

NT2 بوراكس 

NT1 تكنيسات 
NT1 تلّورات 

NT1 تنتاالت 

NT1 تنغستات 
NT2 تنغسات السترونسيوم 

NT2 تنغستات  السيزيوم 

NT2 تنغستات اإلربيوم 
NT2 تنغستات األلمنيوم 

NT2 تنغستات اإلنديوم 

NT2 تنغستات اإليتربيوم 
NT2 تنغستات اإليتريوم 

NT2 تنغستات الباريوم 

NT2 تنغستات البراسيوديميوم 

NT2 تنغستات البزموت 

NT2 تنغستات البوتاسيوم 
NT2 تنغستات التاليوم 

NT2 تنغستات التنتاليوم 

NT2 تنغستات التوريوم 
NT2 تنغستات التيتانيوم 

NT2 تنغستات الحديد 

NT2 تنغستات الديسبروسيوم 
NT2 تنغستات الرصاص 

NT2 تنغستات الروبيديوم 

NT2 تنغستات الزركونيوم 
NT2 تنغستات الزنك 

NT2 تنغستات الساماريوم 

NT2 تنغستات السكانديوم 
NT2 تنغستات السيريوم 

NT2 تنغستات الصوديوم 

NT2 تنغستات الغادولينيوم 
NT2 تنغستات الفاناديوم 

NT2 تنغستات الفضة 

NT2 تنغستات القصدير 
NT2 تنغستات الكالسيوم 

NT2 تنغستات الكدميوم 

NT2 تنغستات الكوبالت 
NT2 تنغستات الالنتانوم 

NT2 تنغستات اللوتيسيوم 

NT2 تنغستات الليتيوم 
NT2 تنغستات المنغنيز 

NT2 تنغستات النحاس 

NT2 تنغستات النيكل 
NT2 تنغستات النيوديميوم 

NT2 تنغستات الهافنيوم 

NT2 تنغستات اليورانيل 
NT2 تنغستات اليورانيوم 

NT2 تنغستاتات األمونيوم 

NT1 تنغستو الفسفات 

NT1 تيتانات 

NT2 تيتانات السترونسيوم 

NT2 تيتانات الكدميوم 
NT2 تيتانات الليتيوم 

NT2 تيتانات زيركونات الرصاص 

NT2 تيتانيوم زركونين النثانيوم رصاص 
NT1 ثنائي الكرومات 

NT1 جرمانات 

NT2 جرمانات البزموت 
NT1 حديدات 

NT1 حمض اآلزوت 

NT1 حمض اآلزوتي 
NT1 حمض البروميك 

NT1 حمض البوريك 
NT1 حمض التلّوريك 

NT1 حمض السيليسيك 

NT1 حمض الفسفوري 

NT1 حمض الفسفوريك 

NT1 حمض الكبريتي 

NT1 حمض الكبريتيك 
NT1 حمض الكربونيك 

NT1 حمض الكروميك 

NT1 حمض الكلورى 
NT1 حمض الكلوريك 

NT1 حمض اليوديك 

NT1 حمض تحت الفسفوري 
NT1 حمض تحت الفلوري 

NT1 حمض تحت الكلوري 

NT1 حمض تحت اليودي 
NT1 حمض تنغستو الفسفوريك 

NT1 حمض فوق الكبريت 

NT1 حمض فوق الكلوريك 
NT1 حمض فوق اليوديك 

NT1 حمض مولييدو الفسفوريك 

NT1 رصاصات 
NT1 رينيات 

NT1 زركونات 

NT2 تيتانات زيركونات الرصاص 
NT2 تيتانيوم زركونين النثانيوم رصاص 

NT1 زرنيخانات 

NT1 ستنّات 
NT2 قصديرات الكدميوم 

NT1 سلفانات 

NT2 سلفاتات األمريسيوم 

NT2 سلفاتات األمونيوم 

NT2 سلفاتات األنتيموان 
NT2 كباريت السيريوم 

NT2 كبريتات  السيزيوم 

NT2 كبريتات اإلربيوم 
NT2 كبريتات األكتينيوم 

NT2 كبريتات األلمنيوم 

NT2 كبريتات اإلنديوم 
NT2 كبريتات األوسميوم 

NT2 كبريتات اإليتربيوم 

NT2 كبريتات اإليتريوم 
NT2 كبريتات اإليريديوم 

NT2 كبريتات االوروبيوم 

NT2 كبريتات الباريوم 
NT2 كبريتات البراسيوديميوم 

NT2 كبريتات البركيليوم 

NT2 كبريتات البروتكتينيوم 
NT2 كبريتات البريليوم 

NT2 كبريتات البزموت 

NT2 كبريتات البالتين 
NT2 كبريتات البلوتونيوم 

NT2 كبريتات البوتاسيوم 

NT2 كبريتات التاليوم 
NT2 كبريتات التربيوم 

NT2 كبريتات التنتاليوم 

NT2 كبريتات التوريوم 
NT2 كبريتات التوليوم 

NT2 انيومكبريتات التيت 

NT2 كبريتات الحديد 
NT2 كبريتات الديسبروسيوم 

NT2 كبريتات الراديوم 

NT2 كبريتات الرصاص 
NT2 كبريتات الروبيديوم 

NT2 كبريتات الروتينيوم 

NT2 كبريتات الرينيوم 

NT2 كبريتات الزئبق 

NT2 كبريتات الزركونيوم 

NT2 كبريتات الزنك 
NT2 كبريتات الساماريوم 

NT2 كبريتات السترونسيوم 

NT2 كبريتات السكانديوم 
NT2 كبريتات الصوديوم 

NT2 كبريتات الغادولينيوم 

NT2 كبريتات الغاليوم 
NT2 كبريتات الفاناديوم 

NT2 كبريتات الفضة 

NT2 كبريتات القصدير 
NT2 كبريتات الكالسيوم 

NT2 كبريتات الكدميوم 
NT2 كبريتات الكروم 

NT2 كبريتات الكوبالت 

NT2 كبريتات الالنتانوم 

NT2 كبريتات اللوتيسيوم 

NT2 كبريتات الليتيوم 

NT2 كبريتات المغنيزيوم 
NT2 كبريتات الموليبدنوم 

NT2 كبريتات النحاس 

NT2 كبريتات النيكل 
NT2 كبريتات النيوبيوم 

NT2 كبريتات النيوديميوم 

NT2 كبريتات الهافنيوم 
NT2 كبريتات الهدروجين 

NT2 لميومكبريتات الهو 

NT2 كبريتات اليورانيل 
NT2 كبريتات اليورانيوم 

NT2 كبريتات حمضية 

NT2 كبريتيات المنغنيز 
NT2 كبريتيدات النبتونيوم 

NT1 سلفينات 

NT2 كبريتيت حمضية 
NT1 سلينات 

NT1 سيليكيتات 

NT2 سليكات  السيزيوم 
NT2 سليكات اإلنديوم 

NT2 سليكات اإليتربيوم 

NT2 سليكات اإليتريوم 
NT2 سليكات الباريوم 

NT2 سليكات البراسيوديميوم 

NT2 سليكات البريليوم 
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NT2 سليكات البلوتونيوم 

NT2 سليكات البوتاسيوم 
NT2 سليكات البور 

NT2 سليكات التنتاليوم 

NT2 سليكات التوريوم 
NT2 سليكات التوليوم 

NT2 سليكات التيتانيوم 

NT2 سليكات الجرمانيوم 
NT2 سليكات الحديد 

NT2 سليكات الديسبروسيوم 

NT2 سليكات الراديوم 
NT2 سليكات الرصاص 

NT2 سليكات الروبيديوم 

NT2 سليكات الزركونيوم 
NT2 سليكات الزنك 

NT2 سليكات الساماريوم 

NT2 سليكات السترونسيوم 
NT2 سليكات السكانديوم 

NT2 سليكات السيريوم 

NT2 سليكات الصوديوم 
NT2 سليكات الفاناديوم 

NT2 سليكات الكالسيوم 

NT2 سليكات الكدميوم 
NT2 سليكات الكروم 

NT2 سليكات الكوبالت 

NT2 سليكات الكوريوم 
NT2 سليكات الالنتانوم 

NT2 سليكات اللوتيسيوم 

NT2 سليكات الليتيوم 
NT2 سليكات المغنيزيوم 

NT2 سليكات المنغنيز 

NT2 سليكات الموليبدنوم 
NT2 سليكات النحاس 

NT2 سليكات النيكل 

NT2 سليكات النيوبيوم 

NT2 سليكات النيوديميوم 

NT2 سليكات الهافنيوم 

NT2 سليكات الهدروجين 
NT2 سليكات الهولميوم 

NT2 سليكات اليورانيل 

NT2 سليكات اليورانيوم 
NT2 سيليكات األلمنيوم 

NT2 سيليكات األمريسيوم 

NT2 سيليكات االوروبيوم 
NT1 سيلينيات 

NT1 فانادات 

NT2 فانادات البوتاسيوم 
NT2 فانادات اليورانيوم 

NT1 فّريتات 
NT1 فسفات حراري 

NT1 فسفاتات 

NT2 فسفات  السيزيوم 

NT2 فسفات  الهافنيوم 

NT2 فسفات اإلربيوم 

NT2 فسفات اإلنديوم 
NT2 فسفات اإليتربيوم 

NT2 فسفات اإليتريوم 

NT2 فسفات االوروبيوم 
NT2 فسفات الباريوم 

NT2 فسفات البراسيوديميوم 

NT2 فسفات البركيليوم 
NT2 فسفات البروتكتينيوم 

NT2 فسفات البروميتيوم 

NT2 فسفات البريليوم 
NT2 فسفات البزموت 

NT2 فسفات البلوتونيوم 

NT2 فسفات البوتاسيوم 
NT2 فسفات البور 

NT2 فسفات التاليوم 

NT2 فسفات التربيوم 
NT2 فسفات التكنيسيوم 

NT2 فسفات التنتاليوم 

NT2 فسفات التوريوم 
NT2 فسفات التوليوم 

NT2 فسفات التيتانيوم 

NT2 فسفات الجرمانيوم 
NT2 فسفات الحديد 

NT2 فسفات الديسبروسيوم 

NT2 فسفات الرصاص 

NT2 فسفات الروبيديوم 

NT2 فسفات الزركونيوم 
NT2 فسفات الزنك 

NT2 فسفات الساماريوم 

NT2 فسفات السترونسيوم 
NT2 فسفات السكانديوم 

NT2 فسفات السيريوم 

NT2 فسفات الصوديوم 
NT2 فسفات الغادولينيوم 

NT2 فسفات الغاليوم 

NT2 فسفات الفاناديوم 
NT2 فسفات الفضة 

NT2 فسفات القصدير 

NT2 فسفات الكالسيوم 
NT2 فسفات الكدميوم 

NT2 فسفات الكروم 

NT2 فسفات الكوبالت 
NT2 فسفات الالنتانوم 

NT2 فسفات اللوتيسيوم 

NT2 فسفات الليتيوم 
NT2 فسفات المغنيزيوم 

NT2 فسفات المنغنيز 

NT2 فسفات الموليبدنوم 
NT2 فسفات النبتونيوم 

NT2 فسفات النحاس 

NT2 فسفات النيكل 
NT2 فسفات النيوبيوم 

NT2 فسفات النيوديميوم 

NT2 فسفات الهدروجين 
NT2 فسفات الهولميوم 

NT2 فسفات اليورانيل 

NT2 فسفات اليورانيوم 
NT2 فسفاتات األلمنيوم 

NT2 فسفاتات األمريسيوم 

NT2 فسفاتات األمونيوم 

NT2 فوق الفسفات 

NT2 قسفات السيليسيوم 

NT1 فسفاتات الموليبدنوم 
NT1 فوق األكسيدات 

NT2 فوق أكسيد البلوتونيوم 

NT2 فوق أكسيد البنزويل 
NT2 فوق أكسيد الهدروجين 

NT2 فوق أكسيد اليورانيوم 

NT1 فوق التغنِسيوتات 
NT1 فوق الكبريتات 

NT1 فوق الكرومات 

NT1 فوق الكلورات 
NT2 فوق كلورات 

NT2 فوق كلورات  السيزيوم 
NT2 فوق كلورات  الهافنيوم 

NT2 فوق كلورات اإلربيوم 

NT2 فوق كلورات األلمنيوم 

NT2 فوق كلورات األمريسيوم 

NT2 فوق كلورات األمونيوم 

NT2 فوق كلورات اإليتربيوم 
NT2 فوق كلورات اإليتريوم 

NT2 فوق كلورات االوروبيوم 

NT2 فوق كلورات الباريوم 
NT2 فوق كلورات البراسيوديميوم 

NT2 فوق كلورات البلوتونيوم 

NT2 فوق كلورات البوتاسيوم 
NT2 فوق كلورات التاليوم 

NT2 فوق كلورات التربيوم 

NT2 فوق كلورات التوريوم 
NT2 فوق كلورات التوليوم 

NT2 فوق كلورات الحديد 

NT2 فوق كلورات الديسبروسيوم 
NT2 فوق كلورات الرصاص 

NT2 فوق كلورات الروبيديوم 

NT2 فوق كلورات الزئبق 
NT2 فوق كلورات الزركونيوم 

NT2 فوق كلورات الزنك 

NT2 فوق كلورات الساماريوم 
NT2 ترونسيومفوق كلورات الس 

NT2 فوق كلورات السكانديوم 

NT2 فوق كلورات السيريوم 
NT2 فوق كلورات الصوديوم 

NT2 فوق كلورات الغادولينيوم 

NT2 فوق كلورات الفضة 

NT2 فوق كلورات الكالسيوم 

NT2 فوق كلورات الكدميوم 
NT2 فوق كلورات الكروم 

NT2 فوق كلورات الكوبالت 

NT2 فوق كلورات الالنتانوم 
NT2 فوق كلورات اللوتيسيوم 

NT2 فوق كلورات الليتيوم 

NT2 فوق كلورات المغنيزيوم 
NT2 فوق كلورات المنغنيز 

NT2 فوق كلورات النبتونيوم 

NT2 فوق كلورات النحاس 
NT2 فوق كلورات النيوديميوم 

NT2 فوق كلورات الهولميوم 

NT2 فوق كلورات اليورانيل 
NT2 فوق كلورات اليورانيوم 

NT1  اليوداتفوق 

NT1 كربونات 
NT2 كربونات اإلربيوم 

NT2 كربونات األمريسيوم 

NT2 كربونات األمونيوم 
NT3 كربونات يورانيل االمونيوم 

NT2 كربونات اإليتربيوم 

NT2 كربونات اإليتريوم 
NT2 كربونات االوروبيوم 

NT2 كربونات الباريوم 

NT2 كربونات البراسيوديميوم 
NT2 كربونات البريليوم 

NT2 كربونات البزموت معقدات 

NT2 كربونات البلوتونيوم 
NT2 كربونات البوتاسيوم 

NT2 كربونات التاليوم 

NT2 كربونات التربيوم 
NT2 كربونات التوريوم 

NT2 كربونات الحديد 

NT2 كربونات الراديوم 

NT2 كربونات الرصاص 

NT2 كربونات الروبيديوم 

NT2 كربونات الرينيوم 
NT2 كربونات الزركونيوم 

NT2 كربونات الزنك 

NT2 كربونات الساماريوم 
NT2 كربونات السترونسيوم 

NT2 كربونات السكانديوم 

NT2 كربونات السيريوم 
NT2 كربونات السيزيوم 

NT2 كربونات الصوديوم 

NT2 كربونات الغادولينيوم 
NT2 كربونات الفضة 

NT2 كربونات الكالسيوم 
NT2 كربونات الكدميوم 

NT2 كربونات الكوبالت 

NT2 كربونات الكوريوم 

NT2 كربونات الالنتانوم 

NT2 كربونات اللوتيسيوم 

NT2 كربونات الليتيوم 
NT2 كربونات المغنيزيوم 

NT2 كربونات المنغنيز 

NT2 كربونات الموليبدنوم 
NT2 كربونات النبتونيوم 

NT2 كربونات النحاس 

NT2 كربونات النيكل 
NT2 كربونات النيوديميوم 

NT2 كربونات الهولميوم 

NT2 كربونات اليورانيل 
NT2 كربونات اليورانيوم 

NT2 متعدد الكربونات 

NT1 كرومات 
NT1 كروميتات 

NT1 كلورات 

NT1 ماء 
NT2 أكاسيد التريتيوم 

NT2 ماء البحر 

NT2 ماء ثقيل 
NT2  ّماء حار 

NT2 ماء عذب 

NT2 ماء مستهلك 
NT3 ماء قار الشيل 

NT2 مياه األمطار 

NT3 )هطل )مطري 
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NT2 مياه التغذية 

NT2 مياه الشرب 
NT2 مياه جوفية 

NT3 ماء خاللي 

NT3 ماء مهلي 
NT1 مركبات كاتيونات الفلور 

NT1 منغنات 

NT1 موليبدات 
NT1 نترات 

NT2 رباعي نترات خماسي األرتيريتول 

NT2 نترات 
NT2 نترات أينشتاينيوم 

NT2 نترات اإلربيوم 

NT2 نترات األمونيوم 
NT2 نترات اإلنديوم 

NT2 نترات اإليتربيوم 

NT2 نترات اإليتريوم 
NT2 نترات االوروبيوم 

NT2 نترات الباريوم 

NT2 نترات البراسيوديميوم 
NT2 نترات البركيليوم 

NT2 نترات البروتكتينيوم 

NT2 نترات البروميتيوم 
NT2 نترات البريليوم 

NT2 نترات البزموت 

NT2  البالّديومنترات 
NT2 نترات البلوتونيوم 

NT2 نترات البوتاسيوم 

NT2 نترات البولونيوم 
NT2 نترات التربيوم 

NT2 نترات التلّوريوم 

NT2 نترات التوريوم 
NT2 نترات التوليوم 

NT2 نترات التيتانيوم 

NT2 نترات الحديد 

NT2 نترات الديسبروسيوم 

NT2 نترات الراديوم 

NT2 نترات الرصاص 
NT2 نترات الروبيديوم 

NT2 نترات الروتينيوم 

NT2 نترات الروديوم 
NT2 نترات الزئبق 

NT2 نترات الزركونيوم 

NT2 نترات الزنك 
NT2 نترات الساماريوم 

NT2 نترات السترونسيوم 

NT2 نترات السكانديوم 
NT2 نترات السيريوم 

NT2 نترات السيزيوم 
NT2 نترات الصوديوم 

NT2 نترات الغادولينيوم 

NT2 نترات الغاليوم 

NT2 نترات الفاناديوم 

NT2 نترات الفضة 

NT2 نترات الكالسيوم 
NT2 نترات الكاليفورنيوم 

NT2 نترات الكدميوم 

NT2 نترات الكروم 
NT2 نترات الكلور 

NT2 نترات الكوبالت 

NT2 نترات الكوريوم 
NT2 نترات الالنتانوم 

NT2 نترات اللوتيسيوم 

NT2 نترات الليتيوم 
NT2 نترات المغنيزيوم 

NT2 نترات المنغنيز 

NT2 نترات الموليبدنوم 
NT2 نترات النبتونيوم 

NT2 نترات النحاس 

NT2 نترات النيكل 
NT2 نترات النيوبيوم 

NT2 نترات النيوديميوم 

NT2 نترات الهافنيوم 
NT2 نترات الهدروجين 

NT2 نترات الهولميوم 

NT2 نترات اليورانيل 
NT3 ت اليورانيلسداسي هيدرات نترا 

NT2 نترات اليورانيوم 

NT2 نترات فوق االستال 

NT2 نتراتات األلمنيوم 

NT2 نتراتات األمريسيوم 
NT1 نتريتات 

NT1 نحاسات 

NT1 نيكالت 
NT1 نيوباتات 

NT1 هافنات 

NT1 هاليدات األكسجين 
NT2 أكسي بروميدات 

NT2 أكسي فلوريدات 

NT2 أكسي كلوريدات 
NT2 يوديدات األكسجين 

NT1 هدروكسيدات 

NT2 هدروكسيدات اإلربيوم 
NT2 هدروكسيدات األكتينيوم 

NT2 هدروكسيدات األلمنيوم 

NT2 هدروكسيدات األمريسيوم 
NT2 هدروكسيدات األمونيوم 

NT2 هدروكسيدات األنتيموان 

NT2 هدروكسيدات اإلنديوم 
NT2 هدروكسيدات اإليتربيوم 

NT2 هدروكسيدات اإليتريوم 

NT2 االوروبيوم هدروكسيدات 
NT2 هدروكسيدات الباريوم 

NT2 هدروكسيدات البراسيوديميوم 

NT2 هدروكسيدات البروتكتينيوم 
NT2 هدروكسيدات البروميتيوم 

NT2 هدروكسيدات البريليوم 

NT2 هدروكسيدات البزموت 
NT2 هدروكسيدات البالتين 

NT2 هدروكسيدات البالّديوم 

NT2 هدروكسيدات البلوتونيوم 
NT2 هدروكسيدات البوتاسيوم 

NT2 هدروكسيدات البور 

NT2 هدروكسيدات التاليوم 

NT2 هدروكسيدات التربيوم 

NT2 هدروكسيدات التلّوريوم 

NT2 هدروكسيدات التنتاليوم 
NT2 هدروكسيدات التنغستين 

NT2 هدروكسيدات التوريوم 

NT2 هدروكسيدات التوليوم 
NT2 هدروكسيدات التيتانيوم 

NT2 الجرمانيوم هدروكسيدات 

NT2 هدروكسيدات الحديد 
NT2 هدروكسيدات الديسبروسيوم 

NT2 هدروكسيدات الرصاص 

NT2 هدروكسيدات الروبيديوم 
NT2 هدروكسيدات الروتينيوم 

NT2 هدروكسيدات الروديوم 
NT2 هدروكسيدات الرينيوم 

NT2 هدروكسيدات الزركونيوم 

NT2 هدروكسيدات الزنك 

NT2 هدروكسيدات الساماريوم 

NT2 هدروكسيدات السترونسيوم 

NT2 هدروكسيدات السكانديوم 
NT2 هدروكسيدات السيريوم 

NT2 هدروكسيدات السيزيوم 

NT2 هدروكسيدات السيليسيوم 
NT2 هدروكسيدات الصوديوم 

NT2 هدروكسيدات الغادولينيوم 

NT2 هدروكسيدات الغاليوم 
NT2 هدروكسيدات الفاناديوم 

NT2 هدروكسيدات الفضة 

NT2 هدروكسيدات القصدير 
NT2 هدروكسيدات الكالسيوم 

NT2 هدروكسيدات الكدميوم 

NT2 هدروكسيدات الكروم 
NT2 هدروكسيدات الكوبالت 

NT2 هدروكسيدات الكوريوم 

NT2 هدروكسيدات الالنتانوم 
NT2 هدروكسيدات اللوتيسيوم 

NT2 هدروكسيدات الليتيوم 

NT2 هدروكسيدات المغنيزيوم 
NT2 هدروكسيدات المنغنيز 

NT2 هدروكسيدات الموليبدنوم 

NT2 هدروكسيدات النبتونيوم 
NT2 هدروكسيدات النحاس 

NT2 هدروكسيدات النيكل 

NT2 هدروكسيدات النيوبيوم 

NT2 هدروكسيدات النيوديميوم 

NT2 هدروكسيدات الهافنيوم 
NT2 هدروكسيدات الهليوم 

NT2 هدروكسيدات الهولميوم 

NT2 اليورانيوم هدروكسيدات 
NT1 يودات 

NT1 يورانات 

NT2 يورانات  السيزيوم 
NT2 يورانات البزموت 

NT2 يورانات البوتاسيوم 

NT2 يورانات التاليوم 
NT2 يورانات الروبيديوم 

NT2 يورانات السترونسيوم 

NT2 يورانات الصوديوم 
NT2 يورانات الليتيوم 

NT2 يوراناتات األمونيوم 

NT3 ديودانات األمونيوم 
RT أوزون 

RT إيزو سيانات 

RT جذور الهدروكسيل 
RT سيانات 

RT مركبات أكسجين عضوية 

 مركبات أينشتاينيوم

1996-11-13 
UF إضافات أينشتاينيوم 

*BT1 مركبات عبر البلوتونيوم 

BT1 مرّكبات األكتينيد 
NT1 أكاسيد أينشتاينيوم 

NT1 نترات أينشتاينيوم 

NT1 هاليدات األنشتانيوم 
NT2 دات األينشتاينيومبرومي 

NT2 فلوريدات أينشتاينيوم 

NT2 كلوريدات أينشتاينيوم 
NT2 يودات أينشتاينيوم 

 مركبات استجمام

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-18 
BT1 َمْركبات 

RT الشاغلون 

RT زوارق ذات محّرك 
RT مساحات التسلية 

 مركبات األبوكسيد

USE إبوكسيد 

 مركبات األتربة النادرة

NT1 مركبات األرغون 
NT2 أكاسيد األرغون 

NT2 نتريدات األرغون 

NT2 هاليدات األرغون 
NT3 فلوريدات األرغون 

NT3 كلوريدات األرغون 

NT3 يوديدات األرغون 

NT2 هدريدات األرغون 

NT1 مركبات الرادون 
NT2 أكاسيد الرادون 

NT2 هاليدات الرادون 

NT3 فلوريدات الرادون 
NT1 مركبات الكربتون 

NT2 أكاسيد الكربتون 

NT2 هاليدات الكربتون 
NT3 بروميدات الكربتون 

NT3 فلوريدات الكربتون 

NT3 كلوريدات الكربتون 
NT2 هدريدات الكربتون 

NT1 مركبات الكزينون 

NT2 أكاسيد الكزينون 
NT2 هاليدات الكزينون 

NT3 بروميدات الكزينون 

NT3 فلوريدات الكزينون 
NT3 كلوريدات الكزينون 

NT3 يوديدات الكزينون 

NT2 هدريدات الكزينون 
NT1 مركبات النيون 

NT2 أكاسيد النيون 

NT2 هاليدات النيون 
NT3 بروميدات النيون 

NT3 فلوريدات النيون 

NT3 كلوريدات النيون 
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NT3 يوديدات النيون 

NT2 هدريدات النيون 
NT1 مركبات الهليوم 

NT2 أكاسيد الهليوم 

NT2 الثي الهليومث 
NT2 هاليدات الهليوم 

NT3 كلوريدات الهليوم 

NT2 هدروكسيدات الهليوم 
NT2 هدريدات الهليوم 

 مركبات األتربة النادرة

SF غادولينيت 

NT1 مركبات اإلربيوم 
NT2 أكاسيد اإلربيوم 

NT2 بوريدات اإلربيوم 

NT2 تلّوريدات اإلربيوم 
NT2 تنغستات اإلربيوم 

NT2 سلنيدات اإلربيوم 

NT2 سليسيدات اإلربيوم 

NT2 فسفات اإلربيوم 

NT2 فسفيدات اإلربيوم 

NT2 فوق كلورات اإلربيوم 
NT2 كبريتات اإلربيوم 

NT2 كبريتيدات اإلربيوم 

NT2 كربونات اإلربيوم 
NT2 كربيدات اإلربيوم 

NT2 نترات اإلربيوم 

NT2 نتريدات اإلربيوم 
NT2 هاليدات اإلربيوم 

NT3 وميدات اإلربيومبر 

NT3 فلوريدات اإلربيوم 
NT3 كلوريدات اإلربيوم 

NT3 يوديدات اإلربيوم 

NT2 هدروكسيدات اإلربيوم 
NT2 هدريات اإلربيوم 

NT1 مركبات اإليتربيوم 

NT2 أكاسيد اإليتربيوم 
NT2 بوريدات اإليتربيوم 

NT2 تلّوريدات اإليتربيوم 
NT2 تنغستات اإليتربيوم 

NT2 سلنيدات اإليتربيوم 

NT2 سليكات اإليتربيوم 
NT2 سيليسيدات اإليتربيوم 

NT2 فسفات اإليتربيوم 

NT2 فسفيدات اإليتربيوم 
NT2 فوق كلورات اإليتربيوم 

NT2 كبريتات اإليتربيوم 

NT2 كبريتيدات اإليتربيوم 
NT2 كربونات اإليتربيوم 

NT2 كربيدات اإليتربيوم 

NT2 نترات اإليتربيوم 
NT2 تريدات اإليتربيومن 

NT2 هاليدات اإليتربيوم 

NT3 بروميدات اإليتربيوم 
NT3 فلوريدات اإليتربيوم 

NT3 كلوريدات اإليتربيوم 

NT3 يوديدات اإليتربيوم 
NT2 هدروكسيدات اإليتربيوم 

NT2 هدريدات اإليتربيوم 

NT1 مركبات االوروبيوم 
NT2 أرسينيدات االوروبيوم 

NT2 أكاسيد االوروبيوم 

NT2 بوريدات االوروبيوم 
NT2 تلوريدات االوروبيوم 

NT2 سليسيدات االوروبيوم 

NT2 سلينيدات االوروبيوم 
NT2 سيليكات االوروبيوم 

NT2 فسفات االوروبيوم 

NT2 فسفيدات االوروبيوم 

NT2 فوق كلورات االوروبيوم 

NT2 كبريتات االوروبيوم 

NT2 كبريتيدات االوروبيوم 
NT2 كربونات االوروبيوم 

NT2 كربيدات االوروبيوم 

NT2 نترات االوروبيوم 
NT2 نتريدات االوروبيوم 

NT2 هاليدات األوروبيوم 

NT3 بروميدات االوروبيوم 
NT3 فلوريدات االوروبيوم 

NT3 كلوريدات االوروبيوم 

NT3 يوديدات االوروبيوم 
NT2 هدروكسيدات االوروبيوم 

NT2 هدريدات االوروبيوم 

NT1 ميوممركبات البراسيودي 
NT2 أكاسيد البراسيوديميوم 

NT2 بوريدات البراسيوديميوم 

NT2 تلّوريدات 
NT2 تنغستات البراسيوديميوم 

NT2 زرنيخات البراسيوديميوم 

NT2 سلنيدات البراسيوديميوم 
NT2 سليكات البراسيوديميوم 

NT2 سيليسيدات البراسيوديميوم 

NT2 فسفات البراسيوديميوم 
NT2 فسفيدات البراسيوديميوم 

NT2 فوق كلورات البراسيوديميوم 

NT2 كبريتات البراسيوديميوم 
NT2 كبريتيدات البراسيوديميوم 

NT2 كربونات البراسيوديميوم 

NT2 كربيدات البراسيوديميوم 
NT2 نترات البراسيوديميوم 

NT2 نتريدات البراسيوديميوم 

NT2 هاليدات البراسيوديميوم 
NT3 لبراسيوديميومبروميدات ا 

NT3 فلوريدات البراسيوديميوم 

NT3 كلوريدات البراسيوديميوم 
NT3 يوديدات البراسيوديميوم 

NT2 هدروكسيدات البراسيوديميوم 

NT2 هدريدات البراسيوديميوم 
NT1 مركبات البروميتيوم 

NT2 أكاسيد البروميتيوم 

NT2 فسفات البروميتيوم 
NT2 نترات البروميتيوم 

NT2  هاليدات البروميتيوم 

NT3 بروميدات البروميتيوم 

NT3 فلوريدات البروميتيوم 

NT3 كلوريدات البروميتيوم 

NT3 يوديدات البروميتيوم 
NT2 هدروكسيدات البروميتيوم 

NT1 مركبات التربيوم 

NT2 أرسنيدات التربيوم 
NT2 أكاسيد التربيوم 

NT2 بوريدات التربيوم 

NT2 تلّوريدات التربيوم 
NT2 سلنيدات التربيوم 

NT2 سليكات التربيوم 

NT2 فسفات التربيوم 
NT2 فسفيدات التربيوم 

NT2 فوق كلورات التربيوم 
NT2 كبريتات التربيوم 

NT2 كبريتيدات التربيوم 

NT2 كربونات التربيوم 

NT2 كربيدات التربيوم 

NT2 نترات التربيوم 

NT2 نتريدات التربيوم 
NT2 هاليدات التربيوم 

NT3 ميدات التربيومبرو 

NT3 فلوريدات التربيوم 
NT3 كلوريدات التربيوم 

NT3 يوديدات التربيوم 

NT2 هدروكسيدات التربيوم 
NT2 هدريدات التربيوم 

NT1 مركبات التوليوم 

NT2 أرسنيدات التوليوم 
NT2 أكاسيد التوليوم 

NT2 بوريدات التوليوم 

NT2 تلّوريدات التوليوم 
NT2 سلنيدات التوليوم 

NT2 سليسيدات التوليوم 

NT2 سليكات التوليوم 
NT2 فسفات التوليوم 

NT2 فسفيدات التوليوم 

NT2 فوق كلورات التوليوم 
NT2 كبريتات التوليوم 

NT2 كبريتيدات التوليوم 

NT2 كربيدات التوليوم 
NT2 نترات التوليوم 

NT2 نتريدات التوليوم 

NT2 هاليدات التوليوم 

NT3 بروميدات التوليوم 

NT3 وريدات التوليومفل 
NT3 كلوريدات التوليوم 

NT3 يويدات التوليوم 

NT2 هدروكسيدات التوليوم 
NT2 هدريدات التوليوم 

NT1 مركبات الديسبروسيوم 

NT2 أكاسيد الديسبروسيوم 
NT2 بوريدات الديسبروسيوم 

NT2 تلّوريدات الديسبروسيوم 

NT2 تنغستات الديسبروسيوم 
NT2 سلنيدات الديسبروسيوم 

NT2 سليكات الديسبروسيوم 

NT2 سيليسيدات الديسبروسيوم 
NT2 فسفات الديسبروسيوم 

NT2 فسفيدات الديسبروسيوم 

NT2 فوق كلورات الديسبروسيوم 
NT2 كبريتات الديسبروسيوم 

NT2 كبريتيدات الديسبروسيوم 

NT2 كربيدات الديسبروسيوم 
NT2 نترات الديسبروسيوم 

NT2 نتريدات الديسبروسيوم 

NT2 هاليدات الديسبروسيوم 
NT3 بروميدات الديسبروسيوم 

NT3 فلوريدات الديسبروسيوم 

NT3 كلوريدات الديسبروسيوم 
NT3 يوديات الديسبروسيوم 

NT2 هدروكسيدات الديسبروسيوم 

NT2 هدريدات الديسبروسيوم 
NT1 مركبات الساماريوم 

NT2 أرسنيدات الساماريوم 

NT2 أكاسيد الساماريوم 
NT2  الساماريومبوريدات 

NT2 تلّوريدات الساماريوم 

NT2 تنغستات الساماريوم 

NT2 سلنيدات الساماريوم 

NT2 سليسيدات الساماريوم 

NT2 سليكات الساماريوم 
NT2 فسفات الساماريوم 

NT2 فسفيدات الساماريوم 

NT2 فوق كلورات الساماريوم 
NT2 كبريتات الساماريوم 

NT2 كبريتيدات الساماريوم 

NT2 كربونات الساماريوم 
NT2 كربيدات الساماريوم 

NT2 نترات الساماريوم 

NT2 نتريدات الساماريوم 
NT2 هاليدات الساماريوم 

NT3 بروميدات الساماريوم 
NT3 فلوريدات الساماريوم 

NT3 كلوريدات الساماريوم 

NT3 يوديدات الساماريوم 

NT2 هدروكسيدات الساماريوم 

NT2 هدريدات الساماريوم 

NT1 مركبات السيريوم 
NT2 أرسنيدات السيريوم 

NT2 أكاسيد السيريوم 

NT2 بوريدات السيريوم 
NT2 تلّوريدات السيريوم 

NT2 تنغستات السيريوم 

NT2 سلنيدات السيريوم 
NT2 سليكات السيريوم 

NT2 سيليسيدات السيريوم 

NT2 فسفات السيريوم 
NT2 فسفيدات السيريوم 

NT2 فوق كلورات السيريوم 

NT2 كباريت السيريوم 
NT2 كبريتيدات السيريوم 

NT2 كربونات السيريوم 

NT2 كربيدات السيريوم 
NT2 نترات السيريوم 

NT2 نتريدات السيريوم 

NT2 هاليدات السيريوم 
NT3 بروميدات السيريوم 

NT3 فلوريدات السيريوم 

NT3 كلوريدات السيريوم 
NT3 يوديدات السيريوم 

NT2 هدروكسيدات السيريوم 

NT2 هدريدات السيريوم 
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NT1 مركبات الغادولينيوم 

NT2 أرسنيدات الغادولينيوم 
NT2 أكاسيد الغادولينيوم 

NT2 بوريدات الغادولينيوم 

NT2 تلّوريدات الغادولينيوم 
NT2 تنغستات الغادولينيوم 

NT2 سلنيدات الغادولينيوم 

NT2 سليسيدات الغادولينيوم 
NT2 فسفات الغادولينيوم 

NT2 الغادولينيوم فسفوتيدات 

NT2 فوق كلورات الغادولينيوم 
NT2 كبريتات الغادولينيوم 

NT2 كبريتيدات الغادولينيوم 

NT2 كربونات الغادولينيوم 
NT2 كربيدات الغادولينيوم 

NT2 نترات الغادولينيوم 

NT2 نتريدات الغادولينيوم 
NT2 هاليدات الغادولينيوم 

NT3 بروميدات الغادولينيوم 

NT3 فلوريدات الغادولينيوم 
NT3 كلوريدات الغادولينيوم 

NT3 يوديدات الغادولينيوم 

NT2 هدروكسيدات الغادولينيوم 
NT2 هدريدات الغادولينيوم 

NT1 مركبات الالنتانوم 

NT2 أكاسيد الالنتانوم 
NT2 بوريدات الالنتانوم 

NT2 تلّوريدات الالنتانوم 

NT2 تنغستات الالنتانوم 
NT2 تيتانيوم زركونين النثانيوم رصاص 

NT2 سلنيدات الالنتانوم 

NT2 سليكات الالنتانوم 
NT2 سيليسيدات الالنتانوم 

NT2 فسفات الالنتانوم 

NT2 فسفيدات الالنتانوم 

NT2 فوق كلورات الالنتانوم 

NT2 كبريتات الالنتانوم 

NT2 كبريتيدات الالنتانوم 
NT2 كربونات الالنتانوم 

NT2 لالنتانومكربيدات ا 

NT2 نترات الالنتانوم 
NT2 نتريدات الالنتانوم 

NT2 هاليدات الالنتانوم 

NT3 بروميدات الالنتانوم 
NT3 فلوريدات الالنتانوم 

NT3 كلوريدات الالنتانوم 

NT3 يوديدات الالنتانوم 
NT2 هدروكسيدات الالنتانوم 

NT2 هدريدات الالنتانوم 
NT1 مركبات اللوتيسيوم 

NT2 أكاسيد اللوتيسيوم 

NT2 بوريدات اللوتيسيوم 

NT2 تنغستات اللوتيسيوم 

NT2 سلنيدات اللوتيسيوم 

NT2 سليكات اللوتيسيوم 
NT2 سيليسيدات اللوتيسيوم 

NT2 فسفات اللوتيسيوم 

NT2 فوق كلورات اللوتيسيوم 
NT2 كبريتات اللوتيسيوم 

NT2 كبريتيدات اللوتيسيوم 

NT2 كربونات اللوتيسيوم 
NT2 كربيدات اللوتيسيوم 

NT2 نترات اللوتيسيوم 

NT2 هاليدات اللوتيسيوم 
NT3 بروميدات اللوتيسيوم 

NT3 فلوريدات اللوتيسيوم 

NT3 كلوريدات اللوتيسيوم 
NT3 يوديدات اللوتيسيوم 

NT2 هدروكسيدات اللوتيسيوم 

NT2 هدريدات اللوتيسيوم 
NT1 مركبات النيوديميوم 

NT2 أكاسيد النيوديميوم 

NT2 بوريدات النيوديميوم 
NT2 تلّوريدات النيوديميوم 

NT2 تنغستات النيوديميوم 

NT2 سليسيدات النيوديميوم 
NT2 سليكات النيوديميوم 

NT2 فسفات النيوديميوم 

NT2 فوق كلورات النيوديميوم 

NT2 كبريتات النيوديميوم 

NT2 كبريتيدات النيوديميوم 
NT2 كربونات النيوديميوم 

NT2 نيوديميومكربيدات ال 

NT2 نترات النيوديميوم 
NT2 نتريدات النيوديميوم 

NT2 هاليدات النيوديميوم 

NT3 بروميدات النيوديميوم 
NT3 فلوريدات النيوديميوم 

NT3 كلوريدات النيوديميوم 

NT3 يوديدات النيوديميوم 
NT2 هدروكسيدات النيوديميوم 

NT2 هدريدات النيوديميوم 

NT1 مركبات الهولميوم 
NT2 كاسيد الهولميومأ 

NT2 بوريدات الهولميوم 

NT2 تلّوريدات الهولميوم 
NT2 سلنيدات الهولميوم 

NT2 سليكات الهولميوم 

NT2 سيليسيدات الهولميوم 
NT2 فسفات الهولميوم 

NT2 فسفيدات الهولميوم 

NT2 فوق كلورات الهولميوم 
NT2 كبريتات الهولميوم 

NT2 كبريتيدات الهولميوم 

NT2 كربونات الهولميوم 
NT2 كربيدات الهولميوم 

NT2 نترات الهولميوم 

NT2 نتريدات الهولميوم 
NT2 هاليدات الهولميوم 

NT3 بروميدات الهولميوم 

NT3 فلوريدات الهولميوم 
NT3 كلوريدات الهولميوم 

NT3 يوديدات الهولميوم 

NT2 هدروكسيدات الهولميوم 

NT2 هدريدات الهولميوم 

 ممركبات اإلربيو

1997-06-17 
BT1 مركبات األتربة النادرة 

NT1 أكاسيد اإلربيوم 

NT1 بوريدات اإلربيوم 
NT1 تلّوريدات اإلربيوم 

NT1 تنغستات اإلربيوم 

NT1 سلنيدات اإلربيوم 
NT1 سليسيدات اإلربيوم 

NT1 فسفات اإلربيوم 

NT1 فسفيدات اإلربيوم 
NT1 فوق كلورات اإلربيوم 

NT1 كبريتات اإلربيوم 

NT1 كبريتيدات اإلربيوم 
NT1 كربونات اإلربيوم 

NT1 كربيدات اإلربيوم 

NT1 نترات اإلربيوم 
NT1 نتريدات اإلربيوم 

NT1 هاليدات اإلربيوم 

NT2 بروميدات اإلربيوم 
NT2 فلوريدات اإلربيوم 

NT2 كلوريدات اإلربيوم 

NT2 يوديدات اإلربيوم 
NT1 هدروكسيدات اإلربيوم 

NT1 هدريات اإلربيوم 

 كبات األرسونيوممر

USE مركبات الزرنيخ 

 مركبات األرغون

1996-01-24 

BT1 مركبات األتربة النادرة 
NT1 أكاسيد األرغون 

NT1 نتريدات األرغون 

NT1 هاليدات األرغون 
NT2 فلوريدات األرغون 

NT2 كلوريدات األرغون 

NT2 يوديدات األرغون 
NT1 هدريدات األرغون 

 مركبات األستاتين

1996-07-16 

UF إضافات األستاتين 

BT1 مركبات الهالوجينات 

NT1 هاليدات األستاتين 
NT2 بروميدات األستاتين 

NT2 كلوريدات األستاتين 

NT2 يوديدات األستاتين 

 مركبات األكتينيوم

1996-11-13 

UF إضافات األكتينيوم 

BT1 مرّكبات األكتينيد 
NT1 أكاسيد األكتينيوم 

NT1 كبريتات األكتينيوم 

NT1 هاليدات األكتينيوم 
NT2 بروميدات األكتينيوم 

NT2 فلوريدات األكتينيوم 

NT2 كلوريدات األكتينيوم 
NT1 هدروكسيدات األكتينيوم 

NT1 هدريدات األكتينيوم 

 مركبات األلمنيوم

NT1 أرسنيدات األلمنيوم 
NT1 أكاسيد األلمنيوم 

NT1 ألُمينات 

NT1 بوريدات األلمنيوم 
NT1 تلّوريدات األلمنيوم 

NT1 تنغستات األلمنيوم 
NT1 سلفيدات األلمنيوم 

NT1 سلنيدات األلمنيوم 

NT1 سيليسيدات األلمنيوم 
NT1 سيليكات األلمنيوم 

NT1 فسفاتات األلمنيوم 

NT1 فسفيدات األلمنيوم 
NT1 فوق كلورات األلمنيوم 

NT1 كبريتات األلمنيوم 

NT1 كربيدات األلمنيوم 
NT1 األلمنيوم نتراتات 

NT1 نتريدات األلمنيوم 

NT1 هاليدات األلمنيوم 
NT2 بروميدات األلمنيوم 

NT2 فلوريدات األلمنيوم 

NT2 كلوريدات األلمنيوم 
NT2 يوديدات األلمنيوم 

NT1 هدروكسيدات األلمنيوم 

NT1 هدريدات األلمنيوم 
RT داوسونيت 

 مركبات األمريسيوم

1996-11-13 

SF إضافات األمريسيوم 
*BT1 مركبات عبر البلوتونيوم 

BT1 مرّكبات األكتينيد 

NT1 أرسنيدات األمريسيوم 
NT1 أكاسيد األمريسيوم 

NT1 تلّوريدات األمريسيوم 

NT1 سلفاتات األمريسيوم 
NT1 سلفيدات األمريسيوم 

NT1 ِسِلنيدات األمريسيوم 

NT1 سيليسيدات األمريسيوم 
NT1 سيليكات األمريسيوم 

NT1 ريسيومفسفاتات األم 

NT1 فسفيدات األمريسيوم 
NT1 فوق كلورات األمريسيوم 

NT1 كربونات األمريسيوم 

NT1 كربيدات األمريسيوم 
NT1 نتراتات األمريسيوم 

NT1 نتريدات األمريسيوم 
NT1 هاليدات االمريسيوم 

NT2 بروميدات األمريسيوم 

NT2 فلوريدات األمريسيوم 
NT2 كلوريدات األمريسيوم 

NT2 ألمريسيوميوديدات ا 

NT1 هدروكسيدات األمريسيوم 
NT1 هدريدات األمريسيوم 

 مركبات األمونيوم

NT1 تنغستاتات األمونيوم 

NT1 تيوسياناتات األمونيوم 
NT1 سلفاتات األمونيوم 

NT1 فسفاتات األمونيوم 

NT1 فوق كلورات األمونيوم 



 مركبات األنتيموان 661 مركبات البركيليوم

 

 

NT1 كربونات األمونيوم 

NT2 كربونات يورانيل االمونيوم 
NT1 ُمركبات امونيوم رباعية 

NT2 أستيل كولين 

NT2 بتائين 
NT2 )كولين )مرارين 

NT2 مركبات البيريدينيوم 

NT1 نترات األمونيوم 
NT1 هاليدات األمونيوم 

NT2 فلوريدات األمونيوم 

NT2 كلوريدات األمونيوم 
NT1 هدروكسيدات األمونيوم 

NT1 يوراناتات األمونيوم 

NT2 ديودانات األمونيوم 

 بات األنتيموانمرك

1997-06-17 

NT1 أكاسيد األنتيموان 

NT1 أنتيموناتات 

NT1 أنتيمونيدات 

NT2 أنتيمونيدات اإلنديوم 

NT2 أنتيمونيدات الغاليوم 
NT1 تلوريدات األنتيموان 

NT1 سلفاتات األنتيموان 

NT1 سلنيدات األنتيموان 
NT1 كبريتيدات األنتيموان 

NT1 هاليدات األنتيموان 

NT2 بروميدات األنتيموان 
NT2 بودات األنتيموان 

NT2 فلوريدات األنتيموان 

NT2 كلوريدات األنتيموان 
NT1 هدروكسيدات األنتيموان 

NT1 هدريدات ألنتيموان 

 مركبات اإلنديوم

1997-06-17 

NT1 أرسنيدات اإلنديوم 

NT1 أكاسيد اإلنديوم 
NT1 أنتيمونيدات اإلنديوم 

NT1 تلّوريدات اإلنديوم 

NT1 تنغستات اإلنديوم 
NT1 سلنيدات اإلنديوم 

NT1 سليكات اإلنديوم 

NT1 فسفات اإلنديوم 
NT1 فسفيدات اإلنديوم 

NT1 فوق كلورات 

NT1 كبريتات اإلنديوم 
NT1 كبريتيدات اإلنديوم 

NT1 كربيدات اإلنديوم 

NT1 نترات اإلنديوم 
NT1 نتريدات اإلنديوم 

NT1 هاليدات اإلنديوم 

NT2 بروميدات اإلنديوم 

NT2 فلوريدات اإلنديوم 

NT2 كلوريدات اإلنديوم 

NT2 يوديدات اإلنديوم 
NT1 هدروكسيدات اإلنديوم 

NT1 هدريدات اإلنديوم 

NT1 يوريدات اإلنديوم 

 مركبات األوسميوم

1997-06-18 

BT1 مركبات العناصر االنتقالية 

BT1 مركبات معدنية حرارية 
NT1 أكاسيد األوسميوم 

NT1 بوريدات األوسميوم 
NT1 فسفيدات األوسميوم 

NT1 كبريتات األوسميوم 

NT1 كبريتيدات األوسميوم 
NT1 كربيدات األوسميوم 

NT1 نتريدات األوسميوم 

NT1 هاليدات األوسميوم 
NT2 فلوريدات األوسميوم 

NT2 كلوريدات األوسميوم 

 مركبات اإليتربيوم

1997-06-19 
BT1 مركبات األتربة النادرة 

NT1 أكاسيد اإليتربيوم 

NT1 بوريدات اإليتربيوم 

NT1 تلّوريدات اإليتربيوم 

NT1 تنغستات اإليتربيوم 
NT1 سلنيدات اإليتربيوم 

NT1 سليكات اإليتربيوم 

NT1 سيليسيدات اإليتربيوم 
NT1 فسفات اإليتربيوم 

NT1 فسفيدات اإليتربيوم 

NT1 فوق كلورات اإليتربيوم 
NT1 كبريتات اإليتربيوم 

NT1 كبريتيدات اإليتربيوم 

NT1 كربونات اإليتربيوم 
NT1 كربيدات اإليتربيوم 

NT1 نترات اإليتربيوم 

NT1 نتريدات اإليتربيوم 
NT1 هاليدات اإليتربيوم 

NT2 بروميدات اإليتربيوم 

NT2 فلوريدات اإليتربيوم 
NT2 كلوريدات اإليتربيوم 

NT2 يوديدات اإليتربيوم 

NT1 هدروكسيدات اإليتربيوم 
NT1 هدريدات اإليتربيوم 

 مركبات اإليتريوم

1997-06-19 

UF عقيق أحمر األلمنيوم واإليتريوم 
BT1 مركبات العناصر االنتقالية 

NT1 أرسنيدات اإليتريوم 

NT1 أكاسيد اإليتريوم 
NT2 سبيكة-in-853 

NT1 بوريدات اإليتريوم 

NT1 تلّوريدات اإليتريوم 
NT1 تنغستات اإليتريوم 

NT1 سلنيدات اإليتريوم 

NT1 سليكات اإليتريوم 
NT1 سيليسيدات اإليتريوم 

NT1 فسفات اإليتريوم 

NT1 فسفيدات اإليتريوم 
NT1 فوق كلورات اإليتريوم 

NT1 كبريتات اإليتريوم 
NT1 كبريتيدات اإليتريوم 

NT1 كربونات اإليتريوم 

NT1 كربيدات اإليتريوم 
NT1 تريومنترات اإلي 

NT1 نتريدات اإليتريوم 

NT1 هاليدات اإليتريوم 
NT2 بروميدات اإليتريوم 

NT2 فلوريدات اإليتريوم 

NT2 كلوريدات اإليتريوم 
NT2 يوديدات اإليتريوم 

NT1 هدروكسيدات اإليتريوم 

NT1 هدريدات اإليتريوم 

 مركبات اإليريديوم

1997-06-17 

BT1 مركبات العناصر االنتقالية 

BT1 مركبات معدنية حرارية 
NT1 أكاسيد اإليريديوم 

NT1 بوريدات اإليريديوم 

NT1 تلّوريدات اإليريديوم 
NT1 سيليسيدات اإليريديوم 

NT1 كبريتات اإليريديوم 

NT1 كربيدات اإليريديوم 
NT1 نتريدات االيريديوم 

NT1 هاليدات اإليريديوم 

NT2 فلوريدات اإليريديوم 
NT2 كلوريدات  اإليريديوم 

NT1 هدريدات اإليريديوم 

 مركبات االوروبيوم

BT1 مركبات األتربة النادرة 

NT1 أرسينيدات االوروبيوم 

NT1 أكاسيد االوروبيوم 
NT1 بوريدات االوروبيوم 

NT1 تلوريدات االوروبيوم 

NT1 سليسيدات االوروبيوم 
NT1 سلينيدات االوروبيوم 

NT1 سيليكات االوروبيوم 

NT1 فسفات االوروبيوم 
NT1 فسفيدات االوروبيوم 

NT1 فوق كلورات االوروبيوم 

NT1 كبريتات االوروبيوم 

NT1 كبريتيدات االوروبيوم 
NT1 كربونات االوروبيوم 

NT1 كربيدات االوروبيوم 

NT1 نترات االوروبيوم 
NT1 نتريدات االوروبيوم 

NT1 هاليدات األوروبيوم 

NT2 بروميدات االوروبيوم 
NT2 فلوريدات االوروبيوم 

NT2 كلوريدات االوروبيوم 

NT2 يوديدات االوروبيوم 
NT1 هدروكسيدات االوروبيوم 

NT1 هدريدات االوروبيوم 

 مركبات الباريوم

BT1 مركبات المعادن القلوية الترابية 
NT1 أكاسيد الباريوم 

NT1 بوريدات الباريوم 

NT1 تنغستات الباريوم 

NT1 سليكات الباريوم 

NT1 فات الباريومفس 

NT1 فوق كلورات الباريوم 
NT1 كبريتات الباريوم 

NT1 كبريتيدات الباريوم 

NT1 كربونات الباريوم 
NT1 كربيدات الباريوم 

NT1 نترات الباريوم 

NT1 نتريدات الباريوم 
NT1 هاليدات الباريوم 

NT2 بروميدات الباريوم 

NT2 فلوريدات الباريوم 
NT2 كلوريدات الباريوم 

NT2 يوديدات الباريوم 

NT1 هدروكسيدات الباريوم 
NT1 هدريدات الباريوم 

 مركبات البراسيوديميوم

BT1 مركبات األتربة النادرة 
NT1 أكاسيد البراسيوديميوم 

NT1 بوريدات البراسيوديميوم 

NT1 تلّوريدات 
NT1 تنغستات البراسيوديميوم 

NT1 زرنيخات البراسيوديميوم 

NT1 سلنيدات البراسيوديميوم 
NT1 سليكات البراسيوديميوم 

NT1 سيليسيدات البراسيوديميوم 

NT1 فسفات البراسيوديميوم 
NT1 فسفيدات البراسيوديميوم 

NT1 فوق كلورات البراسيوديميوم 

NT1 كبريتات البراسيوديميوم 
NT1 كبريتيدات البراسيوديميوم 

NT1 كربونات البراسيوديميوم 

NT1 لبراسيوديميومكربيدات ا 

NT1 نترات البراسيوديميوم 

NT1 نتريدات البراسيوديميوم 

NT1 هاليدات البراسيوديميوم 
NT2 بروميدات البراسيوديميوم 

NT2 فلوريدات البراسيوديميوم 

NT2 كلوريدات البراسيوديميوم 
NT2 يوديدات البراسيوديميوم 

NT1 هدروكسيدات البراسيوديميوم 

NT1 هدريدات البراسيوديميوم 

 مركبات البركيليوم

1996-11-13 

UF إضافات البركيليوم 
*BT1 مركبات عبر البلوتونيوم 

BT1 مرّكبات األكتينيد 

NT1 أرسينيدات البركيليوم 
NT1 أكاسيد البركيليوم 

NT1 تلّوريدات بركيليوم 

NT1 سلنيدات البركيليوم 
NT1 فسفات البركيليوم 

NT1 يومفسفيدات البركيل 

NT1 كبريتات البركيليوم 
NT1 كبريتيدات البركيليوم 

NT1 نترات البركيليوم 

NT1 نتريدات البركيليوم 
NT1 هاليدات البركيليوم 

NT2 بروميدات البركيليوم 



 مركبات البروتكتينيوم 662 مركبات البلوتونيوم

 

 

NT2 فلوريدات البركيليوم 

NT2 كلوريدات البركيليوم 
NT1 هدرات البركيليوم 

 مركبات البروتكتينيوم

1996-11-13 

UF إضافات البروتكتينيوم 
BT1 مرّكبات األكتينيد 

NT1 أكاسيد البروتكتينيوم 

NT1 فسفات البروتكتينيوم 
NT1 كبريتات البروتكتينيوم 

NT1 كربيدات البروتكتينيوم 

NT1 نترات البروتكتينيوم 
NT1 هاليدات البروتكتينيوم 

NT2 بروميدات البروتكتينيوم 

NT2 فلوريدات البروتكتينيوم 
NT2 يدات البروتكتينيومكلور 

NT2 يوديدات البروتكتينيوم 

NT1 هدروكسيدات البروتكتينيوم 

NT1 هدريدات البروتكتينيوم 

 مركبات البروم

BT1 مركبات الهالوجينات 

NT1 أكاسيد البروم 
NT1 أكسي بروميدات 

NT1 برومات 
NT1 بروميدات 

NT2 برميدات البزموت 

NT2 بروميدات اإلربيوم 
NT2 بروميدات األستاتين 

NT2 بروميدات األكتينيوم 

NT2 بروميدات األلمنيوم 
NT2 بروميدات األمريسيوم 

NT2 بروميدات األنتيموان 

NT2 بروميدات اإلنديوم 
NT2 بروميدات اإليتربيوم 

NT2 بروميدات اإليتريوم 

NT2 بروميدات األينشتاينيوم 
NT2 بروميدات االوروبيوم 

NT2 بروميدات الباريوم 

NT2 بروميدات البراسيوديميوم 
NT2 بروميدات البركيليوم 

NT2 بروميدات البروتكتينيوم 

NT2 بروميدات البروميتيوم 
NT2 بروميدات البريليوم 

NT2 بروميدات البالتين 

NT2 بروميدات البالّديوم 
NT2 بروميدات البلوتونيوم 

NT2 بروميدات البوتاسيوم 

NT2 بروميدات البور 
NT2 بولونيومبروميدات ال 

NT2 بروميدات التاليوم 

NT2 بروميدات التربيوم 

NT2 بروميدات التكنيسيوم 

NT2 بروميدات التلّوريوم 

NT2 بروميدات التنتاليوم 
NT2 بروميدات التنغستين 

NT2 بروميدات التوريوم 

NT2 بروميدات التوليوم 
NT2 بروميدات التيتانيوم 

NT2 بروميدات الجرمانيوم 

NT2 بروميدات الحديد 
NT2 بروميدات الديسبروسيوم 

NT2 بروميدات الذهب 

NT2 بروميدات الراديوم 
NT2 بروميدات الرصاص 

NT2 بروميدات الروبيديوم 

NT2 بروميدات الروتينيوم 
NT2 بروميدات الروديوم 

NT2 بروميدات الرينيوم 

NT2 بروميدات الزئبق 
NT2 بروميدات الزركونيوم 

NT2 بروميدات الزرنيخ 

NT2 بروميدات الزنك 
NT2 بروميدات الساماريوم 

NT2 بروميدات السترونسيوم 
NT2 بروميدات السكانديوم 

NT2 بروميدات السلينيوم 

NT2 بروميدات السيريوم 
NT2 بروميدات السيزيوم 

NT2 بروميدات السيليسيوم 

NT2 بروميدات الصوديوم 
NT2 بروميدات الغادولينيوم 

NT2 يدات الغاليومبروم 

NT2 بروميدات الفاناديوم 
NT2 بروميدات الفرميوم 

NT2 بروميدات الفسفور 

NT2 بروميدات الفضة 
NT2 بروميدات القصدير 

NT2 بروميدات الكالسيوم 

NT2 بروميدات الكاليفورنيوم 
NT2 بروميدات الكدميوم 

NT2 بروميدات الكربتون 

NT2 بروميدات الكروم 
NT2 بروميدات الكزينون 

NT2 بروميدات الكوبالت 

NT2 بروميدات الكوريوم 
NT2 بروميدات الالنتانوم 

NT2 بروميدات اللوتيسيوم 

NT2 بروميدات الليتيوم 
NT2 بروميدات المغنيزيوم 

NT2 بروميدات المنغنيز 

NT2 بروميدات الموليبدنوم 
NT2 بروميدات النبتونيوم 

NT2 بروميدات النتروجين 

NT2 بروميدات النحاس 
NT2 بروميدات النيكل 

NT2 بروميدات النيوبيوم 

NT2 بروميدات النيوديميوم 
NT2 بروميدات النيون 

NT2 بروميدات الهافنيوم 

NT2 بروميدات الهدروجين 
NT2 بروميدات الهولميوم 

NT2 بروميدات اليود 

NT2 بروميدات اليورانيوم 

NT1 حمض البروميك 

NT1 حمض الهدروبروميك 

NT1 فوق الكرومات 
NT1 هاليدات البروم 

NT2 فلوريدات البروم 

NT2 كلوريدات البروم 
RT مركبات بروم عضوية 

 مركبات البروميتيوم

1997-06-19 
BT1 مركبات األتربة النادرة 

NT1 أكاسيد البروميتيوم 

NT1 فسفات البروميتيوم 
NT1 نترات البروميتيوم 

NT1  هاليدات البروميتيوم 

NT2 بروميدات البروميتيوم 
NT2 فلوريدات البروميتيوم 

NT2 كلوريدات البروميتيوم 

NT2 يوديدات البروميتيوم 
NT1 هدروكسيدات البروميتيوم 

 مركبات البريليوم

1997-06-17 

SF غادولينيت 
BT1 مركبات المعادن القلوية الترابية 

NT1 أكاسيد البريليوم 

NT1 بوريدات البريليوم 
NT1 تلّوريدات البريليوم 

NT1 سلنيدات البريليوم 

NT1 سليكات البريليوم 
NT1 فسفات البريليوم 

NT1 فسفيدات البريليوم 

NT1 كبريتات البريليوم 
NT1 كبريتيدات البريليوم 

NT1 كربونات البريليوم 

NT1 كربيدات البريليوم 
NT1 نترات البريليوم 

NT1 نتريدات البريليوم 

NT1 هاليدات البيريليوم 
NT2 ومبروميدات البريلي 

NT2 فلوريدات البريليوم 
NT2 كلوريدات البريليوم 

NT2 يوديدات البريليوم 

NT1 هدروكسيدات البريليوم 
NT1 هدريدات البريليوم 

RT سحار بريليومي 

RT مهدئات 

 مركبات البزموت

1996-07-16 

NT1 أكاسيد البزموت 

NT1 بوريدات البزموت 
NT1 تلّوريدات البزموت 

NT1 تنغستات البزموت 

NT1 جرمانات البزموت 
NT1 سلنيدات البزموت 

NT1 فسفات البزموت 

NT1 كبريتات البزموت 
NT1 كبريتيدات البزموت 

NT1 كربونات البزموت معقدات 

NT1 نترات البزموت 
NT1 هاليدات البزموت 

NT2 برميدات البزموت 

NT2 فلوريدات البزموت 

NT2 كلوريدات البزموت 

NT2 يوديدات البزموت 

NT1 ت البزموتهدروكسيدا 
NT1 هدريدات البزموت 

NT1 يورانات البزموت 

 مركبات البالتين

1997-06-19 

BT1 مركبات العناصر االنتقالية 

NT1 أرسنيدات البالتين 
NT1 أكاسيد البالتين 

NT1 تلّوريدات البالتين 

NT1 سيليسيدات البالتين 
NT1 فسفيدات البالتين 

NT1 كبريتات البالتين 

NT1 تينكبريتيدات البال 
NT1 كربيدات البالتين 

NT1 نتريدات البالتين 

NT1 هاليدات البالتين 
NT2 بروميدات البالتين 

NT2 فلوريدات البالتين 

NT2 كلوريدات البالتين 
NT2 يوديدات البالتين 

NT1 هدروكسيدات البالتين 

NT1 هدريدات البالتين 

 مركبات البالّديوم

1997-06-19 

BT1 مركبات العناصر االنتقالية 

NT1 أرسنيدات البالّديوم 
NT1 أكاسيد البالّديوم 

NT1 بوريدات البالّديوم 

NT1 تلّوريدات البالّديوم 
NT1 سلنيدات البالّديوم 

NT1 سيليسيدات البالّديوم 

NT1 فسفيدات البالّديوم 
NT1 كبريتيدات البالّديوم 

NT1 كربيدات البالّديوم 

NT1 يومنترات البالّد 
NT1 نتريدات البالّديوم 

NT1 هاليدات البالديوم 

NT2 بروميدات البالّديوم 
NT2 فلوريدات البالّديوم 

NT2 كلوريدات البالّديوم 

NT2 يوديدات البالّديوم 
NT1 هدروكسيدات البالّديوم 

NT1 هدريدات البالّديوم 

 مركبات البلوتونيل

*BT1 مركبات البلوتونيوم 

RT معقدات البلوتونيل 

 مركبات البلوتونيوم

1996-11-13 
BT1 مركبات عبر اليورانيوم 

BT1 مرّكبات األكتينيد 

NT1 أرسنيدات البلوتونيوم 
NT1 أكاسيد البلوتونيوم 

NT2 ثنائي أكسيد البلوتونيوم 

NT1 بوريدات البلوتونيوم 
NT1 تلّوريدات البلوتونيوم 

NT1 سلنيدات البلوتونيوم 



 مركبات البوتاسيوم 663 مركبات التكنيسيوم

 

 

NT1 سليكات البلوتونيوم 

NT1 فسفات البلوتونيوم 
NT1 فسفيدات البلوتونيوم 

NT1 فوق أكسيد البلوتونيوم 

NT1 فوق كلورات البلوتونيوم 
NT1 كبريتات البلوتونيوم 

NT1 كبريتيدات البلوتونيوم 

NT1 كربونات البلوتونيوم 
NT1 كربيدات البلوتونيوم 

NT1 مركبات البلوتونيل 

NT1 نترات البلوتونيوم 
NT1 نتريدات البلوتونيوم 

NT1 هاليدات البلوتونيوم 

NT2 بروميدات البلوتونيوم 
NT2 فلوريدات البلوتونيوم 

NT2 كلوريدات البلوتونيوم 

NT2 يوديدات البلوتونيوم 
NT1 هدروكسيدات البلوتونيوم 

NT1 هدريدات البلوتونيوم 

 مركبات البوتاسيوم

1996-07-23 
UF أزرق بروسيا 

UF تاسيومفوق منغنات البو 

BT1 مركبات المعادن القلوية 
NT1 أكاسيد البوتاسيوم 

NT1 بروميدات البوتاسيوم 

NT1 بوريدات البوتاسيوم 
NT1 تلّوريدات البوتاسيوم 

NT1 تنغستات البوتاسيوم 

NT1 سلنيدات البوتاسيوم 
NT1 سليكات البوتاسيوم 

NT1 سيليسيدات البوتاسيوم 

NT1 فانادات البوتاسيوم 
NT1 فسفات البوتاسيوم 

NT1 فسفيدات البوتاسيوم 

NT1 فلوريدات البوتاسيوم 
NT1 فوق كلورات البوتاسيوم 

NT1 كبريتات البوتاسيوم 
NT1 كبريتيدات البوتاسيوم 

NT1 كربونات البوتاسيوم 

NT1 كربيدات البوتاسيوم 
NT1 كلوريدات البوتاسيوم 

NT1  ّملح روشل 

NT1 نترات البوتاسيوم 
NT1 نتريدات البوتاسيوم 

NT1 هاليدات البوتاسيوم 

NT2 بروميدات البوتاسيوم 
NT2 فلوريدات البوتاسيوم 

NT2 كلوريدات البوتاسيوم 

NT2 يوديدات البوتاسيوم 
NT1 هدروكسيدات البوتاسيوم 

NT1 هدريدات البوتاسيوم 

NT1 يوديدات البوتاسيوم 
NT1 يورانات البوتاسيوم 

 مركبات البور

1996-08-05 

NT1 أرسيندات البور 
NT1 أكاسيد البور 

NT1 بورات 

NT2 بوراكس 
NT1 بورات فلورية 

NT1 بورانات 

NT1 بوريدات 
NT2 بورايدات الزنك 

NT2 بوريدات  الروتينيوم 

NT2 بوريدات اإلربيوم 
NT2 بوريدات األلمنيوم 

NT2 بوريدات األوسميوم 

NT2 بوريدات اإليتربيوم 
NT2 بوريدات اإليتريوم 

NT2 بوريدات اإليريديوم 

NT2 بوريدات االوروبيوم 
NT2 بوريدات الباريوم 

NT2 بوريدات البراسيوديميوم 
NT2 بوريدات البريليوم 

NT2 بوريدات البزموت 

NT2 بوريدات البالّديوم 
NT2 بوريدات البلوتونيوم 

NT2 بوريدات البوتاسيوم 

NT2 بوريدات التربيوم 
NT2 بوريدات التنتاليوم 

NT2 ت التنغستينبوريدا 

NT2 بوريدات التوريوم 
NT2 بوريدات التوليوم 

NT2 بوريدات التيتانيوم 

NT2 بوريدات الجرمانيوم 
NT2 بوريدات الحديد 

NT2 بوريدات الديسبروسيوم 

NT2 بوريدات الروديوم 
NT2 بوريدات الرينيوم 

NT2 بوريدات الزركونيوم 

NT2 بوريدات الساماريوم 
NT2 بوريدات السترونسيوم 

NT2 بوريدات السكانديوم 

NT2 بوريدات السيريوم 
NT2 بوريدات السيليسيوم 

NT2 بوريدات الصوديوم 

NT2 بوريدات الغادولينيوم 
NT2 بوريدات الفاناديوم 

NT2 بوريدات القصدير 

NT2 بوريدات الكالسيوم 
NT2 بوريدات الكدميوم 

NT2 بوريدات الكروم 

NT2 بوريدات الكوبالت 
NT2 تانومبوريدات الالن 

NT2 بوريدات اللوتيسيوم 

NT2 بوريدات الليتيوم 
NT2 بوريدات المغنيزيوم 

NT2 بوريدات المنغنيز 

NT2 بوريدات الموليبدنوم 
NT2 بوريدات النبتونيوم 

NT2 بوريدات النحاس 

NT2 بوريدات النيكل 

NT2 بوريدات النيوبيوم 

NT2 بوريدات النيوديميوم 

NT2 بوريدات الهافنيوم 
NT2 ات الهولميومبوريد 

NT2 بوريدات اليورانيوم 

NT2 يوريدات اإلنديوم 
NT1 حمض البوريك 

NT1 حمض فلورو البوريك 

NT1 حموض البور 
NT1 سليكات البور 

NT1 سيليسدات البور 

NT1 فسفات البور 
NT1 فسفيدات البور 

NT1 كبريتيدات البور 
NT1 كربيدات البور 

NT1 نتريدات البور 

NT1 هاليدات البور 

NT2 بروميدات البور 

NT2 فلوريدات البور 

NT2 كلوريدات البور 
NT2 يوديات البور 

NT1 هدروكسيدات البور 

NT1 هدريدات البور 
NT1 هدريدات البور 

NT2 بوروهدرات اليورانيوم 

RT مركبات بور عضوية 

 مركبات البوريوم

2004-03-19 

UF  107مركبات العنصر 

*BT1 مرّكبات عبر األكتنيد 

 مركبات البوزيترونيوم

INIS: 1985-09-09; ETDE: 1977-05-07 

SF كيمياء البوزيتروتيوم 

RT بوزيترونيوم 

 مركبات البولونيوم

1996-07-23 

UF إضافات البولونيوم 
NT1 أكاسيد البولونيوم 

NT1 نترات البولونيوم 

NT1 هاليدات البولونيوم 
NT2 بروميدات البولونيوم 

NT2 ومفلوريدات البولوني 

NT2 كلوريدات البولونيوم 

NT2 يوديدات البولونيوم 

 مركبات البيريدينيوم

*BT1 بيريدينات 

*BT1 ُمركبات امونيوم رباعية 

 مركبات التاليوم

1997-06-19 
NT1 أكاسيد التاليوم 

NT1 تلوريدات التاليوم 

NT1 تنغستات التاليوم 
NT1 سلنيدات التاليوم 

NT1 فسفات التاليوم 

NT1 فوق كلورات التاليوم 
NT1 كبريتات التاليوم 

NT1 كبريتيدات التاليوم 

NT1 كربونات التاليوم 
NT1 كربيدات التاليوم 

NT1 نترات 

NT1 هاليدات التاليوم 
NT2 بروميدات التاليوم 

NT2 فلوريدات التاليوم 

NT2 كلوريدات التاليوم 
NT2 يوديدات التاليوم 

NT1 هدروكسيدات التاليوم 
NT1 هدريدات التاليوم 

NT1 يورانات التاليوم 

 مركبات التربيوم

1996-07-08 
BT1 مركبات األتربة النادرة 

NT1 أرسنيدات التربيوم 

NT1 أكاسيد التربيوم 
NT1 بوريدات التربيوم 

NT1 تلّوريدات التربيوم 

NT1 سلنيدات التربيوم 
NT1 سليكات التربيوم 

NT1 فسفات التربيوم 

NT1 فسفيدات التربيوم 
NT1 فوق كلورات التربيوم 

NT1 كبريتات التربيوم 

NT1 كبريتيدات التربيوم 
NT1 كربونات التربيوم 

NT1 كربيدات التربيوم 

NT1 نترات التربيوم 
NT1 نتريدات التربيوم 

NT1 هاليدات التربيوم 

NT2 بروميدات التربيوم 
NT2 فلوريدات التربيوم 

NT2 كلوريدات التربيوم 

NT2 يوديدات التربيوم 
NT1 هدروكسيدات التربيوم 

NT1 هدريدات التربيوم 

 مركبات التريتيوم

1996-06-19 

UF مركبات تريتيومية 

BT1 مركبات الهدروجين 
NT1 أكاسيد التريتيوم 

NT1 ثالثيات 

NT2 ثالثي الدوتوريوم 
NT2 ثالثي الليتيوم 

NT2 ثالثي الهدروجين 

NT2 ثالثي الهليوم 
RT  موسومةمركبات 

RT منشآت استخالص التريتيوم 

 مركبات التكنيسيوم

BT1 مركبات العناصر االنتقالية 

BT1 مركبات معدنية حرارية 

NT1 أكاسيد التكنيسيوم 

NT1 تكنيسات 
NT1 تلّوريدات التكنيسيوم 

NT1 سلنيدات التكنيسيوم 

NT1 فسفات التكنيسيوم 
NT1 فوق التغنِسيوتات 

NT1 كبريتيدات التكنيسيوم 

NT1 كربيدات التكنيسيوم 
NT1 هاليدات التكنيسيوم 

NT2 بروميدات التكنيسيوم 



 مركبات التلّوريوم 664 مركبات التوليوم

 

 

NT2 فلوريدات التكنيسيوم 

NT2 كلوريدات التكنيسيوم 
NT2 يوديدات التكنيسيوم 

NT1 هدريدات التكنيسيوم 

 مركبات التلّوريوم

1997-06-19 
NT1 أرسنيدات التلّوريوم 

NT1 أكاسيد التلّوريوم 

NT1 اتأوكسيتيللوريد 
NT1 تلوريدات 

NT2 تلوريدات األنتيموان 

NT2 تلوريدات االوروبيوم 
NT2 تلوريدات التاليوم 

NT2 تلوريدات الجرمانيوم 

NT2 تلوريدات الزركونيوم 
NT2 تلوريدات السيليسيوم 

NT2 تلوريدات القصدير 

NT2 تلّورات الفاناديوم 

NT2 تلّوريدات 

NT2 تلّوريدات  السيزيوم 

NT2 تلّوريدات اإلربيوم 
NT2 تلّوريدات األلمنيوم 

NT2 تلّوريدات األمريسيوم 

NT2 تلّوريدات اإلنديوم 
NT2 تلّوريدات اإليتربيوم 

NT2 تلّوريدات اإليتريوم 

NT2 تلّوريدات اإليريديوم 
NT2 تلّوريدات البريليوم 

NT2 تلّوريدات البزموت 

NT2 تلّوريدات البالتين 
NT2 تلّوريدات البالّديوم 

NT2 تلّوريدات البلوتونيوم 

NT2 تلّوريدات البوتاسيوم 
NT2 تلّوريدات التربيوم 

NT2 تلّوريدات التكنيسيوم 

NT2 تلّوريدات التنتاليوم 
NT2 تلّوريدات التنغستين 

NT2 تلّوريدات التوريوم 
NT2 تلّوريدات التوليوم 

NT2 تلّوريدات التيتانيوم 

NT2 حديدتلّوريدات ال 
NT2 تلّوريدات الديسبروسيوم 

NT2 تلّوريدات الذهب 

NT2 تلّوريدات الرصاص 
NT2 تلّوريدات الروبيديوم 

NT2 تلّوريدات الروتينيوم 

NT2 تلّوريدات الروديوم 
NT2 تلّوريدات الرينيوم 

NT2 تلّوريدات الزئبق 

NT2 تلّوريدات الزرنيخ 
NT2 تلّوريدات الزنك 

NT2 تلّوريدات الساماريوم 

NT2 تلّوريدات السلينيوم 
NT2 تلّوريدات السيريوم 

NT2 تلّوريدات الصوديوم 

NT2 تلّوريدات الغادولينيوم 
NT2 تلّوريدات الغاليوم 

NT2 تلّوريدات الفضة 

NT2 تلّوريدات الكاليفورنيوم 
NT2 تلّوريدات الكدميوم 

NT2 تلّوريدات الكروم 

NT2 تلّوريدات الكوبالت 
NT2 تلّوريدات الكوريوم 

NT2 تلّوريدات الالنتانوم 

NT2 تلّوريدات الليتيوم 
NT2 تلّوريدات المغنيزيوم 

NT2 تلّوريدات الموليبدنوم 

NT2 تلّوريدات النبتونيوم 

NT2 تلّوريدات النحاس 

NT2 تلّوريدات النيكل 

NT2 تلّوريدات النيوبيوم 
NT2 تلّوريدات النيوديميوم 

NT2 تلّوريدات الهافنيوم 

NT2 تلّوريدات الهولميوم 
NT2 تلّوريدات اليورانيوم 

NT2 تلّوريدات بركيليوم 

NT2 نلّوريدات المنغنيز 
NT1 تلّورات 

NT1 حمض التلّوريك 

NT1 كبريتيدات التلّوريوم 
NT1 نترات التلّوريوم 

NT1 هاليدات التلّوريوم 

NT2 بروميدات التلّوريوم 
NT2  ّوريومفلوريدات التل 

NT2 كلوريدات التلّوريوم 

NT2 يوديدات التلّوريوم 
NT1 هدروكسيدات التلّوريوم 

NT1 هدريدات التلّوريوم 

 مركبات التنتاليوم

1997-06-19 
BT1 مركبات العناصر االنتقالية 

BT1 مركبات معدنية حرارية 

NT1 أكاسيد التنتاليوم 
NT1 بوريدات التنتاليوم 

NT1 تلّوريدات التنتاليوم 

NT1 تنتاالت 

NT1 تنغستات التنتاليوم 

NT1 زرنيخدات التنتاليوم 

NT1 سلنيدات التنتاليوم 
NT1 سليكات التنتاليوم 

NT1 سيليسيدات التنتاليوم 

NT1 فسفات التنتاليوم 
NT1 فسفيدات التنتاليوم 

NT1 كبريتات التنتاليوم 

NT1 كبريتيدات التنتاليوم 
NT1 كربيدات التنتاليوم 

NT1 نتريدات التنتاليوم 

NT1 هاليدات التنتاليوم 
NT2 بروميدات التنتاليوم 

NT2 فلوريدات التنتاليوم 

NT2 كلوريدات التنتاليوم 
NT2 يوديدات التنتاليوم 

NT1 هدروكسيدات التنتاليوم 

NT1 هدريدات التنتاليوم 

 مركبات التنغستين

1997-06-19 

BT1 مركبات العناصر االنتقالية 
BT1 عدنية حراريةمركبات م 

NT1 أكاسيد التنغستين 

NT2 برونزالصوديوم والتنغستين 
NT1 بوريدات التنغستين 

NT1 تلّوريدات التنغستين 

NT1 تنغستات 
NT2 تنغسات السترونسيوم 

NT2 تنغستات  السيزيوم 

NT2 تنغستات اإلربيوم 
NT2 تنغستات األلمنيوم 

NT2 تنغستات اإلنديوم 

NT2 تنغستات اإليتربيوم 

NT2 تنغستات اإليتريوم 

NT2 تنغستات الباريوم 

NT2 تنغستات البراسيوديميوم 
NT2 تنغستات البزموت 

NT2 تنغستات البوتاسيوم 

NT2 تنغستات التاليوم 
NT2 تنغستات التنتاليوم 

NT2 تنغستات التوريوم 

NT2 تنغستات التيتانيوم 
NT2 تنغستات الحديد 

NT2 تنغستات الديسبروسيوم 

NT2 رصاصتنغستات ال 
NT2 تنغستات الروبيديوم 

NT2 تنغستات الزركونيوم 

NT2 تنغستات الزنك 
NT2 تنغستات الساماريوم 

NT2 تنغستات السكانديوم 

NT2 تنغستات السيريوم 
NT2 تنغستات الصوديوم 

NT2 تنغستات الغادولينيوم 

NT2 تنغستات الفاناديوم 
NT2 تنغستات الفضة 

NT2 تنغستات القصدير 
NT2 تنغستات الكالسيوم 

NT2 تنغستات الكدميوم 

NT2 تنغستات الكوبالت 
NT2 تنغستات الالنتانوم 

NT2 تنغستات اللوتيسيوم 

NT2 تنغستات الليتيوم 
NT2 تنغستات المنغنيز 

NT2 تنغستات النحاس 

NT2 تنغستات النيكل 
NT2 تنغستات النيوديميوم 

NT2 تنغستات الهافنيوم 

NT2 تنغستات اليورانيل 
NT2 تنغستات اليورانيوم 

NT2 تنغستاتات األمونيوم 

NT1 تنغستو الفسفات 
NT1 حمض تنغستو الفسفوريك 

NT1 سلنيدات التنغستين 

NT1 سليكات التنغستين 
NT1 فسفيدات التنغستين 

NT1 كبريتيدات التنغستين 

NT1 كربيدات التنغستين 
NT1 نتريدات التنغستين 

NT1 هاليدات التنغستن 

NT2 ت التنغستينبروميدا 
NT2 فلوريدات التنغستين 

NT2 كلوريدات التنغستين 

NT2 يوديدات التنغستين 
NT1 هدروكسيدات التنغستين 

NT1 هدريدات التنغستين 

 مركبات التوريوم

1996-11-13 
BT1 مرّكبات األكتينيد 

NT1 أرسنيدات التوريوم 

NT1 أكاسيد التوريوم 
NT2 توروتراست 

NT1 بوريدات التوريوم 

NT1 تلّوريدات التوريوم 
NT1 تنغستات التوريوم 

NT1 سلسيدات التوريوم 

NT1 سلنيدات التوريوم 
NT1 سليكات التوريوم 

NT1 فسفات التوريوم 
NT1 فسفيدات التوريوم 

NT1 فوق كلورات التوريوم 

NT1 كبريتات التوريوم 
NT1 كبريتيدات التوريوم 

NT1 كربونات التوريوم 

NT1 كربيدات التوريوم 
NT1 نترات التوريوم 

NT1 نتريدات التوريوم 

NT1 هاليدات التوريوم 
NT2 بروميدات التوريوم 

NT2 فلوريدات التوريوم 

NT2 كلوريدات التوريوم 
NT2 يوديدات التوريوم 

NT1 هدروكسيدات التوريوم 

NT1 هدريدات التوريوم 

 مركبات التوليوم

1997-06-19 

BT1 مركبات األتربة النادرة 

NT1 أرسنيدات التوليوم 
NT1 أكاسيد التوليوم 

NT1 بوريدات التوليوم 

NT1 تلّوريدات التوليوم 
NT1 سلنيدات التوليوم 

NT1 سليسيدات التوليوم 

NT1 سليكات التوليوم 
NT1 فسفات التوليوم 

NT1 فسفيدات التوليوم 

NT1 فوق كلورات التوليوم 
NT1 كبريتات التوليوم 

NT1 كبريتيدات التوليوم 

NT1 كربيدات التوليوم 
NT1 نترات التوليوم 

NT1 نتريدات التوليوم 

NT1 هاليدات التوليوم 
NT2 بروميدات التوليوم 

NT2 فلوريدات التوليوم 
NT2 كلوريدات التوليوم 

NT2 يويدات التوليوم 

NT1 هدروكسيدات التوليوم 
NT1 هدريدات التوليوم 



 مركبات التيتانيوم 665 مركبات الروبيديوم

 

 

 مركبات التيتانيوم

1997-06-19 
BT1 مركبات العناصر االنتقالية 

NT1 أرسنيدات التيتانيوم 

NT1 أكاسيد التيتانيوم 
NT1 بوريدات التيتانيوم 

NT1 تلّوريدات التيتانيوم 

NT1 تنغستات التيتانيوم 
NT1 تيتانات 

NT2 تيتانات السترونسيوم 

NT2 تيتانات الكدميوم 
NT2 تيتانات الليتيوم 

NT2 تيتانات زيركونات الرصاص 

NT2 انيوم زركونين النثانيوم رصاصتيت 
NT1 تيتانيتات 

NT1 سلنيدات التيتانيوم 

NT1 سليكات التيتانيوم 
NT1 سيليسيدات التيتانيوم 

NT1 فسفات التيتانيوم 

NT1 فسفيدات التيتانيوم 
NT1 كبريتات التيتانيوم 

NT1 كبريتيدات التيتانيوم 

NT1 كربيدات التيتانيوم 
NT1 نترات التيتانيوم 

NT1 نتريدات التيتانيوم 

NT1 هاليدات التيتانيوم 
NT2 بروميدات التيتانيوم 

NT2 فلوريدات التيتانيوم 

NT2 كلوريدات التيتانيوم 
NT2 يوديدات التيتانيوم 

NT1 هدروكسيدات التيتانيوم 

NT1 هدريدات التيتانيوم 

 مركبات الجرمانيوم

1997-06-17 

NT1 أرسنيدات الجرمانيوم 
NT1 نيومأكاسيد الجرما 

NT1 بوريدات الجرمانيوم 

NT1 تلوريدات الجرمانيوم 
NT1 جرمانات 

NT2 جرمانات البزموت 

NT1 جرمانيدات 
NT1 سلنيدات الجرمانيوم 

NT1 سليسيدات الجرمانيوم 

NT1 سليكات الجرمانيوم 
NT1 فسفات الجرمانيوم 

NT1 فسفيدات الجرمانيوم 

NT1 كبريتيدات الجرمانيوم 
NT1 ومكربيدات الجرماني 

NT1 نتريدات الجرمانيوم 

NT1 هاليدات الجرمانيوم 
NT2 بروميدات الجرمانيوم 

NT2 فلوريدات الجرمانيوم 

NT2 كلوريدات الجرمانيوم 
NT2 يوديدات الجرمانيوم 

NT1 هدروكسيدات الجرمانيوم 

NT1 هدريدات الجرمانيوم 

 مركبات الحديد

UF مركبات الحديدي 

UF مركبات حديدية 

SF غادولينيت 
BT1 مركبات العناصر االنتقالية 

NT1 أرسنيدات الحديد 
NT1 أكاسيد الحديد 

NT1 بوريدات الحديد 

NT1 تلّوريدات الحديد 
NT1 تنغستات الحديد 

NT1 حديدات 

NT1 سلنيدات الحديد 
NT1 سليكات الحديد 

NT1 سيليسيدات الحديد 

NT1 فّريتات 
NT1 فسفات الحديد 

NT1 فسفيدات الحديد 

NT1 ات الحديدفوق كلور 
NT1 كبريتات الحديد 

NT1 كبريتيدات الحديد 

NT1 كربونات الحديد 

NT1 كربيدات الحديد 

NT2 كربيد الحديد 
NT2 نيكل قاسي 

NT1 نترات الحديد 

NT1 نتريدات الحديد 
NT1 هاليدات الحديد 

NT2 بروميدات الحديد 

NT2 فلوريدات الحديد 
NT2 كلوريدات الحديد 

NT1 هدروكسيدات الحديد 

NT1 هدريدات الحديد 

 مركبات الحديدي

USE مركبات الحديد 

 مركبات الدارمْستاديوم

2004-03-19 

UF  110مركبات العنصر 
*BT1 مرّكبات عبر األكتنيد 

 مركبات الدوبنيوم

2004-03-19 
UF  105مركبات العنصر 

*BT1 مرّكبات عبر األكتنيد 

 مركبات الدوتوريوم

1996-06-19 
UF مركبات الدوتوريوم 

BT1 مركبات الهدروجين 

NT1 ثالثي الدوتوريوم 
NT1 دوتيريدات 

NT2 دوتريدات الليتيوم 

NT2 دوتريدات الهدروجين 
NT1 ماء ثقيل 

 مركبات الدوتوريوم

1996-06-19 

USE أكاسيد التريتيوم 
USE مركبات الدوتوريوم 

 مركبات الديتوريوم

1996-06-19 
USE ماء ثقيل 

 مركبات الديسبروسيوم

1997-06-17 

BT1 مركبات األتربة النادرة 
NT1 أكاسيد الديسبروسيوم 

NT1 بوريدات الديسبروسيوم 

NT1 تلّوريدات الديسبروسيوم 
NT1 تنغستات الديسبروسيوم 

NT1 سلنيدات الديسبروسيوم 

NT1 سليكات الديسبروسيوم 
NT1 سيليسيدات الديسبروسيوم 

NT1 فسفات الديسبروسيوم 

NT1 فسفيدات الديسبروسيوم 
NT1 فوق كلورات الديسبروسيوم 

NT1 كبريتات الديسبروسيوم 

NT1 كبريتيدات الديسبروسيوم 
NT1 كربيدات الديسبروسيوم 

NT1 نترات الديسبروسيوم 

NT1 نتريدات الديسبروسيوم 
NT1 هاليدات الديسبروسيوم 

NT2 بروميدات الديسبروسيوم 

NT2 فلوريدات الديسبروسيوم 
NT2 كلوريدات الديسبروسيوم 

NT2 يوديات الديسبروسيوم 
NT1 هدروكسيدات الديسبروسيوم 

NT1 هدريدات الديسبروسيوم 

 مركبات الذهب

1997-06-17 
UF بوراتات 

BT1 مركبات العناصر االنتقالية 

NT1 أكاسيد الذهب 
NT1 تلّوريدات الذهب 

NT1 سيليسيدات الذهب 

NT1 هاليدات الذهب 
NT2 ببروميدات الذه 

NT2 فلوريدات الذهب 

NT2 كلوريدات الذهب 
NT2 يوديدات الذهب 

NT1 هدريدات الذهب 

 مركبات الرادون

1996-01-24 
BT1 مركبات األتربة النادرة 

NT1 أكاسيد الرادون 

NT1 هاليدات الرادون 
NT2 فلوريدات الرادون 

 مركبات الراديوم

1997-06-19 

UF إضافات الراديوم 
BT1 مركبات المعادن القلوية الترابية 

NT1 أكاسيد الراديوم 

NT1 سليكات الراديوم 
NT1 كبريتات الراديوم 

NT1 كربونات الراديوم 

NT1 نترات الراديوم 
NT1 نتريدات الراديوم 

NT1 هاليدات الراديوم 

NT2 بروميدات الراديوم 
NT2 فلوريدات الراديوم 

NT2 كلوريدات الراديوم 

 ديوممركبات الرذرفور

2004-03-15 

UF  104مركبات العنصر 

*BT1 مرّكبات عبر األكتنيد 
NT1 هاليدات الرذرفورديوم 

NT2 كلوريدات الرذرفورديوم 

 مركبات الرصاص

1997-06-17 
NT1 أكاسيد الرصاص 

NT1 تلّوريدات الرصاص 

NT1 تنغستات الرصاص 

NT1 تيتانات زيركونات الرصاص 

NT1 تيتانيوم زركونين النثانيوم رصاص 

NT1 رباعي إيتل الرصاص 
NT1 رصاصات 

NT1 سلنيدات الرصاص 

NT1 سليكات الرصاص 
NT1 فسفات الرصاص 

NT1 فوق كلورات الرصاص 

NT1 كبريتات الرصاص 
NT1 كبريتيدات الرصاص 

NT1 كربونات الرصاص 

NT1 كربيدات الرصاص 
NT1 نترات الرصاص 

NT1 نتريدات الرصاص 

NT1 هاليدات الرصاص 
NT2 بروميدات الرصاص 

NT2 فلوريدات الرصاص 

NT2 كلوريدات الرصاص 

NT2 يوديدات الرصاص 

NT1 هدروكسيدات الرصاص 
NT1 هدريدات الرصاص 

 مركبات الروبيديوم

1997-06-19 

BT1 مركبات المعادن القلوية 
NT1 أكاسيد الروبيديوم 

NT1 تلّوريدات الروبيديوم 

NT1 تنغستات الروبيديوم 
NT1 سلنيدات الروبيديوم 

NT1 سليكات الروبيديوم 

NT1 سيليسيدات الروبيديوم 
NT1 فسفات الروبيديوم 

NT1 فوق كلورات الروبيديوم 

NT1 كبريتات الروبيديوم 

NT1 كبريتيدات الروبيديوم 

NT1 كربونات الروبيديوم 

NT1 كربيدات الروبيديوم 
NT1 نترات الروبيديوم 

NT1 اليدات الروبيديومه 

NT2 بروميدات الروبيديوم 
NT2 فلوريدات الروبيديوم 

NT2 كلوريدات الروبيديوم 

NT2 يوديدات الروبيديوم 
NT1 هدروكسيدات الروبيديوم 

NT1 هدريدات الروبيديوم 



 مركبات الروتينيوم 666 مركبات الساماريوم

 

 

NT1 يورانات الروبيديوم 

 مركبات الروتينيوم

1997-06-19 
BT1 مركبات العناصر االنتقالية 

BT1 مركبات معدنية حرارية 

NT1 أرسنيدات الروتينيوم 
NT1 أكاسيد الروتينيوم 

NT1 بوريدات  الروتينيوم 

NT1 تلّوريدات الروتينيوم 
NT1 سلنيدات الروتينيوم 

NT1 سيليسيدات الروتينيوم 

NT1 فسفيدات الروتينيوم 
NT1 كبريتات الروتينيوم 

NT1 كبريتيدات الروتينيوم 

NT1 كربيدات الروتينيوم 
NT1 نترات الروتينيوم 

NT1 نتروزيالت الروتينيوم 

NT1 نتريدات الروتينيوم 

NT1 هاليدات الروتينيوم 

NT2 بروميدات الروتينيوم 

NT2 فلوريدات الروتينيوم 
NT2 كلوريدات الروتينيوم 

NT1 هدروكسيدات الروتينيوم 

NT1 هدريدات الروتينيوم 

 مركبات الروديوم

1997-06-19 

BT1 مركبات العناصر االنتقالية 
BT1 مركبات معدنية حرارية 

NT1 أكاسيد الروديوم 

NT1 بوريدات الروديوم 
NT1 تلّوريدات الروديوم 

NT1 زرنيخدات الروديوم 

NT1 سلنيدات الروديوم 
NT1 سيليسيدات الروديوم 

NT1 فسفات الروديوم 

NT1 كبريتيدات الروديوم 
NT1 كربيدات الروديوم 

NT1 نترات الروديوم 

NT1 نتريدات الروديوم 
NT1 هاليدات الروديوم 

NT2 بروميدات الروديوم 

NT2 فلوريدات الروديوم 
NT2 كلوريدات الروديوم 

NT1 هدروكسيدات الروديوم 

NT1 هدريدات الروديوم 

 مركبات الرونتغينيوم

2006-01-11 

UF  111مركبات العنصر 

*BT1 مرّكبات عبر األكتنيد 

 ينيوممركبات الر

1997-06-19 

BT1 مركبات العناصر االنتقالية 
BT1 مركبات معدنية حرارية 

NT1 أكاسيد الرينيوم 

NT1 بّرهيناتات 
NT1 بوريدات الرينيوم 

NT1 تلّوريدات الرينيوم 

NT1 رينيات 
NT1 سلنيدات الرينيوم 

NT1 سيليسيدات الرينيوم 

NT1 كبريتات الرينيوم 
NT1 كبريتيدات الرينيوم 

NT1 كربونات الرينيوم 

NT1 كربيدات الرينيوم 
NT1 نتريدات الرينيوم 

NT1 هاليدات الرينيوم 

NT2 بروميدات الرينيوم 
NT2 فلوريدات الرينيوم 

NT2 كلوريدات الرينيوم 

NT2 يوديدات الرينيوم 
NT1 هدروكسيدات الرينيوم 

NT1 هدريدات الرينيوم 

 مركبات الزئبق

1997-06-17 
NT1 أكاسيد الزئبق 

NT1 تلّوريدات الزئبق 

NT1 سلنيدات الزئبق 

NT1 فوق كلورات الزئبق 
NT1 كبريتات الزئبق 

NT1 كبريتيدات الزئبق 

NT1 كربيدات الزئبق 
NT1 نترات الزئبق 

NT1 هاليدات الزئبق 

NT2 بروميدات الزئبق 
NT2 فلوريدات الزئبق 

NT2 كلوريدات الزئبق 

NT2 يوديدات الزئبق 
NT1 هدريدات الزئبق 

RT مركبات زئبق عضوية 

 مركبات الزركونيوم

1996-07-08 
BT1 مركبات العناصر االنتقالية 

NT1 أرسنيدات الزركونيوم 

NT1 أكاسيد الزركونيوم 

NT1 بوريدات الزركونيوم 

NT1 تلوريدات الزركونيوم 

NT1 تنغستات الزركونيوم 
NT1 زركونات 

NT2 تيتانات زيركونات الرصاص 

NT2 تيتانيوم زركونين النثانيوم رصاص 
NT1 سلنيدات الزركونيوم 

NT1 سليكات الزركونيوم 

NT1 سيليسيدات الزركونيوم 
NT1 فسفات الزركونيوم 

NT1 فسفيدات الزركونيوم 

NT1 فوق كلورات الزركونيوم 
NT1 كبريتات الزركونيوم 

NT1 كبريتيدات الزركونيوم 

NT1 كربونات الزركونيوم 
NT1 لزركونيومكربيدات ا 

NT1 نترات الزركونيوم 

NT1 نتريدات الزركونيوم 
NT1 هاليدات الزركونيوم 

NT2 بروميدات الزركونيوم 
NT2 فلوريدات الزركونيوم 

NT2 كلوريدات الزركونيوم 

NT2 يوديدات الزركونيوم 
NT1 هدروكسيدات الزركونيوم 

NT1 هدريدات الزركونيوم 

 مركبات الزرنيخ

1996-06-26 
UF حمض الكاكوديليك 

UF مركبات األرسونيوم 

NT1 أكاسيد الزرنيخ 
NT1 تلّوريدات الزرنيخ 

NT1 تورين 

NT1 زرنيخانات 

NT1 زرنيخدات 

NT2 أرستيدات الفضة 

NT2 أرسنيد الزنك 
NT2 أرسنيد المغنزيوم 

NT2 أرسنيدات  الكدميوم 

NT2 أرسنيدات األلمنيوم 
NT2 أرسنيدات األمريسيوم 

NT2 أرسنيدات اإلنديوم 

NT2 أرسنيدات اإليتريوم 
NT2 أرسنيدات البالتين 

NT2 أرسنيدات البالّديوم 

NT2 أرسنيدات البلوتونيوم 
NT2 أرسنيدات التربيوم 

NT2 أرسنيدات التلّوريوم 

NT2 أرسنيدات التوريوم 
NT2 أرسنيدات التوليوم 

NT2 أرسنيدات التيتانيوم 

NT2 أرسنيدات الجرمانيوم 
NT2 أرسنيدات الحديد 

NT2 أرسنيدات الروتينيوم 

NT2 أرسنيدات الزركونيوم 
NT2 أرسنيدات الساماريوم 

NT2 أرسنيدات السيريوم 
NT2 أرسنيدات السيليسيوم 

NT2 أرسنيدات الغادولينيوم 

NT2 أرسنيدات الغاليوم 
NT2 أرسنيدات الفاناديوم 

NT2 أرسنيدات القصدير 

NT2 أرسنيدات الكاليفورنيوم 
NT2 أرسنيدات الكوبالت 

NT2 أرسنيدات الكوريوم 

NT2 أرسنيدات الليتيوم 
NT2 أرسنيدات المنغنيز 

NT2 أرسنيدات الموليبدنوم 

NT2 أرسنيدات النبتونيوم 
NT2 أرسنيدات النحاس 

NT2 أرسنيدات النيكل 

NT2 أرسنيدات النيوبيوم 
NT2 أرسنيدات اليورانيوم 

NT2 أرسيندات البور 

NT2 أرسيندات الهافنيوم 
NT2 أرسينيدات االوروبيوم 

NT2 أرسينيدات البركيليوم 

NT2 زرنيخات البراسيوديميوم 
NT2 زرنيخدات التنتاليوم 

NT2 زرنيخدات الروديوم 

NT1 سلنيدات الزرنيخ 
NT1 كبريتيدات الزرنيخ 

NT1 هاليدات الزرنيخ 

NT2 بروميدات الزرنيخ 
NT2 فلوريدات الزرنيخ 

NT2 ات الزرنيخكلوريد 

NT2 يوديدات الزرنيخ 
NT1 هدريدات الزرنيخ 

RT مركبات زرنيخية عضوية 

 مركبات الزنك

1997-06-19 
NT1 أرسنيد الزنك 

NT1 أكاسيد الزنك 

NT1 بورايدات الزنك 
NT1 تلّوريدات الزنك 

NT1 تنغستات الزنك 

NT1 زنكات 
NT1 سلنبدات الزنك 

NT1 سليسيدات الزنك 
NT1 سليكات الزنك 

NT1 فسفات الزنك 

NT1 فسفيدات الزنك 
NT1 فوق كلورات الزنك 

NT1 كبريتات الزنك 

NT1 كربونات الزنك 
NT1 كربيدات الزنك 

NT1 كيريتيدات الزنك 

NT1 نترات الزنك 
NT1 نتريدات الزنك 

NT1 هاليدات الزنك 

NT2 بروميدات الزنك 
NT2 فلوريدات الزنك 

NT2 كلوريدات الزنك 

NT2 يوديدات الزنك 
NT1 هدروكسيدات الزنك 

NT1 هدريدات الزنك 

 مركبات الساماريوم

1997-06-19 
BT1 مركبات األتربة النادرة 

NT1 أرسنيدات الساماريوم 

NT1 أكاسيد الساماريوم 
NT1 بوريدات الساماريوم 

NT1 تلّوريدات الساماريوم 

NT1 تنغستات الساماريوم 
NT1 سلنيدات الساماريوم 

NT1 سليسيدات الساماريوم 

NT1 سليكات الساماريوم 
NT1 فسفات الساماريوم 

NT1 فسفيدات الساماريوم 

NT1 فوق كلورات الساماريوم 
NT1 كبريتات الساماريوم 

NT1 كبريتيدات الساماريوم 

NT1 كربونات الساماريوم 
NT1 كربيدات الساماريوم 

NT1 نترات الساماريوم 
NT1 نتريدات الساماريوم 

NT1 هاليدات الساماريوم 

NT2 بروميدات الساماريوم 
NT2 فلوريدات الساماريوم 
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NT2 كلوريدات الساماريوم 

NT2 يوديدات الساماريوم 
NT1 هدروكسيدات الساماريوم 

NT1 هدريدات الساماريوم 

 مركبات السترونسيوم

1996-07-23 
BT1 مركبات المعادن القلوية الترابية 

NT1 أكاسيد السترونسيوم 

NT1 بوريدات السترونسيوم 
NT1 تنغسات السترونسيوم 

NT1 تيتانات السترونسيوم 

NT1 سليكات السترونسيوم 
NT1 فسفات السترونسيوم 

NT1 فوق كلورات السترونسيوم 

NT1 كبريتات السترونسيوم 
NT1 كبريتيدات السترونسيوم 

NT1 كربونات السترونسيوم 

NT1 كربيدات السترونسيوم 

NT1 نترات السترونسيوم 

NT1 هاليدات السترونسيوم 

NT2 بروميدات السترونسيوم 
NT2 فلوريدات السترونسيوم 

NT2 كلوريدات السترونسيوم 

NT2 يوديدات السترونسيوم 
NT1 هدروكسيدات السترونسيوم 

NT1 هدريدات السترونسيوم 

NT1 يورانات السترونسيوم 

 مركبات السكانديوم

1997-06-19 

BT1 مركبات العناصر االنتقالية 
NT1 أكاسيد السكانديوم 

NT1 بوريدات السكانديوم 

NT1 تنغستات السكانديوم 
NT1 سلنيدات السكانديوم 

NT1 سليكات السكانديوم 

NT1 سيليسيدات السكانديوم 
NT1 فسفات السكانديوم 

NT1 فسفيدات السكانديوم 

NT1 فلوريدات السكانديوم 
NT1 فوق كلورات السكانديوم 

NT1 كبريتات السكانديوم 

NT1 كربونات السكانديوم 
NT1 كربيدات السكانديوم 

NT1 نترات السكانديوم 

NT1 نتريدات السكانديوم 
NT1 هاليدات السكانديوم 

NT2 بروميدات السكانديوم 

NT2 فلوريدات السكانديوم 
NT2 كلوريدات السكانديوم 

NT2 يوديدات السكانديوم 

NT1 هدروكسيدات السكانديوم 

NT1 هدريدات السكانديوم 

 مركبات السلفوريل

1994-09-29 

BT1 مركبات الكبريت 
RT حمض الكبريتيك 

 مركبات السلينيوم

1996-07-08 
NT1 أكاسيد السلينيوم 

NT1 أكسي سلنيدات 

NT1 تلّوريدات السلينيوم 
NT1 رباعي متيل رباعي سلنافول التالين 

NT1 سلينات 

NT1 سلينيدات 
NT2 سلنبدات الزنك 

NT2 سلنيدات  السيزيوم 

NT2 سلنيدات اإلربيوم 
NT2 سلنيدات األلمنيوم 

NT2 ِسِلنيدات األمريسيوم 

NT2 سلنيدات األنتيموان 
NT2 سلنيدات اإلنديوم 

NT2 سلنيدات اإليتربيوم 

NT2 سلنيدات اإليتريوم 
NT2 سلنيدات البراسيوديميوم 

NT2 سلنيدات البركيليوم 

NT2 سلنيدات البريليوم 

NT2 سلنيدات البزموت 

NT2 سلنيدات البالّديوم 
NT2 سلنيدات البلوتونيوم 

NT2 سلنيدات البوتاسيوم 

NT2 سلنيدات التاليوم 
NT2 سلنيدات التربيوم 

NT2 سلنيدات التكنيسيوم 

NT2 سلنيدات التنتاليوم 
NT2 سلنيدات التنغستين 

NT2 سلنيدات التوريوم 

NT2 لتوليومسلنيدات ا 
NT2 سلنيدات التيتانيوم 

NT2 سلنيدات الجرمانيوم 

NT2 سلنيدات الحديد 
NT2 سلنيدات الديسبروسيوم 

NT2 سلنيدات الرصاص 

NT2 سلنيدات الروبيديوم 
NT2 سلنيدات الروتينيوم 

NT2 سلنيدات الروديوم 

NT2 سلنيدات الرينيوم 
NT2 سلنيدات الزئبق 

NT2 سلنيدات الزركونيوم 

NT2 سلنيدات الزرنيخ 
NT2 سلنيدات الساماريوم 

NT2 سلنيدات السكانديوم 

NT2 سلنيدات السيريوم 
NT2 سلنيدات الصوديوم 

NT2 سلنيدات الغادولينيوم 

NT2 سلنيدات الغاليوم 
NT2 سلنيدات الفاناديوم 

NT2 سلنيدات الفضة 

NT2 سلنيدات القصدير 
NT2 سلنيدات الكاليفورنيوم 

NT2 مسلنيدات الكدميو 

NT2 سلنيدات الكروم 

NT2 سلنيدات الكوبالت 

NT2 سلنيدات الكوريوم 

NT2 سلنيدات الالنتانوم 
NT2 سلنيدات اللوتيسيوم 

NT2 سلنيدات الليتيوم 

NT2 سلنيدات المنغنيز 
NT2 سلنيدات الموليبدنوم 

NT2 سلنيدات النبتونيوم 

NT2 سلنيدات النحاس 
NT2 سلنيدات النيكل 

NT2 سلنيدات النيوبيوم 

NT2 سلنيدات الهافنيوم 
NT2 سلنيدات الهولميوم 

NT2 سلنيدات اليورانيوم 
NT2 سلينيدات االوروبيوم 

NT1 سيلينيات 

NT1 كبريتيدات السلينيوم 

NT1 كربيدات السلينيوم 

NT1 هاليدات السلينيوم 

NT2 بروميدات السلينيوم 
NT2 فلوريدات السلينيوم 

NT2 كلوريدات السلينيوم 

NT2 يوديدات السلينيوم 
NT1 هدريدات السلينيوم 

 مركبات السيبورجيوم

2004-03-19 

UF  106مركبات العنصر 
*BT1 مرّكبات عبر األكتنيد 

 مركبات السيريوم

BT1 مركبات األتربة النادرة 

NT1 أرسنيدات السيريوم 
NT1 أكاسيد السيريوم 

NT1 بوريدات السيريوم 

NT1 تلّوريدات السيريوم 
NT1 تنغستات السيريوم 

NT1 سلنيدات السيريوم 

NT1 سليكات السيريوم 
NT1 سيليسيدات السيريوم 

NT1 فسفات السيريوم 
NT1 فسفيدات السيريوم 

NT1 فوق كلورات السيريوم 

NT1 كباريت السيريوم 
NT1 كبريتيدات السيريوم 

NT1 كربونات السيريوم 

NT1 كربيدات السيريوم 
NT1 نترات السيريوم 

NT1 نتريدات السيريوم 

NT1 هاليدات السيريوم 
NT2 بروميدات السيريوم 

NT2 فلوريدات السيريوم 

NT2 كلوريدات السيريوم 
NT2 يوديدات السيريوم 

NT1 هدروكسيدات السيريوم 

NT1 هدريدات السيريوم 

 مركبات السيزيوم

1996-06-26 

BT1 مركبات المعادن القلوية 

NT1 أكاسيد  السيزيوم 
NT1 تلّوريدات  السيزيوم 

NT1 تنغستات  السيزيوم 

NT1 سلنيدات  السيزيوم 

NT1 سليكات  السيزيوم 

NT1 سيليسيدات  السيزيوم 

NT1 فسفات  السيزيوم 
NT1 فوق كلورات  السيزيوم 

NT1 كبريتات  السيزيوم 

NT1 كبريتيدات  السيزيوم 
NT1 كربونات السيزيوم 

NT1 كربيدات السيزيوم 

NT1 نترات السيزيوم 
NT1 نتريدات السيزيوم 

NT1 هاليدات السيزيوم 

NT2 بروميدات السيزيوم 
NT2 فلوريدات السيزيوم 

NT2 كلوريدات السيزيوم 

NT2 يوديدات السيزيوم 
NT1 هدروكسيدات السيزيوم 

NT1 هدريدات السيزيوم 

NT1 يورانات  السيزيوم 

 مركبات السيليسيوم

NT1 سنيدات السيليسيومأر 

NT1 أكاسيد السيليسيوم 
NT1 بوريدات السيليسيوم 

NT1 تلوريدات السيليسيوم 

NT1 حمض السيليسيك 
NT1 سليسيدات 

NT2 سلسيدات التوريوم 

NT2 سليسيدات اإلربيوم 
NT2 سليسيدات االوروبيوم 

NT2 سليسيدات التوليوم 

NT2 سليسيدات الجرمانيوم 
NT2 سليسيدات الزنك 

NT2 سليسيدات الساماريوم 

NT2 سليسيدات الصوديوم 

NT2 سليسيدات الغادولينيوم 

NT2 سليسيدات المنغنيز 

NT2 سليسيدات الموليبدنوم 
NT2 سليسيدات النيوديميوم 

NT2 سليكات التربيوم 

NT2 سليكات التنغستين 
NT2 سيلسيدات المغنيزيوم 

NT2 سيليسدات البور 

NT2 سيليسيدات  السيزيوم 
NT2 سيدات األلمنيومسيلي 

NT2 سيليسيدات األمريسيوم 

NT2 سيليسيدات اإليتربيوم 
NT2 سيليسيدات اإليتريوم 

NT2 سيليسيدات اإليريديوم 

NT2 سيليسيدات البراسيوديميوم 
NT2 سيليسيدات البالتين 

NT2 سيليسيدات البالّديوم 

NT2 سيليسيدات البوتاسيوم 
NT2 سيليسيدات التنتاليوم 

NT2 سيليسيدات التيتانيوم 

NT2 سيليسيدات الحديد 
NT2 سيليسيدات الديسبروسيوم 

NT2 سيليسيدات الذهب 
NT2 سيليسيدات الروبيديوم 

NT2 سيليسيدات الروتينيوم 

NT2 سيليسيدات الروديوم 
NT2 سيليسيدات الرينيوم 



 مركبات الصوديوم 668 مركبات العناصر االنتقالية

 

 

NT2 سيليسيدات الزركونيوم 

NT2 سيليسيدات السكانديوم 
NT2 سيليسيدات السيريوم 

NT2 سيليسيدات الفاناديوم 

NT2 سيليسيدات الكالسيوم 
NT2 سيليسيدات الكروم 

NT2 سيليسيدات الكوبالت 

NT2 سيليسيدات الالنتانوم 
NT2 سيليسيدات اللوتيسيوم 

NT2 سيليسيدات الليتيوم 

NT2 سيليسيدات النحاس 
NT2 سيليسيدات النيكل 

NT2 سيليسيدات النيوبيوم 

NT2 يليسيدات الهافنيومس 
NT2 سيليسيدات الهولميوم 

NT2 سيليسيدات اليورانيوم 

NT1 سيالنات 
NT1 سيليكيتات 

NT2 سليكات  السيزيوم 

NT2 سليكات اإلنديوم 
NT2 سليكات اإليتربيوم 

NT2 سليكات اإليتريوم 

NT2 سليكات الباريوم 
NT2 سليكات البراسيوديميوم 

NT2 سليكات البريليوم 

NT2 سليكات البلوتونيوم 
NT2 سليكات البوتاسيوم 

NT2 سليكات البور 

NT2 سليكات التنتاليوم 
NT2 سليكات التوريوم 

NT2 سليكات التوليوم 

NT2 سليكات التيتانيوم 
NT2 سليكات الجرمانيوم 

NT2 سليكات الحديد 

NT2 سليكات الديسبروسيوم 

NT2 سليكات الراديوم 

NT2 سليكات الرصاص 

NT2 لروبيديومسليكات ا 
NT2 سليكات الزركونيوم 

NT2 سليكات الزنك 

NT2 سليكات الساماريوم 
NT2 سليكات السترونسيوم 

NT2 سليكات السكانديوم 

NT2 سليكات السيريوم 
NT2 سليكات الصوديوم 

NT2 سليكات الفاناديوم 

NT2 سليكات الكالسيوم 
NT2 سليكات الكدميوم 

NT2 سليكات الكروم 
NT2 سليكات الكوبالت 

NT2 سليكات الكوريوم 

NT2 سليكات الالنتانوم 

NT2 سليكات اللوتيسيوم 

NT2 سليكات الليتيوم 

NT2 سليكات المغنيزيوم 
NT2 سليكات المنغنيز 

NT2 سليكات الموليبدنوم 

NT2 سليكات النحاس 
NT2 سليكات النيكل 

NT2 سليكات النيوبيوم 

NT2 سليكات النيوديميوم 
NT2 سليكات الهافنيوم 

NT2 سليكات الهدروجين 

NT2 سليكات الهولميوم 
NT2 سليكات اليورانيل 

NT2 سليكات اليورانيوم 

NT2 سيليكات األلمنيوم 
NT2 سيليكات األمريسيوم 

NT2 سيليكات االوروبيوم 

NT1 فسفيدات السيليسيوم 
NT1 قسفات السيليسيوم 

NT1 كبريتيدات السيليسيوم 

NT1 كربيدات السيليسيوم 
NT1 يليسيومنتريدات الس 

NT1 هاليدات السيليسيوم 

NT2 بروميدات السيليسيوم 
NT2 فلوريدات السيليسيوم 

NT2 كلوريدات السيليسيوم 

NT2 يوديدات السليكون 

NT1 هدروكسيدات السيليسيوم 

RT مركبات سليكون عضوية 

 مركبات الصوديوم

1996-10-23 

UF سترات الصوديوم 

UF كبريتات لوريل الصوديوم 
UF هيباك 

BT1 مركبات المعادن القلوية 

NT1 أكاسيد الصوديوم 
NT2 برونزالصوديوم والتنغستين 

NT1 بوراكس 

NT1 بوريدات الصوديوم 
NT1 تلّوريدات الصوديوم 

NT1 تنغستات الصوديوم 

NT1 تيرون 
NT1 سلنيدات الصوديوم 

NT1 سليسيدات الصوديوم 

NT1 سليكات الصوديوم 

NT1 فسفات الصوديوم 

NT1 فسفيدات الصوديوم 

NT1 فوق كلورات الصوديوم 
NT1 كبريتات الصوديوم 

NT1 كبريتيدات الصوديوم 

NT1 كربونات الصوديوم 
NT1 كربيدات الصوديوم 

NT1  ّملح روشل 

NT1 نترات الصوديوم 
NT1 نتريدات الصوديوم 

NT1 هاليدات الصوديوم 

NT2 بروميدات الصوديوم 
NT2 فلوريدات الصوديوم 

NT2 كلوريدات الصوديوم 

NT2 يوديدات الصوديوم 
NT1 هدروكسيدات الصوديوم 

NT1 هدريدات الصوديوم 

NT1 يورانات الصوديوم 

 مركبات العناصر االنتقالية

UF  مركبات معادن المجموعةiva 

UF  مركبات معادن المجموعةva 
UF  مركبات معادن المجموعةvia 

NT1 مركبات األوسميوم 

NT2 ومأكاسيد األوسمي 
NT2 بوريدات األوسميوم 

NT2 فسفيدات األوسميوم 

NT2 كبريتات األوسميوم 
NT2 كبريتيدات األوسميوم 

NT2 كربيدات األوسميوم 

NT2 نتريدات األوسميوم 
NT2 هاليدات األوسميوم 

NT3 فلوريدات األوسميوم 

NT3 كلوريدات األوسميوم 

NT1 مركبات اإليتريوم 

NT2 أرسنيدات اإليتريوم 

NT2 أكاسيد اإليتريوم 
NT3 سبيكة-in-853 

NT2 بوريدات اإليتريوم 

NT2 تلّوريدات اإليتريوم 
NT2 تنغستات اإليتريوم 

NT2 سلنيدات اإليتريوم 

NT2 سليكات اإليتريوم 
NT2 سيليسيدات اإليتريوم 

NT2 فسفات اإليتريوم 

NT2 فسفيدات اإليتريوم 
NT2 فوق كلورات اإليتريوم 

NT2 مكبريتات اإليتريو 

NT2 كبريتيدات اإليتريوم 
NT2 كربونات اإليتريوم 

NT2 كربيدات اإليتريوم 

NT2 نترات اإليتريوم 
NT2 نتريدات اإليتريوم 

NT2 هاليدات اإليتريوم 

NT3 بروميدات اإليتريوم 
NT3 فلوريدات اإليتريوم 

NT3 كلوريدات اإليتريوم 
NT3 يوديدات اإليتريوم 

NT2 هدروكسيدات اإليتريوم 

NT2 هدريدات اإليتريوم 
NT1 مركبات اإليريديوم 

NT2 أكاسيد اإليريديوم 

NT2 بوريدات اإليريديوم 
NT2 تلّوريدات اإليريديوم 

NT2 سيليسيدات اإليريديوم 

NT2 كبريتات اإليريديوم 
NT2 كربيدات اإليريديوم 

NT2 نتريدات االيريديوم 

NT2 هاليدات اإليريديوم 
NT3 فلوريدات اإليريديوم 

NT3 كلوريدات  اإليريديوم 

NT2 هدريدات اإليريديوم 
NT1 مركبات البالتين 

NT2 أرسنيدات البالتين 

NT2 أكاسيد البالتين 
NT2 تلّوريدات البالتين 

NT2 سيليسيدات البالتين 

NT2 فسفيدات البالتين 
NT2 كبريتات البالتين 

NT2 كبريتيدات البالتين 

NT2 كربيدات البالتين 
NT2 يننتريدات البالت 

NT2 هاليدات البالتين 

NT3 بروميدات البالتين 
NT3 فلوريدات البالتين 

NT3 كلوريدات البالتين 

NT3 يوديدات البالتين 
NT2 هدروكسيدات البالتين 

NT2 هدريدات البالتين 

NT1 مركبات البالّديوم 
NT2 أرسنيدات البالّديوم 

NT2 أكاسيد البالّديوم 

NT2 بوريدات البالّديوم 
NT2 تلّوريدات البالّديوم 

NT2 سلنيدات البالّديوم 

NT2 سيليسيدات البالّديوم 

NT2 فسفيدات البالّديوم 

NT2 كبريتيدات البالّديوم 

NT2 كربيدات البالّديوم 
NT2 نترات البالّديوم 

NT2 نتريدات البالّديوم 

NT2 هاليدات البالديوم 
NT3 بروميدات البالّديوم 

NT3 فلوريدات البالّديوم 

NT3 كلوريدات البالّديوم 
NT3 يوديدات البالّديوم 

NT2 هدروكسيدات البالّديوم 

NT2 هدريدات البالّديوم 
NT1 مركبات التكنيسيوم 

NT2 أكاسيد التكنيسيوم 
NT2 تكنيسات 

NT2 تلّوريدات التكنيسيوم 

NT2 سلنيدات التكنيسيوم 

NT2 فسفات التكنيسيوم 

NT2 فوق التغنِسيوتات 

NT2 كبريتيدات التكنيسيوم 
NT2 كربيدات التكنيسيوم 

NT2 هاليدات التكنيسيوم 

NT3 بروميدات التكنيسيوم 
NT3 فلوريدات التكنيسيوم 

NT3 كلوريدات التكنيسيوم 

NT3 يوديدات التكنيسيوم 
NT2 هدريدات التكنيسيوم 

NT1 مركبات التنتاليوم 

NT2 أكاسيد التنتاليوم 
NT2 بوريدات التنتاليوم 

NT2 تلّوريدات التنتاليوم 

NT2 تنتاالت 
NT2 تنغستات التنتاليوم 

NT2 زرنيخدات التنتاليوم 

NT2 سلنيدات التنتاليوم 
NT2 سليكات التنتاليوم 

NT2 سيليسيدات التنتاليوم 

NT2 فسفات التنتاليوم 
NT2 فسفيدات التنتاليوم 

NT2 كبريتات التنتاليوم 

NT2 كبريتيدات التنتاليوم 
NT2 تنتاليومكربيدات ال 

NT2 نتريدات التنتاليوم 

NT2 هاليدات التنتاليوم 
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NT3 بروميدات التنتاليوم 

NT3 فلوريدات التنتاليوم 
NT3 كلوريدات التنتاليوم 

NT3 يوديدات التنتاليوم 

NT2 هدروكسيدات التنتاليوم 
NT2 هدريدات التنتاليوم 

NT1 مركبات التنغستين 

NT2 أكاسيد التنغستين 
NT3 برونزالصوديوم والتنغستين 

NT2 بوريدات التنغستين 

NT2 تلّوريدات التنغستين 
NT2 تنغستات 

NT3 تنغسات السترونسيوم 

NT3 تنغستات  السيزيوم 
NT3 تنغستات اإلربيوم 

NT3 تنغستات األلمنيوم 

NT3 تنغستات اإلنديوم 
NT3 تنغستات اإليتربيوم 

NT3 تنغستات اإليتريوم 

NT3 تنغستات الباريوم 
NT3 تنغستات البراسيوديميوم 

NT3 تنغستات البزموت 

NT3 تنغستات البوتاسيوم 
NT3 تنغستات التاليوم 

NT3 تنغستات التنتاليوم 

NT3 تنغستات التوريوم 
NT3 تنغستات التيتانيوم 

NT3 تنغستات الحديد 

NT3 تنغستات الديسبروسيوم 
NT3 تنغستات الرصاص 

NT3 تنغستات الروبيديوم 

NT3 تنغستات الزركونيوم 
NT3 تنغستات الزنك 

NT3 تنغستات الساماريوم 

NT3 تنغستات السكانديوم 

NT3 تنغستات السيريوم 

NT3 تنغستات الصوديوم 

NT3 تنغستات الغادولينيوم 
NT3 تنغستات الفاناديوم 

NT3 تنغستات الفضة 

NT3 تنغستات القصدير 
NT3 تنغستات الكالسيوم 

NT3 تنغستات الكدميوم 

NT3 تنغستات الكوبالت 
NT3 تنغستات الالنتانوم 

NT3 تنغستات اللوتيسيوم 

NT3 تنغستات الليتيوم 
NT3 تنغستات المنغنيز 

NT3 تنغستات النحاس 
NT3 تنغستات النيكل 

NT3 تنغستات النيوديميوم 

NT3 تنغستات الهافنيوم 

NT3 تنغستات اليورانيل 

NT3 تنغستات اليورانيوم 

NT3 تنغستاتات األمونيوم 
NT2 تنغستو الفسفات 

NT2 حمض تنغستو الفسفوريك 

NT2 سلنيدات التنغستين 
NT2 سليكات التنغستين 

NT2 فسفيدات التنغستين 

NT2 كبريتيدات التنغستين 
NT2 كربيدات التنغستين 

NT2 نتريدات التنغستين 

NT2 هاليدات التنغستن 
NT3 بروميدات التنغستين 

NT3 فلوريدات التنغستين 

NT3 كلوريدات التنغستين 
NT3 يوديدات التنغستين 

NT2 هدروكسيدات التنغستين 

NT2 هدريدات التنغستين 
NT1 مركبات التيتانيوم 

NT2 أرسنيدات التيتانيوم 

NT2 أكاسيد التيتانيوم 
NT2 بوريدات التيتانيوم 

NT2 تلّوريدات التيتانيوم 

NT2 غستات التيتانيومتن 
NT2 تيتانات 

NT3 تيتانات السترونسيوم 

NT3 تيتانات الكدميوم 

NT3 تيتانات الليتيوم 

NT3 تيتانات زيركونات الرصاص 
NT3 تيتانيوم زركونين النثانيوم رصاص 

NT2 تيتانيتات 

NT2 سلنيدات التيتانيوم 
NT2 سليكات التيتانيوم 

NT2 سيليسيدات التيتانيوم 

NT2 فسفات التيتانيوم 
NT2 فسفيدات التيتانيوم 

NT2 كبريتات التيتانيوم 

NT2 كبريتيدات التيتانيوم 
NT2 كربيدات التيتانيوم 

NT2 نترات التيتانيوم 

NT2 نتريدات التيتانيوم 
NT2 هاليدات التيتانيوم 

NT3 بروميدات التيتانيوم 

NT3 فلوريدات التيتانيوم 
NT3 كلوريدات التيتانيوم 

NT3 ديدات التيتانيوميو 

NT2 هدروكسيدات التيتانيوم 
NT2 هدريدات التيتانيوم 

NT1 مركبات الحديد 

NT2 أرسنيدات الحديد 
NT2 أكاسيد الحديد 

NT2 بوريدات الحديد 

NT2 تلّوريدات الحديد 
NT2 تنغستات الحديد 

NT2 حديدات 

NT2 سلنيدات الحديد 
NT2 سليكات الحديد 

NT2 سيليسيدات الحديد 

NT2 فّريتات 
NT2 فسفات الحديد 

NT2 فسفيدات الحديد 

NT2 فوق كلورات الحديد 

NT2 كبريتات الحديد 

NT2 كبريتيدات الحديد 

NT2 كربونات الحديد 
NT2 كربيدات الحديد 

NT3 كربيد الحديد 

NT3 نيكل قاسي 
NT2 نترات الحديد 

NT2 نتريدات الحديد 

NT2 هاليدات الحديد 
NT3 بروميدات الحديد 

NT3 فلوريدات الحديد 

NT3 كلوريدات الحديد 
NT2 هدروكسيدات الحديد 

NT2 هدريدات الحديد 
NT1 مركبات الذهب 

NT2 أكاسيد الذهب 

NT2 تلّوريدات الذهب 

NT2 سيليسيدات الذهب 

NT2 هاليدات الذهب 

NT3 بروميدات الذهب 
NT3 فلوريدات الذهب 

NT3 كلوريدات الذهب 

NT3 يوديدات الذهب 
NT2 هدريدات الذهب 

NT1 مركبات الروتينيوم 

NT2 أرسنيدات الروتينيوم 
NT2 أكاسيد الروتينيوم 

NT2 بوريدات  الروتينيوم 

NT2 تلّوريدات الروتينيوم 
NT2 سلنيدات الروتينيوم 

NT2 سيليسيدات الروتينيوم 

NT2 فسفيدات الروتينيوم 
NT2 كبريتات الروتينيوم 

NT2 كبريتيدات الروتينيوم 

NT2 كربيدات الروتينيوم 
NT2 نترات الروتينيوم 

NT2 نتروزيالت الروتينيوم 

NT2 نتريدات الروتينيوم 
NT2 هاليدات الروتينيوم 

NT3 بروميدات الروتينيوم 

NT3 فلوريدات الروتينيوم 
NT3 كلوريدات الروتينيوم 

NT2 هدروكسيدات الروتينيوم 

NT2 هدريدات الروتينيوم 

NT1 مركبات الروديوم 

NT2 أكاسيد الروديوم 
NT2 بوريدات الروديوم 

NT2 تلّوريدات الروديوم 

NT2 زرنيخدات الروديوم 
NT2 سلنيدات الروديوم 

NT2 سيليسيدات الروديوم 

NT2 فسفات الروديوم 
NT2 كبريتيدات الروديوم 

NT2 كربيدات الروديوم 

NT2 نترات الروديوم 
NT2 نتريدات الروديوم 

NT2 هاليدات الروديوم 

NT3 بروميدات الروديوم 
NT3 فلوريدات الروديوم 

NT3 كلوريدات الروديوم 

NT2 هدروكسيدات الروديوم 
NT2 هدريدات الروديوم 

NT1 مركبات الرينيوم 

NT2 أكاسيد الرينيوم 
NT2 بّرهيناتات 

NT2 بوريدات الرينيوم 

NT2 تلّوريدات الرينيوم 
NT2 رينيات 

NT2 سلنيدات الرينيوم 

NT2 سيليسيدات الرينيوم 
NT2 كبريتات الرينيوم 

NT2 كبريتيدات الرينيوم 

NT2 كربونات الرينيوم 
NT2 كربيدات الرينيوم 

NT2 نتريدات الرينيوم 

NT2 هاليدات الرينيوم 
NT3 بروميدات الرينيوم 

NT3 فلوريدات الرينيوم 

NT3 كلوريدات الرينيوم 

NT3 يوديدات الرينيوم 

NT2 هدروكسيدات الرينيوم 

NT2 هدريدات الرينيوم 
NT1 مركبات الزركونيوم 

NT2 أرسنيدات الزركونيوم 

NT2 أكاسيد الزركونيوم 
NT2 بوريدات الزركونيوم 

NT2 تلوريدات الزركونيوم 

NT2 تنغستات الزركونيوم 
NT2 زركونات 

NT3 تيتانات زيركونات الرصاص 

NT3 تيتانيوم زركونين النثانيوم رصاص 
NT2 سلنيدات الزركونيوم 

NT2 سليكات الزركونيوم 
NT2 سيليسيدات الزركونيوم 

NT2 فسفات الزركونيوم 

NT2 فسفيدات الزركونيوم 

NT2 فوق كلورات الزركونيوم 

NT2 كبريتات الزركونيوم 

NT2 كبريتيدات الزركونيوم 
NT2 كربونات الزركونيوم 

NT2 كربيدات الزركونيوم 

NT2 نترات الزركونيوم 
NT2 نتريدات الزركونيوم 

NT2 هاليدات الزركونيوم 

NT3 بروميدات الزركونيوم 
NT3 فلوريدات الزركونيوم 

NT3 كلوريدات الزركونيوم 

NT3 يوديدات الزركونيوم 
NT2 هدروكسيدات الزركونيوم 

NT2 هدريدات الزركونيوم 

NT1 مركبات السكانديوم 
NT2 أكاسيد السكانديوم 

NT2 بوريدات السكانديوم 

NT2 تنغستات السكانديوم 
NT2 سلنيدات السكانديوم 

NT2 سليكات السكانديوم 

NT2 سيليسيدات السكانديوم 
NT2 فسفات السكانديوم 

NT2 فسفيدات السكانديوم 

NT2 فلوريدات السكانديوم 
NT2 فوق كلورات السكانديوم 

NT2 كبريتات السكانديوم 

NT2 كربونات السكانديوم 
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NT2 كربيدات السكانديوم 

NT2 نترات السكانديوم 
NT2 نتريدات السكانديوم 

NT2 هاليدات السكانديوم 

NT3 بروميدات السكانديوم 
NT3 فلوريدات السكانديوم 

NT3 كلوريدات السكانديوم 

NT3 يوديدات السكانديوم 
NT2 هدروكسيدات السكانديوم 

NT2 هدريدات السكانديوم 

NT1 مركبات الفاناديوم 
NT2 أرسنيدات الفاناديوم 

NT2 أكاسيد الفاناديوم 

NT2 بوريدات الفاناديوم 
NT2 تلّورات الفاناديوم 

NT2 تنغستات الفاناديوم 

NT2 سلنيدات الفاناديوم 
NT2 سليكات الفاناديوم 

NT2 سيليسيدات الفاناديوم 

NT2 فانادات 
NT3 فانادات البوتاسيوم 

NT3 فانادات اليورانيوم 

NT2 يومفسفات الفاناد 
NT2 فسفيدات الفاناديوم 

NT2 كبريتات الفاناديوم 

NT2 كبريتيدات الفاناديوم 
NT2 كربيدات الفاناديوم 

NT2 نترات الفاناديوم 

NT2 نتريدات الفاناديوم 
NT2 هاليدات الفاناديوم 

NT3 بروميدات الفاناديوم 

NT3 فلوريدات الفاناديوم 
NT3 كلوريدات الفاناديوم 

NT3 يوميوديدات الفاناد 

NT2 هدروكسيدات الفاناديوم 

NT2 هدريدات الفاناديوم 

NT1 مركبات الفضة 

NT2 أرستيدات الفضة 
NT2 أكاسيد الفضة 

NT2 تلّوريدات الفضة 

NT2 تنغستات الفضة 
NT2 سلنيدات الفضة 

NT2 فسفات الفضة 

NT2 فوق كلورات الفضة 
NT2 كبريتات الفضة 

NT2 كبريتيدات الفضة 

NT2 كربونات الفضة 
NT2 نترات الفضة 

NT2 نتريدات الفضة 
NT2 هاليدات الفضة 

NT3 بروميدات الفضة 

NT3 فلوريدات الفضة 

NT3 كلوريدات الفضة 

NT3 يوديدات الفضة 

NT2 هدروكسيدات الفضة 
NT2 هدريدات الفضة 

NT1 مركبات الكروم 

NT2 أكاسيد الكروم 
NT2 بوريدات الكروم 

NT2 تلّوريدات الكروم 

NT2 وماتثنائي الكر 
NT2 حمض الكروميك 

NT2 سلنيدات الكروم 

NT2 سليكات الكروم 
NT2 سيليسيدات الكروم 

NT2 فسفات الكروم 

NT2 فوق كلورات الكروم 
NT2 كبريتات الكروم 

NT2 كبريتيدات الكروم 

NT2 كربيدات الكروم 
NT2 كرومات 

NT2 كروميتات 

NT2 نترات الكروم 
NT2 نتريدات الكروم 

NT2 هاليدات الكروم 

NT3 بروميدات الكروم 
NT3 فلوريدات الكروم 

NT3 كلوريدات الكروم 

NT3 يوديدات الكروم 

NT2 هدروكسيدات الكروم 

NT2 هدريدات الكروم 
NT1 مركبات الكوبالت 

NT2 أرسنيدات الكوبالت 

NT2 أكاسيد الكوبالت 
NT2 بوريدات الكوبالت 

NT2 تلّوريدات الكوبالت 

NT2 تنغستات الكوبالت 
NT2 دات الكوبالتسلني 

NT2 سليكات الكوبالت 

NT2 سيليسيدات الكوبالت 
NT2 فسفات الكوبالت 

NT2 فسفيدات الكوبالت 

NT2 فوق كلورات الكوبالت 
NT2 كبريتات الكوبالت 

NT2 كبريتيدات الكوبالت 

NT2 كربونات الكوبالت 
NT2 كربيدات الكوبالت 

NT2 نترات الكوبالت 

NT2 هاليدات الكوبالت 
NT3 بروميدات الكوبالت 

NT3 فلوريدات الكوبالت 

NT3 كلوريدات الكوبالت 
NT3 يوديدات الكوبالت 

NT2 هدروكسيدات الكوبالت 

NT2 هدريدات الكوبالت 
NT1 مركبات المنغنيز 

NT2 أرسنيدات المنغنيز 

NT2 أكاسيد المنغنيز 
NT2 برمنغنات 

NT2 بوريدات المنغنيز 

NT2 تنغستات المنغنيز 
NT2 سلنيدات المنغنيز 

NT2 سليسيدات المنغنيز 

NT2 سليكات المنغنيز 

NT2 فسفات المنغنيز 

NT2 فسفيدات المنغنيز 

NT2 فوق كلورات المنغنيز 
NT2 كبريتيات المنغنيز 

NT2 كبريتيدات المنغنيز 

NT2 كربونات المنغنيز 
NT2 كربيدات المنغنيز 

NT2 منغنات 

NT2 نترات المنغنيز 
NT2 نتريدات المنغنيز 

NT2 نلّوريدات المنغنيز 

NT2 هاليدات المنغنيز 
NT3 بروميدات المنغنيز 

NT3 فلوريدات المنغنيز 
NT3 كلوريدات المنغنيز 

NT3 يوديدات المنغنيز 

NT2 هدروكسيدات المنغنيز 

NT2 هدريدات المنغنيز 

NT1 مركبات الموليبدنوم 

NT2 أرسنيدات الموليبدنوم 
NT2 أكاسيد الموليبدنوم 

NT3 أزرق الموليبدنوم 

NT2 بوريدات الموليبدنوم 
NT2 تلّوريدات الموليبدنوم 

NT2 حمض الموليبديك 

NT2 حمض مولييدو الفسفوريك 
NT2 سلنيدات الموليبدنوم 

NT2 سليسيدات الموليبدنوم 

NT2 سليكات الموليبدنوم 
NT2 فسفات الموليبدنوم 

NT2 فسفاتات الموليبدنوم 

NT2 فسفيدات الموليبدنوم 
NT2 كبريتات الموليبدنوم 

NT2 كبريتيدات الموليبدنوم 

NT2 كربونات الموليبدنوم 
NT2 كربيدات الموليبدنوم 

NT2 موليبدات 

NT2 نترات الموليبدنوم 
NT2 نتريدات الموليبدنوم 

NT2 هاليدات الموليبدنوم 

NT3 بروميدات الموليبدنوم 
NT3 فلوريدات الموليبدنوم 

NT3 كلوريدات الموليبدنوم 

NT3 يوديدات الموليبدنوم 

NT2 هدروكسيدات الموليبدنوم 

NT2 هدريدات الموليبدنوم 
NT1 مركبات النحاس 

NT2 أرسنيدات النحاس 

NT2 أكاسيد النحاس 
NT2 بوريدات النحاس 

NT2 تلّوريدات النحاس 

NT2 تنغستات النحاس 
NT2 سلنيدات النحاس 

NT2 سليكات النحاس 

NT2 سيليسيدات النحاس 
NT2 فسفات النحاس 

NT2 فسفيدات النحاس 

NT2 فوق كلورات النحاس 
NT2 كبريتات النحاس 

NT2 كبريتيدات النحاس 

NT2 كربونات النحاس 
NT2 كربيدات النحاس 

NT2 نترات النحاس 

NT2 نتريدات النحاس 
NT2 نحاسات 

NT2 هاليدات النحاس 

NT3 بروميدات النحاس 
NT3 فلوريدات النحاس 

NT3 كلوريدات النحاس 

NT3 يوديدات النحاس 
NT2 هدروكسيدات النحاس 

NT2 هدريدات النحاس 

NT1 مركبات النيكل 
NT2 أرسنيدات النيكل 

NT2 أكاسيد النيكل 

NT2 بوريدات النيكل 
NT2 تلّوريدات النيكل 

NT2 تنغستات النيكل 

NT2 سلنيدات النيكل 

NT2 سليكات النيكل 

NT2 سيدات النيكلسيلي 

NT2 فسفات النيكل 
NT2 فسفيدات النيكل 

NT2 كبريتات النيكل 

NT2 كبريتيدات النيكل 
NT2 كربونات النيكل 

NT2 كربيدات النيكل 

NT2 نترات النيكل 
NT2 نتريدات النيكل 

NT2 نيكالت 

NT2 هاليدات النيكل 
NT3 بروميدات النيكل 

NT3 فلوريدات النيكل 
NT3 كلوريدات النيكل 

NT3 يوديدات النيكل 

NT2 هدروكسيدات النيكل 

NT2 هدريدات النيكل 

NT1 مركبات النيوبيوم 

NT2 أرسنيدات النيوبيوم 
NT2 أكاسيد النيوبيوم 

NT2 بروميدات النيوبيوم 

NT2 بوريدات النيوبيوم 
NT2 تلّوريدات النيوبيوم 

NT2 سلنيدات النيوبيوم 

NT2 سليكات النيوبيوم 
NT2 مسيليسيدات النيوبيو 

NT2 فسفات النيوبيوم 

NT2 فسفيدات النيوبيوم 
NT2 فلوريدات النيوبيوم 

NT2 كبريتات النيوبيوم 

NT2 كبريتيدات النيوبيوم 
NT2 كربيدات النيوبيوم 

NT2 كلوريدات النيوبيوم 

NT2 نترات النيوبيوم 
NT2 نتريدات النيوبيوم 

NT2 نيوباتات 

NT2 هاليدات النيوبيوم 
NT3 بروميدات النيوبيوم 

NT3 فلوريدات النيوبيوم 

NT3 كلوريدات النيوبيوم 
NT3 يوديدات النيوبيوم 

NT2 هدروكسيدات النيوبيوم 

NT2 هدريدات النيوبيوم 
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NT2 يوديدات النيوبيوم 

NT1 مركبات الهافنيوم 
NT2 أرسيندات الهافنيوم 

NT2 أكاسيد  الهافنيوم 

NT2 بوريدات الهافنيوم 
NT2 ت الهافنيومتلّوريدا 

NT2 تنغستات الهافنيوم 

NT2 سلنيدات الهافنيوم 
NT2 سليكات الهافنيوم 

NT2 سيليسيدات الهافنيوم 

NT2 فسفات  الهافنيوم 
NT2 فسفيدات  الهافنيوم 

NT2 فوق كلورات  الهافنيوم 

NT2 كبريتات الهافنيوم 
NT2 كبريتيدات الهافنيوم 

NT2 كربيدات الهافنيوم 

NT2 نترات الهافنيوم 
NT2 نتريدات الهافنيوم 

NT2 هافنات 

NT2 هاليدات الهافنيوم 
NT3 بروميدات الهافنيوم 

NT3 فلوريدات الهافنيوم 

NT3 كلوريدات الهافنيوم 
NT3 يوديدات الهافنيوم 

NT2 هدروكسيدات الهافنيوم 

NT2 هدريدات الهافنيوم 

 104مركبات العنصر 

USE مركبات الرذرفورديوم 

 105مركبات العنصر 

USE مركبات الدوبنيوم 

 106مركبات العنصر 

USE مركبات السيبورجيوم 

 107مركبات العنصر 

USE مركبات البوريوم 

 108مركبات العنصر 

2002-08-13 

USE مركبات الهاسيوم 

 109مركبات العنصر 

2010-01-22 
USE مركبات الميتنريوم 

 110مركبات العنصر 

USE مركبات الدارمْستاديوم 

 111مركبات العنصر 

USE مركبات الرونتغينيوم 

 112مركبات العنصر 

2002-08-13 

USE مركبات الكوبرنيسيوم 

 113مركبات العنصر 

USE  مركبات النيهونيوم 

 114مركبات العنصر 

USE مركبات الفليروفيوم 

 مركبات الغادولينيوم

BT1 مركبات األتربة النادرة 

NT1 ات الغادولينيومأرسنيد 

NT1 أكاسيد الغادولينيوم 
NT1 بوريدات الغادولينيوم 

NT1 تلّوريدات الغادولينيوم 

NT1 تنغستات الغادولينيوم 
NT1 سلنيدات الغادولينيوم 

NT1 سليسيدات الغادولينيوم 

NT1 فسفات الغادولينيوم 

NT1 فسفوتيدات الغادولينيوم 

NT1 فوق كلورات الغادولينيوم 

NT1 كبريتات الغادولينيوم 
NT1 كبريتيدات الغادولينيوم 

NT1 كربونات الغادولينيوم 

NT1 كربيدات الغادولينيوم 
NT1 نترات الغادولينيوم 

NT1 نتريدات الغادولينيوم 

NT1 هاليدات الغادولينيوم 
NT2 بروميدات الغادولينيوم 

NT2 فلوريدات الغادولينيوم 

NT2 كلوريدات الغادولينيوم 
NT2 يوديدات الغادولينيوم 

NT1 هدروكسيدات الغادولينيوم 

NT1 هدريدات الغادولينيوم 

 مركبات الغاليوم

NT1 أرسنيدات الغاليوم 

NT1 أكاسيد الغاليوم 

NT1 أنتيمونيدات الغاليوم 
NT1 تلّوريدات الغاليوم 

NT1 سلنيدات الغاليوم 

NT1 فسفات الغاليوم 
NT1 فسفيدات الغاليوم 

NT1 اليومكبريتات الغ 

NT1 كبريتيدات الغاليوم 
NT1 كربيدات الغاليوم 

NT1 نترات الغاليوم 

NT1 نتريدات الغاليوم 

NT1 هاليدات الغاليوم 

NT2 بروميدات الغاليوم 

NT2 فلوريدات الغاليوم 
NT2 كلوريدات الغاليوم 

NT2 يوديدات الغاليوم 

NT1 هدروكسيدات الغاليوم 

 مركبات الفاناديوم

1997-06-19 

BT1 مركبات العناصر االنتقالية 
NT1 أرسنيدات الفاناديوم 

NT1 أكاسيد الفاناديوم 

NT1 بوريدات الفاناديوم 
NT1 تلّورات الفاناديوم 

NT1 تنغستات الفاناديوم 

NT1 سلنيدات الفاناديوم 
NT1 سليكات الفاناديوم 

NT1 سيليسيدات الفاناديوم 

NT1 فانادات 
NT2 فانادات البوتاسيوم 

NT2 ت اليورانيومفانادا 

NT1 فسفات الفاناديوم 
NT1 فسفيدات الفاناديوم 

NT1 كبريتات الفاناديوم 

NT1 كبريتيدات الفاناديوم 
NT1 كربيدات الفاناديوم 

NT1 نترات الفاناديوم 

NT1 نتريدات الفاناديوم 
NT1 هاليدات الفاناديوم 

NT2 بروميدات الفاناديوم 

NT2 فلوريدات الفاناديوم 
NT2 كلوريدات الفاناديوم 

NT2 يوديدات الفاناديوم 

NT1 هدروكسيدات الفاناديوم 

NT1 هدريدات الفاناديوم 

 مركبات الفرانسيوم

1996-07-18 

BT1 مركبات المعادن القلوية 
NT1 هاليدات الفرانسيوم 

NT2 كلوريدات الفرانسيوم 

RT إضافات الفرانسيوم 

 مركبات الفرميوم

1996-11-13 

*BT1 مركبات عبر البلوتونيوم 
BT1 مرّكبات األكتينيد 

NT1 أكاسيد الفرميوم 

NT1 هاليدات الفرميوم 
NT2 بروميدات الفرميوم 

NT2 كلوريدات الفرميوم 

NT2 يوديدات الفرميوم 

 مركبات الفسفور

NT1 أكاسيد الفسفور 

NT1 تنغستو الفسفات 

NT1 حمض الفسفوري 
NT1 حمض الفسفوريك 

NT1 وريحمض تحت الفسف 

NT1 حمض تنغستو الفسفوريك 
NT1 حمض مولييدو الفسفوريك 

NT1 فسفات حراري 

NT1 فسفاتات 

NT2 فسفات  السيزيوم 
NT2 فسفات  الهافنيوم 

NT2 فسفات اإلربيوم 

NT2 فسفات اإلنديوم 
NT2 فسفات اإليتربيوم 

NT2 فسفات اإليتريوم 

NT2 فسفات االوروبيوم 
NT2 فسفات الباريوم 

NT2 فسفات البراسيوديميوم 

NT2 فسفات البركيليوم 
NT2 فسفات البروتكتينيوم 

NT2 فسفات البروميتيوم 

NT2 فسفات البريليوم 
NT2 فسفات البزموت 

NT2 فسفات البلوتونيوم 

NT2 فسفات البوتاسيوم 
NT2 فسفات البور 

NT2 فسفات التاليوم 

NT2 فسفات التربيوم 
NT2 فسفات التكنيسيوم 

NT2 فسفات التنتاليوم 

NT2 فسفات التوريوم 
NT2 فسفات التوليوم 

NT2 فسفات التيتانيوم 

NT2 فسفات الجرمانيوم 
NT2 فسفات الحديد 

NT2 فسفات الديسبروسيوم 

NT2 فسفات الرصاص 
NT2 فسفات الروبيديوم 

NT2 فسفات الزركونيوم 

NT2 فسفات الزنك 
NT2 فسفات الساماريوم 

NT2 فسفات السترونسيوم 

NT2 فسفات السكانديوم 

NT2 فسفات السيريوم 

NT2 فسفات الصوديوم 

NT2 فسفات الغادولينيوم 
NT2 فسفات الغاليوم 

NT2 فسفات الفاناديوم 

NT2 فسفات الفضة 
NT2 فسفات القصدير 

NT2 فسفات الكالسيوم 

NT2 فسفات الكدميوم 
NT2 فسفات الكروم 

NT2 فسفات الكوبالت 

NT2 فسفات الالنتانوم 
NT2 فسفات اللوتيسيوم 

NT2 فسفات الليتيوم 
NT2 فسفات المغنيزيوم 

NT2 فسفات المنغنيز 

NT2 فسفات الموليبدنوم 

NT2 فسفات النبتونيوم 

NT2 فسفات النحاس 

NT2 فسفات النيكل 
NT2 فسفات النيوبيوم 

NT2 فسفات النيوديميوم 

NT2 فسفات الهدروجين 
NT2 فسفات الهولميوم 

NT2 فسفات اليورانيل 

NT2 فسفات اليورانيوم 
NT2 فسفاتات األلمنيوم 

NT2 فسفاتات األمريسيوم 

NT2 فسفاتات األمونيوم 
NT2 فوق الفسفات 

NT2 قسفات السيليسيوم 

NT1 فسفاتات الموليبدنوم 
NT1 فسفيدات 

NT2 50سبيكة نيكروبراز 

NT2 فسفات الروديوم 
NT2 فسفات الكوريوم 

NT2 فسفوتيدات الغادولينيوم 

NT2 دات  الهافنيومفسفي 
NT2 فسفيدات اإلربيوم 

NT2 فسفيدات األلمنيوم 

NT2 فسفيدات األمريسيوم 
NT2 فسفيدات اإلنديوم 

NT2 فسفيدات األوسميوم 

NT2 فسفيدات اإليتربيوم 



 مركبات الفضة 672 مركبات الكالسيوم

 

 

NT2 فسفيدات اإليتريوم 

NT2 فسفيدات االوروبيوم 
NT2 فسفيدات البراسيوديميوم 

NT2 فسفيدات البركيليوم 

NT2 فسفيدات البريليوم 
NT2 فسفيدات البالتين 

NT2 فسفيدات البالّديوم 

NT2 فسفيدات البلوتونيوم 
NT2 فسفيدات البوتاسيوم 

NT2 فسفيدات البور 

NT2 فسفيدات التربيوم 
NT2 فسفيدات التنتاليوم 

NT2 فسفيدات التنغستين 

NT2 فسفيدات التوريوم 
NT2 فسفيدات التوليوم 

NT2 مفسفيدات التيتانيو 

NT2 فسفيدات الجرمانيوم 
NT2 فسفيدات الحديد 

NT2 فسفيدات الديسبروسيوم 

NT2 فسفيدات الروتينيوم 
NT2 فسفيدات الزركونيوم 

NT2 فسفيدات الزنك 

NT2 فسفيدات الساماريوم 
NT2 فسفيدات السكانديوم 

NT2 فسفيدات السيريوم 

NT2 فسفيدات السيليسيوم 
NT2 فسفيدات الصوديوم 

NT2  الغاليومفسفيدات 

NT2 فسفيدات الفاناديوم 
NT2 فسفيدات القصدير 

NT2 فسفيدات الكدميوم 

NT2 فسفيدات الكوبالت 
NT2 فسفيدات الالنتانوم 

NT2 فسفيدات الليتيوم 

NT2 فسفيدات المنغنيز 

NT2 فسفيدات الموليبدنوم 

NT2 فسفيدات النبتونيوم 

NT2 فسفيدات النحاس 
NT2 فسفيدات النيكل 

NT2 فسفيدات النيوبيوم 

NT2 فسفيدات الهولميوم 
NT2 فسفيدات اليورانيوم 

NT1 فسفينات 

NT2 أكاسيد الفسفين 
NT3 أكسيد ثالثي أوكتيل فسفين 

NT3 أكسيد ثالثي بوتيل الفسفين 

NT3 أكسيد ثالثي فنيل  فسفين 
NT3  )أوكتيل )فينيل- n ،n  ثنائي إيزوبوتيل

 كاربامويل متيل أكسيد الفسفين
NT2 ثالثي فينيل الفوسفين 

NT1 كبريتيدات الفسفور 

NT1 نتريدات الفسفور 

NT1 هاليدات الفوسفور 

NT2 بروميدات الفسفور 

NT2 فلوريدات الفسفور 
NT2 كلوريدات الفسفور 

NT2 يوديدات الفسفور 

NT1 هدريدات الفسفور 
RT مركبات فسفور عضوية 

 مركبات الفضة

1997-06-19 

BT1 مركبات العناصر االنتقالية 
NT1 أرستيدات الفضة 

NT1 أكاسيد الفضة 

NT1 تلّوريدات الفضة 
NT1 تنغستات الفضة 

NT1 سلنيدات الفضة 

NT1 فسفات الفضة 

NT1 فوق كلورات الفضة 

NT1 كبريتات الفضة 

NT1 كبريتيدات الفضة 
NT1 كربونات الفضة 

NT1 نترات الفضة 

NT1 نتريدات الفضة 
NT1 هاليدات الفضة 

NT2 بروميدات الفضة 

NT2 فلوريدات الفضة 
NT2 كلوريدات الفضة 

NT2 يوديدات الفضة 

NT1 هدروكسيدات الفضة 
NT1 هدريدات الفضة 

 مركبات الفلور

BT1 مركبات الهالوجينات 

NT1 أكاسيد الفلور 
NT1 أكسي فلوريدات 

NT1 بورات فلورية 

NT1 حمض الهدروفلوريك 
NT1 حمض تحت الفلوري 

NT1 حمض فلورو البوريك 

NT1 فلوريدات 
NT2 فلوريدات أينشتاينيوم 

NT2 فلوريدات اإلربيوم 

NT2 فلوريدات األرغون 
NT2 فلوريدات األكتينيوم 

NT2 فلوريدات األلمنيوم 

NT2 فلوريدات األمريسيوم 

NT2 فلوريدات األمونيوم 

NT2 فلوريدات األنتيموان 

NT2 ومفلوريدات اإلندي 
NT2 فلوريدات األوسميوم 

NT2 فلوريدات اإليتربيوم 

NT2 فلوريدات اإليتريوم 
NT2 فلوريدات اإليريديوم 

NT2 فلوريدات االوروبيوم 

NT2 فلوريدات الباريوم 
NT2 فلوريدات البراسيوديميوم 

NT2 فلوريدات البركيليوم 

NT2 فلوريدات البروتكتينيوم 
NT2 فلوريدات البروم 

NT2 فلوريدات البروميتيوم 

NT2 فلوريدات البريليوم 
NT2 فلوريدات البزموت 

NT2 فلوريدات البالتين 

NT2 فلوريدات البالّديوم 
NT2 فلوريدات البلوتونيوم 

NT2 فلوريدات البوتاسيوم 
NT2 فلوريدات البور 

NT2 فلوريدات البولونيوم 

NT2 فلوريدات التاليوم 
NT2 فلوريدات التربيوم 

NT2 فلوريدات التكنيسيوم 

NT2 فلوريدات التلّوريوم 
NT2 فلوريدات التنتاليوم 

NT2 فلوريدات التنغستين 

NT2 فلوريدات التوريوم 
NT2 فلوريدات التوليوم 

NT2 فلوريدات التيتانيوم 

NT2 فلوريدات الجرمانيوم 
NT2 فلوريدات الحديد 

NT2 فلوريدات الديسبروسيوم 

NT2 فلوريدات الذهب 
NT2 فلوريدات الرادون 

NT2 فلوريدات الراديوم 

NT2 فلوريدات الرصاص 
NT2 فلوريدات الروبيديوم 

NT2 فلوريدات الروتينيوم 

NT2 فلوريدات الروديوم 
NT2 فلوريدات الرينيوم 

NT2 فلوريدات الزئبق 

NT2 فلوريدات الزركونيوم 
NT2 فلوريدات الزرنيخ 

NT2 فلوريدات الزنك 

NT2 فلوريدات الساماريوم 
NT2 فلوريدات السترونسيوم 

NT2 فلوريدات السكانديوم 

NT2 فلوريدات السلينيوم 

NT2 فلوريدات السيريوم 

NT2 فلوريدات السيزيوم 

NT2 فلوريدات السيليسيوم 
NT2 فلوريدات الصوديوم 

NT2 فلوريدات الغادولينيوم 

NT2 فلوريدات الغاليوم 
NT2 فلوريدات الفاناديوم 

NT2 فلوريدات الفسفور 

NT2 فلوريدات الفضة 
NT2 فلوريدات القصدير 

NT2 فلوريدات الكالسيوم 

NT2 فلوريدات الكاليفورنيوم 
NT2 فلوريدات الكبريت 

NT2 فلوريدات الكدميوم 

NT2 فلوريدات الكربتون 
NT2 فلوريدات الكربون 

NT2 فلوريدات الكروم 

NT2 فلوريدات الكزينون 
NT2 فلوريدات الكلور 

NT2 فلوريدات الكوبالت 

NT2 فلوريدات الكوريوم 
NT2 فلوريدات الالنتانوم 

NT2 فلوريدات اللوتيسيوم 

NT2 فلوريدات الليتيوم 
NT2 فلوريدات المغنيزيوم 

NT2 فلوريدات المنغنيز 

NT2 فلوريدات الموليبدنوم 
NT2 فلوريدات النبتونيوم 

NT2 فلوريدات النتروجين 

NT2 فلوريدات النحاس 
NT2 فلوريدات النيكل 

NT2 فلوريدات النيوبيوم 

NT2 فلوريدات النيوديميوم 
NT2 فلوريدات النيون 

NT2 فلوريدات الهافنيوم 

NT2 فلوريدات الهدروجين 
NT2 فلوريدات الهولميوم 

NT2 فلوريدات اليود 

NT2 فلوريدات اليورانيل 
NT2 فلوريدات اليورانيوم 

NT3 رباعي فلوريد اليورانيوم 

NT3 ي فلوريد اليورانيومسداس 
NT3 سداسي فلوريد اليورانيوم 

NT1 مركبات كاتيونات الفلور 

RT مركبات فلور عضوية 

 مركبات الفليروفيوم

2014-03-28 

استعمل لهذا  114مركبات العنصر   2017قبل أذار / مارس 
 المفهوم.

UF  114مركبات العنصر 

*BT1 مرّكبات عبر األكتنيد 

 مركبات القصدير

1997-06-19 

NT1 أرسنيدات القصدير 

NT1 أكاسيد القصدير 
NT1 بوريدات القصدير 

NT1 تلوريدات القصدير 

NT1 تنغستات القصدير 
NT1 ستانيدات 

NT1 ستنّات 

NT2 قصديرات الكدميوم 

NT1 سلنيدات القصدير 

NT1 فسفات القصدير 

NT1 فسفيدات القصدير 
NT1 كبريتات القصدير 

NT1 كبريتيدات القصدير 

NT1 كربيدات القصدير 
NT1 نتريدات القصدير 

NT1 هاليدات القصدير 

NT2 بروميدات القصدير 
NT2 فلوريدات القصدير 

NT2 كلوريدات القصدير 

NT2 يوديدات القصدير 
NT1 هدروكسيدات القصدير 

NT1 هدريدات القصدير 

 مركبات الكالسيوم

1997-06-17 

BT1 مركبات المعادن القلوية الترابية 

NT1 أكاسيد الكالسيوم 
NT1 بوريدات الكالسيوم 

NT1 تنغستات الكالسيوم 

NT1 سليكات الكالسيوم 
NT1 سيليسيدات الكالسيوم 

NT1 فسفات الكالسيوم 

NT1 فوق كلورات الكالسيوم 
NT1 كبريتات الكالسيوم 

NT1 كبريتيدات الكالسيوم 



 مركبات الكاليفورنيوم 673 مركبات الكربتون

 

 

NT1 كربونات الكالسيوم 

NT1 كربيدات الكالسيوم 
NT1 نترات الكالسيوم 

NT1 نتريدات الكالسيوم 

NT1 هاليدات الكالسيوم 
NT2 بروميدات الكالسيوم 

NT2 فلوريدات الكالسيوم 

NT2 كلوريدات الكالسيوم 
NT2 يوديدات الكالسيوم 

NT1 هدروكسيدات الكالسيوم 

NT1 هدريدات الكالسيوم 

 مركبات الكاليفورنيوم

1996-11-13 

UF إضافات الكاليفورنيوم 

*BT1 مركبات عبر البلوتونيوم 
BT1 مرّكبات األكتينيد 

NT1 أرسنيدات الكاليفورنيوم 

NT1 أكاسيد الكاليفورنيوم 

NT1 تلّوريدات الكاليفورنيوم 

NT1 سلنيدات الكاليفورنيوم 

NT1 كبريتيدات الكاليفورنيوم 
NT1 نترات الكاليفورنيوم 

NT1 نتريدات الكاليفورنيوم 

NT1 يومهاليدات الكاليفورن 
NT2 بروميدات الكاليفورنيوم 

NT2 فلوريدات الكاليفورنيوم 

NT2 كلوريدات الكاليفورنيوم 
NT2 يوديدات الكاليفورنيوم 

 مركبات الكبريت

UF حموض متعددة التيونيك 
UF متعدد التيونات 

NT1 أكاسيد الكبريت 

NT2 ثالثي أكسيد الكبريت 
NT2 ثنائي أكسيد الكبريت 

NT1 أكسي كبريتيد الكربون 

NT1 أكسي كبريتيدات 
NT1 حمض الكبريتي 

NT1 حمض الكبريتيك 

NT1 حمض فوق الكبريت 
NT1 سلفانات 

NT2 سلفاتات األمريسيوم 

NT2 سلفاتات األمونيوم 
NT2 سلفاتات األنتيموان 

NT2 كباريت السيريوم 

NT2 كبريتات  السيزيوم 
NT2 كبريتات اإلربيوم 

NT2 كبريتات األكتينيوم 

NT2 كبريتات األلمنيوم 
NT2 كبريتات اإلنديوم 

NT2 كبريتات األوسميوم 

NT2 كبريتات اإليتربيوم 

NT2 كبريتات اإليتريوم 

NT2 كبريتات اإليريديوم 

NT2 كبريتات االوروبيوم 
NT2 كبريتات الباريوم 

NT2 كبريتات البراسيوديميوم 

NT2 كبريتات البركيليوم 
NT2 ت البروتكتينيومكبريتا 

NT2 كبريتات البريليوم 

NT2 كبريتات البزموت 
NT2 كبريتات البالتين 

NT2 كبريتات البلوتونيوم 

NT2 كبريتات البوتاسيوم 
NT2 كبريتات التاليوم 

NT2 كبريتات التربيوم 

NT2 كبريتات التنتاليوم 
NT2 كبريتات التوريوم 

NT2 كبريتات التوليوم 

NT2 كبريتات التيتانيوم 
NT2 كبريتات الحديد 

NT2 كبريتات الديسبروسيوم 

NT2 كبريتات الراديوم 
NT2 كبريتات الرصاص 

NT2 كبريتات الروبيديوم 
NT2 كبريتات الروتينيوم 

NT2 كبريتات الرينيوم 

NT2 كبريتات الزئبق 
NT2 كبريتات الزركونيوم 

NT2 كبريتات الزنك 

NT2 كبريتات الساماريوم 
NT2 مكبريتات السترونسيو 

NT2 كبريتات السكانديوم 

NT2 كبريتات الصوديوم 
NT2 كبريتات الغادولينيوم 

NT2 كبريتات الغاليوم 

NT2 كبريتات الفاناديوم 
NT2 كبريتات الفضة 

NT2 كبريتات القصدير 

NT2 كبريتات الكالسيوم 
NT2 كبريتات الكدميوم 

NT2 كبريتات الكروم 

NT2 كبريتات الكوبالت 
NT2 ومكبريتات الالنتان 

NT2 كبريتات اللوتيسيوم 

NT2 كبريتات الليتيوم 
NT2 كبريتات المغنيزيوم 

NT2 كبريتات الموليبدنوم 

NT2 كبريتات النحاس 
NT2 كبريتات النيكل 

NT2 كبريتات النيوبيوم 

NT2 كبريتات النيوديميوم 
NT2 كبريتات الهافنيوم 

NT2 كبريتات الهدروجين 

NT2 كبريتات الهولميوم 
NT2 كبريتات اليورانيل 

NT2 كبريتات اليورانيوم 

NT2 كبريتات حمضية 
NT2 كبريتيات المنغنيز 

NT2 كبريتيدات النبتونيوم 

NT1 سلفينات 
NT2 كبريتيت حمضية 

NT1 فوق الكبريتات 

NT1 كبريتيدات 

NT2 سلفيدات األلمنيوم 

NT2 سلفيدات األمريسيوم 

NT2 فلوريدات السكانديوم 
NT2 يومكبريتات النبتون 

NT2 كبريتيد ثنائي المتيل 

NT2 كبريتيدات  السيزيوم 
NT2 كبريتيدات اإلربيوم 

NT2 كبريتيدات األنتيموان 

NT2 كبريتيدات اإلنديوم 
NT2 كبريتيدات األوسميوم 

NT2 كبريتيدات اإليتربيوم 

NT2 كبريتيدات اإليتريوم 
NT2 كبريتيدات االوروبيوم 

NT2 كبريتيدات الباريوم 
NT2 كبريتيدات البراسيوديميوم 

NT2 كبريتيدات البركيليوم 

NT2 كبريتيدات البريليوم 

NT2 كبريتيدات البزموت 

NT2 كبريتيدات البالتين 

NT2 كبريتيدات البالّديوم 
NT2 كبريتيدات البلوتونيوم 

NT2 كبريتيدات البوتاسيوم 

NT2 كبريتيدات البور 
NT2 كبريتيدات التاليوم 

NT2 كبريتيدات التربيوم 

NT2 كبريتيدات التكنيسيوم 
NT2 كبريتيدات التلّوريوم 

NT2 كبريتيدات التنتاليوم 

NT2 كبريتيدات التنغستين 
NT2 كبريتيدات التوريوم 

NT2 كبريتيدات التوليوم 

NT2 كبريتيدات التيتانيوم 
NT2 كبريتيدات الجرمانيوم 

NT2 كبريتيدات الحديد 

NT2 وسيومكبريتيدات الديسبر 
NT2 كبريتيدات الرصاص 

NT2 كبريتيدات الروبيديوم 

NT2 كبريتيدات الروتينيوم 
NT2 كبريتيدات الروديوم 

NT2 كبريتيدات الرينيوم 

NT2 كبريتيدات الزئبق 
NT2 كبريتيدات الزركونيوم 

NT2 كبريتيدات الزرنيخ 

NT2 كبريتيدات الساماريوم 

NT2 كبريتيدات السترونسيوم 

NT2 كبريتيدات السلينيوم 
NT2 كبريتيدات السيريوم 

NT2 كبريتيدات السيليسيوم 

NT2 كبريتيدات الصوديوم 
NT2 كبريتيدات الغادولينيوم 

NT2 كبريتيدات الغاليوم 

NT2 كبريتيدات الفاناديوم 
NT2 كبريتيدات الفسفور 

NT2 كبريتيدات الفضة 

NT2 كبريتيدات القصدير 
NT2 كبريتيدات الكالسيوم 

NT2 كبريتيدات الكاليفورنيوم 

NT2 كبريتيدات الكدميوم 
NT2 كبريتيدات الكربون 

NT2 كبريتيدات الكروم 

NT2 كبريتيدات الكوبالت 
NT2 كبريتيدات الكوريوم 

NT2 كبريتيدات الالنتانوم 

NT2 كبريتيدات اللوتيسيوم 
NT2 كبريتيدات الليتيوم 

NT2 كبريتيدات المغنيزيوم 

NT2 غنيزكبريتيدات المن 
NT2 كبريتيدات الموليبدنوم 

NT2 كبريتيدات النحاس 

NT2 كبريتيدات النيكل 
NT2 كبريتيدات النيوبيوم 

NT2 كبريتيدات النيوديميوم 

NT2 كبريتيدات الهافنيوم 
NT2 كبريتيدات الهدروجين 

NT2 كبريتيدات الهولميوم 

NT2 كبريتيدات اليورانيوم 
NT2 كيريتيدات الزنك 

NT1 مركبات السلفوريل 

NT1 نتريدات الكبريت 

NT1 هاليدات الكبريت 

NT2 فلوريدات الكبريت 

NT2 كلوريدات الكبريت 
RT مركبات كبريت عضوية 

 مركبات الكحوالت

USE كحوالت 

 مركبات الكدميوم

1997-06-17 

NT1 أرسنيدات  الكدميوم 

NT1 أكاسيد الكدميوم 
NT1 بوريدات الكدميوم 

NT1 تلّوريدات الكدميوم 

NT1 تنغستات الكدميوم 
NT1 تيتانات الكدميوم 

NT1 سلنيدات الكدميوم 

NT1 سليكات الكدميوم 

NT1 فسفات الكدميوم 

NT1 فسفيدات الكدميوم 

NT1 فوق كلورات الكدميوم 
NT1 قصديرات الكدميوم 

NT1 كبريتات الكدميوم 

NT1 كبريتيدات الكدميوم 
NT1 كربونات الكدميوم 

NT1 كربيدات الكدميوم 

NT1 نترات الكدميوم 
NT1 هاليدات الكدميوم 

NT2 بروميدات الكدميوم 

NT2 فلوريدات الكدميوم 
NT2 كلوريدات الكدميوم 

NT2 يوديدات الكدميوم 

NT1 هدروكسيدات الكدميوم 

 مركبات الكربتون

1997-06-17 

UF كريبتونات الكربتون 
BT1 مركبات األتربة النادرة 

NT1 أكاسيد الكربتون 

NT1 هاليدات الكربتون 
NT2 بروميدات الكربتون 

NT2 فلوريدات الكربتون 

NT2 كلوريدات الكربتون 
NT1 هدريدات الكربتون 



 ت الكربونمركبا 674 مركبات الكلور

 

 

 مركبات الكربون

NT1 أكاسيد  الكربون 
NT2 أحادي أكسيد الكربون 

NT2 ثنائي أكسيد الكربون 

NT1 أكسي كبريتيد الكربون 
NT1 أكسي كربيدات 

NT1 حمض الكربونيك 

NT1 كبريتيدات الكربون 
NT1 كربونات 

NT1 كربونات 

NT2 كربونات اإلربيوم 
NT2 كربونات األمريسيوم 

NT2 كربونات األمونيوم 

NT3 كربونات يورانيل االمونيوم 
NT2 كربونات اإليتربيوم 

NT2 كربونات اإليتريوم 

NT2 كربونات االوروبيوم 
NT2 كربونات الباريوم 

NT2 البراسيوديميوم كربونات 

NT2 كربونات البريليوم 
NT2 كربونات البزموت معقدات 

NT2 كربونات البلوتونيوم 

NT2 كربونات البوتاسيوم 
NT2 كربونات التاليوم 

NT2 كربونات التربيوم 

NT2 كربونات التوريوم 
NT2 كربونات الحديد 

NT2 كربونات الراديوم 

NT2 كربونات الرصاص 
NT2 كربونات الروبيديوم 

NT2 كربونات الرينيوم 

NT2 كربونات الزركونيوم 
NT2 كربونات الزنك 

NT2 كربونات الساماريوم 

NT2 كربونات السترونسيوم 

NT2 كربونات السكانديوم 

NT2 كربونات السيريوم 
NT2 كربونات السيزيوم 

NT2 كربونات الصوديوم 

NT2 كربونات الغادولينيوم 
NT2 كربونات الفضة 

NT2 سيومكربونات الكال 

NT2 كربونات الكدميوم 
NT2 كربونات الكوبالت 

NT2 كربونات الكوريوم 

NT2 كربونات الالنتانوم 
NT2 كربونات اللوتيسيوم 

NT2 كربونات الليتيوم 

NT2 كربونات المغنيزيوم 
NT2 كربونات المنغنيز 

NT2 كربونات الموليبدنوم 

NT2 كربونات النبتونيوم 

NT2 كربونات النحاس 

NT2 النيكل كربونات 

NT2 كربونات النيوديميوم 
NT2 كربونات الهولميوم 

NT2 كربونات اليورانيل 

NT2 كربونات اليورانيوم 
NT2 متعدد الكربونات 

NT1 كربيدات 

NT2 كربيدات اإلربيوم 
NT2 كربيدات األلمنيوم 

NT2 كربيدات األمريسيوم 

NT2 كربيدات اإلنديوم 
NT2 كربيدات األوسميوم 

NT2 كربيدات اإليتربيوم 

NT2 كربيدات اإليتريوم 
NT2 كربيدات اإليريديوم 

NT2 كربيدات االوروبيوم 

NT2 كربيدات الباريوم 
NT2 كربيدات البراسيوديميوم 

NT2 كربيدات البروتكتينيوم 

NT2 كربيدات البريليوم 
NT2 كربيدات البالتين 

NT2 كربيدات البالّديوم 

NT2 كربيدات البلوتونيوم 
NT2 ربيدات البوتاسيومك 

NT2 كربيدات البور 

NT2 كربيدات التاليوم 

NT2 كربيدات التربيوم 

NT2 كربيدات التكنيسيوم 
NT2 كربيدات التنتاليوم 

NT2 كربيدات التنغستين 

NT2 كربيدات التوريوم 
NT2 كربيدات التوليوم 

NT2 كربيدات التيتانيوم 

NT2 كربيدات الجرمانيوم 
NT2 كربيدات الحديد 

NT3 كربيد الحديد 

NT3 نيكل قاسي 
NT2 كربيدات الديسبروسيوم 

NT2 كربيدات الرصاص 

NT2 كربيدات الروبيديوم 
NT2 كربيدات الروتينيوم 

NT2 كربيدات الروديوم 

NT2 كربيدات الرينيوم 
NT2 كربيدات الزئبق 

NT2 كربيدات الزركونيوم 

NT2 كربيدات الزنك 
NT2 كربيدات الساماريوم 

NT2 كربيدات السترونسيوم 

NT2 كربيدات السكانديوم 
NT2 كربيدات السلينيوم 

NT2 كربيدات السيريوم 

NT2 كربيدات السيزيوم 
NT2 كربيدات السيليسيوم 

NT2 كربيدات الصوديوم 

NT2 كربيدات الغادولينيوم 
NT2 كربيدات الغاليوم 

NT2 كربيدات الفاناديوم 

NT2 كربيدات القصدير 
NT2 كربيدات الكالسيوم 

NT2 كربيدات الكدميوم 

NT2 كربيدات الكروم 

NT2 كربيدات الكوبالت 

NT2 كربيدات الالنتانوم 

NT2 كربيدات اللوتيسيوم 
NT2 كربيدات الليتيوم 

NT2 كربيدات المغنيزيوم 

NT2 كربيدات المنغنيز 
NT2 كربيدات الموليبدنوم 

NT2 كربيدات النبتونيوم 

NT2 كربيدات النتروجين 
NT2 كربيدات النحاس 

NT2 كربيدات النيكل 

NT2 كربيدات النيوبيوم 
NT2 كربيدات النيوديميوم 

NT2 كربيدات الهافنيوم 
NT2 كربيدات الهولميوم 

NT2 كربيدات اليورانيوم 

NT1  14مركبات الكربون 

NT1 مركبات الكربونيوم 

NT1 نتريدات الكربون 

NT1 نتريدات الكربون 
NT1 هاليدات الكربون 

NT2 فلوريدات الكربون 

RT سناج 

 14مركبات الكربون 

BT1 مركبات الكربون 

BT1 مركبات موسومة 

RT  14كربون 
RT وسم 

 مركبات الكربونيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-01-21 

BT1 مركبات الكربون 
RT كاتيونات 

 مركبات الكروم

1996-07-15 
BT1 مركبات العناصر االنتقالية 

NT1 أكاسيد الكروم 

NT1 بوريدات الكروم 
NT1 تلّوريدات الكروم 

NT1 ثنائي الكرومات 

NT1 حمض الكروميك 
NT1 سلنيدات الكروم 

NT1 سليكات الكروم 

NT1 سيليسيدات الكروم 

NT1 فسفات الكروم 
NT1 فوق كلورات الكروم 

NT1 كبريتات الكروم 

NT1 كبريتيدات الكروم 
NT1 كربيدات الكروم 

NT1 كرومات 

NT1 كروميتات 
NT1 نترات الكروم 

NT1 نتريدات الكروم 

NT1 هاليدات الكروم 
NT2 بروميدات الكروم 

NT2 فلوريدات الكروم 

NT2 كلوريدات الكروم 
NT2 يوديدات الكروم 

NT1 هدروكسيدات الكروم 

NT1 هدريدات الكروم 

 مركبات الكزينون

1996-07-08 

BT1 مركبات األتربة النادرة 

NT1 أكاسيد الكزينون 
NT1 هاليدات الكزينون 

NT2 بروميدات الكزينون 

NT2 فلوريدات الكزينون 
NT2 كلوريدات الكزينون 

NT2 يوديدات الكزينون 

NT1 هدريدات الكزينون 

 مركبات الكلور

UF كلوريتات 

BT1 مركبات الهالوجينات 
NT1 أكاسيد الكلور 

NT1 أكسي كلوريدات 

NT1 حمض الكلورى 
NT1 حمض الكلوريك 

NT1 حمض الهدروكلوريك 

NT1 حمض تحت الكلوري 
NT1 حمض فوق الكلوريك 

NT1 فوق الكلورات 

NT2 فوق كلورات 
NT2 فوق كلورات  السيزيوم 

NT2 فوق كلورات  الهافنيوم 

NT2 فوق كلورات اإلربيوم 
NT2 فوق كلورات األلمنيوم 

NT2 فوق كلورات األمريسيوم 

NT2 فوق كلورات األمونيوم 
NT2 فوق كلورات اإليتربيوم 

NT2 فوق كلورات اإليتريوم 

NT2 فوق كلورات االوروبيوم 
NT2 فوق كلورات الباريوم 

NT2 فوق كلورات البراسيوديميوم 

NT2 فوق كلورات البلوتونيوم 

NT2 فوق كلورات البوتاسيوم 

NT2 فوق كلورات التاليوم 

NT2 فوق كلورات التربيوم 
NT2 فوق كلورات التوريوم 

NT2 فوق كلورات التوليوم 

NT2 فوق كلورات الحديد 
NT2 فوق كلورات الديسبروسيوم 

NT2 فوق كلورات الرصاص 

NT2 فوق كلورات الروبيديوم 
NT2 فوق كلورات الزئبق 

NT2 فوق كلورات الزركونيوم 

NT2 فوق كلورات الزنك 
NT2 فوق كلورات الساماريوم 

NT2 فوق كلورات السترونسيوم 

NT2 فوق كلورات السكانديوم 
NT2 فوق كلورات السيريوم 

NT2 فوق كلورات الصوديوم 

NT2 فوق كلورات الغادولينيوم 
NT2 فوق كلورات الفضة 

NT2 فوق كلورات الكالسيوم 

NT2 فوق كلورات الكدميوم 
NT2 فوق كلورات الكروم 

NT2 فوق كلورات الكوبالت 
NT2  الالنتانومفوق كلورات 

NT2 فوق كلورات اللوتيسيوم 

NT2 فوق كلورات الليتيوم 
NT2 فوق كلورات المغنيزيوم 



 مركبات الكوبالت 675 مركبات الليتيوم

 

 

NT2 فوق كلورات المنغنيز 

NT2 فوق كلورات النبتونيوم 
NT2 فوق كلورات النحاس 

NT2 فوق كلورات النيوديميوم 

NT2 فوق كلورات الهولميوم 
NT2 فوق كلورات اليورانيل 

NT2 انيومفوق كلورات اليور 

NT1 كلورات 
NT1 كلوريدات 

NT2 أزرق المتلين 

NT2 تترازوليوم 
NT2 كلوريدات  اإليريديوم 

NT2 كلوريدات أينشتاينيوم 

NT2 كلوريدات اإلربيوم 
NT2 كلوريدات األرغون 

NT2 كلوريدات األستاتين 

NT2 كلوريدات األكتينيوم 
NT2 كلوريدات األلمنيوم 

NT2 كلوريدات األمريسيوم 

NT2 كلوريدات األمونيوم 
NT2 كلوريدات األنتيموان 

NT2 كلوريدات اإلنديوم 

NT2 كلوريدات األوسميوم 
NT2 كلوريدات اإليتربيوم 

NT2 كلوريدات اإليتريوم 

NT2 كلوريدات االوروبيوم 
NT2 كلوريدات الباريوم 

NT2 كلوريدات البراسيوديميوم 

NT2 كلوريدات البركيليوم 
NT2 يومكلوريدات البروتكتين 

NT2 كلوريدات البروم 

NT2 كلوريدات البروميتيوم 
NT2 كلوريدات البريليوم 

NT2 كلوريدات البزموت 

NT2 كلوريدات البالتين 

NT2 كلوريدات البالّديوم 

NT2 كلوريدات البلوتونيوم 

NT2 كلوريدات البوتاسيوم 
NT2 كلوريدات البور 

NT2 كلوريدات البولونيوم 

NT2 كلوريدات التاليوم 
NT2 كلوريدات التربيوم 

NT2 كلوريدات التكنيسيوم 

NT2 كلوريدات التلّوريوم 
NT2 كلوريدات التنتاليوم 

NT2 كلوريدات التنغستين 

NT2 كلوريدات التوريوم 
NT2 كلوريدات التوليوم 

NT2 كلوريدات التيتانيوم 
NT2 كلوريدات التيونيل 

NT2 كلوريدات الجرمانيوم 

NT2 كلوريدات الحديد 

NT2 كلوريدات الديسبروسيوم 

NT2 كلوريدات الذهب 

NT2 كلوريدات الراديوم 
NT2 كلوريدات الرذرفورديوم 

NT2 كلوريدات الرصاص 

NT2 كلوريدات الروبيديوم 
NT2 كلوريدات الروتينيوم 

NT2 كلوريدات الروديوم 

NT2 كلوريدات الرينيوم 
NT2 كلوريدات الزئبق 

NT2 كلوريدات الزركونيوم 

NT2 ت الزرنيخكلوريدا 
NT2 كلوريدات الزنك 

NT2 كلوريدات الساماريوم 

NT2 كلوريدات السترونسيوم 
NT2 كلوريدات السكانديوم 

NT2 كلوريدات السلينيوم 

NT2 كلوريدات السيريوم 
NT2 كلوريدات السيزيوم 

NT2 كلوريدات السيليسيوم 

NT2 كلوريدات الصوديوم 
NT2 كلوريدات الغادولينيوم 

NT2 كلوريدات الغاليوم 

NT2 كلوريدات الفاناديوم 
NT2 كلوريدات الفرانسيوم 

NT2 كلوريدات الفرميوم 

NT2 كلوريدات الفسفور 

NT2 كلوريدات الفضة 

NT2 كلوريدات القصدير 
NT2 كلوريدات الكالسيوم 

NT2 كلوريدات الكاليفورنيوم 

NT2 كلوريدات الكبريت 
NT2 كلوريدات الكدميوم 

NT2 كلوريدات الكربتون 

NT2 كلوريدات الكروم 
NT2 كلوريدات الكزينون 

NT2 كلوريدات الكوبالت 

NT2 كلوريدات الكوريوم 
NT2 كلوريدات الالنتانوم 

NT2 كلوريدات اللوتيسيوم 

NT2 كلوريدات الليتيوم 
NT2 كلوريدات المغنيزيوم 

NT2 كلوريدات المنغنيز 

NT2 كلوريدات الموليبدنوم 
NT2 كلوريدات النبتونيوم 

NT2 كلوريدات النتروجين 

NT2 كلوريدات النحاس 
NT2 كلوريدات النيكل 

NT2 كلوريدات النيوبيوم 

NT2 كلوريدات النيوديميوم 
NT2 كلوريدات النيون 

NT2 كلوريدات الهافنيوم 

NT2 كلوريدات الهدروجين 
NT2 كلوريدات الهليوم 

NT2 كلوريدات الهولميوم 

NT2 يودكلوريدات ال 
NT2 كلوريدات اليورانيل 

NT2 كلوريدات اليورانيوم 

NT1 نترات الكلور 
NT1 هاليدات الكلور 

NT2 فلوريدات الكلور 

RT مركبات كلور عضوية 

 مركبات الكوبالت

1997-06-17 

BT1 مركبات العناصر االنتقالية 
NT1 أرسنيدات الكوبالت 

NT1 أكاسيد الكوبالت 

NT1 بوريدات الكوبالت 
NT1 تلّوريدات الكوبالت 

NT1 تنغستات الكوبالت 

NT1 سلنيدات الكوبالت 
NT1 سليكات الكوبالت 

NT1 سيليسيدات الكوبالت 

NT1 فسفات الكوبالت 
NT1 فسفيدات الكوبالت 

NT1 فوق كلورات الكوبالت 

NT1 كبريتات الكوبالت 
NT1 كبريتيدات الكوبالت 

NT1 كربونات الكوبالت 

NT1 كربيدات الكوبالت 
NT1 نترات الكوبالت 

NT1 هاليدات الكوبالت 

NT2 بروميدات الكوبالت 
NT2 فلوريدات الكوبالت 

NT2 كلوريدات الكوبالت 

NT2 يوديدات الكوبالت 
NT1 هدروكسيدات الكوبالت 

NT1 هدريدات الكوبالت 

 مركبات الكوبرنيسيوم

2010-05-19 
UF  112مركبات العنصر 

*BT1 مرّكبات عبر األكتنيد 

 الكوريوم مركبات

1996-11-13 

*BT1 مركبات عبر البلوتونيوم 

BT1 مرّكبات األكتينيد 
NT1 أرسنيدات الكوريوم 

NT1 أكاسيد الكوريوم 

NT1 تلّوريدات الكوريوم 
NT1 سلنيدات الكوريوم 

NT1 سليكات الكوريوم 

NT1 فسفات الكوريوم 
NT1 كبريتيدات الكوريوم 

NT1 كربونات الكوريوم 

NT1 نترات الكوريوم 

NT1 نتريدات الكوريوم 
NT1 هاليدات الكوريوم 

NT2 بروميدات الكوريوم 

NT2 فلوريدات الكوريوم 
NT2 كلوريدات الكوريوم 

NT2 يوديدات الكوريوم 

NT1 هدروكسيدات الكوريوم 
NT1 هدريدات الكوريوم 

 مركبات الكيل المغنيزيوم

USE عمائل غرينارد 

 مركبات الالنتانوم

BT1 بات األتربة النادرةمرك 
NT1 أكاسيد الالنتانوم 

NT1 بوريدات الالنتانوم 

NT1 تلّوريدات الالنتانوم 
NT1 تنغستات الالنتانوم 

NT1 تيتانيوم زركونين النثانيوم رصاص 

NT1 سلنيدات الالنتانوم 
NT1 سليكات الالنتانوم 

NT1 سيليسيدات الالنتانوم 

NT1 فسفات الالنتانوم 
NT1 فسفيدات الالنتانوم 

NT1 فوق كلورات الالنتانوم 
NT1 كبريتات الالنتانوم 

NT1 كبريتيدات الالنتانوم 

NT1 كربونات الالنتانوم 
NT1 كربيدات الالنتانوم 

NT1 نترات الالنتانوم 

NT1 نتريدات الالنتانوم 
NT1 هاليدات الالنتانوم 

NT2 بروميدات الالنتانوم 

NT2 فلوريدات الالنتانوم 
NT2 كلوريدات الالنتانوم 

NT2 يوديدات الالنتانوم 

NT1 هدروكسيدات الالنتانوم 
NT1 هدريدات الالنتانوم 

 مركبات اللوتيسيوم

1997-06-17 

BT1 مركبات األتربة النادرة 
NT1 أكاسيد اللوتيسيوم 

NT1 بوريدات اللوتيسيوم 

NT1 تنغستات اللوتيسيوم 
NT1 سلنيدات اللوتيسيوم 

NT1 لوتيسيومسليكات ال 

NT1 سيليسيدات اللوتيسيوم 
NT1 فسفات اللوتيسيوم 

NT1 فوق كلورات اللوتيسيوم 

NT1 كبريتات اللوتيسيوم 
NT1 كبريتيدات اللوتيسيوم 

NT1 كربونات اللوتيسيوم 

NT1 كربيدات اللوتيسيوم 
NT1 نترات اللوتيسيوم 

NT1 هاليدات اللوتيسيوم 

NT2 بروميدات اللوتيسيوم 
NT2 فلوريدات اللوتيسيوم 

NT2 كلوريدات اللوتيسيوم 

NT2 يوديدات اللوتيسيوم 
NT1 هدروكسيدات اللوتيسيوم 

NT1 هدريدات اللوتيسيوم 

 مركبات اللورنسيوم

1996-07-18 

SF إضافات اللورنسيوم 

*BT1 مركبات عبر البلوتونيوم 
BT1 مرّكبات األكتينيد 

 مركبات الليتيوم

1997-06-17 

BT1 مركبات المعادن القلوية 
NT1 أرسنيدات الليتيوم 

NT1 أكاسيد الليتيوم 

NT1 بوريدات الليتيوم 
NT1 تلّوريدات الليتيوم 

NT1 تنغستات الليتيوم 

NT1 تيتانات الليتيوم 
NT1 سلنيدات الليتيوم 

NT1 سليكات الليتيوم 



 مركبات المعادن القلوية 676 مركبات المعادن القلوية الترابية

 

 

NT1 سيليسيدات الليتيوم 

NT1 فسفات الليتيوم 
NT1 فسفيدات الليتيوم 

NT1 فوق كلورات الليتيوم 

NT1 كبريتات الليتيوم 
NT1 كبريتيدات الليتيوم 

NT1 كربونات الليتيوم 

NT1 كربيدات الليتيوم 
NT1 نترات الليتيوم 

NT1 نتريدات الليتيوم 

NT1 هاليدات الليتيوم 
NT2 بروميدات الليتيوم 

NT2 فلوريدات الليتيوم 

NT2 كلوريدات الليتيوم 
NT2 ميوديدات الليتيو 

NT1 هدروكسيدات الليتيوم 

NT1 هدريدات الليتيوم 
NT2 ثالثي الليتيوم 

NT2 دوتريدات الليتيوم 

NT1 يورانات الليتيوم 

 مركبات المعادن القلوية

NT1 مركبات البوتاسيوم 

NT2 أكاسيد البوتاسيوم 

NT2 بروميدات البوتاسيوم 
NT2 بوريدات البوتاسيوم 

NT2 تلّوريدات البوتاسيوم 

NT2 تنغستات البوتاسيوم 
NT2 سلنيدات البوتاسيوم 

NT2 سليكات البوتاسيوم 

NT2 سيليسيدات البوتاسيوم 
NT2 فانادات البوتاسيوم 

NT2 فسفات البوتاسيوم 

NT2 فسفيدات البوتاسيوم 
NT2 فلوريدات البوتاسيوم 

NT2 فوق كلورات البوتاسيوم 

NT2 كبريتات البوتاسيوم 
NT2 كبريتيدات البوتاسيوم 

NT2 كربونات البوتاسيوم 
NT2 كربيدات البوتاسيوم 

NT2 كلوريدات البوتاسيوم 

NT2  ّملح روشل 
NT2 نترات البوتاسيوم 

NT2 نتريدات البوتاسيوم 

NT2 هاليدات البوتاسيوم 
NT3 بروميدات البوتاسيوم 

NT3 فلوريدات البوتاسيوم 

NT3 كلوريدات البوتاسيوم 
NT3 يوديدات البوتاسيوم 

NT2 هدروكسيدات البوتاسيوم 

NT2 هدريدات البوتاسيوم 
NT2 يوديدات البوتاسيوم 

NT2 يورانات البوتاسيوم 

NT1 مركبات الروبيديوم 
NT2 أكاسيد الروبيديوم 

NT2 تلّوريدات الروبيديوم 

NT2 تنغستات الروبيديوم 
NT2 سلنيدات الروبيديوم 

NT2 سليكات الروبيديوم 

NT2 سيليسيدات الروبيديوم 
NT2 فسفات الروبيديوم 

NT2 فوق كلورات الروبيديوم 

NT2 كبريتات الروبيديوم 
NT2 كبريتيدات الروبيديوم 

NT2 كربونات الروبيديوم 

NT2 كربيدات الروبيديوم 
NT2 نترات الروبيديوم 

NT2 هاليدات الروبيديوم 

NT3 بروميدات الروبيديوم 

NT3 فلوريدات الروبيديوم 

NT3 كلوريدات الروبيديوم 

NT3 يوديدات الروبيديوم 
NT2 هدروكسيدات الروبيديوم 

NT2 هدريدات الروبيديوم 

NT2 يورانات الروبيديوم 
NT1 مركبات السيزيوم 

NT2 أكاسيد  السيزيوم 

NT2 تلّوريدات  السيزيوم 
NT2 تنغستات  السيزيوم 

NT2 سلنيدات  السيزيوم 

NT2 سليكات  السيزيوم 
NT2 سيليسيدات  السيزيوم 

NT2 فسفات  السيزيوم 

NT2 فوق كلورات  السيزيوم 
NT2 كبريتات  السيزيوم 

NT2 كبريتيدات  السيزيوم 

NT2 كربونات السيزيوم 
NT2 كربيدات السيزيوم 

NT2 نترات السيزيوم 

NT2 نتريدات السيزيوم 
NT2 هاليدات السيزيوم 

NT3 بروميدات السيزيوم 

NT3 فلوريدات السيزيوم 
NT3 كلوريدات السيزيوم 

NT3 يوديدات السيزيوم 

NT2 هدروكسيدات السيزيوم 
NT2 هدريدات السيزيوم 

NT2 يورانات  السيزيوم 

NT1 مركبات الصوديوم 
NT2 أكاسيد الصوديوم 

NT3 برونزالصوديوم والتنغستين 

NT2 بوراكس 
NT2 بوريدات الصوديوم 

NT2 تلّوريدات الصوديوم 

NT2 تنغستات الصوديوم 
NT2 تيرون 

NT2 سلنيدات الصوديوم 

NT2 سليسيدات الصوديوم 
NT2 سليكات الصوديوم 

NT2 فسفات الصوديوم 

NT2 فسفيدات الصوديوم 
NT2 فوق كلورات الصوديوم 

NT2 كبريتات الصوديوم 

NT2 كبريتيدات الصوديوم 

NT2 كربونات الصوديوم 

NT2 كربيدات الصوديوم 

NT2  ّملح روشل 
NT2 نترات الصوديوم 

NT2 نتريدات الصوديوم 

NT2 هاليدات الصوديوم 
NT3 بروميدات الصوديوم 

NT3 فلوريدات الصوديوم 

NT3 كلوريدات الصوديوم 
NT3 يوديدات الصوديوم 

NT2 هدروكسيدات الصوديوم 

NT2 هدريدات الصوديوم 
NT2 يورانات الصوديوم 

NT1 مركبات الفرانسيوم 
NT2 هاليدات الفرانسيوم 

NT3 يومكلوريدات الفرانس 

NT1 مركبات الليتيوم 

NT2 أرسنيدات الليتيوم 

NT2 أكاسيد الليتيوم 

NT2 بوريدات الليتيوم 
NT2 تلّوريدات الليتيوم 

NT2 تنغستات الليتيوم 

NT2 تيتانات الليتيوم 
NT2 سلنيدات الليتيوم 

NT2 سليكات الليتيوم 

NT2 سيليسيدات الليتيوم 
NT2 فسفات الليتيوم 

NT2 فسفيدات الليتيوم 

NT2 فوق كلورات الليتيوم 
NT2 كبريتات الليتيوم 

NT2 كبريتيدات الليتيوم 

NT2 كربونات الليتيوم 
NT2 كربيدات الليتيوم 

NT2 نترات الليتيوم 

NT2 نتريدات الليتيوم 
NT2 هاليدات الليتيوم 

NT3 بروميدات الليتيوم 

NT3 فلوريدات الليتيوم 
NT3 كلوريدات الليتيوم 

NT3 يوديدات الليتيوم 

NT2 هدروكسيدات الليتيوم 
NT2 هدريدات الليتيوم 

NT3 ثالثي الليتيوم 

NT3 دوتريدات الليتيوم 

NT2 يورانات الليتيوم 

 مركبات المعادن القلوية الترابية

NT1 مركبات الباريوم 
NT2 أكاسيد الباريوم 

NT2 بوريدات الباريوم 

NT2 تنغستات الباريوم 
NT2 سليكات الباريوم 

NT2 فسفات الباريوم 

NT2 فوق كلورات الباريوم 
NT2 كبريتات الباريوم 

NT2 كبريتيدات الباريوم 

NT2 كربونات الباريوم 
NT2 كربيدات الباريوم 

NT2 نترات الباريوم 

NT2 نتريدات الباريوم 
NT2 هاليدات الباريوم 

NT3 بروميدات الباريوم 

NT3 فلوريدات الباريوم 

NT3 وريدات الباريومكل 

NT3 يوديدات الباريوم 

NT2 هدروكسيدات الباريوم 
NT2 هدريدات الباريوم 

NT1 مركبات البريليوم 

NT2 أكاسيد البريليوم 
NT2 بوريدات البريليوم 

NT2 تلّوريدات البريليوم 

NT2 سلنيدات البريليوم 
NT2 سليكات البريليوم 

NT2 فسفات البريليوم 

NT2 فسفيدات البريليوم 
NT2 كبريتات البريليوم 

NT2 كبريتيدات البريليوم 

NT2 كربونات البريليوم 
NT2 كربيدات البريليوم 

NT2 نترات البريليوم 

NT2 نتريدات البريليوم 
NT2 هاليدات البيريليوم 

NT3 بروميدات البريليوم 
NT3 فلوريدات البريليوم 

NT3 كلوريدات البريليوم 

NT3 يوديدات البريليوم 
NT2 يدات البريليومهدروكس 

NT2 هدريدات البريليوم 

NT1 مركبات الراديوم 
NT2 أكاسيد الراديوم 

NT2 سليكات الراديوم 

NT2 كبريتات الراديوم 
NT2 كربونات الراديوم 

NT2 نترات الراديوم 

NT2 نتريدات الراديوم 
NT2 هاليدات الراديوم 

NT3 بروميدات الراديوم 

NT3 فلوريدات الراديوم 
NT3 كلوريدات الراديوم 

NT1 مركبات السترونسيوم 

NT2 أكاسيد السترونسيوم 
NT2 بوريدات السترونسيوم 

NT2 تنغسات السترونسيوم 

NT2 تيتانات السترونسيوم 
NT2 سليكات السترونسيوم 

NT2 فسفات السترونسيوم 

NT2 فوق كلورات السترونسيوم 
NT2 كبريتات السترونسيوم 

NT2 كبريتيدات السترونسيوم 

NT2 كربونات السترونسيوم 
NT2 كربيدات السترونسيوم 

NT2 نترات السترونسيوم 

NT2 هاليدات السترونسيوم 

NT3 بروميدات السترونسيوم 

NT3 فلوريدات السترونسيوم 

NT3 كلوريدات السترونسيوم 
NT3 يوديدات السترونسيوم 

NT2 هدروكسيدات السترونسيوم 

NT2 هدريدات السترونسيوم 
NT2 السترونسيوم يورانات 

NT1 مركبات الكالسيوم 

NT2 أكاسيد الكالسيوم 
NT2 بوريدات الكالسيوم 



 مركبات المغنيزيوم 677 مركبات النتروجين

 

 

NT2 تنغستات الكالسيوم 

NT2 سليكات الكالسيوم 
NT2 سيليسيدات الكالسيوم 

NT2 فسفات الكالسيوم 

NT2 فوق كلورات الكالسيوم 
NT2 كبريتات الكالسيوم 

NT2 كبريتيدات الكالسيوم 

NT2 كربونات الكالسيوم 
NT2 كربيدات الكالسيوم 

NT2 نترات الكالسيوم 

NT2 نتريدات الكالسيوم 
NT2 هاليدات الكالسيوم 

NT3 بروميدات الكالسيوم 

NT3 فلوريدات الكالسيوم 
NT3 كلوريدات الكالسيوم 

NT3 يوديدات الكالسيوم 

NT2 هدروكسيدات الكالسيوم 
NT2 هدريدات الكالسيوم 

NT1 مركبات المغنيزيوم 

NT2 د المغنزيومأرسني 
NT2 أكاسيد المغنيزيوم 

NT2 بوريدات المغنيزيوم 

NT2 تلّوريدات المغنيزيوم 
NT2 سليكات المغنيزيوم 

NT2 سيلسيدات المغنيزيوم 

NT2 عمائل غرينارد 
NT2 فسفات المغنيزيوم 

NT2 فوق كلورات المغنيزيوم 

NT2 كبريتات المغنيزيوم 
NT2 كبريتيدات المغنيزيوم 

NT2 كربونات المغنيزيوم 

NT2 كربيدات المغنيزيوم 
NT2 نترات المغنيزيوم 

NT2 نتريدات المغنيزيوم 

NT2 هاليدات المغنيزيوم 

NT3 بروميدات المغنيزيوم 

NT3 فلوريدات المغنيزيوم 

NT3 كلوريدات المغنيزيوم 
NT3 يوديدات المغنيزيوم 

NT2 هدروكسيدات المغنيزيوم 

NT2 هدريدات المغنيزيوم 

 مركبات المغنيزيوم

1997-06-17 

BT1 مركبات المعادن القلوية الترابية 
NT1 أرسنيد المغنزيوم 

NT1 أكاسيد المغنيزيوم 

NT1 بوريدات المغنيزيوم 
NT1 تلّوريدات المغنيزيوم 

NT1 سليكات المغنيزيوم 

NT1 سيلسيدات المغنيزيوم 
NT1 عمائل غرينارد 

NT1 فسفات المغنيزيوم 

NT1  المغنيزيومفوق كلورات 
NT1 كبريتات المغنيزيوم 

NT1 كبريتيدات المغنيزيوم 

NT1 كربونات المغنيزيوم 
NT1 كربيدات المغنيزيوم 

NT1 نترات المغنيزيوم 

NT1 نتريدات المغنيزيوم 
NT1 هاليدات المغنيزيوم 

NT2 بروميدات المغنيزيوم 

NT2 فلوريدات المغنيزيوم 
NT2 كلوريدات المغنيزيوم 

NT2 يوديدات المغنيزيوم 

NT1 هدروكسيدات المغنيزيوم 
NT1 هدريدات المغنيزيوم 

 مركبات المندليفيوم

1996-06-28 

*BT1 مركبات عبر البلوتونيوم 
BT1 مرّكبات األكتينيد 

NT1 أكاسيد المندليفيوم 

RT إضافات المندليفيوم 

 مركبات المنغنيز

1996-07-18 

BT1 مركبات العناصر االنتقالية 
NT1 أرسنيدات المنغنيز 

NT1 أكاسيد المنغنيز 

NT1 برمنغنات 

NT1 بوريدات المنغنيز 
NT1 تنغستات المنغنيز 

NT1 سلنيدات المنغنيز 

NT1 سليسيدات المنغنيز 
NT1 سليكات المنغنيز 

NT1 فسفات المنغنيز 

NT1 فسفيدات المنغنيز 
NT1 فوق كلورات المنغنيز 

NT1 كبريتيات المنغنيز 

NT1 كبريتيدات المنغنيز 
NT1 كربونات المنغنيز 

NT1 كربيدات المنغنيز 

NT1 منغنات 
NT1 نترات المنغنيز 

NT1 نتريدات المنغنيز 

NT1 نلّوريدات المنغنيز 
NT1 هاليدات المنغنيز 

NT2 بروميدات المنغنيز 

NT2 فلوريدات المنغنيز 
NT2 كلوريدات المنغنيز 

NT2 يوديدات المنغنيز 

NT1 ت المنغنيزهدروكسيدا 
NT1 هدريدات المنغنيز 

 مركبات الموليبدنوم

1997-06-17 

BT1 مركبات العناصر االنتقالية 
BT1 مركبات معدنية حرارية 

NT1 أرسنيدات الموليبدنوم 

NT1 أكاسيد الموليبدنوم 
NT2 أزرق الموليبدنوم 

NT1 بوريدات الموليبدنوم 

NT1 تلّوريدات الموليبدنوم 
NT1 حمض الموليبديك 

NT1 حمض مولييدو الفسفوريك 

NT1 سلنيدات الموليبدنوم 
NT1 سليسيدات الموليبدنوم 

NT1 سليكات الموليبدنوم 
NT1 فسفات الموليبدنوم 

NT1 فسفاتات الموليبدنوم 

NT1 فسفيدات الموليبدنوم 
NT1 كبريتات الموليبدنوم 

NT1 كبريتيدات الموليبدنوم 

NT1 كربونات الموليبدنوم 
NT1 موليبدنومكربيدات ال 

NT1 موليبدات 

NT1 نترات الموليبدنوم 
NT1 نتريدات الموليبدنوم 

NT1 هاليدات الموليبدنوم 

NT2 بروميدات الموليبدنوم 
NT2 فلوريدات الموليبدنوم 

NT2 كلوريدات الموليبدنوم 

NT2 يوديدات الموليبدنوم 
NT1 هدروكسيدات الموليبدنوم 

NT1 هدريدات الموليبدنوم 

 ريوممركبات الميتن

2010-01-22 
UF  109مركبات العنصر 

*BT1 مرّكبات عبر األكتنيد 

 مركبات النبتونيل

*BT1 مركبات النبتونيوم 
RT معقدات النبتونيل 

 مركبات النبتونيوم

1996-11-13 
BT1 مركبات عبر اليورانيوم 

BT1 مرّكبات األكتينيد 

NT1 أرسنيدات النبتونيوم 
NT1 أكاسيد النبتونيوم 

NT1 بوريدات النبتونيوم 

NT1 تلّوريدات النبتونيوم 
NT1 سلنيدات النبتونيوم 

NT1 فسفات النبتونيوم 

NT1 فسفيدات النبتونيوم 
NT1 فوق كلورات النبتونيوم 

NT1 كبريتات النبتونيوم 

NT1 كبريتيدات النبتونيوم 

NT1 كربونات النبتونيوم 

NT1 كربيدات النبتونيوم 
NT1 مركبات النبتونيل 

NT1 نترات النبتونيوم 

NT1 نتريدات النبتونيوم 
NT1 هاليدات النبتونيوم 

NT2 بروميدات النبتونيوم 

NT2 فلوريدات النبتونيوم 
NT2 كلوريدات النبتونيوم 

NT2 يوديدات النبتونيوم 

NT1 هدروكسيدات النبتونيوم 
NT1 هدريدات النبتونيوم 

 مركبات النترو

1996-07-08 

UF ثنائي متيل أمينو بروبيوفنون -3-نترو 
*BT1 مركبات آزوت عضوية 

NT1 تتريل 

NT1  ثالثي نتروتولوينtnt 

NT1 ثنائي فنيل بكريل هيدرازيل 

NT1 ثنائي نتروالفنول 

NT1 حمض البكريك 
NT1 متروتيدازول 

NT1 مركبات نترو متعددة الحلقات 

NT1 ميزونيدازول 
NT1 نترو البنزن 

NT1 نترو الميتان 

NT1 نتروالفينول 
RT نترجة 

 مركبات النتروجين

1997-06-17 
NT1 أزيد 

NT1 أكاسيد النتروجين 

NT2 أكسيد اآلزوت 
NT2 أكسيد اآلزوتي 

NT2 ثنائي أكسيد النتروجين 

NT1 أكسي نترات 
NT1 إيزو سيانات 

NT1 إيزوثيو سيانات 

NT1 حمض اآلزوت 
NT1 حمض اآلزوتي 

NT1 سيانات 

NT1 كربيدات النتروجين 
NT1 نترات 

NT2 رباعي نترات خماسي األرتيريتول 

NT2 نترات 
NT2 نترات أينشتاينيوم 

NT2 نترات اإلربيوم 

NT2 نترات األمونيوم 
NT2 نترات اإلنديوم 

NT2 نترات اإليتربيوم 

NT2 نترات اإليتريوم 

NT2 نترات االوروبيوم 

NT2 نترات الباريوم 

NT2 نترات البراسيوديميوم 
NT2 نترات البركيليوم 

NT2 نترات البروتكتينيوم 

NT2 نترات البروميتيوم 
NT2 نترات البريليوم 

NT2 نترات البزموت 

NT2 نترات البالّديوم 
NT2 نترات البلوتونيوم 

NT2 نترات البوتاسيوم 

NT2 نترات البولونيوم 
NT2 نترات التربيوم 

NT2 نترات التلّوريوم 

NT2 نترات التوريوم 
NT2 نترات التوليوم 

NT2 نترات التيتانيوم 

NT2 نترات الحديد 
NT2 نترات الديسبروسيوم 

NT2 نترات الراديوم 

NT2 نترات الرصاص 
NT2 نترات الروبيديوم 

NT2 نترات الروتينيوم 
NT2 نترات الروديوم 

NT2 نترات الزئبق 

NT2 نترات الزركونيوم 
NT2 نترات الزنك 



 مركبات النتروزو 678 مركبات النيوديميوم

 

 

NT2  الساماريومنترات 

NT2 نترات السترونسيوم 
NT2 نترات السكانديوم 

NT2 نترات السيريوم 

NT2 نترات السيزيوم 
NT2 نترات الصوديوم 

NT2 نترات الغادولينيوم 

NT2 نترات الغاليوم 
NT2 نترات الفاناديوم 

NT2 نترات الفضة 

NT2 نترات الكالسيوم 
NT2 نترات الكاليفورنيوم 

NT2 نترات الكدميوم 

NT2 نترات الكروم 
NT2 نترات الكلور 

NT2 نترات الكوبالت 

NT2 نترات الكوريوم 
NT2 نترات الالنتانوم 

NT2 نترات اللوتيسيوم 

NT2 نترات الليتيوم 
NT2 نترات المغنيزيوم 

NT2 نترات المنغنيز 

NT2 نترات الموليبدنوم 
NT2 نترات النبتونيوم 

NT2 نترات النحاس 

NT2 نترات النيكل 
NT2 النيوبيوم نترات 

NT2 نترات النيوديميوم 

NT2 نترات الهافنيوم 
NT2 نترات الهدروجين 

NT2 نترات الهولميوم 

NT2 نترات اليورانيل 
NT3 سداسي هيدرات نترات اليورانيل 

NT2 نترات اليورانيوم 

NT2 نترات فوق االستال 

NT2 نتراتات األلمنيوم 

NT2 نتراتات األمريسيوم 

NT1 نتريتات 
NT1 نتريدات 

NT2 نتريدات اإلربيوم 

NT2 نتريدات األرغون 
NT2 نتريدات األلمنيوم 

NT2 نتريدات األمريسيوم 

NT2 نتريدات اإلنديوم 
NT2 نتريدات األوسميوم 

NT2 نتريدات اإليتربيوم 

NT2 نتريدات اإليتريوم 
NT2 نتريدات االوروبيوم 

NT2 نتريدات االيريديوم 
NT2 نتريدات الباريوم 

NT2 نتريدات البراسيوديميوم 

NT2 نتريدات البركيليوم 

NT2 نتريدات البريليوم 

NT2 نتريدات البالتين 

NT2 نتريدات البالّديوم 
NT2 نتريدات البلوتونيوم 

NT2 نتريدات البوتاسيوم 

NT2 نتريدات البور 
NT2 نتريدات التربيوم 

NT2 نتريدات التنتاليوم 

NT2 نتريدات التنغستين 
NT2 لتوريومنتريدات ا 

NT2 نتريدات التوليوم 

NT2 نتريدات التيتانيوم 
NT2 نتريدات الجرمانيوم 

NT2 نتريدات الحديد 

NT2 نتريدات الديسبروسيوم 
NT2 نتريدات الراديوم 

NT2 نتريدات الرصاص 

NT2 نتريدات الروتينيوم 
NT2 نتريدات الروديوم 

NT2 نتريدات الرينيوم 

NT2 نتريدات الزركونيوم 
NT2 نتريدات الزنك 

NT2 نتريدات الساماريوم 

NT2 نتريدات السكانديوم 
NT2 نتريدات السيريوم 

NT2 نتريدات السيزيوم 

NT2 نتريدات السيليسيوم 

NT2 نتريدات الصوديوم 

NT2 نتريدات الغادولينيوم 
NT2 نتريدات الغاليوم 

NT2 نتريدات الفاناديوم 

NT2 نتريدات الفسفور 
NT2 نتريدات الفضة 

NT2 نتريدات القصدير 

NT2 نتريدات الكالسيوم 
NT2 نتريدات الكاليفورنيوم 

NT2 نتريدات الكبريت 

NT2 نتريدات الكربون 
NT2 نتريدات الكروم 

NT2 نتريدات الكوريوم 

NT2 نتريدات الالنتانوم 
NT2 نتريدات الليتيوم 

NT2 نتريدات المغنيزيوم 

NT2 نتريدات المنغنيز 
NT2 نتريدات الموليبدنوم 

NT2 نتريدات النبتونيوم 

NT2 نتريدات النحاس 
NT2 نتريدات النيكل 

NT2 نتريدات النيوبيوم 

NT2 نتريدات النيوديميوم 
NT2 نتريدات الهافنيوم 

NT2 نتريدات الهولميوم 

NT2 نتريدات اليورانيوم 
NT1 نتريدات الكربون 

NT1 هاليدات النتروجين 

NT2 بروميدات النتروجين 
NT2 فلوريدات النتروجين 

NT2 كلوريدات النتروجين 

NT2 يوديدات النتروجين 
NT1 هدرازين 

NT1 هدريدات النتروجين 

NT2 )أمونيا )نشادر 

RT مركبات آزوت عضوية 

RT نترتة 

RT نزع النترتة 

 مركبات النتروزو

UF ثنائي نيتروزوالرزورسينول 

*BT1 مركبات آزوت عضوية 
NT1 1-نافتول-2-نتروزو 

NT1  ملح نتروزو-r 

NT1 نتروزأمينات 
NT1 نتروزويوريا المتيل 

NT1 نترويوريا 

 مركبات النحاس

BT1 مركبات العناصر االنتقالية 
NT1 أرسنيدات النحاس 

NT1 أكاسيد النحاس 

NT1 بوريدات النحاس 

NT1 تلّوريدات النحاس 

NT1 تنغستات النحاس 

NT1 سلنيدات النحاس 
NT1 سليكات النحاس 

NT1 ات النحاسسيليسيد 

NT1 فسفات النحاس 
NT1 فسفيدات النحاس 

NT1 فوق كلورات النحاس 

NT1 كبريتات النحاس 
NT1 كبريتيدات النحاس 

NT1 كربونات النحاس 

NT1 كربيدات النحاس 
NT1 نترات النحاس 

NT1 نتريدات النحاس 

NT1 نحاسات 
NT1 هاليدات النحاس 

NT2 بروميدات النحاس 

NT2 فلوريدات النحاس 
NT2 كلوريدات النحاس 

NT2 يوديدات النحاس 

NT1 هدروكسيدات النحاس 
NT1 هدريدات النحاس 

 مركبات النوبليوم

1996-07-18 
*BT1 مركبات عبر البلوتونيوم 

BT1 مرّكبات األكتينيد 

NT1 أكاسيد النوبليوم 

 مركبات النيكل

1997-06-17 
BT1 مركبات العناصر االنتقالية 

NT1 أرسنيدات النيكل 

NT1 اسيد النيكلأك 
NT1 بوريدات النيكل 

NT1 تلّوريدات النيكل 

NT1 تنغستات النيكل 
NT1 سلنيدات النيكل 

NT1 سليكات النيكل 

NT1 سيليسيدات النيكل 
NT1 فسفات النيكل 

NT1 فسفيدات النيكل 

NT1 كبريتات النيكل 
NT1 كبريتيدات النيكل 

NT1 كربونات النيكل 

NT1 كربيدات النيكل 

NT1 نترات النيكل 

NT1 نتريدات النيكل 

NT1 نيكالت 
NT1 هاليدات النيكل 

NT2 بروميدات النيكل 

NT2 فلوريدات النيكل 
NT2 كلوريدات النيكل 

NT2 يوديدات النيكل 

NT1 هدروكسيدات النيكل 
NT1 هدريدات النيكل 

 مركبات النيهونيوم 

2017-04-11 
مل لهذا استع 113مركبات العنصر   2017قبل أذار / مارس 

 المفهوم.

UF  113مركبات العنصر 
*BT1 مرّكبات عبر األكتنيد 

 مركبات النيوبيوم

1997-06-17 

BT1 مركبات العناصر االنتقالية 
BT1 مركبات معدنية حرارية 

NT1 أرسنيدات النيوبيوم 

NT1 أكاسيد النيوبيوم 
NT1 بروميدات النيوبيوم 

NT1 بوريدات النيوبيوم 

NT1 يومتلّوريدات النيوب 
NT1 سلنيدات النيوبيوم 

NT1 سليكات النيوبيوم 

NT1 سيليسيدات النيوبيوم 
NT1 فسفات النيوبيوم 

NT1 فسفيدات النيوبيوم 

NT1 فلوريدات النيوبيوم 
NT1 كبريتات النيوبيوم 

NT1 كبريتيدات النيوبيوم 

NT1 كربيدات النيوبيوم 
NT1 كلوريدات النيوبيوم 

NT1 نترات النيوبيوم 

NT1 نتريدات النيوبيوم 
NT1 نيوباتات 

NT1 هاليدات النيوبيوم 

NT2 بروميدات النيوبيوم 
NT2 فلوريدات النيوبيوم 

NT2 كلوريدات النيوبيوم 

NT2 يوديدات النيوبيوم 
NT1 هدروكسيدات النيوبيوم 

NT1 هدريدات النيوبيوم 
NT1 يوديدات النيوبيوم 

 مركبات النيوديميوم

BT1 رةمركبات األتربة الناد 

NT1 أكاسيد النيوديميوم 
NT1 بوريدات النيوديميوم 

NT1 تلّوريدات النيوديميوم 

NT1 تنغستات النيوديميوم 
NT1 سليسيدات النيوديميوم 

NT1 سليكات النيوديميوم 

NT1 فسفات النيوديميوم 
NT1 فوق كلورات النيوديميوم 

NT1 كبريتات النيوديميوم 

NT1 كبريتيدات النيوديميوم 



 مركبات النيون 679 مركبات الهالوجينات

 

 

NT1 كربونات النيوديميوم 

NT1 كربيدات النيوديميوم 
NT1 نترات النيوديميوم 

NT1 نتريدات النيوديميوم 

NT1 هاليدات النيوديميوم 
NT2 بروميدات النيوديميوم 

NT2 فلوريدات النيوديميوم 

NT2 كلوريدات النيوديميوم 
NT2 يوديدات النيوديميوم 

NT1 هدروكسيدات النيوديميوم 

NT1 هدريدات النيوديميوم 

 مركبات النيون

1996-06-28 

BT1 مركبات األتربة النادرة 

NT1 أكاسيد النيون 
NT1 هاليدات النيون 

NT2 بروميدات النيون 

NT2 فلوريدات النيون 

NT2 كلوريدات النيون 

NT2 يوديدات النيون 

NT1 هدريدات النيون 

 مركبات الهاسيوم

2004-03-19 

UF  108مركبات العنصر 
*BT1 مرّكبات عبر األكتنيد 

 مركبات الهافنيوم

1997-06-17 

BT1 مركبات العناصر االنتقالية 
BT1 مركبات معدنية حرارية 

NT1 أرسيندات الهافنيوم 

NT1 أكاسيد  الهافنيوم 
NT1 بوريدات الهافنيوم 

NT1 تلّوريدات الهافنيوم 

NT1 تنغستات الهافنيوم 
NT1 سلنيدات الهافنيوم 

NT1 لهافنيومسليكات ا 

NT1 سيليسيدات الهافنيوم 
NT1 فسفات  الهافنيوم 

NT1 فسفيدات  الهافنيوم 

NT1 فوق كلورات  الهافنيوم 
NT1 كبريتات الهافنيوم 

NT1 كبريتيدات الهافنيوم 

NT1 كربيدات الهافنيوم 
NT1 نترات الهافنيوم 

NT1 نتريدات الهافنيوم 

NT1 هافنات 
NT1 هاليدات الهافنيوم 

NT2 بروميدات الهافنيوم 

NT2 فلوريدات الهافنيوم 
NT2 كلوريدات الهافنيوم 

NT2 يوديدات الهافنيوم 

NT1 هدروكسيدات الهافنيوم 
NT1 هدريدات الهافنيوم 

 مركبات الهالوجينات

NT1 مركبات األستاتين 
NT2 هاليدات األستاتين 

NT3 بروميدات األستاتين 

NT3 كلوريدات األستاتين 
NT3 ستاتينيوديدات األ 

NT1 مركبات البروم 

NT2 أكاسيد البروم 
NT2 أكسي بروميدات 

NT2 برومات 

NT2 بروميدات 
NT3 برميدات البزموت 

NT3 بروميدات اإلربيوم 

NT3 بروميدات األستاتين 
NT3 بروميدات األكتينيوم 

NT3 بروميدات األلمنيوم 

NT3 بروميدات األمريسيوم 
NT3 بروميدات األنتيموان 

NT3 ات اإلنديومبروميد 

NT3 بروميدات اإليتربيوم 
NT3 بروميدات اإليتريوم 

NT3 بروميدات األينشتاينيوم 

NT3 بروميدات االوروبيوم 

NT3 بروميدات الباريوم 

NT3 بروميدات البراسيوديميوم 
NT3 بروميدات البركيليوم 

NT3 بروميدات البروتكتينيوم 

NT3 بروميدات البروميتيوم 
NT3 بروميدات البريليوم 

NT3 بروميدات البالتين 

NT3 بروميدات البالّديوم 
NT3 بروميدات البلوتونيوم 

NT3 بروميدات البوتاسيوم 

NT3 بروميدات البور 
NT3 بروميدات البولونيوم 

NT3 بروميدات التاليوم 

NT3 بروميدات التربيوم 
NT3 بروميدات التكنيسيوم 

NT3 بروميدات التلّوريوم 

NT3 ميدات التنتاليومبرو 
NT3 بروميدات التنغستين 

NT3 بروميدات التوريوم 

NT3 بروميدات التوليوم 
NT3 بروميدات التيتانيوم 

NT3 بروميدات الجرمانيوم 

NT3 بروميدات الحديد 
NT3 بروميدات الديسبروسيوم 

NT3 بروميدات الذهب 

NT3 بروميدات الراديوم 
NT3 بروميدات الرصاص 

NT3 بروميدات الروبيديوم 

NT3 بروميدات الروتينيوم 
NT3 بروميدات الروديوم 

NT3 بروميدات الرينيوم 

NT3 بروميدات الزئبق 
NT3 بروميدات الزركونيوم 

NT3 بروميدات الزرنيخ 

NT3 بروميدات الزنك 

NT3 بروميدات الساماريوم 

NT3 بروميدات السترونسيوم 

NT3 بروميدات السكانديوم 
NT3 بروميدات السلينيوم 

NT3 بروميدات السيريوم 

NT3 بروميدات السيزيوم 
NT3 بروميدات السيليسيوم 

NT3 بروميدات الصوديوم 

NT3 بروميدات الغادولينيوم 
NT3 بروميدات الغاليوم 

NT3 بروميدات الفاناديوم 

NT3 بروميدات الفرميوم 
NT3 بروميدات الفسفور 

NT3 بروميدات الفضة 
NT3  القصديربروميدات 

NT3 بروميدات الكالسيوم 

NT3 بروميدات الكاليفورنيوم 

NT3 بروميدات الكدميوم 

NT3 بروميدات الكربتون 

NT3 بروميدات الكروم 
NT3 بروميدات الكزينون 

NT3 بروميدات الكوبالت 

NT3 بروميدات الكوريوم 
NT3 بروميدات الالنتانوم 

NT3 بروميدات اللوتيسيوم 

NT3 بروميدات الليتيوم 
NT3 بروميدات المغنيزيوم 

NT3 بروميدات المنغنيز 

NT3 بروميدات الموليبدنوم 
NT3 بروميدات النبتونيوم 

NT3 بروميدات النتروجين 

NT3 بروميدات النحاس 
NT3 بروميدات النيكل 

NT3 بروميدات النيوبيوم 

NT3 بروميدات النيوديميوم 
NT3 بروميدات النيون 

NT3 بروميدات الهافنيوم 

NT3 بروميدات الهدروجين 
NT3 بروميدات الهولميوم 

NT3 بروميدات اليود 

NT3 بروميدات اليورانيوم 
NT2 حمض البروميك 

NT2 حمض الهدروبروميك 

NT2 فوق الكرومات 

NT2 هاليدات البروم 

NT3 فلوريدات البروم 
NT3 كلوريدات البروم 

NT1 مركبات الفلور 

NT2 أكاسيد الفلور 
NT2 أكسي فلوريدات 

NT2 بورات فلورية 

NT2 حمض الهدروفلوريك 
NT2 حمض تحت الفلوري 

NT2 حمض فلورو البوريك 

NT2 فلوريدات 
NT3 فلوريدات أينشتاينيوم 

NT3 فلوريدات اإلربيوم 

NT3 فلوريدات األرغون 
NT3 فلوريدات األكتينيوم 

NT3 فلوريدات األلمنيوم 

NT3 فلوريدات األمريسيوم 
NT3 فلوريدات األمونيوم 

NT3 فلوريدات األنتيموان 

NT3 فلوريدات اإلنديوم 
NT3 فلوريدات األوسميوم 

NT3 فلوريدات اإليتربيوم 

NT3 فلوريدات اإليتريوم 
NT3 فلوريدات اإليريديوم 

NT3 فلوريدات االوروبيوم 

NT3 فلوريدات الباريوم 
NT3 فلوريدات البراسيوديميوم 

NT3 فلوريدات البركيليوم 

NT3 فلوريدات البروتكتينيوم 
NT3 فلوريدات البروم 

NT3 فلوريدات البروميتيوم 

NT3 فلوريدات البريليوم 
NT3 فلوريدات البزموت 

NT3 فلوريدات البالتين 

NT3 فلوريدات البالّديوم 

NT3 فلوريدات البلوتونيوم 

NT3 فلوريدات البوتاسيوم 

NT3 فلوريدات البور 
NT3 فلوريدات البولونيوم 

NT3 فلوريدات التاليوم 

NT3 فلوريدات التربيوم 
NT3 فلوريدات التكنيسيوم 

NT3 فلوريدات التلّوريوم 

NT3 فلوريدات التنتاليوم 
NT3 فلوريدات التنغستين 

NT3 فلوريدات التوريوم 

NT3 فلوريدات التوليوم 
NT3 فلوريدات التيتانيوم 

NT3 فلوريدات الجرمانيوم 
NT3 فلوريدات الحديد 

NT3 فلوريدات الديسبروسيوم 

NT3 فلوريدات الذهب 

NT3 فلوريدات الرادون 

NT3 فلوريدات الراديوم 

NT3 فلوريدات الرصاص 
NT3 فلوريدات الروبيديوم 

NT3 فلوريدات الروتينيوم 

NT3 فلوريدات الروديوم 
NT3 فلوريدات الرينيوم 

NT3 فلوريدات الزئبق 

NT3 فلوريدات الزركونيوم 
NT3 فلوريدات الزرنيخ 

NT3 فلوريدات الزنك 

NT3 فلوريدات الساماريوم 
NT3 فلوريدات السترونسيوم 

NT3 فلوريدات السكانديوم 

NT3 فلوريدات السلينيوم 
NT3 فلوريدات السيريوم 

NT3 فلوريدات السيزيوم 

NT3 فلوريدات السيليسيوم 
NT3 فلوريدات الصوديوم 

NT3 ات الغادولينيومفلوريد 

NT3 فلوريدات الغاليوم 
NT3 فلوريدات الفاناديوم 

NT3 فلوريدات الفسفور 

NT3 فلوريدات الفضة 
NT3 فلوريدات القصدير 

NT3 فلوريدات الكالسيوم 

NT3 فلوريدات الكاليفورنيوم 



 مركبات الهالوجينات 680 مركبات الهالوجينات

 

 

NT3 فلوريدات الكبريت 

NT3 فلوريدات الكدميوم 
NT3 فلوريدات الكربتون 

NT3 فلوريدات الكربون 

NT3 فلوريدات الكروم 
NT3 فلوريدات الكزينون 

NT3 فلوريدات الكلور 

NT3 فلوريدات الكوبالت 
NT3 فلوريدات الكوريوم 

NT3 فلوريدات الالنتانوم 

NT3 فلوريدات اللوتيسيوم 
NT3 فلوريدات الليتيوم 

NT3 فلوريدات المغنيزيوم 

NT3 فلوريدات المنغنيز 
NT3 فلوريدات الموليبدنوم 

NT3 فلوريدات النبتونيوم 

NT3 فلوريدات النتروجين 
NT3 فلوريدات النحاس 

NT3 فلوريدات النيكل 

NT3 فلوريدات النيوبيوم 
NT3 فلوريدات النيوديميوم 

NT3 فلوريدات النيون 

NT3 فلوريدات الهافنيوم 
NT3 فلوريدات الهدروجين 

NT3 فلوريدات الهولميوم 

NT3 ت اليودفلوريدا 
NT3 فلوريدات اليورانيل 

NT3 فلوريدات اليورانيوم 

NT4 رباعي فلوريد اليورانيوم 
NT4 سداسي فلوريد اليورانيوم 

NT4 سداسي فلوريد اليورانيوم 

NT2 مركبات كاتيونات الفلور 
NT1 مركبات الكلور 

NT2 أكاسيد الكلور 

NT2 أكسي كلوريدات 

NT2 حمض الكلورى 

NT2 حمض الكلوريك 

NT2 حمض الهدروكلوريك 
NT2 حمض تحت الكلوري 

NT2 حمض فوق الكلوريك 

NT2 فوق الكلورات 
NT3 فوق كلورات 

NT3 فوق كلورات  السيزيوم 

NT3 فوق كلورات  الهافنيوم 
NT3 فوق كلورات اإلربيوم 

NT3 فوق كلورات األلمنيوم 

NT3 فوق كلورات األمريسيوم 
NT3 فوق كلورات األمونيوم 

NT3 اإليتربيوم فوق كلورات 
NT3 فوق كلورات اإليتريوم 

NT3 فوق كلورات االوروبيوم 

NT3 فوق كلورات الباريوم 

NT3 فوق كلورات البراسيوديميوم 

NT3 فوق كلورات البلوتونيوم 

NT3 فوق كلورات البوتاسيوم 
NT3 فوق كلورات التاليوم 

NT3 فوق كلورات التربيوم 

NT3 فوق كلورات التوريوم 
NT3 التوليوم فوق كلورات 

NT3 فوق كلورات الحديد 

NT3 فوق كلورات الديسبروسيوم 
NT3 فوق كلورات الرصاص 

NT3 فوق كلورات الروبيديوم 

NT3 فوق كلورات الزئبق 
NT3 فوق كلورات الزركونيوم 

NT3 فوق كلورات الزنك 

NT3 فوق كلورات الساماريوم 
NT3 فوق كلورات السترونسيوم 

NT3 فوق كلورات السكانديوم 

NT3 فوق كلورات السيريوم 
NT3 فوق كلورات الصوديوم 

NT3 فوق كلورات الغادولينيوم 

NT3 فوق كلورات الفضة 
NT3 فوق كلورات الكالسيوم 

NT3 فوق كلورات الكدميوم 

NT3 فوق كلورات الكروم 
NT3 فوق كلورات الكوبالت 

NT3 فوق كلورات الالنتانوم 

NT3 فوق كلورات اللوتيسيوم 

NT3 ات الليتيومفوق كلور 

NT3 فوق كلورات المغنيزيوم 
NT3 فوق كلورات المنغنيز 

NT3 فوق كلورات النبتونيوم 

NT3 فوق كلورات النحاس 
NT3 فوق كلورات النيوديميوم 

NT3 فوق كلورات الهولميوم 

NT3 فوق كلورات اليورانيل 
NT3 فوق كلورات اليورانيوم 

NT2 كلورات 

NT2 كلوريدات 
NT3 أزرق المتلين 

NT3 تترازوليوم 

NT3 كلوريدات  اإليريديوم 
NT3 كلوريدات أينشتاينيوم 

NT3 كلوريدات اإلربيوم 

NT3 كلوريدات األرغون 
NT3 كلوريدات األستاتين 

NT3 كلوريدات األكتينيوم 

NT3 كلوريدات األلمنيوم 
NT3 كلوريدات األمريسيوم 

NT3 كلوريدات األمونيوم 

NT3 كلوريدات األنتيموان 
NT3 كلوريدات اإلنديوم 

NT3 كلوريدات األوسميوم 

NT3 كلوريدات اإليتربيوم 
NT3 كلوريدات اإليتريوم 

NT3 كلوريدات االوروبيوم 

NT3 كلوريدات الباريوم 
NT3 كلوريدات البراسيوديميوم 

NT3 كلوريدات البركيليوم 

NT3 كلوريدات البروتكتينيوم 
NT3 كلوريدات البروم 

NT3 مكلوريدات البروميتيو 

NT3 كلوريدات البريليوم 

NT3 كلوريدات البزموت 

NT3 كلوريدات البالتين 

NT3 كلوريدات البالّديوم 
NT3 كلوريدات البلوتونيوم 

NT3 كلوريدات البوتاسيوم 

NT3 كلوريدات البور 
NT3 كلوريدات البولونيوم 

NT3 كلوريدات التاليوم 

NT3 كلوريدات التربيوم 
NT3 كلوريدات التكنيسيوم 

NT3 كلوريدات التلّوريوم 

NT3 كلوريدات التنتاليوم 
NT3 كلوريدات التنغستين 

NT3 كلوريدات التوريوم 
NT3 كلوريدات التوليوم 

NT3 كلوريدات التيتانيوم 

NT3 كلوريدات التيونيل 

NT3 كلوريدات الجرمانيوم 

NT3 كلوريدات الحديد 

NT3 كلوريدات الديسبروسيوم 
NT3 كلوريدات الذهب 

NT3 كلوريدات الراديوم 

NT3 كلوريدات الرذرفورديوم 
NT3 كلوريدات الرصاص 

NT3 كلوريدات الروبيديوم 

NT3 كلوريدات الروتينيوم 
NT3 كلوريدات الروديوم 

NT3 كلوريدات الرينيوم 

NT3 كلوريدات الزئبق 
NT3 كلوريدات الزركونيوم 

NT3 كلوريدات الزرنيخ 

NT3 كلوريدات الزنك 
NT3 كلوريدات الساماريوم 

NT3 كلوريدات السترونسيوم 

NT3 كلوريدات السكانديوم 
NT3 كلوريدات السلينيوم 

NT3 كلوريدات السيريوم 

NT3 كلوريدات السيزيوم 
NT3 كلوريدات السيليسيوم 

NT3 كلوريدات الصوديوم 

NT3 كلوريدات الغادولينيوم 
NT3 كلوريدات الغاليوم 

NT3 كلوريدات الفاناديوم 

NT3 كلوريدات الفرانسيوم 

NT3 كلوريدات الفرميوم 

NT3 كلوريدات الفسفور 
NT3 كلوريدات الفضة 

NT3 كلوريدات القصدير 

NT3 كلوريدات الكالسيوم 
NT3 كلوريدات الكاليفورنيوم 

NT3 كلوريدات الكبريت 

NT3 كلوريدات الكدميوم 
NT3 كلوريدات الكربتون 

NT3 كلوريدات الكروم 

NT3 كلوريدات الكزينون 
NT3 كلوريدات الكوبالت 

NT3 كلوريدات الكوريوم 

NT3 كلوريدات الالنتانوم 
NT3 كلوريدات اللوتيسيوم 

NT3 كلوريدات الليتيوم 

NT3 كلوريدات المغنيزيوم 
NT3 كلوريدات المنغنيز 

NT3 كلوريدات الموليبدنوم 

NT3 كلوريدات النبتونيوم 
NT3 كلوريدات النتروجين 

NT3 كلوريدات النحاس 

NT3 كلوريدات النيكل 
NT3 كلوريدات النيوبيوم 

NT3 كلوريدات النيوديميوم 

NT3 كلوريدات النيون 
NT3 كلوريدات الهافنيوم 

NT3 كلوريدات الهدروجين 

NT3 كلوريدات الهليوم 
NT3 كلوريدات الهولميوم 

NT3 كلوريدات اليود 

NT3 كلوريدات اليورانيل 
NT3 يومكلوريدات اليوران 

NT2 نترات الكلور 

NT2 هاليدات الكلور 

NT3 فلوريدات الكلور 

NT1 مركبات اليود 

NT2 أكاسيد اليود 
NT2 حمض الهدرويوديك 

NT2 حمض اليوديك 

NT2 حمض تحت اليودي 
NT2 حمض فوق اليوديك 

NT2 فوق اليودات 

NT2 هاليدات اليود 
NT3 بروميدات اليود 

NT3 فلوريدات اليود 

NT3 كلوريدات اليود 
NT2 يودات 

NT2 يوديدات 
NT3 بودات األنتيموان 

NT3 يودات أينشتاينيوم 

NT3 يوديات البور 

NT3 يوديات الديسبروسيوم 

NT3 يوديدات اإلربيوم 

NT3 يوديدات األرغون 
NT3 يوديدات األستاتين 

NT3 يوديدات األلمنيوم 

NT3 يوديدات األمريسيوم 
NT3 يوديدات اإلنديوم 

NT3 ديدات اإليتربيوميو 

NT3 يوديدات اإليتريوم 
NT3 يوديدات االوروبيوم 

NT3 يوديدات الباريوم 

NT3 يوديدات البراسيوديميوم 
NT3 يوديدات البروتكتينيوم 

NT3 يوديدات البروميتيوم 

NT3 يوديدات البريليوم 
NT3 يوديدات البزموت 

NT3 يوديدات البالتين 

NT3 يوديدات البالّديوم 
NT3 يوديدات البلوتونيوم 

NT3 يوديدات البوتاسيوم 

NT3 يوديدات البولونيوم 
NT3 يوديدات التاليوم 

NT3 يوديدات التربيوم 

NT3 يوديدات التكنيسيوم 
NT3 يوديدات التلّوريوم 

NT3 يوديدات التنتاليوم 

NT3 يوديدات التنغستين 
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NT3 يوديدات التوريوم 

NT3 يوديدات التيتانيوم 
NT3 لجرمانيوميوديدات ا 

NT3 يوديدات الحديد 

NT4 هاليدات الحديد 
NT5 بروميدات الحديد 

NT5 فلوريدات الحديد 

NT5 كلوريدات الحديد 
NT3 يوديدات الذهب 

NT3 يوديدات الرصاص 

NT3 يوديدات الروبيديوم 
NT3 يوديدات الرينيوم 

NT3 يوديدات الزئبق 

NT3 يوديدات الزركونيوم 
NT3 يوديدات الزرنيخ 

NT3 وديدات الزنكي 

NT3 يوديدات الساماريوم 
NT3 يوديدات السترونسيوم 

NT3 يوديدات السكانديوم 

NT3 يوديدات السليكون 
NT3 يوديدات السلينيوم 

NT3 يوديدات السيريوم 

NT3 يوديدات السيزيوم 
NT3 يوديدات الصوديوم 

NT3 يوديدات الغادولينيوم 

NT3 يوديدات الغاليوم 
NT3 يوديدات الفاناديوم 

NT3 يوديدات الفرميوم 

NT3 يوديدات الفسفور 
NT3 يوديدات الفضة 

NT3 يوديدات القصدير 

NT3 يوديدات الكالسيوم 
NT3 يوديدات الكاليفورنيوم 

NT3 يوديدات الكدميوم 

NT3 يوديدات الكروم 

NT3 يوديدات الكزينون 

NT3 يوديدات الكوبالت 

NT3 يوديدات الكوريوم 
NT3 يدات الالنتانوميود 

NT3 يوديدات اللوتيسيوم 

NT3 يوديدات الليتيوم 
NT3 يوديدات المغنيزيوم 

NT3 يوديدات المنغنيز 

NT3 يوديدات الموليبدنوم 
NT3 يوديدات النبتونيوم 

NT3 يوديدات النتروجين 

NT3 يوديدات النحاس 
NT3 يوديدات النيكل 

NT3 يوديدات النيوبيوم 
NT3 يوديدات النيوديميوم 

NT3 يوديدات النيون 

NT3 يوديدات الهافنيوم 

NT3 يوديدات الهدروجين 

NT3 يوديدات الهولميوم 

NT3 يوديدات اليورانيوم 
NT3 يويدات التوليوم 

NT2 يوديدات األكسجين 

NT1 هاليدات 
NT2 بروميدات 

NT3 برميدات البزموت 

NT3 بروميدات اإلربيوم 
NT3 بروميدات األستاتين 

NT3 بروميدات األكتينيوم 

NT3 بروميدات األلمنيوم 
NT3 بروميدات األمريسيوم 

NT3 بروميدات األنتيموان 

NT3 بروميدات اإلنديوم 
NT3 بروميدات اإليتربيوم 

NT3 بروميدات اإليتريوم 

NT3 بروميدات األينشتاينيوم 
NT3 بروميدات االوروبيوم 

NT3 بروميدات الباريوم 

NT3 بروميدات البراسيوديميوم 
NT3 بروميدات البركيليوم 

NT3 بروميدات البروتكتينيوم 

NT3 بروميدات البروميتيوم 
NT3 بروميدات البريليوم 

NT3 بروميدات البالتين 

NT3 بروميدات البالّديوم 

NT3 بروميدات البلوتونيوم 

NT3 بروميدات البوتاسيوم 
NT3 بروميدات البور 

NT3 نيومبروميدات البولو 

NT3 بروميدات التاليوم 
NT3 بروميدات التربيوم 

NT3 بروميدات التكنيسيوم 

NT3 بروميدات التلّوريوم 
NT3 بروميدات التنتاليوم 

NT3 بروميدات التنغستين 

NT3 بروميدات التوريوم 
NT3 بروميدات التوليوم 

NT3 بروميدات التيتانيوم 

NT3 بروميدات الجرمانيوم 
NT3 بروميدات الحديد 

NT3 بروميدات الديسبروسيوم 

NT3 بروميدات الذهب 
NT3 بروميدات الراديوم 

NT3 بروميدات الرصاص 

NT3 بروميدات الروبيديوم 
NT3 بروميدات الروتينيوم 

NT3 بروميدات الروديوم 

NT3 بروميدات الرينيوم 
NT3 بروميدات الزئبق 

NT3 بروميدات الزركونيوم 

NT3 بروميدات الزرنيخ 
NT3 بروميدات الزنك 

NT3 بروميدات الساماريوم 

NT3 بروميدات السترونسيوم 
NT3 بروميدات السكانديوم 

NT3 بروميدات السلينيوم 

NT3 بروميدات السيريوم 
NT3 بروميدات السيزيوم 

NT3 بروميدات السيليسيوم 

NT3 بروميدات الصوديوم 

NT3 بروميدات الغادولينيوم 

NT3 بروميدات الغاليوم 

NT3 ميدات الفاناديومبرو 
NT3 بروميدات الفرميوم 

NT3 بروميدات الفسفور 

NT3 بروميدات الفضة 
NT3 بروميدات القصدير 

NT3 بروميدات الكالسيوم 

NT3 بروميدات الكاليفورنيوم 
NT3 بروميدات الكدميوم 

NT3 بروميدات الكربتون 

NT3 بروميدات الكروم 
NT3 بروميدات الكزينون 

NT3 بروميدات الكوبالت 
NT3 بروميدات الكوريوم 

NT3 بروميدات الالنتانوم 

NT3 بروميدات اللوتيسيوم 

NT3 بروميدات الليتيوم 

NT3 بروميدات المغنيزيوم 

NT3 بروميدات المنغنيز 
NT3 بروميدات الموليبدنوم 

NT3 بروميدات النبتونيوم 

NT3 بروميدات النتروجين 
NT3 بروميدات النحاس 

NT3 يدات النيكلبروم 

NT3 بروميدات النيوبيوم 
NT3 بروميدات النيوديميوم 

NT3 بروميدات النيون 

NT3 بروميدات الهافنيوم 
NT3 بروميدات الهدروجين 

NT3 بروميدات الهولميوم 

NT3 بروميدات اليود 
NT3 بروميدات اليورانيوم 

NT2 فلوريدات 

NT3 فلوريدات أينشتاينيوم 
NT3 فلوريدات اإلربيوم 

NT3 فلوريدات األرغون 

NT3 فلوريدات األكتينيوم 
NT3 فلوريدات األلمنيوم 

NT3 فلوريدات األمريسيوم 

NT3 فلوريدات األمونيوم 
NT3 فلوريدات األنتيموان 

NT3 فلوريدات اإلنديوم 

NT3 فلوريدات األوسميوم 

NT3 فلوريدات اإليتربيوم 

NT3 فلوريدات اإليتريوم 
NT3 فلوريدات اإليريديوم 

NT3 فلوريدات االوروبيوم 

NT3 فلوريدات الباريوم 
NT3 فلوريدات البراسيوديميوم 

NT3 فلوريدات البركيليوم 

NT3 فلوريدات البروتكتينيوم 
NT3 فلوريدات البروم 

NT3 فلوريدات البروميتيوم 

NT3 فلوريدات البريليوم 
NT3 فلوريدات البزموت 

NT3 فلوريدات البالتين 

NT3 فلوريدات البالّديوم 
NT3 فلوريدات البلوتونيوم 

NT3 فلوريدات البوتاسيوم 

NT3 فلوريدات البور 
NT3 فلوريدات البولونيوم 

NT3 فلوريدات التاليوم 

NT3 فلوريدات التربيوم 
NT3 فلوريدات التكنيسيوم 

NT3 فلوريدات التلّوريوم 

NT3 فلوريدات التنتاليوم 
NT3 فلوريدات التنغستين 

NT3 فلوريدات التوريوم 

NT3 فلوريدات التوليوم 
NT3 فلوريدات التيتانيوم 

NT3 فلوريدات الجرمانيوم 

NT3 فلوريدات الحديد 
NT3 فلوريدات الديسبروسيوم 

NT3 فلوريدات الذهب 

NT3 فلوريدات الرادون 
NT3 فلوريدات الراديوم 

NT3 فلوريدات الرصاص 

NT3 فلوريدات الروبيديوم 

NT3 فلوريدات الروتينيوم 

NT3  الروديومفلوريدات 

NT3 فلوريدات الرينيوم 
NT3 فلوريدات الزئبق 

NT3 فلوريدات الزركونيوم 

NT3 فلوريدات الزرنيخ 
NT3 فلوريدات الزنك 

NT3 فلوريدات الساماريوم 

NT3 فلوريدات السترونسيوم 
NT3 فلوريدات السكانديوم 

NT3 فلوريدات السلينيوم 

NT3 فلوريدات السيريوم 
NT3 فلوريدات السيزيوم 

NT3 فلوريدات السيليسيوم 
NT3 فلوريدات الصوديوم 

NT3 فلوريدات الغادولينيوم 

NT3 فلوريدات الغاليوم 

NT3 فلوريدات الفاناديوم 

NT3 فلوريدات الفسفور 

NT3 فلوريدات الفضة 
NT3 فلوريدات القصدير 

NT3 فلوريدات الكالسيوم 

NT3 فلوريدات الكاليفورنيوم 
NT3 فلوريدات الكبريت 

NT3 فلوريدات الكدميوم 

NT3 فلوريدات الكربتون 
NT3 فلوريدات الكربون 

NT3 فلوريدات الكروم 

NT3 فلوريدات الكزينون 
NT3 فلوريدات الكلور 

NT3 فلوريدات الكوبالت 

NT3 فلوريدات الكوريوم 
NT3 فلوريدات الالنتانوم 

NT3 فلوريدات اللوتيسيوم 

NT3 فلوريدات الليتيوم 
NT3 زيومفلوريدات المغني 

NT3 فلوريدات المنغنيز 

NT3 فلوريدات الموليبدنوم 
NT3 فلوريدات النبتونيوم 

NT3 فلوريدات النتروجين 

NT3 فلوريدات النحاس 
NT3 فلوريدات النيكل 

NT3 فلوريدات النيوبيوم 

NT3 فلوريدات النيوديميوم 



 مركبات الهالوجينات 682 مركبات الهالوجينات

 

 

NT3 فلوريدات النيون 

NT3 فلوريدات الهافنيوم 
NT3 فلوريدات الهدروجين 

NT3 فلوريدات الهولميوم 

NT3 فلوريدات اليود 
NT3 فلوريدات اليورانيل 

NT3 فلوريدات اليورانيوم 

NT4 رباعي فلوريد اليورانيوم 
NT4 سداسي فلوريد اليورانيوم 

NT4 سداسي فلوريد اليورانيوم 

NT2 كلوريدات 
NT3 أزرق المتلين 

NT3 تترازوليوم 

NT3 كلوريدات  اإليريديوم 
NT3 كلوريدات أينشتاينيوم 

NT3 كلوريدات اإلربيوم 

NT3 كلوريدات األرغون 
NT3 كلوريدات األستاتين 

NT3 كلوريدات األكتينيوم 

NT3 كلوريدات األلمنيوم 
NT3 كلوريدات األمريسيوم 

NT3 كلوريدات األمونيوم 

NT3 كلوريدات األنتيموان 
NT3 كلوريدات اإلنديوم 

NT3 كلوريدات األوسميوم 

NT3 وريدات اإليتربيومكل 
NT3 كلوريدات اإليتريوم 

NT3 كلوريدات االوروبيوم 

NT3 كلوريدات الباريوم 
NT3 كلوريدات البراسيوديميوم 

NT3 كلوريدات البركيليوم 

NT3 كلوريدات البروتكتينيوم 
NT3 كلوريدات البروم 

NT3 كلوريدات البروميتيوم 

NT3 كلوريدات البريليوم 

NT3 كلوريدات البزموت 

NT3 كلوريدات البالتين 

NT3 كلوريدات البالّديوم 
NT3 كلوريدات البلوتونيوم 

NT3 كلوريدات البوتاسيوم 

NT3 كلوريدات البور 
NT3 كلوريدات البولونيوم 

NT3 كلوريدات التاليوم 

NT3 كلوريدات التربيوم 
NT3 كلوريدات التكنيسيوم 

NT3 كلوريدات التلّوريوم 

NT3 كلوريدات التنتاليوم 
NT3 كلوريدات التنغستين 

NT3 كلوريدات التوريوم 
NT3 كلوريدات التوليوم 

NT3 كلوريدات التيتانيوم 

NT3 كلوريدات التيونيل 

NT3 كلوريدات الجرمانيوم 

NT3 كلوريدات الحديد 

NT3 كلوريدات الديسبروسيوم 
NT3 كلوريدات الذهب 

NT3 كلوريدات الراديوم 

NT3 كلوريدات الرذرفورديوم 
NT3 كلوريدات الرصاص 

NT3 كلوريدات الروبيديوم 

NT3 كلوريدات الروتينيوم 
NT3 كلوريدات الروديوم 

NT3 كلوريدات الرينيوم 

NT3 كلوريدات الزئبق 
NT3 كلوريدات الزركونيوم 

NT3 كلوريدات الزرنيخ 

NT3 كلوريدات الزنك 
NT3 كلوريدات الساماريوم 

NT3 كلوريدات السترونسيوم 

NT3 سكانديومكلوريدات ال 
NT3 كلوريدات السلينيوم 

NT3 كلوريدات السيريوم 

NT3 كلوريدات السيزيوم 
NT3 كلوريدات السيليسيوم 

NT3 كلوريدات الصوديوم 

NT3 كلوريدات الغادولينيوم 
NT3 كلوريدات الغاليوم 

NT3 كلوريدات الفاناديوم 

NT3 كلوريدات الفرانسيوم 

NT3 كلوريدات الفرميوم 

NT3 كلوريدات الفسفور 
NT3 كلوريدات الفضة 

NT3 كلوريدات القصدير 

NT3 كلوريدات الكالسيوم 
NT3 كلوريدات الكاليفورنيوم 

NT3 كلوريدات الكبريت 

NT3 كلوريدات الكدميوم 
NT3 كلوريدات الكربتون 

NT3 كلوريدات الكروم 

NT3 كلوريدات الكزينون 
NT3 كلوريدات الكوبالت 

NT3 كلوريدات الكوريوم 

NT3 كلوريدات الالنتانوم 
NT3 كلوريدات اللوتيسيوم 

NT3 كلوريدات الليتيوم 

NT3 كلوريدات المغنيزيوم 
NT3 كلوريدات المنغنيز 

NT3 كلوريدات الموليبدنوم 

NT3 كلوريدات النبتونيوم 
NT3 كلوريدات النتروجين 

NT3 كلوريدات النحاس 

NT3 كلوريدات النيكل 
NT3 ات النيوبيومكلوريد 

NT3 كلوريدات النيوديميوم 

NT3 كلوريدات النيون 
NT3 كلوريدات الهافنيوم 

NT3 كلوريدات الهدروجين 

NT3 كلوريدات الهليوم 
NT3 كلوريدات الهولميوم 

NT3 كلوريدات اليود 

NT3 كلوريدات اليورانيل 
NT3 كلوريدات اليورانيوم 

NT2 هاليدات اإلربيوم 

NT3 بروميدات اإلربيوم 

NT3 فلوريدات اإلربيوم 

NT3 كلوريدات اإلربيوم 

NT3 يوديدات اإلربيوم 
NT2 هاليدات األرغون 

NT3 فلوريدات األرغون 

NT3 كلوريدات األرغون 
NT3 يوديدات األرغون 

NT2 هاليدات األستاتين 

NT3 بروميدات األستاتين 
NT3 كلوريدات األستاتين 

NT3 يوديدات األستاتين 

NT2 نيومهاليدات األكتي 
NT3 بروميدات األكتينيوم 

NT3 فلوريدات األكتينيوم 
NT3 كلوريدات األكتينيوم 

NT2 هاليدات األلمنيوم 

NT3 بروميدات األلمنيوم 

NT3 فلوريدات األلمنيوم 

NT3 كلوريدات األلمنيوم 

NT3 يوديدات األلمنيوم 
NT2 هاليدات األمونيوم 

NT3 فلوريدات األمونيوم 

NT3 مكلوريدات األمونيو 
NT2 هاليدات األنتيموان 

NT3 بروميدات األنتيموان 

NT3 بودات األنتيموان 
NT3 فلوريدات األنتيموان 

NT3 كلوريدات األنتيموان 

NT2 هاليدات اإلنديوم 
NT3 بروميدات اإلنديوم 

NT3 فلوريدات اإلنديوم 

NT3 كلوريدات اإلنديوم 
NT3 يوديدات اإلنديوم 

NT2 هاليدات األنشتانيوم 

NT3 بروميدات األينشتاينيوم 
NT3 فلوريدات أينشتاينيوم 

NT3 كلوريدات أينشتاينيوم 

NT3 يودات أينشتاينيوم 
NT2 هاليدات األوروبيوم 

NT3 بروميدات االوروبيوم 

NT3 فلوريدات االوروبيوم 
NT3 كلوريدات االوروبيوم 

NT3 يوديدات االوروبيوم 

NT2 هاليدات األوسميوم 

NT3 مفلوريدات األوسميو 

NT3 كلوريدات األوسميوم 
NT2 هاليدات اإليتربيوم 

NT3 بروميدات اإليتربيوم 

NT3 فلوريدات اإليتربيوم 
NT3 كلوريدات اإليتربيوم 

NT3 يوديدات اإليتربيوم 

NT2 هاليدات اإليتريوم 
NT3 بروميدات اإليتريوم 

NT3 فلوريدات اإليتريوم 

NT3 كلوريدات اإليتريوم 
NT3 يوديدات اإليتريوم 

NT2 هاليدات اإليريديوم 

NT3 فلوريدات اإليريديوم 
NT3 كلوريدات  اإليريديوم 

NT2 هاليدات االمريسيوم 

NT3 بروميدات األمريسيوم 
NT3 فلوريدات األمريسيوم 

NT3 كلوريدات األمريسيوم 

NT3 يوديدات األمريسيوم 
NT2 هاليدات الباريوم 

NT3 بروميدات الباريوم 

NT3 فلوريدات الباريوم 
NT3 كلوريدات الباريوم 

NT3 يوديدات الباريوم 

NT2 هاليدات البراسيوديميوم 
NT3 بروميدات البراسيوديميوم 

NT3 فلوريدات البراسيوديميوم 

NT3 كلوريدات البراسيوديميوم 
NT3 يوديدات البراسيوديميوم 

NT2 هاليدات البركيليوم 

NT3 بروميدات البركيليوم 
NT3 فلوريدات البركيليوم 

NT3 كلوريدات البركيليوم 

NT2 هاليدات البروتكتينيوم 

NT3 بروميدات البروتكتينيوم 

NT3 فلوريدات البروتكتينيوم 

NT3 كلوريدات البروتكتينيوم 
NT3 يوديدات البروتكتينيوم 

NT2 هاليدات البروم 

NT3 فلوريدات البروم 
NT3 كلوريدات البروم 

NT2  هاليدات البروميتيوم 

NT3 بروميدات البروميتيوم 
NT3 فلوريدات البروميتيوم 

NT3 كلوريدات البروميتيوم 

NT3 يوديدات البروميتيوم 
NT2 هاليدات البزموت 

NT3 برميدات البزموت 
NT3 فلوريدات البزموت 

NT3 كلوريدات البزموت 

NT3 يوديدات البزموت 

NT2 هاليدات البالتين 

NT3 بروميدات البالتين 

NT3 فلوريدات البالتين 
NT3 كلوريدات البالتين 

NT3 يوديدات البالتين 

NT2 هاليدات البالديوم 
NT3 بروميدات البالّديوم 

NT3 فلوريدات البالّديوم 

NT3 كلوريدات البالّديوم 
NT3 يوديدات البالّديوم 

NT2 هاليدات البلوتونيوم 

NT3 بروميدات البلوتونيوم 
NT3 فلوريدات البلوتونيوم 

NT3 كلوريدات البلوتونيوم 

NT3 يوديدات البلوتونيوم 
NT2 هاليدات البوتاسيوم 

NT3 بروميدات البوتاسيوم 

NT3 فلوريدات البوتاسيوم 
NT3 كلوريدات البوتاسيوم 

NT3 يوديدات البوتاسيوم 

NT2 هاليدات البور 
NT3 بروميدات البور 

NT3 فلوريدات البور 

NT3 كلوريدات البور 
NT3 يوديات البور 

NT2 هاليدات البولونيوم 

NT3 بروميدات البولونيوم 
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NT3 فلوريدات البولونيوم 

NT3 كلوريدات البولونيوم 
NT3 يوديدات البولونيوم 

NT2 هاليدات البيريليوم 

NT3 بروميدات البريليوم 
NT3 فلوريدات البريليوم 

NT3 كلوريدات البريليوم 

NT3 يوديدات البريليوم 
NT2 هاليدات التاليوم 

NT3 بروميدات التاليوم 

NT3 فلوريدات التاليوم 
NT3 كلوريدات التاليوم 

NT3 يوديدات التاليوم 

NT2 هاليدات التربيوم 
NT3 بروميدات التربيوم 

NT3 فلوريدات التربيوم 

NT3 كلوريدات التربيوم 
NT3 يوديدات التربيوم 

NT2 هاليدات التكنيسيوم 

NT3 بروميدات التكنيسيوم 
NT3 فلوريدات التكنيسيوم 

NT3 كلوريدات التكنيسيوم 

NT3 يوديدات التكنيسيوم 
NT2 هاليدات التلّوريوم 

NT3 بروميدات التلّوريوم 

NT3 فلوريدات التلّوريوم 
NT3 كلوريدات التلّوريوم 

NT3 يوديدات التلّوريوم 

NT2 هاليدات التنتاليوم 
NT3 بروميدات التنتاليوم 

NT3 فلوريدات التنتاليوم 

NT3 كلوريدات التنتاليوم 
NT3 يوديدات التنتاليوم 

NT2 هاليدات التنغستن 

NT3 بروميدات التنغستين 

NT3 فلوريدات التنغستين 

NT3 كلوريدات التنغستين 

NT3 يوديدات التنغستين 
NT2 هاليدات التوريوم 

NT3 بروميدات التوريوم 

NT3 فلوريدات التوريوم 
NT3 كلوريدات التوريوم 

NT3 يوديدات التوريوم 

NT2 هاليدات التوليوم 
NT3 بروميدات التوليوم 

NT3 فلوريدات التوليوم 

NT3 كلوريدات التوليوم 
NT3 يويدات التوليوم 

NT2 هاليدات التيتانيوم 
NT3 بروميدات التيتانيوم 

NT3 فلوريدات التيتانيوم 

NT3 كلوريدات التيتانيوم 

NT3 يوديدات التيتانيوم 

NT2 هاليدات التيونيل 

NT3 كلوريدات التيونيل 
NT2 هاليدات الجرمانيوم 

NT3 بروميدات الجرمانيوم 

NT3 فلوريدات الجرمانيوم 
NT3 كلوريدات الجرمانيوم 

NT3 يوديدات الجرمانيوم 

NT2 هاليدات الحديد 
NT3 بروميدات الحديد 

NT3 فلوريدات الحديد 

NT3 كلوريدات الحديد 
NT2 سيومهاليدات الديسبرو 

NT3 بروميدات الديسبروسيوم 

NT3 فلوريدات الديسبروسيوم 
NT3 كلوريدات الديسبروسيوم 

NT3 يوديات الديسبروسيوم 

NT2 هاليدات الذهب 
NT3 بروميدات الذهب 

NT3 فلوريدات الذهب 

NT3 كلوريدات الذهب 
NT3 يوديدات الذهب 

NT2 هاليدات الرادون 

NT3 فلوريدات الرادون 
NT2 هاليدات الراديوم 

NT3 بروميدات الراديوم 

NT3 فلوريدات الراديوم 

NT3 كلوريدات الراديوم 

NT2 هاليدات الرذرفورديوم 
NT3 كلوريدات الرذرفورديوم 

NT2 هاليدات الرصاص 

NT3 بروميدات الرصاص 
NT3 فلوريدات الرصاص 

NT3 كلوريدات الرصاص 

NT3 يوديدات الرصاص 
NT2 هاليدات الروبيديوم 

NT3 بروميدات الروبيديوم 

NT3 فلوريدات الروبيديوم 
NT3 كلوريدات الروبيديوم 

NT3 يوديدات الروبيديوم 

NT2 هاليدات الروتينيوم 
NT3 بروميدات الروتينيوم 

NT3 فلوريدات الروتينيوم 

NT3 كلوريدات الروتينيوم 
NT2 هاليدات الروديوم 

NT3 بروميدات الروديوم 

NT3 فلوريدات الروديوم 
NT3 كلوريدات الروديوم 

NT2 هاليدات الرينيوم 

NT3 بروميدات الرينيوم 
NT3 فلوريدات الرينيوم 

NT3 كلوريدات الرينيوم 

NT3 يوديدات الرينيوم 
NT2 هاليدات الزئبق 

NT3 بروميدات الزئبق 

NT3 فلوريدات الزئبق 
NT3 كلوريدات الزئبق 

NT3 يوديدات الزئبق 

NT2 هاليدات الزركونيوم 
NT3 بروميدات الزركونيوم 

NT3 فلوريدات الزركونيوم 

NT3 كلوريدات الزركونيوم 

NT3 يوديدات الزركونيوم 

NT2 هاليدات الزرنيخ 

NT3 بروميدات الزرنيخ 
NT3 فلوريدات الزرنيخ 

NT3 كلوريدات الزرنيخ 

NT3 يوديدات الزرنيخ 
NT2 هاليدات الزنك 

NT3 بروميدات الزنك 

NT3 فلوريدات الزنك 
NT3 وريدات الزنككل 

NT3 يوديدات الزنك 

NT2 هاليدات الساماريوم 
NT3 بروميدات الساماريوم 

NT3 فلوريدات الساماريوم 
NT3 كلوريدات الساماريوم 

NT3 يوديدات الساماريوم 

NT2 هاليدات السترونسيوم 

NT3 بروميدات السترونسيوم 

NT3 فلوريدات السترونسيوم 

NT3 كلوريدات السترونسيوم 
NT3 يوديدات السترونسيوم 

NT2 هاليدات السكانديوم 

NT3 بروميدات السكانديوم 
NT3 فلوريدات السكانديوم 

NT3 كلوريدات السكانديوم 

NT3 يوديدات السكانديوم 
NT2 هاليدات السلينيوم 

NT3 بروميدات السلينيوم 

NT3 فلوريدات السلينيوم 
NT3 كلوريدات السلينيوم 

NT3 يوديدات السلينيوم 

NT2 اليدات السيريومه 
NT3 بروميدات السيريوم 

NT3 فلوريدات السيريوم 

NT3 كلوريدات السيريوم 
NT3 يوديدات السيريوم 

NT2 هاليدات السيزيوم 

NT3 بروميدات السيزيوم 
NT3 فلوريدات السيزيوم 

NT3 كلوريدات السيزيوم 

NT3 يوديدات السيزيوم 
NT2 هاليدات السيليسيوم 

NT3 بروميدات السيليسيوم 

NT3 فلوريدات السيليسيوم 

NT3 كلوريدات السيليسيوم 

NT3 يوديدات السليكون 
NT2 هاليدات الصوديوم 

NT3 بروميدات الصوديوم 

NT3 فلوريدات الصوديوم 
NT3 كلوريدات الصوديوم 

NT3 يوديدات الصوديوم 

NT2 هاليدات الغادولينيوم 
NT3 بروميدات الغادولينيوم 

NT3 فلوريدات الغادولينيوم 

NT3 كلوريدات الغادولينيوم 
NT3 يوديدات الغادولينيوم 

NT2 هاليدات الغاليوم 

NT3 بروميدات الغاليوم 
NT3 فلوريدات الغاليوم 

NT3 كلوريدات الغاليوم 

NT3 يوديدات الغاليوم 
NT2 هاليدات الفاناديوم 

NT3 بروميدات الفاناديوم 

NT3 فلوريدات الفاناديوم 
NT3 كلوريدات الفاناديوم 

NT3 يوديدات الفاناديوم 

NT2 هاليدات الفرانسيوم 
NT3 كلوريدات الفرانسيوم 

NT2 هاليدات الفرميوم 

NT3 بروميدات الفرميوم 
NT3 كلوريدات الفرميوم 

NT3 يوديدات الفرميوم 

NT2 هاليدات الفضة 
NT3 بروميدات الفضة 

NT3 فلوريدات الفضة 

NT3 كلوريدات الفضة 
NT3 يوديدات الفضة 

NT2 هاليدات الفوسفور 

NT3 بروميدات الفسفور 

NT3 فلوريدات الفسفور 

NT3 كلوريدات الفسفور 

NT3 يوديدات الفسفور 
NT2 هاليدات القصدير 

NT3 بروميدات القصدير 

NT3 فلوريدات القصدير 
NT3 كلوريدات القصدير 

NT3 يوديدات القصدير 

NT2 هاليدات الكالسيوم 
NT3 بروميدات الكالسيوم 

NT3 فلوريدات الكالسيوم 

NT3 كلوريدات الكالسيوم 
NT3 يوديدات الكالسيوم 

NT2 هاليدات الكاليفورنيوم 
NT3 بروميدات الكاليفورنيوم 

NT3 فلوريدات الكاليفورنيوم 

NT3 كلوريدات الكاليفورنيوم 

NT3 يوديدات الكاليفورنيوم 

NT2 هاليدات الكبريت 

NT3 فلوريدات الكبريت 
NT3 كلوريدات الكبريت 

NT2 هاليدات الكدميوم 

NT3 بروميدات الكدميوم 
NT3 فلوريدات الكدميوم 

NT3 كلوريدات الكدميوم 

NT3 يوديدات الكدميوم 
NT2 هاليدات الكربتون 

NT3 بروميدات الكربتون 

NT3 فلوريدات الكربتون 
NT3 كلوريدات الكربتون 

NT2 هاليدات الكربون 

NT3 فلوريدات الكربون 
NT2 هاليدات الكروم 

NT3 بروميدات الكروم 

NT3 فلوريدات الكروم 
NT3 كلوريدات الكروم 

NT3 يوديدات الكروم 

NT2 هاليدات الكزينون 
NT3 بروميدات الكزينون 

NT3 فلوريدات الكزينون 

NT3 كلوريدات الكزينون 
NT3 يوديدات الكزينون 

NT2 هاليدات الكلور 

NT3 فلوريدات الكلور 
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NT2 هاليدات الكوبالت 

NT3 بروميدات الكوبالت 
NT3 فلوريدات الكوبالت 

NT3 كلوريدات الكوبالت 

NT3 يوديدات الكوبالت 
NT2 هاليدات الكوريوم 

NT3 بروميدات الكوريوم 

NT3 فلوريدات الكوريوم 
NT3 كلوريدات الكوريوم 

NT3 يوديدات الكوريوم 

NT2 هاليدات الالنتانوم 
NT3 بروميدات الالنتانوم 

NT3 فلوريدات الالنتانوم 

NT3 كلوريدات الالنتانوم 
NT3 يوديدات الالنتانوم 

NT2 هاليدات اللوتيسيوم 

NT3 بروميدات اللوتيسيوم 
NT3 فلوريدات اللوتيسيوم 

NT3 كلوريدات اللوتيسيوم 

NT3 يوديدات اللوتيسيوم 
NT2 هاليدات الليتيوم 

NT3 بروميدات الليتيوم 

NT3 فلوريدات الليتيوم 
NT3 كلوريدات الليتيوم 

NT3 يوديدات الليتيوم 

NT2 هاليدات المغنيزيوم 
NT3 بروميدات المغنيزيوم 

NT3 فلوريدات المغنيزيوم 

NT3 كلوريدات المغنيزيوم 
NT3 يوديدات المغنيزيوم 

NT2 هاليدات المنغنيز 

NT3 بروميدات المنغنيز 
NT3 فلوريدات المنغنيز 

NT3 كلوريدات المنغنيز 

NT3 يوديدات المنغنيز 

NT2 هاليدات الموليبدنوم 

NT3 بروميدات الموليبدنوم 

NT3 فلوريدات الموليبدنوم 
NT3 كلوريدات الموليبدنوم 

NT3 يوديدات الموليبدنوم 

NT2 هاليدات النبتونيوم 
NT3 بروميدات النبتونيوم 

NT3 فلوريدات النبتونيوم 

NT3 كلوريدات النبتونيوم 
NT3 يوديدات النبتونيوم 

NT2 هاليدات النتروجين 

NT3 بروميدات النتروجين 
NT3 فلوريدات النتروجين 

NT3 كلوريدات النتروجين 
NT3 يوديدات النتروجين 

NT2 هاليدات النحاس 

NT3 بروميدات النحاس 

NT3 فلوريدات النحاس 

NT3 كلوريدات النحاس 

NT3 يوديدات النحاس 
NT2 هاليدات النيكل 

NT3 بروميدات النيكل 

NT3 فلوريدات النيكل 
NT3 كلوريدات النيكل 

NT3 يوديدات النيكل 

NT2 هاليدات النيوبيوم 
NT3 بروميدات النيوبيوم 

NT3 فلوريدات النيوبيوم 

NT3 كلوريدات النيوبيوم 
NT3 يوديدات النيوبيوم 

NT2 هاليدات النيوديميوم 

NT3 بروميدات النيوديميوم 
NT3 فلوريدات النيوديميوم 

NT3 كلوريدات النيوديميوم 

NT3 يوديدات النيوديميوم 
NT2 هاليدات النيون 

NT3 بروميدات النيون 

NT3 فلوريدات النيون 
NT3 كلوريدات النيون 

NT3 يوديدات النيون 

NT2 هاليدات الهافنيوم 
NT3 بروميدات الهافنيوم 

NT3 فلوريدات الهافنيوم 

NT3 ومكلوريدات الهافني 

NT3 يوديدات الهافنيوم 

NT2 هاليدات الهليوم 
NT3 كلوريدات الهليوم 

NT2 هاليدات الهولميوم 

NT3 بروميدات الهولميوم 
NT3 فلوريدات الهولميوم 

NT3 كلوريدات الهولميوم 

NT3 يوديدات الهولميوم 
NT2 هاليدات الهيدروجين 

NT3 بروميدات الهدروجين 

NT3 فلوريدات الهدروجين 
NT3 كلوريدات الهدروجين 

NT3 يوديدات الهدروجين 

NT2 هاليدات اليود 
NT3 بروميدات اليود 

NT3 فلوريدات اليود 

NT3 كلوريدات اليود 
NT2 هاليدات اليورانيل 

NT3 فلوريدات اليورانيل 

NT3 كلوريدات اليورانيل 
NT2 هاليدات اليورانيوم 

NT3 بروميدات اليورانيوم 

NT3 فلوريدات اليورانيوم 
NT4 رباعي فلوريد اليورانيوم 

NT4 سداسي فلوريد اليورانيوم 

NT4 سداسي فلوريد اليورانيوم 
NT3 كلوريدات اليورانيوم 

NT3 يوديدات اليورانيوم 

NT2 يوديدات 
NT3 بودات األنتيموان 

NT3 يودات أينشتاينيوم 

NT3 يوديات البور 
NT3 يوديات الديسبروسيوم 

NT3 يوديدات اإلربيوم 

NT3 ات األرغونيوديد 

NT3 يوديدات األستاتين 

NT3 يوديدات األلمنيوم 

NT3 يوديدات األمريسيوم 
NT3 يوديدات اإلنديوم 

NT3 يوديدات اإليتربيوم 

NT3 يوديدات اإليتريوم 
NT3 يوديدات االوروبيوم 

NT3 يوديدات الباريوم 

NT3 يوديدات البراسيوديميوم 
NT3 يوديدات البروتكتينيوم 

NT3 يوديدات البروميتيوم 

NT3 يوديدات البريليوم 
NT3 يوديدات البزموت 

NT3 يوديدات البالتين 
NT3 يوديدات البالّديوم 

NT3 يوديدات البلوتونيوم 

NT3 يوديدات البوتاسيوم 

NT3 يوديدات البولونيوم 

NT3 يوديدات التاليوم 

NT3 يوديدات التربيوم 
NT3 يوديدات التكنيسيوم 

NT3 لّوريوميوديدات الت 

NT3 يوديدات التنتاليوم 
NT3 يوديدات التنغستين 

NT3 يوديدات التوريوم 

NT3 يوديدات التيتانيوم 
NT3 يوديدات الجرمانيوم 

NT3 يوديدات الحديد 

NT4 هاليدات الحديد 
NT5 بروميدات الحديد 

NT5 فلوريدات الحديد 

NT5 كلوريدات الحديد 
NT3 يوديدات الذهب 

NT3 يوديدات الرصاص 

NT3 يوديدات الروبيديوم 
NT3 يوديدات الرينيوم 

NT3 يوديدات الزئبق 

NT3 يوديدات الزركونيوم 
NT3 يوديدات الزرنيخ 

NT3 يوديدات الزنك 

NT3 يوديدات الساماريوم 
NT3 يوديدات السترونسيوم 

NT3 يوديدات السكانديوم 

NT3 يوديدات السليكون 

NT3 يوديدات السلينيوم 

NT3 يوديدات السيريوم 
NT3 يوديدات السيزيوم 

NT3 يوديدات الصوديوم 

NT3 يوديدات الغادولينيوم 
NT3 يوديدات الغاليوم 

NT3 يوديدات الفاناديوم 

NT3 يوديدات الفرميوم 
NT3 يوديدات الفسفور 

NT3 يوديدات الفضة 

NT3 يوديدات القصدير 
NT3 يوديدات الكالسيوم 

NT3 يوديدات الكاليفورنيوم 

NT3 يوديدات الكدميوم 
NT3 يوديدات الكروم 

NT3 يوديدات الكزينون 

NT3 يوديدات الكوبالت 
NT3 يوديدات الكوريوم 

NT3 يوديدات الالنتانوم 

NT3 يوديدات اللوتيسيوم 
NT3 يوديدات الليتيوم 

NT3 يوديدات المغنيزيوم 

NT3 يوديدات المنغنيز 
NT3 يوديدات الموليبدنوم 

NT3 نيوميوديدات النبتو 

NT3 يوديدات النتروجين 
NT3 يوديدات النحاس 

NT3 يوديدات النيكل 

NT3 يوديدات النيوبيوم 
NT3 يوديدات النيوديميوم 

NT3 يوديدات النيون 

NT3 يوديدات الهافنيوم 
NT3 يوديدات الهدروجين 

NT3 يوديدات الهولميوم 

NT3 يوديدات اليورانيوم 

NT3 يويدات التوليوم 

NT1 هاليدات األكسجين 

NT2 أكسي بروميدات 
NT2 أكسي فلوريدات 

NT2 أكسي كلوريدات 

NT2 يوديدات األكسجين 
RT مركبات هالوجين عضوية 

 مركبات الهدروجين

NT1 حموض العضوية 
NT2 حمض اآلزوت 

NT2 حمض اآلزوتي 

NT2 حمض البروميك 
NT2 حمض البوريك 

NT2 حمض التلّوريك 

NT2 حمض السلفاميك 
NT2 حمض السيليسيك 

NT2 حمض الفسفوري 

NT2 حمض الفسفوريك 
NT2 حمض الكبريتي 

NT2 حمض الكبريتيك 

NT2 حمض الكربونيك 
NT2 حمض الكروميك 

NT2 حمض الكلورى 

NT2 حمض الكلوريك 
NT2 حمض الموليبديك 

NT2 حمض الهدروبروميك 

NT2 حمض الهدروسيانيك 
NT2 حمض الهدروفلوريك 

NT2 حمض الهدروكلوريك 

NT2 حمض الهدرويوديك 
NT2 حمض الهيدرازويك 

NT2 حمض اليوديك 

NT2 حمض تحت الفسفوري 

NT2 حمض تحت الفلوري 

NT2 حمض تحت الكلوري 

NT2 حمض تحت اليودي 
NT2 حمض تنغستو الفسفوريك 

NT2 حمض فلورو البوريك 

NT2 حمض فوق الكلوريك 
NT2 حمض فوق اليوديك 

NT2 حمض مولييدو الفسفوريك 

NT2 حموض برنستد 
NT2 حموض لويس 



 هليوممركبات ال 685 مركبات اليود

 

 

NT1 سليكات الهدروجين 

NT1 سيانيدات الهدروجين 
NT1 فسفات الهدروجين 

NT1 فوق أكسيد الهدروجين 

NT1 كبريتات الهدروجين 
NT1 كبريتيدات الهدروجين 

NT1 ماء 

NT2 أكاسيد التريتيوم 
NT2 ماء البحر 

NT2 ماء ثقيل 

NT2  ّماء حار 
NT2 ماء عذب 

NT2 ماء مستهلك 

NT3 ماء قار الشيل 
NT2 مياه األمطار 

NT3 )هطل )مطري 

NT2 مياه التغذية 
NT2 مياه الشرب 

NT2 مياه جوفية 

NT3 ماء خاللي 
NT3 ماء مهلي 

NT1 مركبات التريتيوم 

NT2 أكاسيد التريتيوم 
NT2 ثالثيات 

NT3 ثالثي الدوتوريوم 

NT3 ثالثي الليتيوم 
NT3 ثالثي الهدروجين 

NT3 ثالثي الهليوم 

NT1 مركبات الدوتوريوم 
NT2 ثالثي الدوتوريوم 

NT2 دوتيريدات 

NT3 دوتريدات الليتيوم 
NT3 دوتريدات الهدروجين 

NT2 ماء ثقيل 

NT1 نترات الهدروجين 

NT1 هاليدات الهيدروجين 

NT2 بروميدات الهدروجين 

NT2 فلوريدات الهدروجين 
NT2 كلوريدات الهدروجين 

NT2 يوديدات الهدروجين 

NT1 وكسيداتهدر 
NT2 هدروكسيدات اإلربيوم 

NT2 هدروكسيدات األكتينيوم 

NT2 هدروكسيدات األلمنيوم 
NT2 هدروكسيدات األمريسيوم 

NT2 هدروكسيدات األمونيوم 

NT2 هدروكسيدات األنتيموان 
NT2 هدروكسيدات اإلنديوم 

NT2 هدروكسيدات اإليتربيوم 
NT2 هدروكسيدات اإليتريوم 

NT2 هدروكسيدات االوروبيوم 

NT2 هدروكسيدات الباريوم 

NT2 هدروكسيدات البراسيوديميوم 

NT2 هدروكسيدات البروتكتينيوم 

NT2 هدروكسيدات البروميتيوم 
NT2 هدروكسيدات البريليوم 

NT2 هدروكسيدات البزموت 

NT2 هدروكسيدات البالتين 
NT2 هدروكسيدات البالّديوم 

NT2 هدروكسيدات البلوتونيوم 

NT2 هدروكسيدات البوتاسيوم 
NT2 هدروكسيدات البور 

NT2 هدروكسيدات التاليوم 

NT2 هدروكسيدات التربيوم 
NT2 هدروكسيدات التلّوريوم 

NT2 هدروكسيدات التنتاليوم 

NT2 هدروكسيدات التنغستين 
NT2 هدروكسيدات التوريوم 

NT2 هدروكسيدات التوليوم 

NT2 هدروكسيدات التيتانيوم 
NT2 هدروكسيدات الجرمانيوم 

NT2 هدروكسيدات الحديد 

NT2 هدروكسيدات الديسبروسيوم 
NT2 هدروكسيدات الرصاص 

NT2 هدروكسيدات الروبيديوم 

NT2 هدروكسيدات الروتينيوم 
NT2 هدروكسيدات الروديوم 

NT2 هدروكسيدات الرينيوم 

NT2 هدروكسيدات الزركونيوم 

NT2 هدروكسيدات الزنك 

NT2 هدروكسيدات الساماريوم 
NT2 هدروكسيدات السترونسيوم 

NT2 هدروكسيدات السكانديوم 

NT2 هدروكسيدات السيريوم 
NT2 هدروكسيدات السيزيوم 

NT2 هدروكسيدات السيليسيوم 

NT2 هدروكسيدات الصوديوم 
NT2 هدروكسيدات الغادولينيوم 

NT2 هدروكسيدات الغاليوم 

NT2 هدروكسيدات الفاناديوم 
NT2 دروكسيدات الفضةه 

NT2 هدروكسيدات القصدير 

NT2 هدروكسيدات الكالسيوم 
NT2 هدروكسيدات الكدميوم 

NT2 هدروكسيدات الكروم 

NT2 هدروكسيدات الكوبالت 
NT2 هدروكسيدات الكوريوم 

NT2 هدروكسيدات الالنتانوم 

NT2 هدروكسيدات اللوتيسيوم 
NT2 هدروكسيدات الليتيوم 

NT2 هدروكسيدات المغنيزيوم 

NT2 هدروكسيدات المنغنيز 
NT2 هدروكسيدات الموليبدنوم 

NT2 هدروكسيدات النبتونيوم 

NT2 هدروكسيدات النحاس 
NT2 هدروكسيدات النيكل 

NT2 هدروكسيدات النيوبيوم 

NT2 هدروكسيدات النيوديميوم 
NT2 هدروكسيدات الهافنيوم 

NT2 هدروكسيدات الهليوم 

NT2 هدروكسيدات الهولميوم 
NT2 هدروكسيدات اليورانيوم 

NT1 هدريدات 

NT2 بورانات 

NT2 سيالنات 

NT2 هدرات البركيليوم 

NT2 هدريات اإلربيوم 
NT2 هدريدات األرغون 

NT2 هدريدات األكتينيوم 

NT2 هدريدات األلمنيوم 
NT2 هدريدات األمريسيوم 

NT2 هدريدات اإلنديوم 

NT2 هدريدات اإليتربيوم 
NT2 هدريدات اإليتريوم 

NT2 هدريدات اإليريديوم 

NT2 هدريدات االوروبيوم 
NT2 هدريدات الباريوم 

NT2 هدريدات البراسيوديميوم 
NT2 هدريدات البروتكتينيوم 

NT2 هدريدات البريليوم 

NT2 هدريدات البزموت 

NT2 هدريدات البالتين 

NT2 هدريدات البالّديوم 

NT2 هدريدات البلوتونيوم 
NT2 هدريدات البوتاسيوم 

NT2 هدريدات البور 

NT2 هدريدات التاليوم 
NT2 هدريدات التربيوم 

NT2 هدريدات التكنيسيوم 

NT2 هدريدات التلّوريوم 
NT2 هدريدات التنتاليوم 

NT2 هدريدات التنغستين 

NT2 هدريدات التوريوم 
NT2 هدريدات التوليوم 

NT2 هدريدات التيتانيوم 

NT2 هدريدات الجرمانيوم 
NT2 هدريدات الحديد 

NT2 هدريدات الديسبروسيوم 

NT2 هدريدات الذهب 
NT2 هدريدات الرصاص 

NT2 هدريدات الروبيديوم 

NT2 هدريدات الروتينيوم 
NT2 هدريدات الروديوم 

NT2 هدريدات الرينيوم 

NT2 هدريدات الزئبق 
NT2 هدريدات الزركونيوم 

NT2 هدريدات الزرنيخ 

NT2 هدريدات الزنك 

NT2 هدريدات الساماريوم 

NT2 هدريدات السترونسيوم 
NT2 هدريدات السكانديوم 

NT2 هدريدات السلينيوم 

NT2 هدريدات السيريوم 
NT2 هدريدات السيزيوم 

NT2 هدريدات الصوديوم 

NT2 هدريدات الغادولينيوم 
NT2 هدريدات الفاناديوم 

NT2 هدريدات الفسفور 

NT2 هدريدات الفضة 
NT2 هدريدات القصدير 

NT2 هدريدات الكالسيوم 

NT2 هدريدات الكربتون 
NT2 هدريدات الكروم 

NT2 هدريدات الكزينون 

NT2 هدريدات الكوبالت 
NT2 هدريدات الكوريوم 

NT2 هدريدات الالنتانوم 

NT2 هدريدات اللوتيسيوم 
NT2 هدريدات الليتيوم 

NT3 ثالثي الليتيوم 

NT3 دوتريدات الليتيوم 
NT2 هدريدات المغنيزيوم 

NT2 هدريدات المنغنيز 

NT2 هدريدات الموليبدنوم 
NT2 هدريدات النبتونيوم 

NT2 هدريدات النتروجين 

NT3 )أمونيا )نشادر 
NT2 هدريدات النحاس 

NT2 هدريدات النيكل 

NT2 هدريدات النيوبيوم 
NT2 هدريدات النيوديميوم 

NT2 هدريدات النيون 

NT2 هدريدات الهافنيوم 

NT2 هدريدات الهليوم 

NT2 هدريدات الهولميوم 

NT2 هدريدات اليورانيوم 
NT2 هدريدات ألنتيموان 

NT1 هدريدات البور 

NT2 بوروهدرات اليورانيوم 

 مركبات الهليوم

1996-06-28 

BT1 مركبات األتربة النادرة 
NT1 أكاسيد الهليوم 

NT1 ثالثي الهليوم 

NT1 هاليدات الهليوم 
NT2 مكلوريدات الهليو 

NT1 هدروكسيدات الهليوم 

NT1 هدريدات الهليوم 

 مركبات الهولميوم

1997-06-17 

BT1 مركبات األتربة النادرة 

NT1 أكاسيد الهولميوم 
NT1 بوريدات الهولميوم 

NT1 تلّوريدات الهولميوم 

NT1 سلنيدات الهولميوم 
NT1 سليكات الهولميوم 

NT1 سيليسيدات الهولميوم 

NT1 فسفات الهولميوم 
NT1 فسفيدات الهولميوم 

NT1 فوق كلورات الهولميوم 

NT1 كبريتات الهولميوم 
NT1 كبريتيدات الهولميوم 

NT1 كربونات الهولميوم 

NT1 كربيدات الهولميوم 
NT1 نترات الهولميوم 

NT1 نتريدات الهولميوم 

NT1 هاليدات الهولميوم 
NT2 بروميدات الهولميوم 

NT2 فلوريدات الهولميوم 

NT2 دات الهولميومكلوري 
NT2 يوديدات الهولميوم 

NT1 هدروكسيدات الهولميوم 
NT1 هدريدات الهولميوم 

 مركبات اليود

BT1 مركبات الهالوجينات 



 مركبات اليورانيل 686 مركبات حرة التسيير

 

 

NT1 أكاسيد اليود 

NT1 حمض الهدرويوديك 
NT1 حمض اليوديك 

NT1 حمض تحت اليودي 

NT1 حمض فوق اليوديك 
NT1 فوق اليودات 

NT1 هاليدات اليود 

NT2 بروميدات اليود 
NT2 فلوريدات اليود 

NT2 كلوريدات اليود 

NT1 يودات 
NT1 يوديدات 

NT2 بودات األنتيموان 

NT2 يودات أينشتاينيوم 
NT2 يوديات البور 

NT2 يوديات الديسبروسيوم 

NT2 يوديدات اإلربيوم 
NT2 يوديدات األرغون 

NT2 يوديدات األستاتين 

NT2 يوديدات األلمنيوم 
NT2  األمريسيوميوديدات 

NT2 يوديدات اإلنديوم 

NT2 يوديدات اإليتربيوم 
NT2 يوديدات اإليتريوم 

NT2 يوديدات االوروبيوم 

NT2 يوديدات الباريوم 
NT2 يوديدات البراسيوديميوم 

NT2 يوديدات البروتكتينيوم 

NT2 يوديدات البروميتيوم 
NT2 يوديدات البريليوم 

NT2 يوديدات البزموت 

NT2 يوديدات البالتين 
NT2 يوديدات البالّديوم 

NT2 يوديدات البلوتونيوم 

NT2 يوديدات البوتاسيوم 

NT2 يوديدات البولونيوم 

NT2 يوديدات التاليوم 

NT2 يوديدات التربيوم 
NT2 يوديدات التكنيسيوم 

NT2 يوديدات التلّوريوم 

NT2 يوديدات التنتاليوم 
NT2 يوديدات التنغستين 

NT2 يوديدات التوريوم 

NT2 يوديدات التيتانيوم 
NT2 يوديدات الجرمانيوم 

NT2 يوديدات الحديد 

NT3 هاليدات الحديد 
NT4 بروميدات الحديد 

NT4 فلوريدات الحديد 
NT4 كلوريدات الحديد 

NT2 يوديدات الذهب 

NT2 يوديدات الرصاص 

NT2 يوديدات الروبيديوم 

NT2 يوديدات الرينيوم 

NT2 يوديدات الزئبق 
NT2 يوديدات الزركونيوم 

NT2 يوديدات الزرنيخ 

NT2 يوديدات الزنك 
NT2 يوديدات الساماريوم 

NT2 يوديدات السترونسيوم 

NT2 يوديدات السكانديوم 
NT2 يوديدات السليكون 

NT2 يوديدات السلينيوم 

NT2 يوديدات السيريوم 
NT2 يوديدات السيزيوم 

NT2 يوديدات الصوديوم 

NT2 يوديدات الغادولينيوم 
NT2 يوديدات الغاليوم 

NT2 يوديدات الفاناديوم 

NT2 يوديدات الفرميوم 
NT2 يوديدات الفسفور 

NT2 يوديدات الفضة 

NT2 يوديدات القصدير 
NT2 يوديدات الكالسيوم 

NT2 يوديدات الكاليفورنيوم 

NT2 يوديدات الكدميوم 
NT2 يوديدات الكروم 

NT2 يوديدات الكزينون 

NT2 يوديدات الكوبالت 

NT2 يوديدات الكوريوم 

NT2 يوديدات الالنتانوم 
NT2 يوديدات اللوتيسيوم 

NT2 يوديدات الليتيوم 

NT2 يوديدات المغنيزيوم 
NT2 يوديدات المنغنيز 

NT2 يوديدات الموليبدنوم 

NT2 يوديدات النبتونيوم 
NT2 يوديدات النتروجين 

NT2 يوديدات النحاس 

NT2 يوديدات النيكل 
NT2 يوديدات النيوبيوم 

NT2 يوديدات النيوديميوم 

NT2 يوديدات النيون 
NT2 يوديدات الهافنيوم 

NT2 يوديدات الهدروجين 

NT2 يوديدات الهولميوم 
NT2 يوديدات اليورانيوم 

NT2 يويدات التوليوم 

NT1 يوديدات األكسجين 
RT مركبات يود عضوية 

 مركبات اليورانيل

1996-11-13 

*BT1 مركبات اليورانيوم 
NT1 تنغستات اليورانيل 

NT1 سليكات اليورانيل 

NT1 فسفات اليورانيل 
NT1 فوق كلورات اليورانيل 

NT1 كبريتات اليورانيل 

NT1 كربونات اليورانيل 
NT1 كربونات يورانيل االمونيوم 

NT1 نترات اليورانيل 

NT2 سداسي هيدرات نترات اليورانيل 
NT1 هاليدات اليورانيل 

NT2 فلوريدات اليورانيل 

NT2 كلوريدات اليورانيل 
RT معقدات اليورانيل 

 مركبات اليورانيوم

1996-11-13 
BT1 مرّكبات األكتينيد 

NT1 أرسنيدات اليورانيوم 

NT1 أكاسيد اليورانيوم 
NT2  أكاسيد اليورانيومu308 

NT2 ثالثي أكسيد اليورانيوم 

NT2 ثنائي أكسيد اليورانيوم 
NT1 ت اليورانيومبوروهدرا 

NT1 بوريدات اليورانيوم 

NT1 تلّوريدات اليورانيوم 
NT1 تنغستات اليورانيوم 

NT1 سلنيدات اليورانيوم 

NT1 سليكات اليورانيوم 

NT1 سيليسيدات اليورانيوم 

NT1 فانادات اليورانيوم 

NT1 فسفات اليورانيوم 
NT1 فسفيدات اليورانيوم 

NT1 فوق أكسيد اليورانيوم 

NT1 فوق كلورات اليورانيوم 
NT1 كبريتات اليورانيوم 

NT1 كبريتيدات اليورانيوم 

NT1 كربونات اليورانيوم 
NT1 كربيدات اليورانيوم 

NT1 مركبات اليورانيل 

NT2 تنغستات اليورانيل 
NT2 سليكات اليورانيل 

NT2 فسفات اليورانيل 

NT2 فوق كلورات اليورانيل 
NT2 كبريتات اليورانيل 

NT2 ات اليورانيلكربون 

NT2 كربونات يورانيل االمونيوم 
NT2 نترات اليورانيل 

NT3 سداسي هيدرات نترات اليورانيل 

NT2 هاليدات اليورانيل 
NT3 فلوريدات اليورانيل 

NT3 كلوريدات اليورانيل 
NT1 نترات اليورانيوم 

NT1 نتريدات اليورانيوم 

NT1 هاليدات اليورانيوم 
NT2 بروميدات اليورانيوم 

NT2 فلوريدات اليورانيوم 

NT3 رباعي فلوريد اليورانيوم 
NT3 سداسي فلوريد اليورانيوم 

NT3 سداسي فلوريد اليورانيوم 

NT2 كلوريدات اليورانيوم 
NT2 يوديدات اليورانيوم 

NT1 هدروكسيدات اليورانيوم 

NT1 هدريدات اليورانيوم 
NT1 يورانات 

NT2 يورانات  السيزيوم 

NT2 يورانات البزموت 
NT2 يورانات البوتاسيوم 

NT2 يورانات التاليوم 

NT2 يورانات الروبيديوم 
NT2 يورانات السترونسيوم 

NT2 يورانات الصوديوم 

NT2 يورانات الليتيوم 
NT2 يوراناتات األمونيوم 

NT3 ديودانات األمونيوم 

 ُمركبات امونيوم رباعية

2009-08-13 
تستخدم لهذا  ، مركبات رباعية كانت2009قبل ايلول/سبتمبر 

 الغرض

UF رباعي إتيل أمونيوم بروميد 
UF رباعي اتيل أمونيوم بروميد 

SF مركبات رباعية 

BT1 مركبات األمونيوم 
NT1 أستيل كولين 

NT1 بتائين 

NT1 )كولين )مرارين 
NT1 مركبات البيريدينيوم 

RT )أمونيا )نشادر 

 مركبات انبعاث صفري

2005-07-05 

USE مركبات ذات انبعاث منخفض 

 مركبات بروم عضوية

UF بروم األمينات 
UF هدروكربونات حلقية أليفانية مبرومة 

UF هدروكربونات مبرومة 

*BT1 مركبات هالوجين عضوية 
NT1 إيوزين 

NT1 بروموراسيالت 

NT2 برومودأكسي يوريدين 
NT1 بروموسلفوفتالئين 

NT1 هدروكربونات أليفانية مبرومة 

NT2 بروموفورم 
NT2 بروميد المتيل 

NT1 هدروكربونات عطرية مبرومة 

RT مركبات البروم 

 مركبات بور عضوية

BT1 مركبات عضوية 

NT1 كربونات 
RT مركبات البور 

 َمْركبات تحت الماء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-01-28 

USE غواصات 

 مركبات تدالر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-03 

*BT1 بالستيك 

*BT1 متعدد الفنيل 
*BT1 هدروكربونات أليفاتية مفلورة 

 مركبات تريتيومية

USE مركبات التريتيوم 

 مركبات تيو

USE مركبات كبريت عضوية 

 مركبات حديدية

USE مركبات الحديد 

 مركبات حرة التسيير

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-06-06 
USE  ًمركبات التترك أثرا 



 مركبات حلقية المتجانسة 687 مركبات ذات انبعاث منخفض

 

 

 متجانسةمركبات حلقية ال

1996-10-23 
UF غوانتهيدين 

BT1 مركبات عضوية 

NT1 أزأرينات 
NT2 أكريدينات 

NT3 برتقالي األكريدين 

NT3 فالفينات 
NT4 أكريفالفين 

NT4 بروفالفين 

NT2 إندوالت 
NT3 أخضر اإلندوسيانين 

NT3 تريبتامينات 

NT4 سيروتونين 
NT5 بوفوتينين 

NT4 ميالتونين 

NT3 تريبتوفان 
NT3 حمض الليسرجيك 

NT3 ريزيربين 

NT3 ستريكنين 
NT3 فِْنبالستين 

NT3 نيلة 

NT2 بتريدينات 
NT3 أمينوبترين 

NT3 حمض الفوليك 

NT2 بورينات 
NT3 أدينينات 

NT4 كْينيتن 

NT3 إينوزين 
NT3 غوانوزين 

NT3 غوانين 

NT3 كزانتينات 
NT4 تيوبرومين 

NT4 تيوفيلّين 

NT4 حمض اليوريك 

NT4 كافئين 

NT3 مركبتو بورين 
NT3 هيبوكسانتين 

NT2 فنانترولينات 

NT3 أورتو الفنانترولين 
NT3 فروئين 

NT2 كربازوالت 

NT2 كينولينات 
NT3 أكسين 

NT3 فّرون 

NT3 كينالدين 
NT1 آزوالت 

NT2 أكزاديازوالت 

NT2 أكزازوالت 
NT3 بنزوكسازوالت 

NT3 مضاعف )فنيل اوكرالوليل( البنزن 

NT2 إيميدازوالت 

NT3 أالنتوئين 

NT3 بنزإيميدازوالت 

NT3 بيوتين 
NT3 حمض اليوروكانيك 

NT3 كرياتينين 

NT3 متروتيدازول 
NT3 ميزونيدازول 

NT3 هستامين 

NT3 هستيدين 
NT3 هيدانتوينات 

NT2 بيرازوالت 

NT3 إندازوالت 
NT3 بيرازولينات 

NT4 أنتيبيرين 

NT2 بيروالت 
NT3 إندوالت 

NT4 أخضر اإلندوسيانين 

NT4 تريبتامينات 
NT5 سيروتونين 

NT6 بوفوتينين 

NT5 ميالتونين 
NT4 تريبتوفان 

NT4 حمض الليسرجيك 

NT4 ريزيربين 
NT4 ستريكنين 

NT4 فِْنبالستين 

NT4 نيلة 

NT3 بليروبين 

NT3 بيروليدونات 
NT4 بيروليدون متعدد الفنيل 

NT3 بيروليدينات 

NT4 برولين 
NT4 نيكوتين 

NT4 هدروكسي برولين 

NT2 تترازوالت 
NT3 تترازوليوم 

NT2 تريازوالت 

NT2 تياديازوالت 
NT2 تيازوالت 

NT3 بنزوتيازوالت 

NT3 تيامين 
NT3 سّكرين 

NT2 كربازوالت 

NT1 أزين 
NT2 بيرازينات 

NT3 فتاالزينات 

NT4 لومينول 
NT2 بيرازينات 

NT3 بيبرازينات 

NT3 فنازين 
NT2 بيريدينات 

NT3 أكريدينات 

NT4 يدينبرتقالي األكر 
NT4 فالفينات 

NT5 أكريفالفين 

NT5 بروفالفين 
NT3 بريدوكسين 

NT3 بريديالزوريزورسينول 

NT3 بريديالزونافتول 
NT3 بيبريدينات 

NT4 بيثيدين 

NT4  ثالثي أستون أمين-n- أكسيل 

NT4 ثنائي بريدامول 

NT3 بيريدوكسال 

NT3 بيريدين 
NT3 بيكولين 

NT4 حمض البكولينيك 

NT3 ثنائي البيريدين 
NT3 حمض النيكوتينيك 

NT3 ( غلوتامات البريدوكسيليدينe) 

NT3 كينولينات 
NT4 أكسين 

NT4 فّرون 

NT4 كينالدين 
NT3 مركبات البيريدينيوم 

NT3 نيكوتين 
NT3 نيكوتين أميد 

NT2 بيريميدينات 

NT3 ألوكسان 

NT3 باربيتوراتات 

NT4 فينوباربيتال 

NT4 نمبوتال 
NT3 تيامين 

NT3 تيميدين 

NT3 سيتوزين 
NT3 سيتيدين 

NT3 سيتيدين منقوص األكسجين 

NT3 يوراسيالت 
NT4 بروموراسيالت 

NT5 برومودأكسي يوريدين 

NT4 تيمين 
NT4 ثيويوراسيل 

NT4 حمض األوروتيك 

NT4 فلورويوراسيالت 
NT5 فلوكسريدين 

NT4 كلور اليوراسيالت 

NT4 يودوأوراسيالت 
NT5 يوديد أكسي يوريدين 

NT4 يوريدين 

NT4 يوريدين منقوص األكسجين 
NT2 تريازينات 

NT3 ميالمين 

NT3 يورات السيان 
NT2 فنوتيازين 

NT3 أزرق المتلين 

NT3 كلور البرومازين 

NT1 إيزوألوكساذينات 

NT2 ديافوراز 
NT1 إيميبرامين 

NT1 بسورالين 

NT1 تريوكسانات 
NT1 تيوفن 

NT1 تيونفتينات 

NT1 تيونين 
NT1 ثالثي فلورو أستون التيونيل 

NT1 حموض حلقية المتجانسة 

NT2 برولين 
NT2 بليروبين 

NT2 بورفيرين 

NT3 بروتوبور فيرينات 
NT3 كلوروفيل 

NT3 كلورينات 

NT3 ميوغلوبين 
NT3 هيم 

NT3 هيماتوبورفيرينات 

NT3 هيموزيدرين 
NT3 هيموغلوبين 

NT4 ميتهيموغلوبين 

NT2 بيوتين 
NT2 تريبتوفان 

NT2 حمض األوروتيك 

NT2 حمض البكولينيك 
NT2 حمض الليسرجيك 

NT2 حمض النيكوتينيك 

NT2 حمض اليوروكانيك 
NT2 حمض تيوكتيك 

NT2 رودامينات 

NT2 هدروكسي برولين 
NT2 هستيدين 

NT1 ديوكسان 

NT1 ديوكسين 

NT1 رباعي تيا فولفالين 

NT1 رباعي تيافولفالين رباعي سيانوغونوديم ايتان 

NT1 رباعي متيل رباعي سلنافول التالين 
NT1 فتالوسيانينات 

NT1 فورانات 

NT2 )بنزوفورانات )كومارون 
NT2 رباعي هدروالفوران 

NT3 توليد أيتونات أكسيد الفلورين 

NT2 فورفورال 
NT1 كبريت متعدد النوى الالمتجانس الحلقات 

NT1 الكتون 

NT2 حمض الجيبرليك 
NT2 كومارين 

NT1 مركبات أكسجينية حلقية المتجانسة 
NT2 بيرانات 

NT3 بيرونات 

NT3 رباعي هدروالبيران 

NT3 كَرَستين 

NT3 كومارين 

NT3 هماتوكسيلين 
NT1 مضاعف إتيلين ثنائي تيولورباعي تيافولفلين 

NT1 مورفولينات 

RT إبوكسيد 
RT أصبغة السيانين 

RT أصبغة سكواريليوم 

RT الكتامات 

 مركبات خاصة

2006-05-24 

BT1 أنظمة النقل 

 مركبات ديازو

*BT1 مركبات آزوت عضوية 
NT1 بريديالزوريزورسينول 

NT1 بريديالزونافتول 

NT1 تورين 
RT أصباغ 

RT أصباغ آزو 

 مركبات ذات انبعاث منخفض

2004-11-02 

UF مركبات انبعاث صفري 

BT1 َمْركبات 
RT انحسار تلوث الهواء 



 مركبات ذات محّرك 688 مركبات عبر اليورانيوم

 

 

 مركبات ذات محّرك

ETDE: 2002-03-28 
USE َمْركبات 

 مركبات ذوات وسائد هوائية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-08-09 

UF آالت المفعول األرضي 
UF آالت المفعول السطحي 

UF مركبة الوسادة الهوائية 

BT1 َمْركبات 

 مركبات رباعية

1996-10-23 

SEE ُمركبات امونيوم رباعية 
SEE منظومات سبائك رباعية 

 مركبات زئبق عضوية

1999-03-03 

BT1 مركبات عضوية 

NT1 متيل الزئبق 

RT مركبات الزئبق 

 مركبات زرنيخية عضوية

1999-06-18 
UF أرسوناتات 

BT1 مركبات عضوية 

NT1 حمض األرسونيك 
NT2 أرسناذو 

RT مركبات الزرنيخ 

 مركبات سلفدريل

USE )تيوالت )المركبتانات 

 مركبات سليكون عضوية

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1984-05-09 

UF إسترات حمض السيليسيك 
BT1 مركبات عضوية 

NT1 سلوكسانات 

NT2 سليكونات 
NT3 سيالستيك 

NT1 سيالنات 

RT مركبات السيليسيوم 

 مركبات شاردية ثنائية القطب

2007-03-05 

UF شوارد ثنائية القطب 

BT1 مرّكبات قطبية 

 مركبات عبر البلوتونيوم

1980-05-14 

BT1 مركبات عبر اليورانيوم 
NT1 مركبات أينشتاينيوم 

NT2 أكاسيد أينشتاينيوم 

NT2 نترات أينشتاينيوم 

NT2 هاليدات األنشتانيوم 

NT3 بروميدات األينشتاينيوم 

NT3 فلوريدات أينشتاينيوم 
NT3 كلوريدات أينشتاينيوم 

NT3 يودات أينشتاينيوم 

NT1 مركبات األمريسيوم 
NT2 ريسيومأرسنيدات األم 

NT2 أكاسيد األمريسيوم 

NT2 تلّوريدات األمريسيوم 
NT2 سلفاتات األمريسيوم 

NT2 سلفيدات األمريسيوم 

NT2 ِسِلنيدات األمريسيوم 
NT2 سيليسيدات األمريسيوم 

NT2 سيليكات األمريسيوم 

NT2 فسفاتات األمريسيوم 
NT2 فسفيدات األمريسيوم 

NT2 فوق كلورات األمريسيوم 

NT2 كربونات األمريسيوم 
NT2 كربيدات األمريسيوم 

NT2 نتراتات األمريسيوم 

NT2 نتريدات األمريسيوم 
NT2 هاليدات االمريسيوم 

NT3 بروميدات األمريسيوم 

NT3 فلوريدات األمريسيوم 
NT3 كلوريدات األمريسيوم 

NT3 يوديدات األمريسيوم 

NT2 هدروكسيدات األمريسيوم 

NT2 هدريدات األمريسيوم 

NT1 مركبات البركيليوم 
NT2 أرسينيدات البركيليوم 

NT2 أكاسيد البركيليوم 

NT2 تلّوريدات بركيليوم 
NT2 سلنيدات البركيليوم 

NT2 فسفات البركيليوم 

NT2 فسفيدات البركيليوم 
NT2 كبريتات البركيليوم 

NT2 كبريتيدات البركيليوم 

NT2 نترات البركيليوم 
NT2 نتريدات البركيليوم 

NT2 هاليدات البركيليوم 

NT3 بروميدات البركيليوم 
NT3 فلوريدات البركيليوم 

NT3 كلوريدات البركيليوم 

NT2 هدرات البركيليوم 
NT1 مركبات الفرميوم 

NT2 أكاسيد الفرميوم 

NT2 هاليدات الفرميوم 
NT3 بروميدات الفرميوم 

NT3 كلوريدات الفرميوم 

NT3 يوديدات الفرميوم 
NT1 ورنيوممركبات الكاليف 

NT2 أرسنيدات الكاليفورنيوم 

NT2 أكاسيد الكاليفورنيوم 
NT2 تلّوريدات الكاليفورنيوم 

NT2 سلنيدات الكاليفورنيوم 

NT2 كبريتيدات الكاليفورنيوم 
NT2 نترات الكاليفورنيوم 

NT2 نتريدات الكاليفورنيوم 

NT2 هاليدات الكاليفورنيوم 
NT3 بروميدات الكاليفورنيوم 

NT3 فلوريدات الكاليفورنيوم 

NT3 كلوريدات الكاليفورنيوم 

NT3 يوديدات الكاليفورنيوم 

NT1 مركبات الكوريوم 

NT2 أرسنيدات الكوريوم 
NT2 أكاسيد الكوريوم 

NT2 تلّوريدات الكوريوم 

NT2 سلنيدات الكوريوم 
NT2 سليكات الكوريوم 

NT2 فسفات الكوريوم 

NT2 كبريتيدات الكوريوم 
NT2 كربونات الكوريوم 

NT2 نترات الكوريوم 

NT2 نتريدات الكوريوم 
NT2 هاليدات الكوريوم 

NT3 بروميدات الكوريوم 
NT3 فلوريدات الكوريوم 

NT3 كلوريدات الكوريوم 

NT3 يوديدات الكوريوم 

NT2 هدروكسيدات الكوريوم 

NT2 هدريدات الكوريوم 

NT1 مركبات اللورنسيوم 
NT1 مركبات المندليفيوم 

NT2 أكاسيد المندليفيوم 

NT1 مركبات النوبليوم 
NT2 أكاسيد النوبليوم 

NT1 مرّكبات عبر األكتنيد 

NT2 مركبات البوريوم 
NT2 مركبات الدارمْستاديوم 

NT2 مركبات الدوبنيوم 

NT2 مركبات الرذرفورديوم 
NT3 هاليدات الرذرفورديوم 

NT4 كلوريدات الرذرفورديوم 

NT2 مركبات الرونتغينيوم 
NT2 مركبات السيبورجيوم 

NT2 مركبات الفليروفيوم 

NT2 مركبات الكوبرنيسيوم 
NT2 مركبات الميتنريوم 

NT2  مركبات النيهونيوم 

NT2 مركبات الهاسيوم 

 104مركبات عبر العنصر 

1996-07-18 

USE مرّكبات عبر األكتنيد 

 مركبات عبر اليورانيوم

NT1 مركبات البلوتونيوم 

NT2 تونيومأرسنيدات البلو 

NT2 أكاسيد البلوتونيوم 
NT3 ثنائي أكسيد البلوتونيوم 

NT2 بوريدات البلوتونيوم 

NT2 تلّوريدات البلوتونيوم 
NT2 سلنيدات البلوتونيوم 

NT2 سليكات البلوتونيوم 

NT2 فسفات البلوتونيوم 
NT2 فسفيدات البلوتونيوم 

NT2 فوق أكسيد البلوتونيوم 

NT2 فوق كلورات البلوتونيوم 
NT2 كبريتات البلوتونيوم 

NT2 كبريتيدات البلوتونيوم 

NT2 كربونات البلوتونيوم 
NT2 كربيدات البلوتونيوم 

NT2 مركبات البلوتونيل 

NT2 نترات البلوتونيوم 
NT2 نتريدات البلوتونيوم 

NT2 هاليدات البلوتونيوم 

NT3 بروميدات البلوتونيوم 
NT3 فلوريدات البلوتونيوم 

NT3 كلوريدات البلوتونيوم 

NT3 يوديدات البلوتونيوم 
NT2 هدروكسيدات البلوتونيوم 

NT2 هدريدات البلوتونيوم 

NT1 مركبات النبتونيوم 
NT2 أرسنيدات النبتونيوم 

NT2 أكاسيد النبتونيوم 

NT2 بوريدات النبتونيوم 
NT2 تلّوريدات النبتونيوم 

NT2 سلنيدات النبتونيوم 

NT2 فسفات النبتونيوم 
NT2 فسفيدات النبتونيوم 

NT2 فوق كلورات النبتونيوم 

NT2 كبريتات النبتونيوم 

NT2 كبريتيدات النبتونيوم 

NT2 كربونات النبتونيوم 

NT2 كربيدات النبتونيوم 
NT2 مركبات النبتونيل 

NT2 نترات النبتونيوم 

NT2 نتريدات النبتونيوم 
NT2 هاليدات النبتونيوم 

NT3 بروميدات النبتونيوم 

NT3 فلوريدات النبتونيوم 
NT3 كلوريدات النبتونيوم 

NT3 يوديدات النبتونيوم 

NT2 هدروكسيدات النبتونيوم 
NT2 هدريدات النبتونيوم 

NT1 مركبات عبر البلوتونيوم 
NT2 مركبات أينشتاينيوم 

NT3 أكاسيد أينشتاينيوم 

NT3 نترات أينشتاينيوم 

NT3 هاليدات األنشتانيوم 

NT4 بروميدات األينشتاينيوم 

NT4 فلوريدات أينشتاينيوم 
NT4 كلوريدات أينشتاينيوم 

NT4 يودات أينشتاينيوم 

NT2 مركبات األمريسيوم 
NT3 أرسنيدات األمريسيوم 

NT3 أكاسيد األمريسيوم 

NT3 تلّوريدات األمريسيوم 
NT3 سلفاتات األمريسيوم 

NT3 سلفيدات األمريسيوم 

NT3 ومِسِلنيدات األمريسي 
NT3 سيليسيدات األمريسيوم 

NT3 سيليكات األمريسيوم 

NT3 فسفاتات األمريسيوم 
NT3 فسفيدات األمريسيوم 

NT3 فوق كلورات األمريسيوم 

NT3 كربونات األمريسيوم 
NT3 كربيدات األمريسيوم 

NT3 نتراتات األمريسيوم 

NT3 نتريدات األمريسيوم 
NT3 هاليدات االمريسيوم 

NT4 بروميدات األمريسيوم 

NT4 فلوريدات األمريسيوم 
NT4 كلوريدات األمريسيوم 

NT4 يوديدات األمريسيوم 

NT3 هدروكسيدات األمريسيوم 
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NT3 هدريدات األمريسيوم 

NT2 مركبات البركيليوم 
NT3 أرسينيدات البركيليوم 

NT3 أكاسيد البركيليوم 

NT3 تلّوريدات بركيليوم 
NT3 سلنيدات البركيليوم 

NT3 فسفات البركيليوم 

NT3 فسفيدات البركيليوم 
NT3 كبريتات البركيليوم 

NT3 كبريتيدات البركيليوم 

NT3 نترات البركيليوم 
NT3 نتريدات البركيليوم 

NT3 هاليدات البركيليوم 

NT4 بروميدات البركيليوم 
NT4 فلوريدات البركيليوم 

NT4 كلوريدات البركيليوم 

NT3 هدرات البركيليوم 
NT2 مركبات الفرميوم 

NT3 أكاسيد الفرميوم 

NT3 هاليدات الفرميوم 
NT4 بروميدات الفرميوم 

NT4 كلوريدات الفرميوم 

NT4 يوديدات الفرميوم 
NT2 مركبات الكاليفورنيوم 

NT3 أرسنيدات الكاليفورنيوم 

NT3 أكاسيد الكاليفورنيوم 
NT3 تلّوريدات الكاليفورنيوم 

NT3 سلنيدات الكاليفورنيوم 

NT3 كبريتيدات الكاليفورنيوم 
NT3 نترات الكاليفورنيوم 

NT3 نتريدات الكاليفورنيوم 

NT3 هاليدات الكاليفورنيوم 
NT4 بروميدات الكاليفورنيوم 

NT4 فلوريدات الكاليفورنيوم 

NT4 كلوريدات الكاليفورنيوم 

NT4 يوديدات الكاليفورنيوم 

NT2 مركبات الكوريوم 

NT3 أرسنيدات الكوريوم 
NT3 أكاسيد الكوريوم 

NT3 تلّوريدات الكوريوم 

NT3 سلنيدات الكوريوم 
NT3 سليكات الكوريوم 

NT3 فسفات الكوريوم 

NT3 كبريتيدات الكوريوم 
NT3 كربونات الكوريوم 

NT3 نترات الكوريوم 

NT3 نتريدات الكوريوم 
NT3 هاليدات الكوريوم 

NT4 بروميدات الكوريوم 
NT4 فلوريدات الكوريوم 

NT4 كلوريدات الكوريوم 

NT4 يوديدات الكوريوم 

NT3 هدروكسيدات الكوريوم 

NT3 هدريدات الكوريوم 

NT2 مركبات اللورنسيوم 
NT2 مركبات المندليفيوم 

NT3 أكاسيد المندليفيوم 

NT2 مركبات النوبليوم 
NT3 أكاسيد النوبليوم 

NT2 مرّكبات عبر األكتنيد 

NT3 مركبات البوريوم 
NT3 ْستاديوممركبات الدارم 

NT3 مركبات الدوبنيوم 

NT3 مركبات الرذرفورديوم 
NT4 هاليدات الرذرفورديوم 

NT5 كلوريدات الرذرفورديوم 

NT3 مركبات الرونتغينيوم 
NT3 مركبات السيبورجيوم 

NT3 مركبات الفليروفيوم 

NT3 مركبات الكوبرنيسيوم 
NT3 مركبات الميتنريوم 

NT3  مركبات النيهونيوم 

NT3 مركبات الهاسيوم 

 مركبات عضوية

UF )مركبات )عضوية 

UF مركبات فوك 

SF كيمياويات 
SF موارد متجددة 

NT1 إسترات 

NT2 إسترات الفوربول 
NT2 إسترات حمض إيزو السيانيك 

NT2 إسترات حمض اآلزوت 

NT3 رباعي نترات خماسي األرتيريتول 
NT3 نترات فوق االستال 

NT3 نتروالغليسرين 

NT3 ولوزنتروسل 
NT2 إسترات حمض اآلزوتي 

NT2 إسترات حمض السلفونيك 

NT3 سلفونات الكيل البنزن 
NT3 سلفونات نفطية 

NT3 متان سلفونات المتيل 

NT3 ميتان سولفونات االتيل 
NT2 إسترات حمض الفتاليك 

NT2 إسترات حمض الفسفنيك 

NT2 إسترات حمض الفسفوريك 
NT3 ثالثي كريزيل الفسفات 

NT3  حمضhdehp  حمض مضاعف )إتيل

هكسيل(الفسفور، حمض ثنائي )اتيل هكسيل( 
 الفسفور

NT3 حمض إحادي دودسيل الفسفوريك 

NT3 حمض الفيتيك 
NT3 فسفات البوتيل 

NT4 أحادي بوتيل الفسفات 

NT4 ثالثي بوتيل الفسفات 
NT4 فسفات ثنائي البوتيل 

NT2 إسترات حمض الفسفونيك 

NT3 ديهكيل-n-n أتيل كربميل متيلين فسفات 
NT3  متيل فسفونات ثنائي ايزو األميل، متيل

 فسفونات ثنائي ايزو الفنيل

NT2 إسترات حمض الكبريتيك 
NT2 إسترات حمض الكربوكسيل 

NT3 إسترات حمض أوكساليك 

NT3 إسترات حمض األكريليك 

NT3 إسترات حمض الخل 

NT4 أستات الفينيل 

NT4 لأستات المتي 
NT4 أسيتات متعدد الفنيل 

NT3 إسترات حمض الكرباميك 

NT3 إسترات حمض الليمون 
NT3 إسترات حمض الميتاكريليك 

NT3 أستيرات حمض أِستوأستيك 

NT3 بروموسلفوفتالئين 
NT3 حمض الرتينوئيك 

NT3 غلوكوهبتونات 

NT3 فنول فتالئين 
NT3 ماالتيون 

NT2 إسترات حمض الكربونيك 
NT2 إسترات حمض تيوالفسفوريك 

NT3 باراثيون 

NT3 سيستافوس 

NT3 غاما فوس 

NT2 أستيل كولين 

NT2 استرات السليلوز 
NT3 نتروسلولوز 

NT2 ثالثي الغليسريدات 

NT3 تريولين 
NT3 زيت الذرة 

NT3 زيت الزيتون 

NT3 زيت الفول السوداني 
NT3 زيت بذرة الكتّان 

NT3 زيت فول الصويا 

NT2 فسفوليبيد 
NT3 سفنغوميلين 

NT3 كرديوليبين 

NT3 ِلسيتينات 
NT2 الكتون 

NT3 حمض الجيبرليك 

NT3 كومارين 
NT2 متعدد األكريالتات 

NT3  بولي ميتيل ميتا أكريليت إتيل ماليميد-n 

NT3 زجاج البليكسي 
NT3 فوق الكبريتات 

NT3 لوسيت 

NT2 متعدد االسترات 
NT1 أسس قطران الفحم الحجري 

NT1 ألدهيدات 

NT2 أرابينوز 

NT2 أِستالدهيد 

NT2 أكروليئين 
NT2 ألدهيد النمل 

NT2 ألدوسترون 

NT2 بنزألدهيد 
NT2 بيريدوكسال 

NT2 حمض الغاالكتورونيك 

NT2 حمض الغلوكورونيك 
NT2 حمض الغليوكساليك 

NT2 ريبوز 

NT2 ريبوز منقوص األكسجين 
NT2 غاالكتوز 

NT2 غلوكوز 

NT2 غليوكسال 
NT2 فورفورال 

NT2 )كزيلوز )سكر الخشب 

NT2 كلورال 
NT2 منّوز 

NT1 أمينات 

NT2 أدينينات 
NT3 كْينيتن 

NT2 أزرق المتلين 

NT2 أزرق تريبان 
NT2 إفدرين 

NT2 أكسيمات 

NT3 أوكسيم البنزوين 
NT3 ثنائي متيل كليوكسيم 

NT2 أمفيتامينات 

NT3 بنزدرين 
NT2 أمينات عطرية متعددة الحلقات 

NT2 أمينات هكسوزية 

NT3 غلوكوزامين 
NT2 أمينوايتان تيول 

NT2 أمينوبترين 

NT2 أنيلين 

NT2 أمينو اثيل-إيزوثيوريا بيتا 

NT2 إيميبرامين 

NT2 برتقالي األكريدين 
NT2 برتقالي المتيل 

NT2 بريمن 

NT2 بنزول فينيل هدروكسيل األمين 
NT2 بنزيدين 

NT2 بنفسجي المتيل 

NT2 بيبريدينات 
NT3 بيثيدين 

NT3  ثالثي أستون أمين-n- أكسيل 

NT3 ثنائي بريدامول 
NT2 بيروليدينات 

NT3 برولين 
NT3 نيكوتين 

NT3 هدروكسي برولين 

NT2 تتريل 

NT2 تريبتامينات 

NT3 سيروتونين 

NT4 بوفوتينين 
NT3 ميالتونين 

NT2 تورين 

NT2 تولويدينات 
NT2 تيامين 

NT2 تيرامين 

NT2 تيونين 
NT2 مينثالثي أتيلين رباعي األ 

NT2 ثالثي أوكتيالمين 

NT2 ثالثي دودسيالمين 
NT2 جيفين 

NT2 حمض السلفانيليك 

NT2 حموض الهدروكساميك 
NT3 حمض البنزوهدروكساميك 

NT2 خردل النتروجين 

NT2  تروميتامين -دسيالمين 
NT2 دوبامين 

NT2 ديفيروكسامين 

NT2 رودامينات 
NT2 سبرميدين 

NT2 سبرمين 

NT2 سيتوزين 
NT2 سيستافوس 

NT2 سيستامين 

NT2 عفونة 
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NT2 غاما فوس 

NT2 غوانين 
NT2 فالفينات 

NT3 أكريفالفين 

NT3 بروفالفين 
NT2 كاتشوالمين 

NT2 كبفّرون 

NT2 كلور أمبوسيل 
NT2 كلور البرومازين 

NT2 كلورامينات 

NT2 لومينول 
NT2 متعدد سكريدات مخاطية 

NT3 حمض الهيالورونيك 

NT3 كوندروئيتين 
NT3 يتينك 

NT3 هيبارين 

NT2 متيل األمين 
NT2 مورفولينات 

NT2 ميالمين 

NT2 نتروزأمينات 
NT2 هدروكسيل األمين 

NT2 هستامين 

NT2 )يوروتروبين )سيستامين 
NT1 )أنزيمات إْسِويَّة )إيزوأنزيمات 

NT1 بروتينات 

NT2 أكتين 
NT2 ألبومينات 

NT3 لوسيفرين 

NT2 أنزيمات 
NT3 آزات الحلمهة 

NT4 آزات األسترة 

NT5 آزات استر الكربوكسيل 
NT6 إستراز الكولين 

NT6 ليبازات 

NT5 آزات الفسفات 

NT6 آزات النكليوتيد 

NT6 فسفاتاز حمضية 

NT6 فسفاتاز قلوية 
NT5 فوسفو ثنائي إستراز 

NT6 نوكليازات 

NT7 دَناز 
NT8 نكليازات داخلية 

NT7 رناز 

NT4 أنهيدرازات حمضية 
NT5 آزات الفسفوهدرول 

NT6 أدنوزين ثالثي الفسفاتاز 

NT5  بروتينات- g 
NT4  حلمهةc-n الببتيدية 

NT5 أميدازات 
NT6 أرجيناز 

NT6 آز البولة 

NT5 أميدينازات 

NT4 هدروالزات الغليوكوزيل 

NT5  هدروالزاتo- غليكوزيل 

NT6 آز الهالورونيد 
NT6 آزالغاالكتوزيد 

NT6 أميالز 

NT6 سليلوالز 
NT6 غلوكورونيداز 

NT6 غلوكوزيداز 

NT6 كسيالناز 
NT6 ليزوزيم 

NT4 هدروالزات ببتيدية 

NT5 أمينو ببتيدازات 
NT5 ببتيدازات الكربوكسي 

NT5 ببتيدازات النوعية 

NT6 رنيين 
NT6 يوروكيناز 

NT5  بروتينازات-sh 

NT6 بابائين 
NT6 بروتيناز ِعْقدية 

NT6 كاتبسينات 

NT5 بروتينازات السيرين 
NT6 تربسين 

NT6 ثرومبين 

NT6 حال لليفين 
NT6 كاليكرين 

NT6 كيموتريسين 

NT5 بروتينازات حمضية 

NT6 بيبسين 

NT3 إيزوميرازات 
NT3 اختزالي مؤكسد 

NT4 آز البروكسيداز 

NT5 حفّاز 
NT4 آزات األكسجين 

NT5 آزات أكسدة مختلطة الوظيفة 

NT4 آزات األكسدة 
NT5 أكسيداز السيتوكروم 

NT5 يفرازلوس 

NT4 آزات الهدروكسيل 
NT5 تيروزيناز 

NT4 آزات ثالثي الهدروجين 

NT4  آزات نازعة للهدروجين من مجموعة
 النترو

NT5 نتروجيناز 

NT4 أمين أكسيدازات 
NT4 ديافوراز 

NT4 ديسموتاز فائق األكسدة 

NT4 ديهيدوجينازات االستيل النصفي 
NT5 ديهدروجيناز الالكتات 

NT5 نازع هدروجين الكحول 

NT4  آزاألكسجة األحادي-4عطريل 
NT3 باسطات الدنا 

NT3 بروتينات التآشب الجيني 

NT3 ترانسفيرازات 
NT4 آزات نقل مجموعة الفسفور 

NT5 آزات نقل الفسفور 

NT6 هكسوكيناز 
NT5 ترانسفيراز نوكليوتيديلي 

NT6 بوليميرازات 

NT7 بوليميرازات الدنا 
NT7  الرنابوليميرازات 

NT4 ترانسفيرازات النتروجين 

NT5 آز النقل األميني 

NT4  آزات نقل الكربون -كربون 

NT5 آزات نقل المتيل 

NT4 ناقالت الغليكوزيل 
NT5 آزات نقل البنتوزيل 

NT6 ناقلة فسفوريبوزيل هيبوزانتين 

NT5 ترانسفيرازات هكسيوسيلية 
NT3 ليازات 

NT4 سيكالزات 

NT4  نليازات كربو -كربون 
NT5 ألدوالزات 

NT5 األلدهيد-ليارات 

NT5 ليازات الكربوكسي 
NT6 آز الكربوكسيل 

NT6 آز ريبولوز ثنائي فسفات الكربوكسيل 
NT6 آزات نازعة للكربوكسيل 

NT4  الكربون -ليازات األكسجين 

NT5 آز الهالورونيد 

NT5 ليازات الهدروجين 

NT6 أنهيدراز الكربونيك 

NT4 متالّزات الدنا 
NT3 ليغازات 

NT2 ببتون 

NT2 ببتيدات 
NT3 حلقي السبورين 

NT3 غليكيل غليسين 

NT3 متعدد الببتيدات 
NT4 إندوتيلينات 

NT4 إندورفينات 

NT5 انكفالينات 
NT4 غاسترين 

NT4 غلوتاتيون 

NT4 غلوكاغون 
NT4 كلسيتونين 

NT4 ِكنينات 

NT5 براديكينين 
NT4 ِلْبتين 

NT2 بروتامينات 

NT2 بروتينات الصدمة الحرارية 
NT2 بروتينات رابطة للكلوروفيل 

NT2 بروتينات سكرية 

NT3 أفيدين 
NT3 بروتينات سكرية 

NT4 ألبومين البيض 

NT4 الكتوفيّرين 

NT3 هرمون ُملَْوتن 

NT2 بروتينات شحمية 
NT3 صميمات البروتين الشحمي 

NT3 مييلين 

NT2 بروتينات َصلبة 
NT3 غلوتين 

NT3 كوالجين 

NT3 كيراتين 
NT3 ليفين 

NT2 بروتينات غشائية 

NT3 بروتينات غشائية تيالكوئيدية 
NT4 بروتينات الفيكوبيلي 

NT5 فيكوسيانين 

NT3 بروتينات َمساميّة نفيذية 
NT3 مستقبالت 

NT2 بروتينات فوسفورية 

NT2 بروتينات مخاطية 
NT3 راصة نباتية للكريات الحمراء 

NT3 عامل داخلي المنشأ 

NT3 هابتوغلوبينات 
NT2 بروتينات معدنية 

NT3 ترانسفيرين 

NT3 ثيونين معدني 
NT3 روبريدوكسين 

NT3 سرولوبالزمين 

NT3 فيريدوكسين 
NT3 فيّرتين 

NT3 الكتوفيّرين 

NT3 هيموزيدرين 
NT3 هيموسيانين 

NT2 بروتينات نووية 

NT2 تروبوميوزين 
NT2 رودوبسين 

NT2 سيتوكرومات 

NT2 عوامل اإلنماء 

NT3 لمفوكينات 

NT4 أنترفيرون 

NT2 عوامل انتساخ 
NT2 عوامل تخثّر الدم 

NT3 بالزمينوجين 

NT3 ثرومبوبالستين 
NT3 ثرومبين 

NT3 طليعة الترومبين 

NT3 كاليكرين 
NT3 ليفين 

NT3 مولد ليفين 

NT3 يوروكيناز 
NT2 غلوبينات 

NT3 ميوغلوبين 
NT3 هيموغلوبين 

NT4 ميتهيموغلوبين 

NT2 غلوبيولينات 

NT3 أنجيوتنسين 

NT3 غلوبيولين درقي 

NT3  الفا -غلوبيولينات 
NT4 سرولوبالزمين 

NT4 هابتوغلوبينات 

NT3  بيتا -غلوبيولينات 
NT4 ترانسفيرين 

NT3  غّما -غلوبيولينات 

NT3 غلوبيولينات مناعية 
NT3 الكتوفيّرين 

NT3 مولد ليفين 

NT3 ميوزين 
NT2 فيتوكرومات 

NT3 كلوروفيل 

NT2 كازئين 
NT2 كالموديولين 

NT2 مة  متّمِ

NT2 مسحوق الذرة الصفراء 
NT2 هرمونات ببتيدية 

NT3 إريثروبويتين 

NT3 أنسولين 
NT3 ثيرونين 

NT3 سكرتين 

NT3 غاسترين 
NT3 غلوكاغون 

NT3 كلسيتونين 

NT3 ِلْبتين 
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NT3 هرمون الغدة مجاورة الدرقية 

NT3 هرمون ُمْطلق للتيروتروبين 
NT3 هرمونات درقية 

NT4 ثالث يود التيرونين 

NT4 ثيروكسين 
NT4 ديودوتيروكسين 

NT4 كلسيتونين درقي 

NT3 هرمونات نخامية 
NT4 أوكسيتوسين 

NT4 فازوبرّسين 

NT4 ليبرينات 
NT5 ر للهرمون الُملَوتن  هرمون محّرِ

NT4 منشطات للمناسل 

NT5 ط منسلي كوريوني بشري  منّشِ
NT5 هرمون ُملَْوتن 

NT5 هرمون منشط ِللَّْوتنة 

NT5 ط للجريب  هرمون منّشِ
NT4  هرمونacth 

NT4 هرمون منشط جسمي 

NT4 ط للدرق  هرمون منّشِ
NT2 هستونات 

NT2 هاُلم 

NT2 يود مرتبط بالبروتين 
NT1 تربينات 

NT2 إسكوالين 

NT2 أشباه الكازوتينات 
NT2 تربنتين 

NT2 كافور 

NT1 حموض عضوية 
NT2 أحماض قطران الفحم الحجري 

NT2 حمض إحادي دودسيل الفسفوريك 

NT2 حمض األرسونيك 
NT3 أرسناذو 

NT2 حمض التيويك 

NT2 حمض الفيتيك 

NT2 حموض البور 

NT2 حموض السلفونيك 

NT3 أرسناذو 
NT3 أزرق إيفانس 

NT3 أزرق تريبان 

NT3 أصباغ إيروكرومية 
NT3 برتقالي المتيل 

NT3 بروموسلفوفتالئين 

NT3 تورين 
NT3 تورين 

NT3 تيرون 

NT3 حمض السلفانيليك 
NT3 حمض الكروموتروبيك 

NT3 فّرون 
NT3  ملح نتروزو-r 

NT3 يونيتيول 

NT2 حموض الفسفنيك 

NT2 حموض الفسفونيك 

NT2 حموض الفولفيك 

NT2 حموض القطران الححرية 
NT2 حموض الكربوكسيلية 

NT3 حمض أحادي الكربوكسيليك 

NT4 بيثيدين 
NT4 ثالثي كلور حمض الخل 

NT4 حمض إيزو الزبدة 

NT4 حمض إيزو الفاليريك 
NT4 حمض األبسيزيك 

NT4 حمض األراسيدونيك 

NT4 حمض األكريليك 
NT4 )حمض األوكتانوئيك )حمض الكابريليك 

NT4 )حمض األوليك )حمض الزيت 

NT4 حمض اإليكوزانوئك 
NT4 حمض البروبيونيك 

NT4 حمض البنزويك 

NT4  البيفاليكحمض 
NT4 حمض الخل 

NT4 )حمض الدودكانوئيل )حمض الغار 

NT4 حمض الزبد 
NT4 حمض السوربيك 

NT4 حمض الغليكوليك 

NT4 حمض الفالريك 
NT4 حمض القرفة 

NT4 حمض الكبريك 

NT4 حمض الكروتونيك 

NT4 )حمض اللينولئيك )حمض الكتان 

NT4 )حمض اللينولنيك )حمض القنب 
NT4 حمض المتاكريليك 

NT4 حمض النمل 

NT4 )حمض النونانوئيك )حمض البالرغوئيك 
NT4 حمض النيكوتينيك 

NT4 حمض الهبتانويك 

NT4 حمض الهكسانويك 
NT4 حمض اليورونيك 

NT4 حمض ثماني الدكانوئيك 

NT4 حمض رباعي الديكانوئيك 
NT4 حمض سداسي الديكانويك 

NT4 كلور أمبوسيل 

NT3  أمينواتيل  -2مكرر ) -حمض اتيلين غليكول
 اتير( رباعي الخل

NT3 )حمض التنّيك )حمض العفص 

NT3 حمض الغليوكساليك 
NT3 حمض الكرمنيك 

NT3 حمض الملتيك 

NT3 حموض أكسجينية 
NT4 إيوزين 

NT4 تريونين 

NT4 تيروزين 
NT4 تيروزين المتيل 

NT4 ثنائي هدروكسي فنيل أالالتين 

NT4 ثنائي يود التيروزين 
NT4 ثيرونين 

NT4 حمض أستيل ساليسيليك 

NT4 حمض البنتوتنيك 
NT4 حمض البنزليك 

NT4 حمض الجيبرليك 

NT4 حمض الشيكيميك 
NT4 )حمض الصفصاف )حمض الساليسيليك 

NT4 حمض الطرطريك 

NT4 حمض الغاالكتورونيك 

NT4 )حمض الغاليك )العفص 

NT4 حمض الغلوكورونيك 

NT4 حمض الغلوكونيك 
NT4 حمض الغليسريك 

NT4 حمض الغليكوليك 

NT4 )حمض الالكتيك )حمض اللبن 
NT4 حمض الليمونيك 

NT4 حمض الماليك 

NT4 حمض المفالونيك 
NT4 حمض المندليك 

NT4  حمض هدروكسي إتيل  ثنائي أمينو الخل

heida 
NT4  حمض هدروكسي إتيل إيتلين ثنائي أمينو

 الخل
NT4 روز بنغال 

NT4 سيرين 

NT4 فلوريسين 

NT5 إريثروزين 

NT4 كرنتين 

NT4 2اتيلين مضاعف )  -ن، ن- (o - 
 هدروكسي فنيل( الغليسين

NT4 هدروكسي التريبتوفان 

NT4 هدروكسي برولين 
NT3 حموض أمينية 

NT4 2- مركابتو بروبيونيل غليسين 

NT4 أحمر المتيل 
NT4 أرجنين 

NT4 أسباراجين 

NT4 أالنينات 
NT5 ألفا -نين أال 

NT6  أالنين- l 

NT5 أالنين بيتا 
NT4 أورنيتين 

NT4 إيتونين 

NT4 بتائين 
NT4 برولين 

NT4 بنسألمين 

NT4 تريبتوفان 
NT4 تريونين 

NT4 تيروزين 

NT4 تيروزين المتيل 
NT4 ثنائي هدروكسي فنيل أالالتين 

NT4 ثنائي يود التيروزين 

NT4 ثيروكسين 

NT4 ثيرونين 

NT4 حمض أمينو الزبد 
NT4 حمض أمينو الفولينيك 

NT4 حمض إيتلين ثنائي أمين رباعي الخل 

NT4 حمض األسباراتيك 
NT4 حمض األنترانيليك 

NT4 حمض البنتوتنيك 

NT4 حمض الغلوتاميك 
NT5 ( غلوتامات البريدوكسيليدينe) 

NT4 حمض الفوليك 

NT4 حمض الهيبوريك 
NT4 حمض بارا أمينو البنزوئيك 

NT4  حمض ثالثي اتيلين رباعي أمينو سداسي

 الخل
NT4  حمض ثنائي أمينو حلقي هكسان رباعي

 الخل

NT4  حمض ثنائي اتيلين ثالثي أمين خماسي
 الخل

NT4  حمض سيكلوهكسيلين ثنائي نتريلو رباعي

 الخل
NT4 حمض نترو ثالثي الخل 

NT4  حمض هدروكسي إتيل  ثنائي أمينو الخل

heida 
NT4 تيل إيتلين ثنائي أمينو حمض هدروكسي إ

 الخل

NT4 سترولين 
NT4 سركوزين 

NT4 سيرين 

NT4 سيستئين 
NT4 سيستين 

NT4 غلوتامين 

NT4 غليسين 
NT4 غليكيل غليسين 

NT4 فالين 

NT4 فسفوكرياتين 

NT4 فنيل االنين 

NT4 كرنتين 

NT4 كرياتين 
NT4 كينورنين 

NT4 لوسين 

NT4 ليزين 
NT4 ِمتيونين 

NT4 ميموزين 

NT4 2اتيلين مضاعف )  -ن، ن- (o - 
 هدروكسي فنيل( الغليسين

NT4 هدروكسي التريبتوفان 

NT4 هدروكسي برولين 
NT4 هستيدين 

NT4 هوموسيستئين 
NT3 حموض ثنائي الكربوكسيل 

NT4 حمض األديبيك 

NT4 )حمض األكزليك )حمض الحّماض 

NT4 حمض اإليتاكونيك 

NT4 حمض السكسينيك 

NT4 حمض السيباسيك 
NT4 حمض الغلوتاريك 

NT4 حمض الفتاليك 

NT4 حمض الفوماريك 
NT4 حمض المالونيك 

NT4 حمض المالينيك 

NT4 حمض رباعي الفتاليك 
NT3 حموض حلقية المتجانسة 

NT4 برولين 

NT4 بليروبين 
NT4 بورفيرين 

NT5 بروتوبور فيرينات 

NT5 كلوروفيل 
NT5 كلورينات 

NT5 ميوغلوبين 

NT5 هيم 
NT5 هيماتوبورفيرينات 

NT5 هيموزيدرين 

NT5 هيموغلوبين 
NT6 ميتهيموغلوبين 

NT4 بيوتين 

NT4 تريبتوفان 
NT4 حمض األوروتيك 

NT4 حمض البكولينيك 

NT4 حمض الليسرجيك 
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NT4 حمض النيكوتينيك 

NT4 حمض اليوروكانيك 
NT4 حمض تيوكتيك 

NT4 رودامينات 

NT4 هدروكسي برولين 
NT4 هستيدين 

NT3 فراويةحموض ص 

NT4 حمض المرارة 
NT3 حموض كيتو 

NT4 حمض أِستو أِستيك 

NT4 )حمض البيروفيك )حمض الحصرم 
NT4 حمض الليفولينيك 

NT4 كينورنين 

NT2 حموض دُبالية 
NT1 حموض نووية 

NT2 دنا 

NT3 دنا مأشوب 
NT3 ُشدَف صبغية 

NT3 قليالت النوكليوتيد 

NT2 رنا 
NT3 رنا ريبوزومي 

NT3 رنا مرسال 

NT3 رنا مرسالي 
NT1 ستيروئيدات 

NT2 إسترانات 

NT3 إستراديول 
NT3 أسترون 

NT3 إستريول 

NT2 أندروستانات 
NT3 أندروجينات 

NT4 أندروستيرون 

NT4 أندروستينديون 
NT4 تستستيرون 

NT4 هدروكسي أندروستنون 

NT2 ستيروالت 

NT3 أرغو سترول 

NT3 حموض صفراوية 

NT4 حمض المرارة 
NT3 سيتوسترول 

NT3 كولسترول 

NT2  سيترويداتpregnanes 
NT3 بروجسترون 

NT3 ستيروئيدات قشرية 

NT4 ثنائي أوكسي كورتي كوسترون الخالت 
NT5 ألدوسترون 

NT4 كورتيكوئيدات سكرية 

NT5 بردنيزولون 
NT5 بردنيزون 

NT5 ديكساميتازون 
NT5 ستيرون قشري 

NT5 كروتيزون 

NT5 ِهْدروكورتيزون 

NT3 هدروكسي بريغنون 

NT1 شحميات 

NT2 بروتينات شحمية 
NT3 صميمات البروتين الشحمي 

NT3 مييلين 

NT2 ثالثي الغليسريدات 
NT3 تريولين 

NT3 زيت الذرة 

NT3 زيت الزيتون 
NT3 زيت الفول السوداني 

NT3 زيت بذرة الكتّان 

NT3 زيت فول الصويا 
NT2 غليكوليبيدات 

NT3 سرييروزيدات 

NT3 غانغليوسيدات 
NT2 فسفوليبيد 

NT3 سفنغوميلين 

NT3 كرديوليبين 
NT3 ِلسيتينات 

NT2 ليبو متعدد السكريدات 

NT1 صادّات 
NT2 أريثروميسين 

NT2 أكتينوميسين 

NT2 بروميسين 
NT2 بليوميسين 

NT2 بنسلين 

NT2 تتراسيكلينات 

NT3 أوكسيتتراسيكلين 

NT2 دوكسوروبسين 
NT2 ستربتوزوسين 

NT2 ميسينستربتو 

NT2 سيكلوهيكسيميد 
NT2 فالينوميسين 

NT2 كلورامفنيكول 

NT2 ميتوميسين 
NT2 نيوكارسينوستاتين 

NT2 نيوميسين 

NT1 عطريات هدروجينية 
NT2 تترالين 

NT1 قلوانيات 

NT2 أتروبين 
NT2 أرغوتامين 

NT2 )إسرين )نيزوستغمين 

NT2 إفدرين 
NT2 أونكوفين 

NT2 بيلوكربين 

NT2 حمض الليسرجيك 
NT2 ريزيربين 

NT2 ستريكنين 

NT2 فِْنبالستين 
NT2 كودئين 

NT2 كوكائين 

NT2 كولشيسين 
NT2 كينين 

NT2 مورفين 

NT3 تيبايين 
NT2 نيكوتين 

NT1 قواعد القطران الحجرية 

NT1 كربوهيدراتات 
NT2 سكريدات 

NT3 أحاديات السكريد 

NT4 إريتريتول 

NT4 إينوزيتوالت 

NT5 إينوزيتول 

NT4 سكريات خماسية 
NT5 أرابينوز 

NT5 ريبوز 

NT5 ريبوز منقوص األكسجين 
NT5 ريبولوز 

NT5 )كزيلوز )سكر الخشب 

NT4 سوربيتول 
NT4 هكسوزات 

NT5 أمينات هكسوزية 

NT6 غلوكوزامين 
NT5 سوربوز 

NT5 غاالكتوز 
NT5 غلوكوز 

NT5 فركتوز 

NT5 منّوز 

NT3 بروتينات سكرية 

NT4 أفيدين 

NT4 كريةبروتينات س 
NT5 ألبومين البيض 

NT5 الكتوفيّرين 

NT4 هرمون ُملَْوتن 
NT3 غليكوليبيدات 

NT4 سرييروزيدات 

NT4 غانغليوسيدات 
NT3 قليالت السكريد 

NT4 ثنائيات السكريد 

NT5 ُسكروز 
NT5 سلّوبيوز 

NT5 الكتوز 

NT5 مالتوز 
NT4 رافينوز 

NT3 متعدد السكريدات 

NT4 أغار 
NT4 إينولين 

NT4 بروتينات مخاطية 

NT5 راصة نباتية للكريات الحمراء 
NT5 عامل داخلي المنشأ 

NT5 هابتوغلوبينات 

NT4 بكتينات 
NT4 حمض األلجينيك 

NT4 ِدكستران 

NT4 ِدكسترين 

NT4 )رايون )حديد اصطناعي 

NT4 سلوفان 
NT4 سليلوز 

NT4 سلّولوز نصفي 

NT5 زيالنات 
NT4 صمغ أكاسيا 

NT4 صمغ الكزانتان 

NT4 غليكوجن 
NT4 فيسكوز 

NT4 ليبو متعدد السكريدات 

NT4 ليغنين 
NT4 متعدد سكريدات مخاطية 

NT5 حمض الهيالورونيك 

NT5 كوندروئيتين 
NT5 كيتين 

NT5 هيبارين 

NT4 نتروسلولوز 
NT4 نشاء 

NT2 غليكوزيدات 

NT3 ستروفانتين 
NT3 صابونينات 

NT3  غلوغوز بيريدوكساك بوريداين ثنائي

 الفوسفات
NT3 غليكوزيدات قلبية 

NT4 ستروفانيتنات 

NT5 وابائين 
NT4 غليكوزيدات الديجيتال 

NT5 ديجوكسين 

NT5 ديحيتوكسين 
NT1 كيتونات 

NT2 أسترون 

NT2 أستوفِنون 
NT2 أِستون 

NT2 أستيل أستون 

NT2 أستيل األستون 

NT2 أندروستيرون 

NT2 أندروستينديون 

NT2 بروجسترون 
NT2 بنزوفينون 

NT2 تروبونات 

NT2 تستستيرون 
NT2  ثالثي أستون أمين-n- أكسيل 

NT2 ثالثي فلورو أستون التيونيل 

NT2 حلقي الهكسانون 
NT2 ريبولوز 

NT2 ستيروئيدات قشرية 

NT3 ثنائي أوكسي كورتي كوسترون الخالت 
NT4 ألدوسترون 

NT3 كورتيكوئيدات سكرية 
NT4 بردنيزولون 

NT4 بردنيزون 

NT4 ديكساميتازون 

NT4 ستيرون قشري 

NT4 كروتيزون 

NT4 ِهْدروكورتيزون 
NT2 سوربوز 

NT2 فركتوز 

NT2 كافور 
NT2 كوركومين 

NT2 كيتون إيزوبوتيل المتيل 

NT2 هدروكسي أندروستنون 
NT2 هدروكسي بروبيوفينون 

NT2 هدروكسي بريغنون 

NT1 متماثرات عضوية 
NT2 أرالديت 

NT2 بالستيك 

NT3 أراميدات 
NT3 بكليت 

NT3 بالستيك مقّوى 

NT3 تفلون 
NT3 زجاج البليكسي 

NT3 فورمفار 

NT3 فوق الكبريتات 
NT3 لدائن حرارية 

NT3 لوسيت 

NT3 متعدد الستيرين 
NT3 متعددة البورتان 

NT4 هالتان 

NT3 مركبات تدالر 
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NT3 ميالر 

NT3 نيلون 
NT2 بوليمرات مشتركة 

NT2 بوليمرات مطعمة 

NT2 تكستوليت 
NT2 راتنجات 

NT2 غوات بالستيكيةر 

NT2 غليوكوالت متعدد االتيلين 
NT3 بلورونيكس 

NT3 كربوواكس 

NT2 متعدد األميدات 
NT3 متعددة البورتان 

NT4 هالتان 

NT3 نيلون 
NT2 )متعدد االستال )راتنجات األستال 

NT3 فورمفار 

NT3 متعدد أكسي المتيلنات 
NT2 متعدد االسترات 

NT2 متعدد االستيلينات 

NT2 متعدد االولفينات 
NT3 متعدد االتيلينات 

NT4 متعدد رباعي فلورواتيلين 

NT5 تفلون 
NT4  مركبkel-f 

NT3 متعدد البروبيلين 

NT3 متعدد الستيرين 
NT3  متعدد الستيرين- dvb 

NT2 متعدد االيزوبرين 

NT2 متعدد الفنيل 
NT3 أسيتات متعدد الفنيل 

NT3 بيروليدون متعدد الفنيل 

NT3 عددة الفنيلخالت مت 
NT3 كلوريد متعددة الفنيل 

NT3 متعدد األكريالتات 

NT4  بولي ميتيل ميتا أكريليت إتيل ماليميد-n 

NT4 زجاج البليكسي 

NT4 فوق الكبريتات 

NT4 لوسيت 
NT3 متعدد الستيرين 

NT3 مركبات تدالر 

NT2 متعدد الكربونات 
NT2 مطاطيات 

NT3 بونا 

NT3 سيالستيك 
NT3 فيتون 

NT3 التكس 

NT3 مطاط طبيعي 
NT2 نيوبرين 

NT1 مركبات آزوت عضوية 
NT2 أزأرينات 

NT3 أكريدينات 

NT4 برتقالي األكريدين 

NT4 فالفينات 

NT5 أكريفالفين 

NT5 بروفالفين 
NT3 إندوالت 

NT4 أخضر اإلندوسيانين 

NT4 تريبتامينات 
NT5 سيروتونين 

NT6 بوفوتينين 

NT5 ميالتونين 
NT4 تريبتوفان 

NT4 حمض الليسرجيك 

NT4 ريزيربين 
NT4 ستريكنين 

NT4 فِْنبالستين 

NT4 نيلة 
NT3 بتريدينات 

NT4 أمينوبترين 

NT4 حمض الفوليك 
NT3 بورينات 

NT4 أدينينات 

NT5 كْينيتن 
NT4 إينوزين 

NT4 غوانوزين 

NT4 غوانين 
NT4 كزانتينات 

NT5 تيوبرومين 

NT5 تيوفيلّين 

NT5 حمض اليوريك 

NT5 كافئين 
NT4 مركبتو بورين 

NT4 هيبوكسانتين 

NT3 فنانترولينات 
NT4 أورتو الفنانترولين 

NT4 فروئين 

NT3 كربازوالت 
NT3 كينولينات 

NT4 أكسين 

NT4 فّرون 
NT4 كينالدين 

NT2 آزوالت 

NT3 أكزاديازوالت 
NT3 أكزازوالت 

NT4 بنزوكسازوالت 

NT4 مضاعف )فنيل اوكرالوليل( البنزن 
NT3 إيميدازوالت 

NT4 أالنتوئين 

NT4 بنزإيميدازوالت 
NT4 بيوتين 

NT4 حمض اليوروكانيك 

NT4 كرياتينين 
NT4 متروتيدازول 

NT4 ميزونيدازول 

NT4 هستامين 
NT4 هستيدين 

NT4 هيدانتوينات 

NT3 بيرازوالت 
NT4 إندازوالت 

NT4 بيرازولينات 

NT5 أنتيبيرين 
NT3 بيروالت 

NT4 إندوالت 

NT5 أخضر اإلندوسيانين 

NT5 تريبتامينات 

NT6 سيروتونين 

NT7 بوفوتينين 
NT6 ميالتونين 

NT5 تريبتوفان 

NT5 حمض الليسرجيك 
NT5 ريزيربين 

NT5 ستريكنين 

NT5 فِْنبالستين 
NT5 نيلة 

NT4 بليروبين 

NT4 بيروليدونات 
NT5 بيروليدون متعدد الفنيل 

NT4 بيروليدينات 
NT5 برولين 

NT5 نيكوتين 

NT5 هدروكسي برولين 

NT3 ترازوالتت 

NT4 تترازوليوم 

NT3 تريازوالت 
NT3 تياديازوالت 

NT3 تيازوالت 

NT4 بنزوتيازوالت 
NT4 تيامين 

NT4 سّكرين 

NT3 كربازوالت 
NT2 أزين 

NT3 بيرازينات 

NT4 فتاالزينات 
NT5 لومينول 

NT3 بيرازينات 

NT4 بيبرازينات 
NT4 فنازين 

NT3 بيريدينات 

NT4 أكريدينات 
NT5 برتقالي األكريدين 

NT5 فالفينات 

NT6 أكريفالفين 
NT6 بروفالفين 

NT4 بريدوكسين 

NT4 بريديالزوريزورسينول 
NT4 بريديالزونافتول 

NT4 بيبريدينات 

NT5 بيثيدين 

NT5  ثالثي أستون أمين-n- أكسيل 

NT5 ثنائي بريدامول 
NT4 بيريدوكسال 

NT4 بيريدين 

NT4 بيكولين 
NT5 حمض البكولينيك 

NT4 ثنائي البيريدين 

NT4 حمض النيكوتينيك 
NT4 ( غلوتامات البريدوكسيليدينe) 

NT4 كينولينات 

NT5 أكسين 
NT5 فّرون 

NT5 كينالدين 

NT4 مركبات البيريدينيوم 
NT4 نيكوتين 

NT4 نيكوتين أميد 

NT3 بيريميدينات 
NT4 ألوكسان 

NT4 باربيتوراتات 

NT5 فينوباربيتال 
NT5 نمبوتال 

NT4 تيامين 

NT4 تيميدين 
NT4 سيتوزين 

NT4 سيتيدين 

NT4 سيتيدين منقوص األكسجين 
NT4 يوراسيالت 

NT5 بروموراسيالت 

NT6 برومودأكسي يوريدين 
NT5 تيمين 

NT5 ثيويوراسيل 

NT5 حمض األوروتيك 
NT5 فلورويوراسيالت 

NT6 فلوكسريدين 

NT5 كلور اليوراسيالت 

NT5 يودوأوراسيالت 

NT6 يوديد أكسي يوريدين 

NT5 يوريدين 
NT5 يوريدين منقوص األكسجين 

NT3 تريازينات 

NT4 ميالمين 
NT4 يورات السيان 

NT3 فنوتيازين 

NT4 أزرق المتلين 
NT4 كلور البرومازين 

NT2 أكسيمات 

NT3 أوكسيم البنزوين 
NT3 ثنائي متيل كليوكسيم 

NT2 أميدات 
NT3 أسباراجين 

NT3 أِستاميد 

NT3 أكريالميد 

NT3 أميد النمل 

NT3 بولة 

NT3 تيوناليد 
NT3 سلفناميدات 

NT3 سلفوأميدات 

NT3 غلوتامين 
NT3 الكتامات 

NT4 بيروليدونات 

NT5 بيروليدون متعدد الفنيل 
NT3 متريزاميد 

NT3 نيكوتين أميد 

NT3 هدروكسي اليوريا 
NT2 أنصاف الكربازونات 

NT2 أنصاف الكربازيدات 

NT2 إيزوألوكساذينات 
NT3 ديافوراز 

NT2 إيميبرامين 

NT2 إيميدات 
NT3 إتيل ماليميد-n 

NT2 إيمينات 

NT3 قواعد شيف 
NT3 كرياتينين 

NT2 اميدينات 

NT2 باراثيون 
NT2 بورفيرين 

NT3 بروتوبور فيرينات 

NT3 كلوروفيل 



 كبات عضويةمر 694 مركبات عضوية

 

 

NT3 كلورينات 

NT3 ميوغلوبين 
NT3 هيم 

NT3 هيماتوبورفيرينات 

NT3 هيموزيدرين 
NT3 هيموغلوبين 

NT4 ميتهيموغلوبين 

NT2 تاموكسيفن 
NT2 تيونين 

NT2 ثنائي فنيل الكربازيدان 

NT2 سيان أميدات 
NT2 غانغليوسيدات 

NT2 غوانيدينات 

NT3 ميتا يودوبنزيل غواندين 
NT2 كربازونات 

NT3 ثنائي الثيزون 

NT2 )كربازيدات )ثنائي هيدرازيد الكربونيل 
NT2 كربامات 

NT3 اماتثنائي اتيل ثنائي تيو الكرب 

NT3 يورتيان 
NT2 مركبات آزو 

NT3 أرسناذو 

NT3 أصباغ آزو 
NT4 أحمر المتيل 

NT4 أزرق إيفانس 

NT4 أزرق التولويدين 
NT4 أزرق تريبان 

NT4 أصباغ إيروكرومية 

NT4 برتقالي المتيل 
NT2 مركبات أزيدو 

NT2 مركبات النترو 

NT3 تتريل 
NT3  ثالثي نتروتولوينtnt 

NT3 ثنائي فنيل بكريل هيدرازيل 

NT3 ثنائي نتروالفنول 

NT3 حمض البكريك 

NT3 متروتيدازول 

NT3 مركبات نترو متعددة الحلقات 
NT3 ميزونيدازول 

NT3 نترو البنزن 

NT3 نترو الميتان 
NT3 نتروالفينول 

NT2 مركبات النتروزو 

NT3 1-نافتول-2-نتروزو 
NT3  ملح نتروزو-r 

NT3 نتروزأمينات 

NT3 تروزويوريا المتيلن 
NT3 نترويوريا 

NT2 مركبات ديازو 
NT3 بريديالزوريزورسينول 

NT3 بريديالزونافتول 

NT3 تورين 

NT2 مورفولينات 

NT2 ميالنين 

NT2 نتريالت 
NT3 أِستونتريل 

NT3 أكريلونتريل 

NT3 بروبيولونتريل 
NT3  رباعي تيافولفالين رباعي سيانوغونوديم

 ايتان

NT2 هدرازونات 
NT2 هدرازيدات 

NT3 إيزونيازيد 

NT1 مركبات أكسجين عضوية 
NT2 إبوكسيد 

NT3 أرالديت 

NT2 أشباه الفالفونات 
NT3 فالفونات 

NT4 كَرَستين 

NT4 مورين 
NT2 أكزاديازوالت 

NT2 أكزازوالت 

NT3 بنزوكسازوالت 
NT3 مضاعف )فنيل اوكرالوليل( البنزن 

NT2 أالنتوئين 

NT2 ألوكسان 
NT2 أنصاف الكربازيدات 

NT2 إيترات 

NT3 2،1- ثنائي متوكسي االيتان 

NT3 أتيل فنيل 

NT3 أِستاالت 
NT4 أِستال 

NT3 أنيسول 

NT3 إيتر اإليزوبروبيل 
NT3 إيتر المتيل 

NT3 إيترات تاجية 

NT3 إيتراالتيل 
NT3 بوتيل االيتر 

NT3 سلوسولفات 

NT3 كوركومين 
NT3 متالل 

NT3 مكسامين 

NT3 مورفولينات 
NT2 إيزوألوكساذينات 

NT3 ديافوراز 

NT2 باربيتوراتات 
NT3 فينوباربيتال 

NT3 نمبوتال 

NT2 بسورالين 
NT2 بيريدوكسال 

NT2 تريوكسانات 

NT2  ثالثي أستون أمين-n- أكسيل 
NT2 ديوكسان 

NT2 ديوكسين 

NT2 رودامينات 
NT2 سّكرين 

NT2 سيتوزين 

NT2 فورانات 
NT3 )بنزوفورانات )كومارون 

NT3 رباعي هدروالفوران 

NT4 توليد أيتونات أكسيد الفلورين 
NT3 فورفورال 

NT2 فوق أكسيد البنزويل 

NT2 كزانتينات 

NT3 تيوبرومين 

NT3 تيوفيلّين 

NT3 حمض اليوريك 
NT3 كافئين 

NT2 كيتينات 

NT2 كينونات 
NT3 أنتراكينونات 

NT4 أليزارين 

NT4 حمض الكرمنيك 
NT4 كينيزارين 

NT3 بنزوكينونات 

NT4 بالستوكينون 
NT4 حمض الكلورانيليك 

NT4 كلورانيل 
NT4 يوبيكوينون 

NT3 حمض الروديزوئيك 

NT3  فيتامينk 

NT2 ماالتيون 

NT2 مركبات أكسجينية حلقية المتجانسة 

NT3 بيرانات 
NT4 بيرونات 

NT4 رباعي هدروالبيران 

NT4 كَرَستين 
NT4 كومارين 

NT4 هماتوكسيلين 

NT2 يورات السيان 
NT1 مركبات أكسجينية 

NT2 إستراديول 

NT2 أسترون 
NT2 إستريول 

NT2 إفدرين 

NT2 أكسيمات 
NT3 أوكسيم البنزوين 

NT3 ثنائي متيل كليوكسيم 

NT2 أكسين 
NT2 أليزارين 

NT2 أندروستيرون 

NT2 بريدوكسين 
NT2 بنزول فينيل هدروكسيل األمين 

NT2 تستستيرون 

NT2 تيامين 
NT2 حمض الروديزوئيك 

NT2 حمض الفوليك 

NT2 حمض الكرمنيك 

NT2 حمض الكروموتروبيك 

NT2 حموض الهدروكساميك 
NT3 حمض البنزوهدروكساميك 

NT2 ستيروئيدات قشرية 

NT3 ثنائي أوكسي كورتي كوسترون الخالت 
NT4 ألدوسترون 

NT3 كورتيكوئيدات سكرية 

NT4 بردنيزولون 
NT4 بردنيزون 

NT4 ديكساميتازون 

NT4 ستيرون قشري 
NT4 كروتيزون 

NT4 ِهْدروكورتيزون 

NT2 ستيروالت 
NT3 أرغو سترول 

NT3 حموض صفراوية 

NT4 حمض المرارة 
NT3 سيتوسترول 

NT3 كولسترول 

NT2 سيروتونين 
NT3 بوفوتينين 

NT2 غوانين 

NT2 فّرون 
NT2 فنوالت 

NT3 أصباغ إيروكرومية 

NT3 تيرامين 
NT3 تيمول 

NT3 ثنائي نتروالفنول 

NT3 حمض البكريك 
NT3 فنول 

NT3 فنول فتالئين 

NT3 كريزوالت 
NT3 كزيلنوالت 

NT3 متعدد الفنوالت 

NT4 أرسناذو 

NT4 بروموسلفوفتالئين 

NT4 بريديالزوريزورسينول 

NT4 )بيروغالول )حمض البيروغاليك 
NT4 تيرون 

NT4 )حمض التنّيك )حمض العفص 

NT4 دوبامين 
NT4 ريزورسينول 

NT4 ستيلبسترول 

NT4 فلوريسين 
NT5 إريثروزين 

NT4 كاتشوالمين 

NT4 كاتيكول ناري 
NT4 كَرَستين 

NT4 كوركومين 
NT4 مورين 

NT4 هماتوكسيلين 

NT3 نتروالفينول 

NT3 نفتوالت 

NT4 1-نافتول-2-نتروزو 

NT4 أزرق تريبان 
NT4 بريديالزونافتول 

NT4 تورين 

NT4  ملح نتروزو-r 
NT3 دروكسي بروبيوفينونه 

NT2 كبفّرون 

NT2 كحول 
NT3 2-متيل كحول البروبيل 

NT3 إريتريتول 

NT3 إنول 
NT3 أوكتانوالت 

NT3 إيتانول 

NT4 إيتانول حيوي 
NT5 إيتانول سليلوزي 

NT3 بروبانوالت 

NT3 بنتانوالت 
NT3 بنزهدرول 

NT3 بوتانوالت 

NT3 حلقي الهكسانول 
NT3 خالت متعددة الفنيل 

NT3 غليسرول 

NT3 غليكوالت 
NT4 بوتان ديوالت 

NT4 بيناكول 
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NT4  2مكرر ) -حمض اتيلين غليكول- 

 أمينواتيل اتير( رباعي الخل
NT4 سلوسولفات 

NT3 كحول البنزيل 

NT3 كحول الدسيل 
NT3 )كولين )مرارين 

NT3 )ِمتانول )كحول الميتيل 

NT3 متروتيدازول 
NT3 ميزونيدازول 

NT3 هكسانوالت 

NT2 كينيزارين 
NT2 ميالنين 

NT2 هدروكسي أندروستنون 

NT2 هدروكسي اليوريا 
NT2 هدروكسي بريغنون 

NT2 هيبوكسانتين 

NT2 يوراسيالت 
NT3 بروموراسيالت 

NT4 برومودأكسي يوريدين 

NT3 تيمين 
NT3 ثيويوراسيل 

NT3 حمض األوروتيك 

NT3 فلورويوراسيالت 
NT4 فلوكسريدين 

NT3 كلور اليوراسيالت 

NT3 يودوأوراسيالت 
NT4 يوديد أكسي يوريدين 

NT3 يوريدين 

NT3 يوريدين منقوص األكسجين 
NT1 مركبات بور عضوية 

NT2 كربونات 

NT1 مركبات حلقية المتجانسة 
NT2 أزأرينات 

NT3 أكريدينات 

NT4 برتقالي األكريدين 

NT4 فالفينات 

NT5 أكريفالفين 

NT5 بروفالفين 
NT3 إندوالت 

NT4 أخضر اإلندوسيانين 

NT4 تريبتامينات 
NT5 سيروتونين 

NT6 بوفوتينين 

NT5 ميالتونين 
NT4 تريبتوفان 

NT4 حمض الليسرجيك 

NT4 ريزيربين 
NT4 ستريكنين 

NT4 فِْنبالستين 
NT4 نيلة 

NT3 بتريدينات 

NT4 أمينوبترين 

NT4 حمض الفوليك 

NT3 بورينات 

NT4 أدينينات 
NT5 كْينيتن 

NT4 إينوزين 

NT4 غوانوزين 
NT4 غوانين 

NT4 كزانتينات 

NT5 تيوبرومين 
NT5 تيوفيلّين 

NT5 حمض اليوريك 

NT5 كافئين 
NT4 مركبتو بورين 

NT4 هيبوكسانتين 

NT3 فنانترولينات 
NT4 أورتو الفنانترولين 

NT4 فروئين 

NT3 كربازوالت 
NT3 كينولينات 

NT4 أكسين 

NT4 فّرون 
NT4 كينالدين 

NT2 آزوالت 

NT3 أكزاديازوالت 
NT3 أكزازوالت 

NT4 بنزوكسازوالت 

NT4 مضاعف )فنيل اوكرالوليل( البنزن 

NT3 إيميدازوالت 

NT4 أالنتوئين 
NT4 بنزإيميدازوالت 

NT4 بيوتين 

NT4 حمض اليوروكانيك 
NT4 كرياتينين 

NT4 متروتيدازول 

NT4 ميزونيدازول 
NT4 هستامين 

NT4 هستيدين 

NT4 هيدانتوينات 
NT3 بيرازوالت 

NT4 إندازوالت 

NT4 بيرازولينات 
NT5 أنتيبيرين 

NT3 بيروالت 

NT4 إندوالت 
NT5 أخضر اإلندوسيانين 

NT5 تريبتامينات 

NT6 سيروتونين 
NT7 بوفوتينين 

NT6 ميالتونين 

NT5 تريبتوفان 
NT5 حمض الليسرجيك 

NT5 ريزيربين 

NT5 ستريكنين 
NT5 فِْنبالستين 

NT5 نيلة 

NT4 بليروبين 
NT4 بيروليدونات 

NT5 بيروليدون متعدد الفنيل 

NT4 بيروليدينات 
NT5 برولين 

NT5 نيكوتين 

NT5 هدروكسي برولين 

NT3 تترازوالت 

NT4 تترازوليوم 

NT3 تريازوالت 
NT3 تياديازوالت 

NT3 تيازوالت 

NT4 بنزوتيازوالت 
NT4 تيامين 

NT4 سّكرين 

NT3 كربازوالت 
NT2 أزين 

NT3 بيرازينات 

NT4 فتاالزينات 
NT5 لومينول 

NT3 بيرازينات 
NT4 بيبرازينات 

NT4 فنازين 

NT3 بيريدينات 

NT4 أكريدينات 

NT5 برتقالي األكريدين 

NT5 فالفينات 
NT6 أكريفالفين 

NT6 بروفالفين 

NT4 بريدوكسين 
NT4 بريديالزوريزورسينول 

NT4 بريديالزونافتول 

NT4 بيبريدينات 
NT5 بيثيدين 

NT5  ثالثي أستون أمين-n- أكسيل 

NT5 ثنائي بريدامول 
NT4 بيريدوكسال 

NT4 بيريدين 

NT4 بيكولين 
NT5 حمض البكولينيك 

NT4 ثنائي البيريدين 

NT4 حمض النيكوتينيك 
NT4 ( غلوتامات البريدوكسيليدينe) 

NT4 كينولينات 

NT5 أكسين 
NT5 فّرون 

NT5 كينالدين 

NT4 مركبات البيريدينيوم 
NT4 نيكوتين 

NT4 نيكوتين أميد 

NT3 بيريميدينات 

NT4 ألوكسان 

NT4 باربيتوراتات 
NT5 فينوباربيتال 

NT5 نمبوتال 

NT4 تيامين 
NT4 تيميدين 

NT4 سيتوزين 

NT4 سيتيدين 
NT4 سيتيدين منقوص األكسجين 

NT4 يوراسيالت 

NT5 بروموراسيالت 
NT6 برومودأكسي يوريدين 

NT5 تيمين 

NT5 ثيويوراسيل 
NT5 حمض األوروتيك 

NT5 فلورويوراسيالت 

NT6 فلوكسريدين 
NT5 كلور اليوراسيالت 

NT5 يودوأوراسيالت 

NT6 يوديد أكسي يوريدين 
NT5 يوريدين 

NT5 يوريدين منقوص األكسجين 

NT3 تريازينات 
NT4 ميالمين 

NT4 يورات السيان 

NT3 فنوتيازين 
NT4 أزرق المتلين 

NT4 كلور البرومازين 

NT2 إيزوألوكساذينات 
NT3 ديافوراز 

NT2 إيميبرامين 

NT2 بسورالين 
NT2 تريوكسانات 

NT2 تيوفن 

NT2 تيونفتينات 

NT2 تيونين 

NT2 ثالثي فلورو أستون التيونيل 

NT2 حموض حلقية المتجانسة 
NT3 برولين 

NT3 بليروبين 

NT3 بورفيرين 
NT4 بروتوبور فيرينات 

NT4 كلوروفيل 

NT4 كلورينات 
NT4 ميوغلوبين 

NT4 هيم 

NT4 هيماتوبورفيرينات 
NT4 هيموزيدرين 

NT4 هيموغلوبين 
NT5 ميتهيموغلوبين 

NT3 بيوتين 

NT3 تريبتوفان 

NT3 حمض األوروتيك 

NT3 حمض البكولينيك 

NT3 حمض الليسرجيك 
NT3 حمض النيكوتينيك 

NT3 حمض اليوروكانيك 

NT3 حمض تيوكتيك 
NT3 رودامينات 

NT3 هدروكسي برولين 

NT3 هستيدين 
NT2 ديوكسان 

NT2 ديوكسين 

NT2 رباعي تيا فولفالين 
NT2 رباعي تيافولفالين رباعي سيانوغونوديم ايتان 

NT2 رباعي متيل رباعي سلنافول التالين 

NT2 فتالوسيانينات 
NT2 فورانات 

NT3 )بنزوفورانات )كومارون 

NT3 رباعي هدروالفوران 
NT4 توليد أيتونات أكسيد الفلورين 

NT3 فورفورال 

NT2 كبريت متعدد النوى الالمتجانس الحلقات 
NT2 الكتون 

NT3 حمض الجيبرليك 

NT3 كومارين 
NT2 مركبات أكسجينية حلقية المتجانسة 

NT3 بيرانات 

NT4 بيرونات 
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NT4 رباعي هدروالبيران 

NT4 كَرَستين 
NT4 كومارين 

NT4 هماتوكسيلين 

NT2 مضاعف إتيلين ثنائي تيولورباعي تيافولفلين 
NT2 مورفولينات 

NT1 مركبات زئبق عضوية 

NT2 متيل الزئبق 
NT1 مركبات زرنيخية عضوية 

NT2 حمض األرسونيك 

NT3 أرسناذو 
NT1 مركبات سليكون عضوية 

NT2 سلوكسانات 

NT3 سليكونات 
NT4 سيالستيك 

NT2 سيالنات 

NT1 مركبات عضوية أخرى 
NT2 أسفلتيت 

NT2 بقايا تقطير القطران 

NT2 شموع 
NT3 بارافين 

NT3 كربوواكس 

NT2 صوابين 
NT2 قطران 

NT3 حّمريات 

NT4 أسفلت 
NT4 تكوليت 

NT4 قطران الفحم الحجري 

NT3 قار غضاري صفحي 
NT2 كهرمان 

NT2 نفوط 

NT3 أسفلت الطرقات 
NT3 تريولين 

NT3 زيت أْلتول 

NT3 زيت السمك 

NT3 زيوت التزليق 

NT3 زيوت الخشب 

NT3 زيوت حرارية 
NT3 زيوت عازلة 

NT3 زيوت عطرية 

NT3 زيوت قطران الفحم الحجري 
NT3 زيوت نباتية 

NT4 زيت الِخروع 

NT4 زيت الذرة 
NT4 زيت الزيتون 

NT4 زيت السمسم 

NT4 زيت الفول السوداني 
NT4 زيت النخيل 

NT4 زيت بذرة الكتّان 
NT4 زيت بذور القطن 

NT4 زيت عبّاد الشمس 

NT4 زيت فول الصويا 

NT3 زيوت هالكة 

NT3 ليبيدول 

NT3 نفوط قار الشيل 
NT1 مركبات عضوية معدنية 

NT2 رباعي إيتل الرصاص 

NT2 عمائل غرينارد 
NT2 الكتوفيّرين 

NT1 مركبات فسفور عضوية 

NT2 إسترات حمض الفسفنيك 
NT2 إسترات حمض الفسفوريك 

NT3 ثالثي كريزيل الفسفات 

NT3  حمضhdehp  حمض مضاعف )إتيل
هكسيل(الفسفور، حمض ثنائي )اتيل هكسيل( 

 الفسفور

NT3 حمض إحادي دودسيل الفسفوريك 
NT3 حمض الفيتيك 

NT3 فسفات البوتيل 

NT4 أحادي بوتيل الفسفات 
NT4 ثالثي بوتيل الفسفات 

NT4 فسفات ثنائي البوتيل 

NT2 يكإسترات حمض الفسفون 
NT3 ديهكيل-n-n أتيل كربميل متيلين فسفات 

NT3  متيل فسفونات ثنائي ايزو األميل، متيل

 فسفونات ثنائي ايزو الفنيل
NT2 أكسيد ثالثي أوكتيل فسفين 

NT2 أكسيد ثالثي بوتيل الفسفين 

NT2 أكسيد ثالثي فنيل  فسفين 

NT2  )أوكتيل )فينيل- n ،n  ثنائي إيزوبوتيل

 سيد الفسفينكاربامويل متيل أك
NT2 باراثيون 

NT2 ثالثي فينيل الفوسفين 

NT2 حموض الفسفنيك 
NT2 حموض الفسفونيك 

NT2 سيستافوس 

NT2 غلوغوز بيريدوكساك بوريداين ثنائي الفوسفات 
NT2 فسفوكرياتين 

NT2 فسفوليبيد 

NT3 سفنغوميلين 
NT3 كرديوليبين 

NT3 ِلسيتينات 

NT2 فسفونات 
NT2 كازئين 

NT2 كبريتيد ثالثي أوكتيل فسفين 

NT2 ماالتيون 
NT1 مركبات كبريت عضوية 

NT2 إسترات حمض السلفونيك 

NT3 سلفونات الكيل البنزن 
NT3 سلفونات نفطية 

NT3 متان سلفونات المتيل 

NT3 ميتان سولفونات االتيل 
NT2 إسترات حمض الكبريتيك 

NT2 إيتونين 

NT2 إيزوثيو سيانات 
NT2 بيوتين 

NT2 يازوالتتياد 

NT2 تيازوالت 
NT3 بنزوتيازوالت 

NT3 تيامين 

NT3 سّكرين 
NT2 تيوسيانات 

NT3 تيوسياناتات األمونيوم 

NT2 تيوفن 

NT2 تيوفنوالت 

NT2 )تيوالت )المركبتانات 

NT3 2- مركابتو بروبيونيل غليسين 
NT3 أمينوايتان تيول 

NT3 بنسألمين 

NT3 تيوناليد 
NT3 )ثنائي التيوالت )ثنائي الميركبروالت 

NT4 ثنائي الميدكبرول 

NT4 يونيتيول 
NT3 ثيويوراسيل 

NT3 سيستئين 

NT3 ماالتيون 
NT3 مركبتو إتيل غوانيدين 

NT3 مركبتو بورين 
NT2 تيونات 

NT2 تيونفتينات 

NT2 تيونين 

NT2 ثالثي فلورو أستون التيونيل 

NT2 ثنائي اتيل ثنائي تيو الكربامات 

NT2 ثنائي الثيزون 
NT2 ثنائي الكبريتيدات 

NT3 حمض تيوكتيك 

NT3 سيستين 
NT2 ثيويوريات 

NT3 أمينو اثيل-إيزوثيوريا بيتا 

NT3 ثيويوريا 
NT2 حمض التيويك 

NT2 حموض السلفونيك 

NT3 أرسناذو 
NT3 أزرق إيفانس 

NT3 أزرق تريبان 

NT3 أصباغ إيروكرومية 
NT3 برتقالي المتيل 

NT3 بروموسلفوفتالئين 

NT3 تورين 
NT3 تورين 

NT3 تيرون 

NT3 حمض السلفانيليك 
NT3 حمض الكروموتروبيك 

NT3 فّرون 

NT3  ملح نتروزو-r 
NT3 يونيتيول 

NT2 رباعي تيا فولفالين 

NT2 رباعي تيافولفالين رباعي سيانوغونوديم ايتان 

NT2 سلفناميدات 

NT2 سلفوأميدات 
NT2 سلفوكسيدات 

NT3 تيل السلفوكسيدثنائي م 

NT3  سلفوكسيد ثنائي األميل، سلفوكسيد ثنائي
 البنيل

NT2 سلفونات 

NT2 سلفوناتات 
NT3 أخضر اإلندوسيانين 

NT3 سلفونات نفطية 

NT2 سيستامين 
NT2 فنوتيازين 

NT3 أزرق المتلين 

NT3 كلور البرومازين 
NT2 كبريت متعدد النوى الالمتجانس الحلقات 

NT2 كبريتيد ثالثي أوكتيل فسفين 

NT2 كبريتيد ثنائي المتيل 
NT2 كزانتانات 

NT3 فيسكوز 

NT2 ِمتيونين 
NT2 مضاعف إتيلين ثنائي تيولورباعي تيافولفلين 

NT2 هاليدات التيونيل 

NT3 كلوريدات التيونيل 
NT2 هيبارين 

NT1 مركبات هالوجين عضوية 

NT2 فحوم هدروكربونية أليفاتية مهلجنة 
NT3 فريونات 

NT3 هدروكربونات أليفاتية مفلورة 

NT4 رباعي فلوريد الكربون 
NT4 فلوروفورم 

NT4 فلوريد المتيل 

NT4 متعدد رباعي فلورواتيلين 
NT5 تفلون 

NT4 مركبات تدالر 

NT3 هدروكربونات أليفاتية مكلورة 

NT4 ثالثي كلور حمض الخل 

NT4 رباعي كلورات الكربون 

NT4 كلوروفورم 
NT4 كلوريد الفينيل 

NT4 كلوريد المتيل 

NT4 كلوريد متعددة الفنيل 
NT3 هدروكربونات أليفاتية ميودنة 

NT4 يودوفورم 

NT4 يوديد المتيل 
NT3 هدروكربونات أليفانية مبرومة 

NT4 بروموفورم 

NT4 بروميد المتيل 
NT2 فحوم هدروكربونية حلقية أليفاتية مهلجنة 

NT3 ة مفلورةهدروكربونات أليفاتية حلقي 
NT3 هدروكربونات أليفاتية حلقية ميودنة 

NT3 هدروكربونات حلقية أليفاتية مكلورة 

NT4 لندان 

NT2 فحوم هدروكربونية عطرية مهلجنة 

NT3 هدروكربونات عطرية مبرومة 

NT3 هدروكربونات عطرية مفلورة 
NT3 هدروكربونات عطرية مكلورة 

NT4 ألدرين 

NT4 ثنائي الفنيل متعدد الكلورة 
NT3 هدروكربونات عطرية ميودنة 

NT2 مركبات بروم عضوية 

NT3 إيوزين 
NT3 بروموراسيالت 

NT4 برومودأكسي يوريدين 

NT3 بروموسلفوفتالئين 
NT3 هدروكربونات أليفانية مبرومة 

NT4 بروموفورم 

NT4 بروميد المتيل 
NT3 هدروكربونات عطرية مبرومة 

NT2 مركبات فلور عضوية 

NT3 ثالثي فلورو أستون التيونيل 
NT3 فلورويوراسيالت 

NT4 فلوكسريدين 

NT3 كربونات الكلور والفلور 
NT3  مركبkel-f 

NT3 هدروكربونات أليفاتية حلقية مفلورة 

NT3 هدروكربونات أليفاتية مفلورة 
NT4 رباعي فلوريد الكربون 

NT4 فلوروفورم 

NT4 فلوريد المتيل 



 مركبات عضوية 697 مركبات عضوية

 

 

NT4 متعدد رباعي فلورواتيلين 

NT5 تفلون 
NT4 مركبات تدالر 

NT3 هدروكربونات عطرية مفلورة 

NT2 مركبات كلور عضوية 
NT3 ثنائي كلورفنيل ثالثي كلور االيتان 

NT3 خردل النتروجين 

NT3 روز بنغال 
NT3 فوسجين 

NT3 كربونات الكلور والفلور 

NT3 كلور أمبوسيل 
NT3 كلور البرومازين 

NT3 كلور اليوراسيالت 

NT3 كلورال 
NT3 كلورامينات 

NT3 كلورانيل 

NT3 كلوريد المتلين 
NT3  مركبkel-f 

NT3 نيوبرين 

NT3 هدروكربونات أليفاتية مكلورة 
NT4 ثالثي كلور حمض الخل 

NT4 رباعي كلورات الكربون 

NT4 كلوروفورم 
NT4 كلوريد الفينيل 

NT4 كلوريد المتيل 

NT4 يلكلوريد متعددة الفن 
NT3 هدروكربونات حلقية أليفاتية مكلورة 

NT4 لندان 

NT3 هدروكربونات عطرية مكلورة 
NT4 ألدرين 

NT4 ثنائي الفنيل متعدد الكلورة 

NT2 مركبات يود عضوية 
NT3 إريثروزين 

NT3 ثنائي يود التيروزين 

NT3 ثيروكسين 

NT3 روز بنغال 

NT3 فّرون 

NT3 ليبيدول 
NT3 ميتا يودوبنزيل غواندين 

NT3 هدروكربونات أليفاتية حلقية ميودنة 

NT3 هدروكربونات أليفاتية ميودنة 
NT4 يودوفورم 

NT4 يوديد المتيل 

NT3 هدروكربونات عطرية ميودنة 
NT3 يود مرتبط بالبروتين 

NT3 يودوأوراسيالت 

NT4 يوديد أكسي يوريدين 
NT1 مشتقات حمض الكربونيك 

NT2 أنصاف الكربازونات 
NT2 أنصاف الكربازيدات 

NT2 إيزو سيانات 

NT2 إيزوثيو سيانات 

NT2 إيزونتريالت 

NT2 بولة 

NT2 تيوسيانات 
NT3 تيوسياناتات األمونيوم 

NT2 ثنائي فنيل الكربازيدان 

NT2 ثيويوريات 
NT3 أمينو اثيل-إيزوثيوريا بيتا 

NT3 ثيويوريا 

NT2 سيان أميدات 
NT2 سيانات 

NT2 غوانيدينات 

NT3 ميتا يودوبنزيل غواندين 
NT2 فوسجين 

NT2 كربازونات 

NT3 ثنائي الثيزون 
NT2 )كربازيدات )ثنائي هيدرازيد الكربونيل 

NT2 كربامات 

NT3 ثنائي اتيل ثنائي تيو الكربامات 
NT3 يورتيان 

NT2 مركبتو إتيل غوانيدين 

NT2 نتروزويوريا المتيل 
NT1 نوكليوتيدات 

NT2 أدنوزين ثالثي الفسفات 

NT2 أدنوزين ثنائي الفسفات 
NT2 ثالثي فسفات اليوريدين 

NT2 ثنائي نوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين 

NT2 ثنائي نوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين ُمْرَجع 

NT2 حمض األِدنيليك 

NT2  حمض األدنيليكamp 
NT2 حمض التيميديليك 

NT2 حمض السيتيديليك 

NT2 حمض الغوانيليك 
NT2 كحمض اليوديديلي 

NT2 حمض اليوريديليك 

NT2 غلوغوز بيريدوكساك بوريداين ثنائي الفوسفات 
NT2 فسفات ثنائي نوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين 

NT2 نوكليوزيدات 

NT3 أدينوزين 
NT3 إينوزين 

NT3 برومودأكسي يوريدين 

NT3 تيميدين 
NT3 سيتيدين 

NT3 سيتيدين منقوص األكسجين 

NT3 غوانوزين 
NT3 فلوكسريدين 

NT3 يوديد أكسي يوريدين 

NT3 يوريدين 
NT3 يوريدين منقوص األكسجين 

NT1 هدروكربونات 

NT2 أشباه الكازوتينات 
NT2 ألكانات 

NT3 2-ايزو البنتان 

NT3 2-ايزو البوتان 
NT3 2،2-ثنائي متيل البروبان 

NT3 إسكواالن 

NT3 أوكتان 
NT3 إيتان 

NT3 بارافين 

NT3 بروبان 
NT3 بنتان 

NT3 بوتان 

NT3 حلقيات أليفاتية 

NT4 حلقي الهكسان 

NT4 ديكالين 

NT3 دودكان 
NT3 ديكان 

NT3 سداسي الديكان 

NT3 ِمتان 
NT3 هبتان 

NT3 هكسان 

NT2 ألكنات 
NT3 أتيلين 

NT3 أوكتينات 

NT3 ايزو البوتلين 
NT3 بروبيلين 

NT3 بنتِن 
NT3 بوتنات 

NT3 حلقيات األلكن 

NT4 حلقي البنتاديين 

NT4 رباعي الحلقات 

NT4 نوربورنادين 

NT3 هبتانات 
NT3 هكسينات 

NT2 ألكينات 

NT3 أستيلين 
NT3 بروبين 

NT3 حلقيات األلكين 

NT2 عطريات 
NT3 أزأرينات 

NT4 أكريدينات 

NT5 برتقالي األكريدين 
NT5 فالفينات 

NT6 أكريفالفين 

NT6 بروفالفين 
NT4 إندوالت 

NT5 أخضر اإلندوسيانين 

NT5 تريبتامينات 
NT6 سيروتونين 

NT7 بوفوتينين 

NT6 ميالتونين 
NT5 تريبتوفان 

NT5 حمض الليسرجيك 

NT5 ريزيربين 
NT5 ستريكنين 

NT5 فِْنبالستين 

NT5 نيلة 

NT4 بتريدينات 

NT5 أمينوبترين 
NT5 حمض الفوليك 

NT4 بورينات 

NT5 أدينينات 
NT6 كْينيتن 

NT5 إينوزين 

NT5 غوانوزين 
NT5 غوانين 

NT5 كزانتينات 

NT6 تيوبرومين 
NT6 تيوفيلّين 

NT6 حمض اليوريك 

NT6 كافئين 
NT5 مركبتو بورين 

NT5 هيبوكسانتين 

NT4 فنانترولينات 
NT5 أورتو الفنانترولين 

NT5 فروئين 

NT4 كربازوالت 
NT4 كينولينات 

NT5 أكسين 

NT5 فّرون 
NT5 كينالدين 

NT3 أستوفِنون 

NT3 أصباغ ثالثي فنيل  فسفين 
NT4 أزرق متيل التيمول 

NT4 بنفسجي المتيل 

NT3 إندان 
NT3 أنيلين 

NT3 بنزن 

NT3 بنزيدين 
NT3 بيثيدين 

NT3 تترالين 

NT3 تيروزين المتيل 

NT3 ثنائي البنزيل 

NT3 ثنائي الفينيل 

NT3 ثنائي فنيل البنزن 
NT3 ثنائي كلورفنيل ثالثي كلور االيتان 

NT3 ستيلبن 

NT3 عطور مؤلكلة 
NT4 تولوين 

NT4 دورين 

NT4 ستيرين 
NT4 سْيمين 

NT4 كزيلينات 

NT5  بارا -كزيلين 
NT4 كومين 

NT4 متيل النفتالينات 
NT4 مزيتيلين 

NT3 فحوم هدروكربونية عطرية مهلجنة 

NT4 هدروكربونات عطرية مبرومة 

NT4 هدروكربونات عطرية مفلورة 

NT4 هدروكربونات عطرية مكلورة 

NT5 ألدرين 
NT5 ثنائي الفنيل متعدد الكلورة 

NT4 هدروكربونات عطرية ميودنة 

NT3 فنوالت 
NT4 أصباغ إيروكرومية 

NT4 تيرامين 

NT4 تيمول 
NT4 ثنائي نتروالفنول 

NT4 حمض البكريك 

NT4 فنول 
NT4 فنول فتالئين 

NT4 كريزوالت 

NT4 كزيلنوالت 
NT4 متعدد الفنوالت 

NT5 أرسناذو 

NT5 بروموسلفوفتالئين 
NT5 بريديالزوريزورسينول 

NT5 )بيروغالول )حمض البيروغاليك 

NT5 تيرون 
NT5 )حمض التنّيك )حمض العفص 

NT5 دوبامين 

NT5 ريزورسينول 
NT5 ستيلبسترول 

NT5 فلوريسين 

NT6 إريثروزين 



 مركبات عضوية أخرى 698 مركبات قَفَصية

 

 

NT5 كاتشوالمين 

NT5 كاتيكول ناري 
NT5 كَرَستين 

NT5 كوركومين 

NT5 مورين 
NT5 هماتوكسيلين 

NT4 نتروالفينول 

NT4 نفتوالت 
NT5 1-نافتول-2-نتروزو 

NT5 أزرق تريبان 

NT5 بريديالزونافتول 
NT5 تورين 

NT5  ملح نتروزو-r 

NT4 هدروكسي بروبيوفينون 
NT3 فنيل األستيلين 

NT3 فنيل االنين 

NT3 قليل الفنيلينات 
NT3 كحول البنزيل 

NT3 كينونات 

NT4 أنتراكينونات 
NT5 أليزارين 

NT5 حمض الكرمنيك 

NT5 كينيزارين 
NT4 بنزوكينونات 

NT5 بالستوكينون 

NT5 حمض الكلورانيليك 
NT5 كلورانيل 

NT5 يوبيكوينون 

NT4 حمض الروديزوئيك 
NT4  فيتامينk 

NT3 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

NT4 3-متيل الكوالنترين 
NT4 أخضر اإلندوسيانين 

NT4 أزولين 

NT4 أسينفتين 

NT4 أنتراِسن 

NT4 إندين 

NT4 بريلين 
NT4 بنتاسن 

NT4 بنزأنتراسين 

NT4 بنزوبيرن 
NT4 بيرين 

NT4 تتراسين 

NT4 ثالثي الفنيلين 
NT4 ثنائي متيل بنز أنتراسين 

NT4 رباعي الفيالت 

NT4 فلورين 
NT4 فنانترين 

NT4 كاليكسارينات 
NT4 كريسين 

NT4 كوالنترين 

NT4 متعدد الفنيالت 

NT5 ترفنيالت 

NT6  أورتو -ترفنيل 

NT6  بارا -ترفنيل 
NT4 متيل النفتالينات 

NT4 نفتالين 

NT2 متعدد اإلزدواج 
NT3 إسكوالين 

NT3 ديينات 

NT4 ألين 
NT4 إيزوبرين 

NT4 بنتاديينات 

NT4 بوتاديئين 
NT4 حلقي البنتاديين 

NT4 فّروسين 

NT3 متعدد االستيلينات 
RT أشباه موصالت عضوية 

RT تغيير الموضع 

RT مخازن التلقيم الكيميائية 
RT مركبات قَفَصية 

RT مرّكبات قطبية 

RT موصالت فائقة عضوية 

 مركبات عضوية أخرى

BT1 مركبات عضوية 

NT1 أسفلتيت 

NT1 بقايا تقطير القطران 
NT1 شموع 

NT2 بارافين 

NT2 كربوواكس 
NT1 صوابين 

NT1 قطران 

NT2 حّمريات 
NT3 أسفلت 

NT3 تكوليت 

NT3 فحم الحجريقطران ال 
NT2 قار غضاري صفحي 

NT1 كهرمان 

NT1 نفوط 
NT2 أسفلت الطرقات 

NT2 تريولين 

NT2 زيت أْلتول 
NT2 زيت السمك 

NT2 زيوت التزليق 

NT2 زيوت الخشب 
NT2 زيوت حرارية 

NT2 زيوت عازلة 

NT2 زيوت عطرية 
NT2 زيوت قطران الفحم الحجري 

NT2 زيوت نباتية 

NT3 زيت الِخروع 
NT3 زيت الذرة 

NT3 زيت الزيتون 

NT3 زيت السمسم 
NT3 زيت الفول السوداني 

NT3 زيت النخيل 

NT3 زيت بذرة الكتّان 
NT3 زيت بذور القطن 

NT3 زيت عبّاد الشمس 

NT3 زيت فول الصويا 
NT2 زيوت هالكة 

NT2 ليبيدول 

NT2 نفوط قار الشيل 

 مركبات عضوية معدنية

BT1 مركبات عضوية 

NT1 رباعي إيتل الرصاص 
NT1 عمائل غرينارد 

NT1 الكتوفيّرين 

 مركبات عطرية

USE عطريات 

 مركبات عطريل المغنيزيوم

USE عمائل غرينارد 

 مركبات عودة فضائية

INIS: 1993-03-23; ETDE: 1975-12-16 

*BT1 مركبات فضائية 
RT اختبار طيران 

RT صواريخ 

 مركبات فسفور عضوية

UF أكسيد ثنائي فنيل الفسفين 

UF أكسيد ثنائي فنيل الفوسفين 

BT1 مركبات عضوية 
NT1 إسترات حمض الفسفنيك 

NT1 إسترات حمض الفسفوريك 

NT2 ثالثي كريزيل الفسفات 
NT2  حمضhdehp  حمض مضاعف )إتيل

هكسيل(الفسفور، حمض ثنائي )اتيل هكسيل( 

 الفسفور
NT2 حمض إحادي دودسيل الفسفوريك 

NT2 حمض الفيتيك 

NT2 فسفات البوتيل 
NT3 أحادي بوتيل الفسفات 

NT3 ثالثي بوتيل الفسفات 

NT3 فسفات ثنائي البوتيل 

NT1 إسترات حمض الفسفونيك 

NT2 ديهكيل-n-n أتيل كربميل متيلين فسفات 

NT2  متيل فسفونات ثنائي ايزو األميل، متيل
 فسفونات ثنائي ايزو الفنيل

NT1 أكسيد ثالثي أوكتيل فسفين 

NT1 أكسيد ثالثي بوتيل الفسفين 
NT1 أكسيد ثالثي فنيل  فسفين 

NT1  )أوكتيل )فينيل- n ،n  ثنائي إيزوبوتيل

 كاربامويل متيل أكسيد الفسفين
NT1 باراثيون 

NT1 ثالثي فينيل الفوسفين 

NT1 حموض الفسفنيك 

NT1 حموض الفسفونيك 
NT1 سيستافوس 

NT1 يدوكساك بوريداين ثنائي الفوسفاتغلوغوز بير 

NT1 فسفوكرياتين 
NT1 فسفوليبيد 

NT2 سفنغوميلين 

NT2 كرديوليبين 
NT2 ِلسيتينات 

NT1 فسفونات 

NT1 كازئين 
NT1 كبريتيد ثالثي أوكتيل فسفين 

NT1 ماالتيون 

RT إسترات حمض تيوالفسفوريك 
RT أكاسيد الفسفين 

RT فسفينات 

RT مركبات الفسفور 

 مركبات فضائية

1995-09-08 

UF مكونات المركبة الفضائية 

SF مخاريط أنفية 
BT1 َمْركبات 

NT1 سكايالب 

NT1 محطات مدارية ساليوت 
NT1 محطة فضاء دولية 

NT1 محطة مير الفضائية 

NT1 مركبات عودة فضائية 
NT1  مسابر فضائيةluna 

NT1  مسابر فضائيةmariner 

NT1  مسابر فضائيةmars 
NT1 سابر فضائية مvega 

NT1  مسابر فضائيةvenera 

NT1 مسابر فضائية رائدة 
NT1 مسابر فضائية فويجر 

NT1 مسابر فيكينغ الفضائية 

NT1 مكوكات فضائية 
RT إطالق 

RT توجيه إلكتروني 
RT دفّاعات تحكم 

RT سواتل 

RT صناعة فضائية 
RT صواريخ 

RT طيران فضائي 

RT عودة 
RT فضاء 

RT مسابر الغالف األيوني 

RT وحدات تغذية السفينة الفضائية بالطاقة 
RT وسائل مالحة بحرية 

 مركبات فلور عضوية

UF هدروكربونات مفلورة 

*BT1 مركبات هالوجين عضوية 

NT1 ثالثي فلورو أستون التيونيل 

NT1 فلورويوراسيالت 

NT2 فلوكسريدين 
NT1 كربونات الكلور والفلور 

NT1  مركبkel-f 

NT1 هدروكربونات أليفاتية حلقية مفلورة 
NT1 هدروكربونات أليفاتية مفلورة 

NT2 رباعي فلوريد الكربون 

NT2 فلوروفورم 
NT2 فلوريد المتيل 

NT2 متعدد رباعي فلورواتيلين 

NT3 تفلون 
NT2 مركبات تدالر 

NT1 هدروكربونات عطرية مفلورة 

RT مركبات الفلور 

 مركبات فوك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1992-09-15 

USE مادة طيارة 
USE مركبات عضوية 

 مركبات قَفَصية

UF معقدات احتباس 

UF معقدات متضمنة 
UF مقحمات 

RT بلّورات 

RT عزل في ركازة 



 مركبات كاتيونات الفلور 699 مركبات معدنية حرارية

 

 

RT غازات األتربة النادرة 

RT مركبات عضوية 
RT نواتج إضافة 

 مركبات كاتيونات الفلور

BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات الفلور 

 مركبات كبريت عضوية

1996-10-23 

UF )إيترون )مركبات كبريت عضوية 

UF بنتوتال 
UF تيوإتيرات 

UF تيوبنتال 

UF تيوفوسجن 
UF حمض السلفينيك 

UF فسفونات اتيل االيترون 

UF مركبات تيو 
BT1 مركبات عضوية 

NT1 إسترات حمض السلفونيك 

NT2 سلفونات الكيل البنزن 
NT2 سلفونات نفطية 

NT2 متان سلفونات المتيل 

NT2 ميتان سولفونات االتيل 
NT1 إسترات حمض الكبريتيك 

NT1 إيتونين 
NT1 إيزوثيو سيانات 

NT1 بيوتين 

NT1 تياديازوالت 
NT1 تيازوالت 

NT2 بنزوتيازوالت 

NT2 تيامين 
NT2 سّكرين 

NT1 تيوسيانات 

NT2 تيوسياناتات األمونيوم 
NT1 تيوفن 

NT1 تيوفنوالت 

NT1 )تيوالت )المركبتانات 
NT2 2- مركابتو بروبيونيل غليسين 

NT2 أمينوايتان تيول 

NT2 بنسألمين 
NT2 تيوناليد 

NT2 )ثنائي التيوالت )ثنائي الميركبروالت 

NT3 ثنائي الميدكبرول 
NT3 يونيتيول 

NT2 ثيويوراسيل 

NT2 سيستئين 
NT2 ماالتيون 

NT2 مركبتو إتيل غوانيدين 

NT2 مركبتو بورين 
NT1 تيونات 

NT1 تيونفتينات 

NT1 تيونين 

NT1 ثالثي فلورو أستون التيونيل 

NT1 ثنائي اتيل ثنائي تيو الكربامات 

NT1 ثنائي الثيزون 
NT1 ثنائي الكبريتيدات 

NT2 حمض تيوكتيك 

NT2 سيستين 
NT1 ثيويوريات 

NT2 أمينو اثيل-إيزوثيوريا بيتا 

NT2 ثيويوريا 
NT1 حمض التيويك 

NT1 لفونيكحموض الس 

NT2 أرسناذو 
NT2 أزرق إيفانس 

NT2 أزرق تريبان 

NT2 أصباغ إيروكرومية 
NT2 برتقالي المتيل 

NT2 بروموسلفوفتالئين 

NT2 تورين 
NT2 تورين 

NT2 تيرون 

NT2 حمض السلفانيليك 
NT2 حمض الكروموتروبيك 

NT2 فّرون 
NT2  ملح نتروزو-r 

NT2 يونيتيول 

NT1 رباعي تيا فولفالين 
NT1 رباعي تيافولفالين رباعي سيانوغونوديم ايتان 

NT1 سلفناميدات 

NT1 سلفوأميدات 
NT1 سلفوكسيدات 

NT2 ثنائي متيل السلفوكسيد 

NT2 سلفوكسيد ثنائي األميل، سلفوكسيد ثنائي البنيل 
NT1 سلفونات 

NT1 سلفوناتات 

NT2 أخضر اإلندوسيانين 
NT2 سلفونات نفطية 

NT1 سيستامين 

NT1 فنوتيازين 
NT2 أزرق المتلين 

NT2 كلور البرومازين 

NT1 كبريت متعدد النوى الالمتجانس الحلقات 
NT1 كبريتيد ثالثي أوكتيل فسفين 

NT1 كبريتيد ثنائي المتيل 

NT1 كزانتانات 
NT2 فيسكوز 

NT1 ِمتيونين 

NT1 مضاعف إتيلين ثنائي تيولورباعي تيافولفلين 
NT1 هاليدات التيونيل 

NT2 كلوريدات التيونيل 

NT1 هيبارين 
RT إسترات حمض تيوالفسفوريك 

RT مركبات الكبريت 

 مركبات كلور عضوية

1996-10-23 
UF تيوفوسجن 

UF هدروكربونات مكلورة 

UF يودوكلوروكوين 
*BT1 مركبات هالوجين عضوية 

NT1 ثنائي كلورفنيل ثالثي كلور االيتان 

NT1 خردل النتروجين 
NT1 روز بنغال 

NT1 فوسجين 

NT1 كربونات الكلور والفلور 
NT1 كلور أمبوسيل 

NT1 كلور البرومازين 
NT1 كلور اليوراسيالت 

NT1 كلورال 

NT1 كلورامينات 
NT1 كلورانيل 

NT1 كلوريد المتلين 

NT1  مركبkel-f 
NT1 نيوبرين 

NT1 هدروكربونات أليفاتية مكلورة 

NT2 ثالثي كلور حمض الخل 
NT2 نرباعي كلورات الكربو 

NT2 كلوروفورم 

NT2 كلوريد الفينيل 
NT2 كلوريد المتيل 

NT2 كلوريد متعددة الفنيل 

NT1 هدروكربونات حلقية أليفاتية مكلورة 
NT2 لندان 

NT1 هدروكربونات عطرية مكلورة 

NT2 ألدرين 
NT2 ثنائي الفنيل متعدد الكلورة 

RT أترازين 

RT كيبون 
RT مركبات الكلور 

َمْركبات كهربائية ََ 

1992-04-09 

UF حافالت كهربائية 
BT1 َمْركبات 

NT1  مركبات كهربائية تسير على طرق مغذاة

 بالكهرباء
NT1 َمْركبات هجينة كهربائية 

RT خاليا وقود 

RT سكك حديد كهربائية 
RT فرملة متجدّدة 

RT مدخرات كهربائية 

RT  منظومات الدفعaaps 

 ءمركبات كهربائية تسير على طرق مغذاة بالكهربا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-17 

*BT1 َمْركبات كهربائية َِ 
RT ُطرق 

 مركبات التترك أثرا  

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-06-06 
UF حافالت كهربائية 

UF سيارات مّكوكية 

UF مركبات حرة التسيير 
BT1 َمْركبات 

 مركبات العضوية

1986-07-10 

UF )مركبات )العضوية 
SF كيمياويات 

NT1 حموض العضوية 

NT2 حمض اآلزوت 
NT2 حمض اآلزوتي 

NT2 حمض البروميك 

NT2 حمض البوريك 
NT2 حمض التلّوريك 

NT2 حمض السلفاميك 

NT2 حمض السيليسيك 
NT2 حمض الفسفوري 

NT2 حمض الفسفوريك 

NT2 حمض الكبريتي 
NT2 حمض الكبريتيك 

NT2 حمض الكربونيك 
NT2 حمض الكروميك 

NT2 حمض الكلورى 

NT2 حمض الكلوريك 
NT2 حمض الموليبديك 

NT2 حمض الهدروبروميك 

NT2 حمض الهدروسيانيك 
NT2 حمض الهدروفلوريك 

NT2 حمض الهدروكلوريك 

NT2 حمض الهدرويوديك 
NT2 حمض الهيدرازويك 

NT2 حمض اليوديك 

NT2 حمض تحت الفسفوري 
NT2 حمض تحت الفلوري 

NT2 حمض تحت الكلوري 

NT2 حمض تحت اليودي 
NT2 حمض تنغستو الفسفوريك 

NT2 حمض فلورو البوريك 

NT2 حمض فوق الكلوريك 
NT2 حمض فوق اليوديك 

NT2 حمض مولييدو الفسفوريك 

NT2 حموض برنستد 
NT2 حموض لويس 

RT مخازن التلقيم الكيميائية 

 مركبات متوسطة )تفاعل(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-04 
SEE متوسطات تفاعل 

 مركبات مخلبية

BT1 معقدات 
RT وسطاء مخلبية 

 َمْركبات مسيَّرة بدوالب العطالة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-27 

BT1 َمْركبات 
RT تخزين طاقة بدوالب العطالة 

RT دواليب العطالة 

 ivaمركبات معادن المجموعة 

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 
USE مركبات العناصر االنتقالية 

 vaمركبات معادن المجموعة 

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 
USE مركبات العناصر االنتقالية 

 viaمركبات معادن المجموعة 

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 

USE مركبات العناصر االنتقالية 

 مركبات معدنية حرارية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-11-09 

NT1 مركبات األوسميوم 

NT2 أكاسيد األوسميوم 
NT2 بوريدات األوسميوم 

NT2 فسفيدات األوسميوم 

NT2 كبريتات األوسميوم 



 مركبات معدنية حرارية 700 مركبات معدنية حرارية

 

 

NT2 كبريتيدات األوسميوم 

NT2 كربيدات األوسميوم 
NT2 نتريدات األوسميوم 

NT2 هاليدات األوسميوم 

NT3 فلوريدات األوسميوم 
NT3 كلوريدات األوسميوم 

NT1 مركبات اإليريديوم 

NT2 أكاسيد اإليريديوم 
NT2 بوريدات اإليريديوم 

NT2 تلّوريدات اإليريديوم 

NT2 سيليسيدات اإليريديوم 
NT2 كبريتات اإليريديوم 

NT2 كربيدات اإليريديوم 

NT2 نتريدات االيريديوم 
NT2 هاليدات اإليريديوم 

NT3 فلوريدات اإليريديوم 

NT3 كلوريدات  اإليريديوم 
NT2 هدريدات اإليريديوم 

NT1 مركبات التكنيسيوم 

NT2 أكاسيد التكنيسيوم 
NT2 تكنيسات 

NT2 تلّوريدات التكنيسيوم 

NT2 سلنيدات التكنيسيوم 
NT2 فسفات التكنيسيوم 

NT2 فوق التغنِسيوتات 

NT2 كبريتيدات التكنيسيوم 
NT2 كربيدات التكنيسيوم 

NT2 هاليدات التكنيسيوم 

NT3 يسيومبروميدات التكن 
NT3 فلوريدات التكنيسيوم 

NT3 كلوريدات التكنيسيوم 

NT3 يوديدات التكنيسيوم 
NT2 هدريدات التكنيسيوم 

NT1 مركبات التنتاليوم 

NT2 أكاسيد التنتاليوم 

NT2 بوريدات التنتاليوم 

NT2 تلّوريدات التنتاليوم 

NT2 تنتاالت 
NT2 تنغستات التنتاليوم 

NT2 زرنيخدات التنتاليوم 

NT2 سلنيدات التنتاليوم 
NT2 سليكات التنتاليوم 

NT2 سيليسيدات التنتاليوم 

NT2 فسفات التنتاليوم 
NT2 فسفيدات التنتاليوم 

NT2 كبريتات التنتاليوم 

NT2 كبريتيدات التنتاليوم 
NT2 كربيدات التنتاليوم 

NT2 نتريدات التنتاليوم 
NT2 هاليدات التنتاليوم 

NT3 بروميدات التنتاليوم 

NT3 لوريدات التنتاليومف 

NT3 كلوريدات التنتاليوم 

NT3 يوديدات التنتاليوم 

NT2 هدروكسيدات التنتاليوم 
NT2 هدريدات التنتاليوم 

NT1 مركبات التنغستين 

NT2 أكاسيد التنغستين 
NT3 برونزالصوديوم والتنغستين 

NT2 بوريدات التنغستين 

NT2 تلّوريدات التنغستين 
NT2 تنغستات 

NT3 تنغسات السترونسيوم 

NT3 تنغستات  السيزيوم 
NT3 تنغستات اإلربيوم 

NT3 تنغستات األلمنيوم 

NT3 تنغستات اإلنديوم 
NT3 تنغستات اإليتربيوم 

NT3 تنغستات اإليتريوم 

NT3 تنغستات الباريوم 
NT3 تنغستات البراسيوديميوم 

NT3 تنغستات البزموت 

NT3 تنغستات البوتاسيوم 
NT3 تنغستات التاليوم 

NT3 تنغستات التنتاليوم 

NT3 تنغستات التوريوم 
NT3 تنغستات التيتانيوم 

NT3 تنغستات الحديد 

NT3 تنغستات الديسبروسيوم 

NT3 تنغستات الرصاص 

NT3 تنغستات الروبيديوم 
NT3 تنغستات الزركونيوم 

NT3 تنغستات الزنك 

NT3 تنغستات الساماريوم 
NT3 تنغستات السكانديوم 

NT3 تنغستات السيريوم 

NT3 تنغستات الصوديوم 
NT3 تنغستات الغادولينيوم 

NT3 تنغستات الفاناديوم 

NT3 تنغستات الفضة 
NT3 تنغستات القصدير 

NT3 تنغستات الكالسيوم 

NT3 تنغستات الكدميوم 
NT3 تنغستات الكوبالت 

NT3 تنغستات الالنتانوم 

NT3 تنغستات اللوتيسيوم 
NT3 تنغستات الليتيوم 

NT3 تنغستات المنغنيز 

NT3 تنغستات النحاس 
NT3 تنغستات النيكل 

NT3 تنغستات النيوديميوم 

NT3 تنغستات الهافنيوم 
NT3 تنغستات اليورانيل 

NT3 تنغستات اليورانيوم 

NT3 تنغستاتات األمونيوم 
NT2 تنغستو الفسفات 

NT2 حمض تنغستو الفسفوريك 

NT2 سلنيدات التنغستين 
NT2 سليكات التنغستين 

NT2 فسفيدات التنغستين 

NT2 كبريتيدات التنغستين 
NT2 كربيدات التنغستين 

NT2 نتريدات التنغستين 

NT2 هاليدات التنغستن 

NT3 بروميدات التنغستين 

NT3 فلوريدات التنغستين 

NT3 كلوريدات التنغستين 
NT3 يوديدات التنغستين 

NT2 هدروكسيدات التنغستين 

NT2 هدريدات التنغستين 
NT1 مركبات الروتينيوم 

NT2 أرسنيدات الروتينيوم 

NT2 أكاسيد الروتينيوم 
NT2 بوريدات  الروتينيوم 

NT2 تلّوريدات الروتينيوم 

NT2 سلنيدات الروتينيوم 
NT2 سيليسيدات الروتينيوم 

NT2 فسفيدات الروتينيوم 
NT2 كبريتات الروتينيوم 

NT2 كبريتيدات الروتينيوم 

NT2 كربيدات الروتينيوم 

NT2 نترات الروتينيوم 

NT2 نتروزيالت الروتينيوم 

NT2 نتريدات الروتينيوم 
NT2 هاليدات الروتينيوم 

NT3 بروميدات الروتينيوم 

NT3 فلوريدات الروتينيوم 
NT3 كلوريدات الروتينيوم 

NT2 هدروكسيدات الروتينيوم 

NT2 هدريدات الروتينيوم 
NT1 مركبات الروديوم 

NT2 أكاسيد الروديوم 

NT2 بوريدات الروديوم 
NT2 تلّوريدات الروديوم 

NT2 زرنيخدات الروديوم 

NT2 سلنيدات الروديوم 
NT2 سيليسيدات الروديوم 

NT2 فسفات الروديوم 

NT2 كبريتيدات الروديوم 
NT2 كربيدات الروديوم 

NT2 نترات الروديوم 

NT2 نتريدات الروديوم 
NT2 هاليدات الروديوم 

NT3 بروميدات الروديوم 

NT3 فلوريدات الروديوم 
NT3 كلوريدات الروديوم 

NT2 هدروكسيدات الروديوم 

NT2 هدريدات الروديوم 

NT1 مركبات الرينيوم 

NT2 أكاسيد الرينيوم 
NT2 بّرهيناتات 

NT2 بوريدات الرينيوم 

NT2 تلّوريدات الرينيوم 
NT2 رينيات 

NT2 سلنيدات الرينيوم 

NT2 سيليسيدات الرينيوم 
NT2 كبريتات الرينيوم 

NT2 كبريتيدات الرينيوم 

NT2 كربونات الرينيوم 
NT2 كربيدات الرينيوم 

NT2 نتريدات الرينيوم 

NT2 هاليدات الرينيوم 
NT3 بروميدات الرينيوم 

NT3 فلوريدات الرينيوم 

NT3 كلوريدات الرينيوم 
NT3 يوديدات الرينيوم 

NT2 هدروكسيدات الرينيوم 

NT2 هدريدات الرينيوم 
NT1 مركبات الموليبدنوم 

NT2 أرسنيدات الموليبدنوم 

NT2 أكاسيد الموليبدنوم 
NT3 أزرق الموليبدنوم 

NT2 بوريدات الموليبدنوم 

NT2 تلّوريدات الموليبدنوم 
NT2 حمض الموليبديك 

NT2 حمض مولييدو الفسفوريك 

NT2 سلنيدات الموليبدنوم 
NT2 سليسيدات الموليبدنوم 

NT2 سليكات الموليبدنوم 

NT2 فسفات الموليبدنوم 
NT2 فسفاتات الموليبدنوم 

NT2 فسفيدات الموليبدنوم 

NT2 كبريتات الموليبدنوم 

NT2 كبريتيدات الموليبدنوم 

NT2 كربونات الموليبدنوم 

NT2 كربيدات الموليبدنوم 
NT2 موليبدات 

NT2 نترات الموليبدنوم 

NT2 نتريدات الموليبدنوم 
NT2 هاليدات الموليبدنوم 

NT3 بروميدات الموليبدنوم 

NT3 فلوريدات الموليبدنوم 
NT3 كلوريدات الموليبدنوم 

NT3 يوديدات الموليبدنوم 

NT2 هدروكسيدات الموليبدنوم 
NT2 هدريدات الموليبدنوم 

NT1 مركبات النيوبيوم 
NT2 أرسنيدات النيوبيوم 

NT2 ومأكاسيد النيوبي 

NT2 بروميدات النيوبيوم 

NT2 بوريدات النيوبيوم 

NT2 تلّوريدات النيوبيوم 

NT2 سلنيدات النيوبيوم 
NT2 سليكات النيوبيوم 

NT2 سيليسيدات النيوبيوم 

NT2 فسفات النيوبيوم 
NT2 فسفيدات النيوبيوم 

NT2 فلوريدات النيوبيوم 

NT2 كبريتات النيوبيوم 
NT2 كبريتيدات النيوبيوم 

NT2 بيدات النيوبيومكر 

NT2 كلوريدات النيوبيوم 
NT2 نترات النيوبيوم 

NT2 نتريدات النيوبيوم 

NT2 نيوباتات 
NT2 هاليدات النيوبيوم 

NT3 بروميدات النيوبيوم 

NT3 فلوريدات النيوبيوم 
NT3 كلوريدات النيوبيوم 

NT3 يوديدات النيوبيوم 

NT2 هدروكسيدات النيوبيوم 
NT2 هدريدات النيوبيوم 

NT2 يوديدات النيوبيوم 

NT1 مركبات الهافنيوم 
NT2 أرسيندات الهافنيوم 

NT2 أكاسيد  الهافنيوم 

NT2 بوريدات الهافنيوم 



 مركبات موسومة 701 لمعالجة النفايات المشعة BOHUNICEمركز 

 

 

NT2 تلّوريدات الهافنيوم 

NT2 تنغستات الهافنيوم 
NT2 سلنيدات الهافنيوم 

NT2 سليكات الهافنيوم 

NT2 سيليسيدات الهافنيوم 
NT2 فسفات  الهافنيوم 

NT2  الهافنيوم فسفيدات 

NT2 فوق كلورات  الهافنيوم 
NT2 كبريتات الهافنيوم 

NT2 كبريتيدات الهافنيوم 

NT2 كربيدات الهافنيوم 
NT2 نترات الهافنيوم 

NT2 نتريدات الهافنيوم 

NT2 هافنات 
NT2 هاليدات الهافنيوم 

NT3 بروميدات الهافنيوم 

NT3 فلوريدات الهافنيوم 
NT3 كلوريدات الهافنيوم 

NT3 يوديدات الهافنيوم 

NT2 هدروكسيدات الهافنيوم 
NT2 هدريدات الهافنيوم 

 مركبات موسومة

NT1  14مركبات الكربون 

NT1 مستحضرات صيدالنية شعاعية 
RT تحلل شعاعي ذاتي 

RT تشخيص 

RT تصوير باإلشعاع الذاتي 
RT تقنيات االقتفاء 

RT طب نووي 

RT طريقة ويلزباخ 
RT قياس أنزيمي إشعاعي 

RT كشف المناعة الشعاعية 

RT مجهرية إلكترونية 
RT مركبات التريتيوم 

RT مسح وميضي 

RT مقايسة مناعية شعاعية 
RT نظائر حرة من الحامالت 

RT وسم 
RT وسم مزدوج 

 مركبات نانوية

2014-10-28 

*BT1 مواد متناهية الصغر 

 مركبات نترو متعددة الحلقات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-11-23 

*BT1 مركبات النترو 

RT هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 مركبات هالوجين عضوية

UF هدروكربونات مهلجنة 

BT1 مركبات عضوية 

NT1 فحوم هدروكربونية أليفاتية مهلجنة 

NT2 فريونات 

NT2 هدروكربونات أليفاتية مفلورة 
NT3 رباعي فلوريد الكربون 

NT3 فلوروفورم 

NT3 فلوريد المتيل 
NT3 متعدد رباعي فلورواتيلين 

NT4 تفلون 

NT3 مركبات تدالر 
NT2 هدروكربونات أليفاتية مكلورة 

NT3 ثالثي كلور حمض الخل 

NT3 رباعي كلورات الكربون 
NT3 كلوروفورم 

NT3 كلوريد الفينيل 

NT3 كلوريد المتيل 
NT3 كلوريد متعددة الفنيل 

NT2 هدروكربونات أليفاتية ميودنة 

NT3 يودوفورم 
NT3 يوديد المتيل 

NT2 هدروكربونات أليفانية مبرومة 

NT3 بروموفورم 
NT3 بروميد المتيل 

NT1 فحوم هدروكربونية حلقية أليفاتية مهلجنة 

NT2 هدروكربونات أليفاتية حلقية مفلورة 
NT2 هدروكربونات أليفاتية حلقية ميودنة 

NT2 هدروكربونات حلقية أليفاتية مكلورة 

NT3 لندان 

NT1 روكربونية عطرية مهلجنةفحوم هد 

NT2 هدروكربونات عطرية مبرومة 
NT2 هدروكربونات عطرية مفلورة 

NT2 هدروكربونات عطرية مكلورة 

NT3 ألدرين 
NT3 ثنائي الفنيل متعدد الكلورة 

NT2 هدروكربونات عطرية ميودنة 

NT1 مركبات بروم عضوية 
NT2 إيوزين 

NT2 بروموراسيالت 

NT3 برومودأكسي يوريدين 
NT2 بروموسلفوفتالئين 

NT2 هدروكربونات أليفانية مبرومة 

NT3 بروموفورم 
NT3 بروميد المتيل 

NT2 هدروكربونات عطرية مبرومة 

NT1 مركبات فلور عضوية 
NT2 ثالثي فلورو أستون التيونيل 

NT2 فلورويوراسيالت 

NT3 فلوكسريدين 
NT2 كربونات الكلور والفلور 

NT2  مركبkel-f 

NT2 هدروكربونات أليفاتية حلقية مفلورة 
NT2 هدروكربونات أليفاتية مفلورة 

NT3 رباعي فلوريد الكربون 

NT3 فلوروفورم 
NT3 فلوريد المتيل 

NT3 متعدد رباعي فلورواتيلين 

NT4 تفلون 
NT3 مركبات تدالر 

NT2 هدروكربونات عطرية مفلورة 

NT1 مركبات كلور عضوية 
NT2 ور االيتانثنائي كلورفنيل ثالثي كل 

NT2 خردل النتروجين 

NT2 روز بنغال 

NT2 فوسجين 

NT2 كربونات الكلور والفلور 

NT2 كلور أمبوسيل 
NT2 كلور البرومازين 

NT2 كلور اليوراسيالت 

NT2 كلورال 
NT2 كلورامينات 

NT2 كلورانيل 

NT2 كلوريد المتلين 
NT2  مركبkel-f 

NT2 نيوبرين 

NT2 هدروكربونات أليفاتية مكلورة 
NT3 ثالثي كلور حمض الخل 

NT3 رباعي كلورات الكربون 
NT3 كلوروفورم 

NT3 كلوريد الفينيل 

NT3 كلوريد المتيل 

NT3 كلوريد متعددة الفنيل 

NT2 هدروكربونات حلقية أليفاتية مكلورة 

NT3 لندان 
NT2 هدروكربونات عطرية مكلورة 

NT3 ألدرين 

NT3 ثنائي الفنيل متعدد الكلورة 
NT1  يود عضويةمركبات 

NT2 إريثروزين 

NT2 ثنائي يود التيروزين 
NT2 ثيروكسين 

NT2 روز بنغال 

NT2 فّرون 
NT2 ليبيدول 

NT2 ميتا يودوبنزيل غواندين 

NT2 هدروكربونات أليفاتية حلقية ميودنة 
NT2 هدروكربونات أليفاتية ميودنة 

NT3 يودوفورم 

NT3 يوديد المتيل 
NT2 هدروكربونات عطرية ميودنة 

NT2 يود مرتبط بالبروتين 

NT2 يودوأوراسيالت 
NT3 يوديد أكسي يوريدين 

RT مبّردات 

RT مركبات الهالوجينات 

 َمْركبات هجينة كهربائية

1992-04-14 
*BT1 َمْركبات كهربائية َِ 

RT مدخرات كهربائية 

RT منظومات هجينة 

 مركبات يود عضوية

1996-10-23 

UF حمض أيوغليساميك 

UF ديوراست 
UF ريزا 

UF هدروكربونات ميودنة 

UF هيباك 
UF يودوبيراست 

UF يودوكلوروكوين 

*BT1 مركبات هالوجين عضوية 
NT1 إريثروزين 

NT1 ثنائي يود التيروزين 

NT1 ثيروكسين 
NT1 روز بنغال 

NT1 فّرون 

NT1 ليبيدول 
NT1 ميتا يودوبنزيل غواندين 

NT1 هدروكربونات أليفاتية حلقية ميودنة 
NT1 هدروكربونات أليفاتية ميودنة 

NT2 يودوفورم 

NT2 يوديد المتيل 
NT1 هدروكربونات عطرية ميودنة 

NT1 يود مرتبط بالبروتين 

NT1 يودوأوراسيالت 
NT2 يوديد أكسي يوريدين 

RT مركبات اليود 

 مركبة الوسادة الهوائية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-08-09 
USE مركبات ذوات وسائد هوائية 

ةم َِّ  ركبة قاسِّ

*BT1 إشعاع كوني 

 مركبتانات

USE )تيوالت )المركبتانات 

 مركبتو إتيل أمين

USE أمينوايتان تيول 

 مركبتو إتيل غوانيدين

ETDE: 2005-01-28 
UF مركبتواتيل غوانيدين 

*BT1 )تيوالت )المركبتانات 

*BT1 مشتقات حمض الكربونيك 
*BT1 مواد وقائية من اإلشعاع 

RT غوانيدينات 

 مركبتو بروبيل أمين

*BT1 مواد وقائية من اإلشعاع 

 مركبتو بورين

*BT1 بورينات 

*BT1 )تيوالت )المركبتانات 
*BT1 مضادات الُمْستَْقلَب 

 مركبتو فالين

USE بنسألمين 

 بتا-مركبتوأالنين

USE سيستئين 

 مركبتواتيل غوانيدين

ETDE: 2005-01-28 

USE مركبتو إتيل غوانيدين 

 لمعالجة النفايات المشعة BOHUNICEمركز 

2004-12-15 

UF  محطةbohunice 

UF  مركزbohunice  لمعالجة النفايات المشعة 
*BT1 منشآت نُفايات مشعّة 

RT سلوفاكيا 

RT  قناةmanivier 
RT نفايات ذات سوية نشاط إشعاعي متوسطة 

RT نفايات مشعة منخفضة السوية 



 لمعالجة النفايات المشعة bohuniceمركز  702 مرّكبات األكتينيد

 

 

 لمعالجة النفايات المشعة  bohuniceمركز 

2004-12-15 
 لمعالجة النفايات المشعة Bohuniceمركز 

USE  مركزbohunice لمعالجة النفايات المشعة 

 مركز إنتاج المواد العلفية

UF محطة فرنالد لإلنتاج 
*BT1 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 

*BT1 منشآت المواد العلفية 

*BT1 هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة 
*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT أوهيو 

 مركز أنديرا غاندي للبحوث الذّرية

INIS: 1989-02-24; ETDE: 1989-03-20 

UF مركز بحوث المفاعالت في كالباكام 

UF  مركز بحوث مفاعلkalpakkam 
*BT1 منظمات هندية 

همركز األبحاث النووي  ة في كارلسروِّ

2000-04-12 

USE مركز بحوث كارلسروه 

 مركز البحث النمساوي في سيبرسدورف

INIS: 1993-11-04; ETDE: 2002-06-07 

USE مركز بحوث سيبرسدورف 

 مركز البحوث الذرية الفيلبيني

INIS: 1995-02-16; ETDE: 1977-10-19 

*BT1 معهد البحوث النووية الفيلبيني 

 ية بهابهامركز البحوث الذر

USE مركز البحوث الذرية بهابها 

 مركز البحوث الذرية بهابها

UF مركز البحوث الذرية بهابها 

*BT1 منظمات هندية 

RT منشأة براهما 

 مركز البحوث النووي العراقي

INIS: 1985-06-10; ETDE: 1985-07-19 

*BT1 هيئة الطاقة الذّرية العراقية 

 مركز البحوث النووية في النجف

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1979-11-23 

*BT1 هيئة الطاقة الذّرية اإلسرائيلية 

 مركز البحوث النووية في سوريك

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1979-11-23 
*BT1 هيئة الطاقة الذّرية اإلسرائيلية 

 مركز البحوث النووية في كارلسروه

1995-10-25 

USE مركز بحوث كارلسروه 

 مركز البحوث النووية، طهران

INIS: 1976-10-07; ETDE: 2002-04-17 

USE مركز طهران للبحوث النووية 

 مركز البحوث الوطني، معهد كورشاتوف   

2016-07-28 

مركز البحوث الوطني "معهد كورشاتوف" موسكو ، االتحاد 
 الروسي. 
*BT1 منظمات روسية 

NT1 معهد الفيزياء النظرية و التجريبية 

NT1 معهد سان بطرسبرغ للفيزياء النووية 
NT1 معهد فيزياء الطاقة العالية 

 مركز السيكلوترون السلوفاكي

2002-12-17 

USE مركز السيكلوترون في الجمهورية السلوفاكية 

 مركز السيكلوترون في الجمهورية السلوفاكية

2002-12-17 

UF مركز السيكلوترون السلوفاكي 
*BT1 منظمات سلوفاكية 

 مركز الطاقة الهولندي

INIS: 1977-02-08; ETDE: 1977-04-13 

UF مركز بحوث الطاقة في هولندا 
*BT1 منظمات هولندية 

NT1 مفاعل هولندا المركزي 

 slacمركز المسّرع الخطي في ستانفورد 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 
USE مركز مسّرع ستانفورد الخطي 

 والخبرات مركز المعلومات والدراسات

UF مركز المعلومات والدراسات والخبرات 

*BT1 منظمات إيطالية 

 مركز المعلومات والدراسات والخبرات

2002-06-21 

USE مركز المعلومات والدراسات والخبرات 

 مركز الوقود النووي

INIS: 1979-02-21; ETDE: 2002-04-17 

USE مراكز دورة الوقود 

 مركز انتشار المحيط

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-04-24 
USE توسع قعر البحر 

 مركز بحوث الطاقة في هولندا

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 

USE مركز الطاقة الهولندي 

 مركز بحوث المفاعالت في كالباكام

INIS: 1977-03-14; ETDE: 2002-05-11 

USE مركز أنديرا غاندي للبحوث الذّرية 

 مركز بحوث سيبرسدورف

INIS: 1988-06-22; ETDE: 2002-04-17 

USE مركز بحوث سيبرسدورف 

 مركز بحوث سيبرسدورف

INIS: 1988-06-22; ETDE: 1988-07-15 
UF مركز البحث النمساوي في سيبرسدورف 

UF مركز بحوث سيبرسدورف 

*BT1 منظمات نمساوية 

RT  مفاعلastra 

 مركز بحوث كارلسروه

1995-10-25 
UF  بحوث نووية(كارلسروه )مركز 

UF )كارلسروه )مركز بحوث 

UF مركز األبحاث النووية في كارلسرِوه 
UF مركز البحوث النووية في كارلسروه 

*BT1 منظمات ألمانيا اإلتحادية 

 kalpakkamمركز بحوث مفاعل 

INIS: 1989-02-24; ETDE: 1977-06-03 
USE مركز أنديرا غاندي للبحوث الذّرية 

 مركز بحوث يولشي

1995-03-27 

UF هيئة البحوث العلمية النووية في يولش 
UF )يولش )هيئة البحوث النووية 

*BT1 منظمات ألمانيا اإلتحادية 

 مركز بيتسبرغ لتكنولوجيا الطاقة

INIS: 1995-02-16; ETDE: 1979-03-29 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

 مركز تقانة الطاقة في بارتِّْلسفيل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-10-23 
*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

 مركز تون اسماعيل للبحوث الذرية

INIS: 1985-01-17; ETDE: 1985-02-22 

USE  مجمعpuspati النووي في ماليزيا 

 مركز طهران للبحوث النووية

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-01 

UF مركز البحوث النووية، طهران 
*BT1 منظمات إيرانية 

 مركز الرامي لبحوث الطاقة

2000-04-12 

*BT1 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 
*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

 مركز الرامي لتكنولوجيا الطاقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-11 

*BT1  الواليات المتحدةوزارة الطاقة في 

 مركز مسّرع ستانفورد الخطي

INIS: 1995-02-17; ETDE: 1976-12-16 
UF  مركز المسّرع الخطي في ستانفوردslac 

*BT1 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 
RT كاليفورنيا 

RT  20مسرع ستانفورد الخطيgev 

RT 1.2مسرع ستانفورد الخطي-gev 
RT مصادم ستانفورد الخطي 

 مركز معلومات تقنية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-06-07 

USE مراكز المعلومات 
USE وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

 مركز معهد بحوث محطة الطاقة النووية

2002-12-17 
UF معهد بحوث محطات الطاقة النووية 

UF نشآت الكهرياء النوويةمعهد بحوث م 

*BT1 منظمات سلوفاكية 

 مركز مورغانتاون لتكنولوجيا الطاقة

INIS: 1993-06-07; ETDE: 1980-09-05 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

مركز وطني لمعالجة النفايات المشعة في 

mochovciach 

2002-12-17 
USE مخزن موكوفس للنُفايات المشعة 

 مركزيت

INIS: 1983-09-06; ETDE: 1979-03-28 

*BT1 معادن سلفيدية 
RT بيريت 

RT كبريتيدات الحديد 

 ُمرّكب ليّن

*BT1 إشعاع كوني 

 مرّكبات األكتينيد

NT1 مركبات أينشتاينيوم 

NT2 أكاسيد أينشتاينيوم 
NT2 نترات أينشتاينيوم 

NT2 هاليدات األنشتانيوم 

NT3 بروميدات األينشتاينيوم 
NT3 فلوريدات أينشتاينيوم 

NT3 كلوريدات أينشتاينيوم 

NT3 يودات أينشتاينيوم 
NT1 مركبات األكتينيوم 

NT2 أكاسيد األكتينيوم 

NT2 كبريتات األكتينيوم 
NT2 هاليدات األكتينيوم 

NT3 بروميدات األكتينيوم 

NT3 فلوريدات األكتينيوم 

NT3 كلوريدات األكتينيوم 

NT2 هدروكسيدات األكتينيوم 

NT2 هدريدات األكتينيوم 
NT1 مركبات األمريسيوم 

NT2 أرسنيدات األمريسيوم 

NT2 أكاسيد األمريسيوم 
NT2 تلّوريدات األمريسيوم 

NT2 سلفاتات األمريسيوم 

NT2 سلفيدات األمريسيوم 
NT2 ِسِلنيدات األمريسيوم 

NT2 سيليسيدات األمريسيوم 

NT2 سيليكات األمريسيوم 
NT2 فسفاتات األمريسيوم 

NT2 فسفيدات األمريسيوم 

NT2 فوق كلورات األمريسيوم 
NT2 كربونات األمريسيوم 

NT2 كربيدات األمريسيوم 

NT2 نتراتات األمريسيوم 
NT2 نتريدات األمريسيوم 

NT2 هاليدات االمريسيوم 

NT3 بروميدات األمريسيوم 
NT3 فلوريدات األمريسيوم 

NT3 كلوريدات األمريسيوم 

NT3 يوديدات األمريسيوم 
NT2 هدروكسيدات األمريسيوم 

NT2 هدريدات األمريسيوم 

NT1 مركبات البركيليوم 



 ُمرّكبات الكالم 703 مرّكبات قطبية

 

 

NT2 أرسينيدات البركيليوم 

NT2 أكاسيد البركيليوم 
NT2 تلّوريدات بركيليوم 

NT2 سلنيدات البركيليوم 

NT2 فسفات البركيليوم 
NT2 فسفيدات البركيليوم 

NT2 كبريتات البركيليوم 

NT2 كبريتيدات البركيليوم 
NT2 نترات البركيليوم 

NT2 نتريدات البركيليوم 

NT2 هاليدات البركيليوم 
NT3 بروميدات البركيليوم 

NT3 فلوريدات البركيليوم 

NT3 كلوريدات البركيليوم 
NT2 هدرات البركيليوم 

NT1 مركبات البروتكتينيوم 

NT2 أكاسيد البروتكتينيوم 
NT2 فسفات البروتكتينيوم 

NT2 كبريتات البروتكتينيوم 

NT2 كربيدات البروتكتينيوم 
NT2 نترات البروتكتينيوم 

NT2 هاليدات البروتكتينيوم 

NT3 بروميدات البروتكتينيوم 
NT3 فلوريدات البروتكتينيوم 

NT3 كلوريدات البروتكتينيوم 

NT3 يوديدات البروتكتينيوم 
NT2 هدروكسيدات البروتكتينيوم 

NT2 كتينيومهدريدات البروت 

NT1 مركبات البلوتونيوم 
NT2 أرسنيدات البلوتونيوم 

NT2 أكاسيد البلوتونيوم 

NT3 ثنائي أكسيد البلوتونيوم 
NT2 بوريدات البلوتونيوم 

NT2 تلّوريدات البلوتونيوم 

NT2 سلنيدات البلوتونيوم 

NT2 سليكات البلوتونيوم 

NT2 فسفات البلوتونيوم 

NT2 فسفيدات البلوتونيوم 
NT2 فوق أكسيد البلوتونيوم 

NT2 فوق كلورات البلوتونيوم 

NT2 كبريتات البلوتونيوم 
NT2 كبريتيدات البلوتونيوم 

NT2 كربونات البلوتونيوم 

NT2 كربيدات البلوتونيوم 
NT2 مركبات البلوتونيل 

NT2 نترات البلوتونيوم 

NT2 نتريدات البلوتونيوم 
NT2 هاليدات البلوتونيوم 

NT3 بروميدات البلوتونيوم 
NT3 فلوريدات البلوتونيوم 

NT3 كلوريدات البلوتونيوم 

NT3 يوديدات البلوتونيوم 

NT2 هدروكسيدات البلوتونيوم 

NT2 هدريدات البلوتونيوم 

NT1 مركبات التوريوم 
NT2 أرسنيدات التوريوم 

NT2 أكاسيد التوريوم 

NT3 توروتراست 
NT2 بوريدات التوريوم 

NT2 التوريوم تلّوريدات 

NT2 تنغستات التوريوم 
NT2 سلسيدات التوريوم 

NT2 سلنيدات التوريوم 

NT2 سليكات التوريوم 
NT2 فسفات التوريوم 

NT2 فسفيدات التوريوم 

NT2 فوق كلورات التوريوم 
NT2 كبريتات التوريوم 

NT2 كبريتيدات التوريوم 

NT2 كربونات التوريوم 
NT2 كربيدات التوريوم 

NT2 نترات التوريوم 

NT2 نتريدات التوريوم 
NT2 هاليدات التوريوم 

NT3 بروميدات التوريوم 

NT3 فلوريدات التوريوم 
NT3 كلوريدات التوريوم 

NT3 يوديدات التوريوم 

NT2 هدروكسيدات التوريوم 

NT2 هدريدات التوريوم 

NT1 مركبات الفرميوم 
NT2 أكاسيد الفرميوم 

NT2 هاليدات الفرميوم 

NT3 بروميدات الفرميوم 
NT3 كلوريدات الفرميوم 

NT3 يوديدات الفرميوم 

NT1 مركبات الكاليفورنيوم 
NT2 أرسنيدات الكاليفورنيوم 

NT2 أكاسيد الكاليفورنيوم 

NT2 تلّوريدات الكاليفورنيوم 
NT2 سلنيدات الكاليفورنيوم 

NT2 كبريتيدات الكاليفورنيوم 

NT2 نترات الكاليفورنيوم 
NT2 نتريدات الكاليفورنيوم 

NT2 هاليدات الكاليفورنيوم 

NT3 بروميدات الكاليفورنيوم 
NT3 فلوريدات الكاليفورنيوم 

NT3 كلوريدات الكاليفورنيوم 

NT3 يوديدات الكاليفورنيوم 
NT1 مركبات الكوريوم 

NT2 أرسنيدات الكوريوم 

NT2 أكاسيد الكوريوم 
NT2 تلّوريدات الكوريوم 

NT2 ريومسلنيدات الكو 

NT2 سليكات الكوريوم 
NT2 فسفات الكوريوم 

NT2 كبريتيدات الكوريوم 

NT2 كربونات الكوريوم 
NT2 نترات الكوريوم 

NT2 نتريدات الكوريوم 

NT2 هاليدات الكوريوم 
NT3 بروميدات الكوريوم 

NT3 فلوريدات الكوريوم 

NT3 كلوريدات الكوريوم 

NT3 يوديدات الكوريوم 

NT2 هدروكسيدات الكوريوم 

NT2 هدريدات الكوريوم 
NT1 مركبات اللورنسيوم 

NT1 مركبات المندليفيوم 

NT2 أكاسيد المندليفيوم 
NT1 مركبات النبتونيوم 

NT2 أرسنيدات النبتونيوم 

NT2 أكاسيد النبتونيوم 
NT2 بوريدات النبتونيوم 

NT2 تلّوريدات النبتونيوم 

NT2 سلنيدات النبتونيوم 
NT2 فسفات النبتونيوم 

NT2 فسفيدات النبتونيوم 
NT2 فوق كلورات النبتونيوم 

NT2 كبريتات النبتونيوم 

NT2 كبريتيدات النبتونيوم 

NT2 كربونات النبتونيوم 

NT2 كربيدات النبتونيوم 

NT2 مركبات النبتونيل 
NT2 نترات النبتونيوم 

NT2 نتريدات النبتونيوم 

NT2 هاليدات النبتونيوم 
NT3 يدات النبتونيومبروم 

NT3 فلوريدات النبتونيوم 

NT3 كلوريدات النبتونيوم 
NT3 يوديدات النبتونيوم 

NT2 هدروكسيدات النبتونيوم 

NT2 هدريدات النبتونيوم 
NT1 مركبات النوبليوم 

NT2 أكاسيد النوبليوم 

NT1 مركبات اليورانيوم 
NT2 أرسنيدات اليورانيوم 

NT2 أكاسيد اليورانيوم 

NT3  أكاسيد اليورانيومu308 
NT3 ثالثي أكسيد اليورانيوم 

NT3 ثنائي أكسيد اليورانيوم 

NT2 بوروهدرات اليورانيوم 
NT2 بوريدات اليورانيوم 

NT2 تلّوريدات اليورانيوم 

NT2 تنغستات اليورانيوم 
NT2 سلنيدات اليورانيوم 

NT2 سليكات اليورانيوم 

NT2 سيليسيدات اليورانيوم 

NT2 ليورانيومفانادات ا 

NT2 فسفات اليورانيوم 
NT2 فسفيدات اليورانيوم 

NT2 فوق أكسيد اليورانيوم 

NT2 فوق كلورات اليورانيوم 
NT2 كبريتات اليورانيوم 

NT2 كبريتيدات اليورانيوم 

NT2 كربونات اليورانيوم 
NT2 كربيدات اليورانيوم 

NT2 مركبات اليورانيل 

NT3 تنغستات اليورانيل 
NT3 ورانيلسليكات الي 

NT3 فسفات اليورانيل 

NT3 فوق كلورات اليورانيل 
NT3 كبريتات اليورانيل 

NT3 كربونات اليورانيل 

NT3 كربونات يورانيل االمونيوم 
NT3 نترات اليورانيل 

NT4 سداسي هيدرات نترات اليورانيل 

NT3 هاليدات اليورانيل 
NT4 فلوريدات اليورانيل 

NT4 كلوريدات اليورانيل 

NT2 نترات اليورانيوم 
NT2 نتريدات اليورانيوم 

NT2 هاليدات اليورانيوم 

NT3 بروميدات اليورانيوم 
NT3 فلوريدات اليورانيوم 

NT4 رباعي فلوريد اليورانيوم 

NT4 سداسي فلوريد اليورانيوم 
NT4 سداسي فلوريد اليورانيوم 

NT3 كلوريدات اليورانيوم 

NT3 يوديدات اليورانيوم 
NT2 اليورانيوم هدروكسيدات 

NT2 هدريدات اليورانيوم 

NT2 يورانات 

NT3 يورانات  السيزيوم 

NT3 يورانات البزموت 

NT3 يورانات البوتاسيوم 
NT3 يورانات التاليوم 

NT3 يورانات الروبيديوم 

NT3 يورانات السترونسيوم 
NT3 يورانات الصوديوم 

NT3 يورانات الليتيوم 

NT3 يوراناتات األمونيوم 
NT4 ديودانات األمونيوم 

 ُمرّكبات الكالم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 
*BT1 تجهيزات إلكترونية 

RT أمواج صوتية 

RT دارات إلكترونية 
RT صوتيات 

RT كالم 

RT كودات حاسوبية 
RT محاكاة 

 مرّكبات عبر األكتنيد

2004-03-12 

UF  104مركبات عبر العنصر 
*BT1 مركبات عبر البلوتونيوم 

NT1 مركبات البوريوم 

NT1 مركبات الدارمْستاديوم 
NT1 مركبات الدوبنيوم 

NT1 مركبات الرذرفورديوم 

NT2 هاليدات الرذرفورديوم 
NT3 كلوريدات الرذرفورديوم 

NT1 مركبات الرونتغينيوم 

NT1 مركبات السيبورجيوم 
NT1 مركبات الفليروفيوم 

NT1 مركبات الكوبرنيسيوم 

NT1 مركبات الميتنريوم 
NT1  مركبات النيهونيوم 

NT1 مركبات الهاسيوم 

 مرّكبات قطبية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-12-08 

NT1 مركبات شاردية ثنائية القطب 

RT ثنائيات القطب 
RT شحنات كهربائية 

RT مركبات عضوية 



 مرّكزات 704 مزلقات غازية

 

 

 مرّكزات

INIS: 1994-06-27; ETDE: 1976-02-19 
NT1  أجهزةjigs أو تركيز الخام لترشيح 

NT1 فرازات مغنطيسية 

NT1 فواصل تدويمية 
NT1 معدات نزع الماء 

NT1 نابذات 

NT2 نابذات بالزمية 
NT2 نابذات فائقة السرعة 

NT2 نوابذ غازية 

RT عمليات الفصل 
RT فرز 

RT مناخل 

زات تألقية  مرّكِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-11 
UF مرّكزات مفلورة 

*BT1 مرّكزات شمسية 

RT مواد متفسفرة 

 مرّكزات شمسية

INIS: 1992-05-28; ETDE: 1975-10-28 

*BT1 تجهيزات شمسية 
NT1 عاكسات شمسية 

NT2 عاكسات شكلها قطوع مكافئة 

NT3 أجران عاكسة شكلها قطوع مكافئة 
NT3 صحون عاكسة شكلها قطوع مكافئة 

NT2 عاكسات شمسية مدارية 

NT2 عواكس فرينل 
NT1 زات تألقيةم  رّكِ

NT1 زات كاسيغرانية  مِرّكِ

NT1 زات مركبة بشكل قطع مكافىء  مرّكِ
RT خاليا شمسية تركيزية 

RT عدسة فرينل 

RT مجمعات تركيز 
RT مرايا 

RT مستقباِلت شمسية 

RT نسبة التركيز 

زات كاسيغرانية ّكِّ  مرِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-03-17 

*BT1 مرّكزات شمسية 

RT شكلها قطوع مكافئة عاكسات 

زات مركبة بشكل قطع مكافىء  مرّكِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-17 

UF مجّمعات ونستون 
*BT1 مرّكزات شمسية 

RT عاكسات شكلها قطوع مكافئة 

 مرّكزات مفلورة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-11 
USE زات تألقية  مرّكِ

 مرلّقات صلبة

BT1 مزلّقات 

RT غرافيت 

 مرونة

UF جسوء 

*BT1 خواص الشد 
RT مقاومة االنثناء 

 مرونة

UF خواص المرونة 

BT1 خواص ميكانيكية 
NT1 مرونة حرارية 

NT1 مرونة ضوئية 

RT انفعاالت 
RT تشّوه 

RT قانون هوك 

RT معامل يونغ 
RT مفعول ذاكرة الشكل 

RT نسبة بواسون 

 مرونة )اقتصادية(

INIS: 2000-05-02; ETDE: 1980-08-25 
USE مرونة اقتصادية 

 مرونة اقتصادية

INIS: 2000-05-02; ETDE: 1975-11-11 
UF )مرونة )اقتصادية 

RT أسعار 

RT بديل الطاقة 
RT رياضيات االقتصاد 

RT علم االقتصاد 

RT نفقات الطاقة 

 مرونة حرارية

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1977-04-12 

*BT1 مرونة 

RT إجهادات 
RT إجهادات حرارية 

RT تابعية لدرجة الحرارة 

RT تقويس 
RT تمدد حراري 

RT موصلية حرارية 

 مرونة ضوئية

*BT1 مرونة 
RT اختيار المواد 

RT تحليل اإلجهاد 

RT هوماليت 

 َمْري

*BT1 أعضاء 

BT1 جهاز الهضم 
RT َمنُِصف 

 مريستيمات

UF كامبيوم 

BT1 أنسجة النبات 

 مَريغنسيت

2000-04-12 

*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد التيتانيوم 
RT أكاسيد الزركونيوم 

RT أكاسيد النيوبيوم 

 مزائج

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-23 

USE خالّطات 

 مزائج ثنائية

*BT1 خالئط 
RT سبائك 

 فحم -مزائج زيت 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-12-08 

USE أوحال الوقود 
USE زيوت الوقود 

USE فحم 

 مزائج متجانسة

1999-10-11 

*BT1 خالئط 

NT1 محاليل 
NT2 محاليل الوقود 

NT2 محاليل صلبة 

NT2 محاليل عملياتية 
NT2 محاليل مائية 

NT2 محاليل متساوية الضغط 

NT2 محاليل مفرطة التوتر 
NT2 مملِّصات 

 مزارع

INIS: 1992-09-01; ETDE: 1977-06-21 

RT استخدام األرض 
RT تعاونيات 

RT زراعة 

RT مزارع الكتلة الحيوية 
RT ُمعدّات المزارع 

 مزارع )الكتلة الحيوية(

2013-04-29 
USE مزارع الكتلة الحيوية 

 مزارع الرياح

INIS: 1992-04-08; ETDE: 1985-08-22 

USE صفيفات عنفات الرياح 

 مزارع الكتلة الحيوية

INIS: 1991-09-25; ETDE: 1976-09-14 

UF )مزارع )الكتلة الحيوية 

RT زراعات حراجية قصيرة الدورة 

RT زراعة 
RT زراعة الحراج 

RT كتلة حيوية 

RT محاصيل 
RT مزارع 

RT ُمْنسغات 

 مزالج

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-12-21 
RT أبنية تجارية 

RT أبنية عامة 

 مزانق السمك

INIS: 1991-08-09; ETDE: 1980-01-24 
USE منشآت مرور السمك 

 مزج

USE َمْزج 

 َمْزج

UF مزج 

RT اضطراب 

RT انتثار 
RT انحاللية 

RT تحريك 

RT تهوية 
RT خالئط 

RT مرّسبات -خالّطات 

 َمْزج

USE تهجين 

 مزج األمواج األربع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-01-14 

USE مزج التواترات 

 مزج التشكيل

BT1 تآثرات 

RT  ماسكاوا -مصفوفة كوباياشي 

 مزج التواترات

INIS: 2000-05-16; ETDE: 1986-01-14 
UF مزج األمواج األربع 

NT1 توليد توافقي 

RT إشعاع كهرمغنطيسي 
RT أمواج بالزمية 

RT أمواج صوتية 

RT بصريات الخطية 
RT تكييف التواتر 

RT مسائل الخطية 

 مزدوجات حرارية

UF بطاريات حرارية 

BT1 وسائل القياس 

RT قياس درجة الحرارة 
RT كهرباء حرارية 

RT مقاييس جرعة حرارية 

RT مكاشيف مزدوجات كهرحرارية انشطارية 
RT منظومات التحكم بالمفاعل 

RT مولّدات كهرحرارية 

 مزرعة سمكية

INIS: 1992-05-08; ETDE: 1975-11-12 
USE مسامك 

 مزرعة مائية

INIS: 1999-05-19; ETDE: 1976-05-13 

BT1 تقنيات الفالحة 
RT دفيئات 

RT زراعة 
RT زراعة مائية 

RT محاصيل 

RT نمو نباتي 

 مزلقات إصطناعية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-16 

USE مزلّقات 

USE مواد إصطناعية 

 مزلقات غازية

BT1 مزلّقات 
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 مزلّقات

UF مزلقات إصطناعية 
SF زيوت معدنية 

NT1 زيوت التزليق 

NT1 شحوم 
NT1 مرلّقات صلبة 

NT1 مزلقات غازية 

RT تروس مسننة 
RT تزليق 

RT علم االحتكاك 

RT موائع قطع 

 مزوجية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-18 

USE انحاللية 

 مزيتيلين

UF 5،3،1-ثالثي ميتيل البنزن 

UF  ثالثي ميتل البنزن- sym 

*BT1 عطور مؤلكلة 

ْنفِّْلد  مزيج روزِّ

USE قوة روِزْنِفْلد 

 مزيج من الفازولين والكحول

INIS: 1992-04-13; ETDE: 1979-08-07 

*BT1 وقود سائل 
RT غازولين 

RT كحول 

RT وقود اإليتالنول 
RT وقود كحولي 

RT وقود للسيارات 

RT وقود ِمتانولي 

 مزيالت الرطوبة

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1977-06-21 

RT أدوات منزلية كهربائية 
RT عمائل تجفيف 

RT مجففات 

RT مولدات الرطوبة 

 راكديةمزيالت الشحنة الكه

UF مزيالت الكهرباء الساكنة 

RT شحنات كهربائية 

RT كهرباء راكدة 

 مزيالت الكهرباء الساكنة

ETDE: 1976-05-19 

USE مزيالت الشحنة الكهراكدية 

 مسألة األجسام األربعة

BT1 مسألة األجسام العديدة 

 مسألة األجسام الثالثة

BT1 مسألة األجسام العديدة 

RT معادالت فادييف 
RT مفعول إيفيموف 

 مسألة األجسام العديدة

1996-04-16 

NT1 مسألة األجسام األربعة 
NT1 مسألة األجسام الثالثة 

NT1 مسألة الجسمين 

RT أشباه جسيمات 
RT تبعثر متعدد 

RT  تقريبfsc 

RT تقريب القطب الواحدي 
RT طريقة الديناميك الجزيئي 

RT طريقة تابعيات الكثافة 

RT مبرهنة فيك 
RT طات غولدستونمخط 

RT غولدستون-معادلة بيث 

RT  إيفيك -معادلة بيركوس 

RT نظرية الحقل الوسطي 

RT  هوغنهومتز -نظرية فان هوف 
RT  شفنغر -نظرية مارتن 

 مسألة التبعثر العكسي

RT تبعثر 

 مسألة الجسمين

BT1 مسألة األجسام العديدة 
RT طريقة المجوعة المجاوبة 

 فيرارو -مسألة تشابمان 

RT ريح شمسية 
RT نظرية النقل 

 مسألة ديريخلت

BT1 مسائل القيم الحدية 

RT معادالت تفاضلية 
RT معادالت تفاضلية جزئية 

 مسألة كوشي

1999-04-13 

RT شروط حدية 
RT مسائل القيم الحدية 

RT معادالت تفاضلية جزئية 

 مسألة ميلن

RT الشروط الحدية لمارشاك 

RT توزع زاوي 

RT نظرية النقل النتروني 

 مسؤوليات

UF )مسؤولية )قانونية 

UF مسؤولية قانونية تراكمية 

UF مسؤولية قانونية تعاقدية 
UF مسؤولية قانونية حكومية 

UF مسؤولية قانونية للخطأ 

UF مسؤولية مشتركة 
UF مسؤولية مطلقة 

UF مسؤولية مقصورة 

SF مسؤولية 
NT1 مسؤولية قانونية مدنية 

NT1 مسؤولية نووية 

RT إدارة الحوادث 
RT أمن مالي 

RT اتفاقيات التأمين 

RT استبعاد المسؤولية 

RT تأمين 

RT تعويض الضحايا 

RT حدود المسؤولية 
RT حدود زمنية 

RT حوادث 
RT كارثة طبيعية استثنائية 

RT مؤسسات مشتركة 

RT مخاطر 
RT مظاهر قانونية 

RT ميثاق باريس للمسؤولية القانونية للطرف الثالث 

RT  ميثاق بروكسل حول مسؤولية تشغيل السفن
 النووية

 مسؤولية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 

SEE إدارة األفراد 
SEE إدارة المواد النووية 

SEE مسؤوليات 

 مسؤولية )قانونية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1992-04-01 
USE تمسؤوليا 

 مسؤولية )مواد نووية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1992-04-01 
USE إدارة المواد النووية 

 مسؤولية الميثاق على عملية السفن النووية

ETDE: 2002-03-27 

USE  ميثاق بروكسل حول مسؤولية تشغيل السفن
 النووية

 مسؤولية شخصية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1992-04-01 

USE إدارة األفراد 

 مسؤولية قانونية تراكمية

INIS: 1990-12-15; ETDE: 2002-06-13 

USE مسؤوليات 

 مسؤولية قانونية تعاقدية

INIS: 1990-12-15; ETDE: 2002-06-13 

USE مسؤوليات 

 مسؤولية قانونية حكومية

INIS: 1990-12-15; ETDE: 2002-06-13 
USE مسؤوليات 

 مسؤولية قانونية للخطأ

INIS: 1990-12-15; ETDE: 2002-06-13 
USE مسؤوليات 

 مسؤولية قانونية مدنية

BT1 مسؤوليات 

RT اتفاقية سالمة الحياة في البحر 
RT تعويض العمال 

RT  أندرسون -قرار برايس 

RT ميثاق باريس للمسؤولية القانونية للطرف الثالث 
RT  ميثاق بروكسل الملحق بميثاق باريس حول

 مسؤولية الطرف الثالث

RT  ميثاق بروكسل حول المسؤولية المدنية لنقل
 المواد النووية في البحر

RT  ميثاق بروكسل حول مسؤولية تشغيل السفن

 النووية
RT  ميثاق فيينا للمسؤولية القانونية المدنية للضرر

 النووي

 مسؤولية مشتركة

INIS: 1990-12-15; ETDE: 2002-02-28 

USE مسؤوليات 

 مسؤولية مطلقة

INIS: 1990-12-15; ETDE: 2002-06-06 
USE مسؤوليات 

 مسؤولية مقصورة

INIS: 1990-12-15; ETDE: 2002-06-13 

USE مسؤوليات 

 مسؤولية ميثاق الضرر النووي، فيينا

2000-04-12 

USE  ميثاق فيينا للمسؤولية القانونية المدنية للضرر
 النووي

 مسؤولية ميثاق النقل البحري للمواد النووية

2000-04-12 

USE  ميثاق بروكسل حول المسؤولية المدنية لنقل
 المواد النووية في البحر

 مسؤولية نووية

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1991-08-20 

BT1 مسؤوليات 
RT اتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية 

RT استبعاد المسؤولية 

RT حدود المسؤولية 
RT حدود زمنية 

RT  نأندرسو -قرار برايس 

RT مشغّلون نوويون 
RT ميثاق باريس للمسؤولية القانونية للطرف الثالث 

RT  ميثاق فيينا للمسؤولية القانونية المدنية للضرر

 النووي

 مسائل القيم الحدية

INIS: 1985-07-22; ETDE: 1976-05-13 

NT1 مسألة ديريخلت 
RT شروط حدية 

RT مسألة كوشي 

RT معادالت تفاضلية 

 مسائل القيمة القصوى

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-01 

RT رياضيات 

 مسائل شبه خطية

UF نظرية شبه خطية 
RT رياضيات 

RT مسائل الخطية 

RT فالسوف -معادلة بولتزمان 
RT نظرية االضطراب 

 مسائل الخطية

UF مسائل الخطية 
UF منظومات الخطية 

UF منظومات الخطية 

UF نظرية حقل الخطية 
UF نظرية حقل الخطية 

RT استقرار المفاعل 

RT بصريات الخطية 
RT تحويل باكلوند 

RT تمزق البالزما 
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RT توافقيات 

RT توليد توافقي 
RT دورة حدية 

RT رياضيات 

RT عدم استقرار البالزما 
RT مزج التواترات 

RT مسائل شبه خطية 

 مسائل الخطية

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-04-16 
USE مسائل الخطية 

 مسابر

UF مسابير 

NT1 مجسات صوتية 
NT1 مسابر إلكترونية 

NT1 مسابر أيونية 

NT1 مسابر بروتونية 
NT1 مسابر ديترونية 

NT1 مسابر كهراكدية 

NT1 مسابر كهربائية 
NT2 آكالت البالزما 

NT2 مسبار النغموير 

NT1 مسابر مغنطيسية 
NT1 مسابر ميونية 

NT1 مسابر نترونية 
RT تجهيزات التسجيل البئري 

RT حساسات 

RT وسائل القياس 

 مسابر إلكترونية

BT1 مسابر 

RT  تحليل اإلصدار بأشعة- x 

RT تحليل بالمسبار المكروي اإللكتروني 

 مسابر أيونية

BT1 مسابر 

RT إصدار ثانوي 

RT تحليل بالسابر المكروي األيوني 
RT تحليل كيميائي 

RT حزم أيونية 

RT حزم ثانوية 
RT مسابر بروتونية 

RT مسابر ديترونية 

RT منابع أيونية 

 مسابر الغالف األيوني

*BT1 معدات راديو 

RT مركبات فضائية 
RT وسائل القياس 

 مسابر بروتونية

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1976-09-28 

BT1 مسابر 

RT تحليل بالمسبار المجهري البروتوني 

RT حزم بروتونات 

RT مسابر أيونية 

 مسابر ديترونية

INIS: 1981-07-08; ETDE: 1981-08-04 

BT1 مسابر 

RT تحليل سبرمكروي دوتريومي 
RT مسابر أيونية 

RT منابع ديترونية 

 LUNAمسابر فضائية 

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1979-03-28 

*BT1 مركبات فضائية 

 MARINERمسابر فضائية 

*BT1 مركبات فضائية 

 MARSمسابر فضائية 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 

*BT1 مركبات فضائية 

RT طيران فضائي 

 VEGAمسابر فضائية 

INIS: 1985-04-22; ETDE: 1985-05-07 

*BT1 مركبات فضائية 

 VENERAمسابر فضائية 

INIS: 1978-09-28; ETDE: 1979-06-21 
*BT1 مركبات فضائية 

RT طيران فضائي 

 مسابر فضائية رائدة

*BT1 كبات فضائيةمر 

 مسابر فضائية فويجر

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1978-07-06 

*BT1 مركبات فضائية 

 مسابر فيكينغ الفضائية

INIS: 1977-06-13; ETDE: 1976-09-28 

*BT1 مركبات فضائية 

 مسابر كهراكدية

BT1 مسابر 

 مسابر كهربائية

BT1 مسابر 

NT1 آكالت البالزما 

NT1 مسبار النغموير 

 مسابر مغنطيسية

BT1 مسابر 

RT مقاييس مغنطيسية 

 مسابر ميونية

INIS: 1975-08-22; ETDE: 1976-08-24 

BT1 مسابر 

RT استرخاء سبين الميون 
RT حزم ميونات 

RT ميونات زائد 

RT ميونيوم 

 مسابر نترونية

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1989-06-23 

BT1 مسابر 

RT تسجيل نتروني 
RT يةتفاعالت نترون 

RT مصادر نترونية 

RT مقاييس الرطوبة 

 مسابك

INIS: 1993-06-04; ETDE: 1976-08-04 

BT1 منشآت صناعية 
RT  َّصب 

RT صناعة معدنية 

 مسابير

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-05-03 
USE مسابر 

 مساحات التسلية

INIS: 1985-09-09; ETDE: 1977-06-21 

SF )مناطق الترفيه )حدائق 
RT أرٍض عامة 

RT استخدام األرض 
RT بيئة 

RT سياحة 

RT علم الجمال 
RT مركبات استجمام 

RT منشآت رياضية 

 مساحة السطح النوعية

INIS: 1982-09-21; ETDE: 1991-03-08 
UF )منطقة سطحية )نوعية 

BT1 خواص فيزيائية 

RT مساحيق 

 مساحة جيولوجية )إدارة(

2000-01-21 

USE مسوح جيولوجية 

 مساحيق

RT أغبرة 

RT تصويل 

RT تعدين المساحيق 
RT جسيمات 

RT حجم الجسيمات 

RT  شيرر -طريقة ديباي 
RT مرصوصات 

RT مساحة السطح النوعية 

RT مواد حبيبية 
RT مواد ملبدة 

RT وقود مسحوق 

 مساحيق ألمنيوم ملبدة

ETDE: 2005-02-01 
UF مساحيق األلومنيوم 

*BT1 مواد ملبدة 

RT ألمنيوم 

 مساحيق األلومنيوم

ETDE: 2005-02-01 

USE مساحيق ألمنيوم ملبدة 

ض البيئي  مسار التعرُّ

INIS: 1975-09-25; ETDE: 1975-10-01 

RT إتاحية بيولوجية 

RT بيئة 

RT تعدٍّ حيوي 

RT سالسل غذائية 

RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 
RT منظومات بيئية 

RT نماذج بيولوجية 

RT هجرة نكليدات مشعة 

 مسار حر وسطي

RT أنومالونات 

RT انتثار 

RT  موللر -قانون جايجر 
RT مقاطع عرضية 

 مسارات

RT حركة 

RT دورة حدية 
RT ديناميك الحزمة 

RT مدارات 

RT مسارات الجسيمات 

 REGGEمسارات 

RT  أقطابregge 

 مسارات استقالبية

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 
USE مسارات بيولوجية 

 مسارات الترميم

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 

USE مسارات بيولوجية 

 مسارات التطفُّر

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 

USE مسارات بيولوجية 

 مسارات الجسيمات

UF مسارت الجسيمات 

UF مفاعيل 

NT1 مفاعيل االنشطار 
RT تعرف األشكال 

RT تنميش 

RT جسيمات 
RT ماسحات الصورة 

RT مسارات 

RT مكاشيف المسار الكهرنافذية 

 مسارات بيولوجية

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 

UF مسارات استقالبية 

UF مسارات الترميم 
UF مسارات التطفُّر 

UF مسارات تحريض الطفرات 
NT1 دورة ِكْربِس 

RT إصالح بيولوجي 

RT بيولوجيا ُجَزْيئية 
RT تخّمر 

RT تنشيط استقالبي 

RT واسمات بيولوجية 
RT وظائف بيولوجية 

 مسارات تحريض الطفرات

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 

USE مسارات بيولوجية 



 مسارت الجسيمات 707 مستشفيات

 

 

 مسارت الجسيمات

USE مسارات الجسيمات 

 مسارد

INIS: 1994-09-29; ETDE: 1976-11-01 

USE معاجم 

 ATLASمسارع خطي ذو موصلية فائقة 

INIS: 1985-11-18; ETDE: 1985-04-24 
UF ع ترادفي / خطي في أرغون  مسّرِ

UF ع خطي فائق الموصلية في أرغون  مسّرِ

*BT1 مسرعات خطية أليونات ثقيلة 

 مساريق

UF ثَْرب 

*BT1 أغشية مصليّة 
RT أمعاء دقيقة 

RT صفاق 

 مساعدة عسكرية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-02-03 
RT تعاون دولي 

RT دفاع وطني 

RT سياسة خارجية 

مساعدة في حادث نووي / طوارئ إشعاعية متعارف 

 عليها

INIS: 1989-02-24; ETDE: 2002-11-14 

USE )كنار )اتفاق مساعدة دولية 

 مساعدة مالية

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1979-12-17 
USE تمويل 

 مسافات بين ذرية

BT1 مسافة 

RT بنية جزيئية 

 مسافة

NT1 طول أولي 

NT1 آثرمدى الت 
NT1 مسافات بين ذرية 

RT أبعاد 

RT أتمتة 
RT تدبير من بُعد 

RT تدريع 

RT ثخانة 
RT مداِوالت 

RT مدى 

RT وقاية من اإلشعاع 

 مسافرون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-05 

USE الشاغلون 

 مسالك السمك

INIS: 1991-08-09; ETDE: 1980-01-24 
USE منشآت مرور السمك 

 مسام غشائية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-08-22 
RT أغشية خلويّة 

RT نقل غشائي 

 مسامحة الحزمة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-06 
USE إصدارية الحزمة 

USE شحنة فضائية 

 مسامك

INIS: 1992-05-08; ETDE: 1981-08-04 
UF مزرعة سمكية 

UF مفارخ السمك 

RT زراعة مائية 

RT صناعة صيد السمك 

 مسامية

UF خواص المجّمع 
UF )خواص المجّمع )صخور 

RT بنية مسامية 

RT تسربات 
RT تلبيد 

RT عطب التشكل 

RT علم صناعة الخزفيات 

RT عيوب 
RT مواد مسامية 

RT نفوذية 

 مسامير برشام

USE عناصر تثبيت 

 مسامير ملولبة

USE عناصر تثبيت 

 مسبار النغموير

*BT1 مسابر كهربائية 

 مستأصالت

RT أنابيب إلكترونية 

RT استئصال 

RT مضخات الرشرشة األيونية 
RT مضخات تخلية 

 مستجمع األمطار

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1976-04-19 

UF )أحواض مستجمع )األمطار 
NT1 حوض بيسيانس كريك 

NT1 حوض غريت ليك 

NT1 حوض مونونغاهيال ريفر 
NT1 حوض نهر الميسيسيبي 

NT1 حوض نهر باودر 

NT1 حوض نهر بوتوماك 
NT1 حوض نهر كولورادو 

NT1 حوض نهر كولومبيا 

NT2 حوض باسكو 
NT1 حوض نهر كونكتيكوت 

NT1 حوض نهر ميسوري 

NT1 حوض نهر نورث بالت 
NT1 حوض يلو كريك 

NT1 منطقة وادي تينسي 

RT أراٍض مكسرة 
RT أنهار 

RT أنهار 
RT استخدام األرض 

RT جريان الماء 

RT صرف 
RT يةمياه سطح 

RT وادي إمبريال 

RT وديان 

 مستحاثات نباتية

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1980-10-07 

USE مستحاثات، أحافير 

 مستحاثات هيكلية

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1980-10-07 
USE مستحاثات، أحافير 

 مستحاثات، أحافير

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1978-02-14 
UF مستحاثات نباتية 

UF مستحاثات هيكلية 

RT تطور بيولوجي 
RT حيوانات 

RT صخور رسوبية 

RT علم المستحاثات 
RT علم المناخ القديم 

RT عينات آثارية 

 مستحضرات تجميلية

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1984-05-10 
USE منتجات استهالكية 

 مستحضرات صيدالنية شعاعية

1996-10-23 

UF عقاقير موسومة بالنظائر المشعة 
SF قفّاءات مشعّة 

BT1 عقاقير 

BT1 مركبات موسومة 
*BT1 مواد مشعة 

RT بروموسلفوفتالئين 

RT تشخيص 
RT تقنيات االقتفاء 

RT تقنية طرح نظيري مزدوجة 

RT توّضع بيولوجي 

RT تيروزين المتيل 

RT دراسات الدالة الديناميكية 
RT طب نووي 

RT عالج من قرب 

RT غروانيات إشعاعية 
RT فِنسون 

RT كرات مكروية 

RT  مسح تصويري طبقي محوريecat 
RT مسح وميضي 

RT ميتا يودوبنزيل غواندين 

RT نظائر مشعة 

 مستحلبات

*BT1 غروانيات 

NT1 مستحلبات فوتوغرافية 

NT1 مستحلبات مكروية 
RT استحالب 

RT التكس 

RT مستحِلبات 

RT نقض االستحالب 

RT نواقص االستحالب 

 مستحلِّبات

BT1 مواد مضافة 
NT1 منظفات 

NT2 بلورونيكس 
RT استحالب 

RT صوابين 

RT مستحلبات 
RT نقض االستحالب 

RT نواقص االستحالب 

 مستحلبات فوتوغرافية

1999-07-05 
*BT1 مستحلبات 

RT أخيلة كامنة 

RT مقاييس جرعة أفالم فوتوغرافية 

 مستحلبات مكروية

INIS: 1992-02-21; ETDE: 1976-07-07 

*BT1 مستحلبات 

RT تحفيز البئر 
RT منظومات خافضة للتوتر السطحي 

 مستحلبات نووية

RT أخيلة 
RT أخيلة كامنة 

RT أفالم فوتوغرافية 

RT تصوير باإلشعاع الذاتي 
RT عدادات إشعاع 

RT مقاييس جرعة أفالم فوتوغرافية 

RT مكاشيف أفالم فوتوغرافية 

 مستخدمو اإلشعاع

USE مصادر مشعة 

 مستخدمون محترفون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-28 

SEE عاملون علميون 
SEE مجموع الموظفين 

SEE مهندسون 

SEE مهندسون معماريون 

 مستخلص رئيسي

1991-08-02 

BT1 خالصات 

 مستخلصات الفحم الحجري

2000-04-12 

SF كيمياويات الفحم 

RT فحم 

 مستخلصات نسيجية

*BT1 مواد بيولوجية 

RT أنسجة حيوانية 

RT نات خلوية  مكّوِ
RT مولِّدات األنقسام الخيطي 

 ُمْستَْدمية

USE هيموفيلوس 

 مستشفيات

BT1 أبنية 
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BT1 مؤسَّسات طبيّة 

RT أبنية عامة 
RT خدمات صحية 

RT طب 

 مستضد سرطاني جيني

INIS: 1982-09-21; ETDE: 1980-10-07 
USE مستضد سرطاني جيني 

 مستضد سرطاني جيني

INIS: 1982-09-21; ETDE: 1980-10-07 

UF مستضد سرطاني جيني 
BT1 مستضدات 

RT أجنة 

RT أورام 

 مستضدات

NT1 )توبركولين )ُسلين 

NT1 ذيفانات 

NT2 ذيفانات داخلية 

NT2 سموم فطرية 

NT3 أفالتوكسينات 
NT1 مستضد سرطاني جيني 

NT1 معقد التوافق النسيجي 

RT أضداد 
RT بروتينات غشائية 

RT  المستضد -تفاعالت الضد 

RT لَقاحات 
RT ليستينات 

RT ُمعين ْفوند 

RT مقايسة مناعية شعاعية 
RT مقايسة مناعية لألنزيم 

RT مناعة 

 مستعر فائق

*BT1 نجوم متحولة ثائرة 

NT1  مستعر فائق من النوع- i 

NT1  مستعر فائق من النوع- ii 

RT بقايا مستعر فائق 
RT مستعرات 

 I -مستعر فائق من النوع 

2014-02-26 
*BT1 مستعر فائق 

 II -مستعر فائق من النوع 

2014-02-26 

*BT1 مستعر فائق 

 مستعرات

*BT1 نجوم متحولة ثائرة 

RT مستعر فائق 

 مستعمرات

USE سكان 

ل اإللكترون َِّ  مستقبِّ

USE إلكترونات 

USE تكافؤ 
USE طاقة االرتباط 

 مستقبالت

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1978-07-06 

*BT1 بروتينات غشائية 
RT أعضاء الحس 

RT أنزيمات 

RT تاموكسيفن 
RT جهاز عصبي مركزي 

RT ُحَصْين 

RT خاليا عصبية 
RT غدد صم 

RT قياس المتقبِّل الشعاعي 

RT كالموديولين 
RT كهرباء حيوية 

RT كيمياء حيوية 

RT مناعة 
RT هرمونات 

 مستقبالت )شمسية(

INIS: 1992-05-29; ETDE: 1979-09-26 
USE مستقباِلت شمسية 

 مستقبالت الخاليا الشمسية

INIS: 1992-05-29; ETDE: 1979-09-26 
USE مستقباِلت شمسية 

 مستقبالت تجويفية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-26 

BT1 مستقباِلت شمسية 

 مستقبالت خارجية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-02-08 

BT1 مستقباِلت شمسية 

 مستقبالت راديوية

INIS: 1981-03-10; ETDE: 1976-12-29 

USE معدات راديو 

 مستقبِّالت شمسية

INIS: 1992-05-28; ETDE: 1979-09-26 
UF )مستقبالت )شمسية 

UF مستقبالت الخاليا الشمسية 

UF مستقبالت شمسية حرارية 
NT1 مستقبالت تجويفية 

NT1 مستقبالت خارجية 

NT1 مستقبالت مركزية 
RT تحويل الطاقة الشمسية إلى حرارية 

RT خاليا شمسية تركيزية 

RT ماّصات شمسية 
RT مجمعات تركيز 

RT عات شمسية  مجّمِ

RT مرّكزات شمسية 

 مستقبالت شمسية حرارية

INIS: 1992-05-29; ETDE: 1979-09-26 

USE مستقباِلت شمسية 

 مستقبالت شمسية مركزية

INIS: 1993-01-28; ETDE: 1993-02-04 

USE مستقبالت مركزية 

 مستقبالت مركزية

INIS: 1993-01-28; ETDE: 1976-05-17 
UF مستقبالت شمسية مركزية 

BT1 مستقباِلت شمسية 

RT عات شمسية  مجّمِ
RT مراجل 

RT نات متطورة  منشأة اختيار مكّوِ

RT منشأة االختبار ذات المستقبِل المركزي 
RT منشآت توليد الكهرباء ذات المحرق البرجي 

 مستقبالت مغايرة فائقة

1976-02-11 
USE مستقباِلت هيترودينية 

 مستقبِّالت هيترودينية

1976-02-11 

UF مستقبالت مغايرة فائقة 
*BT1 تجهيزات  أمواج مكروية 

*BT1 معدات راديو 

RT محّوالت التواتر 
RT مقاييس إشعاع 

 مستقلَبَات

INIS: 1996-10-23; ETDE: 1977-09-19 

NT1 مترافقات غلوتاتيونية 
NT1 مترافقات غلوكورونيدية 

RT استقالب 

RT حموض الكربوكسيلية 
RT دورة ِكْربِس 

RT مضادات الُمْستَْقلَب 

 مستقيم

*BT1 أمعاء غليظة 

RT التهاب المستقيم 

RT حوض 
RT غائط 

 مستقيمات األجنحة

INIS: 1993-07-15; ETDE: 1981-06-16 

*BT1 حشرات 
NT1 ُجْندُب 

NT2 جراد 

 مستنبت متواصل

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1978-06-14 
RT أوساط استنباتية 

RT بروتين وحيد الخلية 

RT تخّمر 
RT ثقافة دُْفعية 

RT مستنبت نصف دُفُعي 

RT هضم ال هوائي 
RT هضم هوائي 

 مستنبت نصف ُدفُعي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-06-14 

RT أوساط استنباتية 
RT بروتين وحيد الخلية 

RT تخّمر 

RT ثقافة دُْفعية 
RT مستنبت متواصل 

RT هضم ال هوائي 

RT هضم هوائي 

 مستنبتات  نسيجية

UF )زراعات )نسيجية 

UF مستنبتات أعضاء 
RT أنسجة حيوانية 

RT أوساط استنباتية 

RT في الزجاج 
RT مستنبتات خلوية 

 مستنبتات )خلوية(

USE مستنبتات خلوية 

 أعضاء مستنبتات

USE مستنبتات  نسيجية 

 مستنبتات خلوية

UF )مستنبتات )خلوية 

NT1 خاليا نسيلية 
NT1 مستنبتات متزامنة 

RT أوساط استنباتية 

RT استنسال 
RT بكتيريا متغذية على الميتان 

RT تشكل المستعمرة 

RT تقانة حيوية 
RT ي المطفِّرات  تقّصِ

RT خاليا حيوانية 

RT خاليا مبيض الهامستر الصيني 
RT خاليا نباتية 

RT خاليا ورمية 

RT في الزجاج 
RT متعّضات دقيقة 

RT مستنبتات  نسيجية 

RT هجنومات 

 مستنبتات متزامنة

BT1 مستنبتات خلوية 

RT تزامن 

RT دورة خلوية 
RT مضادات الُمْستَْقلَب 

 مستنقعات

INIS: 1992-05-08; ETDE: 1981-04-17 
UF أراضي الخث 

*BT1 منظومات بيئية مائية 

NT1 مستنقعات 
NT1 مستنقعات 

RT دلتات نهرية 

RT مياه سطحية 

 مستنقعات

INIS: 1976-10-29; ETDE: 1979-05-03 

USE مستنقعات 

 مستنقعات

INIS: 1992-05-08; ETDE: 1976-07-07 
*BT1 مستنقعات 

RT مستنقعات 

RT مياه سطحية 
RT نباتات الكاتل 

 مستنقعات

INIS: 1976-10-29; ETDE: 1976-07-07 
UF مستنقعات 
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*BT1 مستنقعات 

*BT1 منظومات بيئية أرضية 
RT حديقة إيفرغليدز الوطنية 

RT مستنقعات 

RT مياه سطحية 

 مستوردات

INIS: 1992-02-23; ETDE: 1978-06-14 

BT1 تجارة 

RT إمدادات منزلية 
RT تخفيضات األسعار 

RT دول مستوردة للنفط 

RT سياسة خارجية 
RT صادرات 

RT ضرائب جمركية 

 مستوطنات )نزاعات(

INIS: 1976-12-08; ETDE: 2002-06-13 
USE مستوطنات متنازع عليها 

 مستوطنات متنازع عليها

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1993-11-01 
UF )مستوطنات )نزاعات 

SF توسط 

RT تحكيم 
RT سمعيّات 

RT قضايا قانونية 

RT محاكم 

 مستولدات المسّرع

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1978-01-23 

RT التحويل الناشئ عن المسرع 

RT توالد 
RT مسرعات 

RT مفاعالت ولودة 

RT مواد قابلة لالنشطار 

RT وقود نووي 

 مستوى المعيشة

INIS: 2000-04-05; ETDE: 1978-10-23 
UF معايير معيشية 

SF أسلوب الحياة 

RT تطور اقتصادي 
RT دخل 

 مستويات

1996-08-05 

UF ارتفاع 
NT1 تحت أرضي 

NT1 سوية أرضية 

NT1 سوية البحر 
NT1 مياه باطنية 

RT ارتفاع 

RT  ّعلو 

 مستويات الطاقة

UF )حاالت )طاقة 

UF حاالت تجاوبية 

UF مخططات السويات 
UF مخططات مستويات الطاقة 

NT1  حاالتd 

NT1  حاالتe 
NT1  حاالتf 

NT1  حاالتg 

NT1  حاالتp 
NT1  حاالتs 

NT1 حاالت أساسية 
NT1 حاالت افتراضية 

NT1 حاالت الطاقة السالبة 

NT1 حاالت ذات سبين عال 
NT1 حاالت مثارة 

NT2 حاالت االهتزاز 

NT2 حاالت دورانية 
NT2 حاالت ريدبِْرغ 

NT2 حاالت شبه مستقرة 

NT1 حاالت يارست 
NT1 سوية فيرمي 

NT1 مماثالت إيزوبارية 

RT انتقاالت بين مستويات الطاقة 
RT انزياح المب 

RT انعكاس اإلسكان 

RT بنية إلكترونية 

RT بنية دقيقة 
RT بنية نووية 

RT تجاوبات الغرابة التماثلية 

RT تحول داخلي 
RT تحويل خارجي 

RT تصحيح ريدبِْرغ 

RT حاالت ذاتية 
RT حالة شبه مقيدة 

RT حالة مرتبطة 

RT دوال القوة 
RT شالالت نووية 

RT عامل النِده 

RT عرض السويات 
RT كثافة مستويات الطاقة 

RT مبرهنة بريلوان 

RT  تيلِّر -مفعول يان 

 مستويات المياه الجوفية

INIS: 1987-12-03; ETDE: 1980-03-04 

RT حوامل مائية 

RT مياه جوفية 
RT هدرولوجيا 

 مستويات بلورية

RT تحويالت الطور 
RT شبيكات بلّورية 

 مسح )النشاط االشعاعي(

USE مراقبة اإلشعاع 

 َمسح )جوي(

USE اجتراف 

 مسح )وقود(

INIS: 1976-09-06; ETDE: 2002-06-13 

USE تحّري الوقود 

 مسح إلكتروني

UF )ماسحات )إلكترونية 

RT أنابيب األشعة الكاتودية 

RT مجهرية إلكترونية 

 مسح اإلصدار الفوتوني

INIS: 1986-04-03; ETDE: 1979-05-09 

BT1 تقنيات تشخيصية 

NT1  مسح تصويري طبقي محوريecat 
RT تصوير مقطعي طبقي ُمَحْوسب باإلصدار 

RT فوتونات 

 مسح االنتقال الفوتوني

UF مسح بإرسال أشعة غاما 
UF مسح بنفاذ األشعة السينية 

BT1 تقنيات تشخيصية 

RT تصوير شعاعي حيوي طبي 

RT طعي ُمَحْوسب باإلصدار الفوتوني تصوير مق

 الوحيد

 مسح النظائر المشعة

UF مسح وجود النظائر المشعة 

BT1  ّتقنيات العد 

NT1 مسح وميضي 
NT2 تصوير وميضي مناعي شعاعي 

RT تصوير طبقي بوزيتروني ُمَحْوسب 

RT تصوير مقطعي طبقي 
RT تصوير مقطعي طبقي ُمَحْوسب باإلصدار 

RT  تصوير مقطعي ُمَحْوسب باإلصدار الفوتوني

 الوحيد
RT طب نووي 

RT كاميرات 

RT كشف أشعة غاما 
RT ماسحات النظائر المشعة 

RT  مسح تصويري طبقي محوريecat 

 مسح الوقود بواسطة أشعة غاما

BT1 تحّري الوقود 
*BT1 تصوير بأشعة غاما 

 مسح بإرسال أشعة غاما

USE مسح االنتقال الفوتوني 

 مسح بالتصوير الطبقي المحوري المحوسب

INIS: 1978-01-16; ETDE: 1978-03-03 
UF مسح بالتصوير الطبقي المحوري بالحاسوب 

UF مسح بالتصوير الطبقي المحوسب 

*BT1 تصوير طبقي ُمَحْوسب 
RT تصوير شعاعي حيوي طبي 

RT معالجة الصورة 

 مسح بالتصوير الطبقي المحوري بالحاسوب

INIS: 1978-01-16; ETDE: 1978-03-03 
USE مسح بالتصوير الطبقي المحوري المحوسب 

 مسح بالتصوير الطبقي المحوسب

INIS: 1978-01-16; ETDE: 1978-03-03 
USE مسح بالتصوير الطبقي المحوري المحوسب 

 مسح بنفاذ األشعة السينية

USE مسح االنتقال الفوتوني 

 مسح تحريضي مغنطيسي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-06-07 
USE تسجيل التحريض 

 مسح تََسْلسُلي

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1983-07-20 

BT1  ّتقنيات العد 
RT تصوير شعاعي حيوي طبي 

RT تصوير طبقي ُمَحْوسب 
RT دراسات الدالة الديناميكية 

RT ماسحات الصورة 

 ECATمسح تصويري طبقي محوري 

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1979-05-09 
UF مسح طبقي محوري حاسوبي إصداري 

*BT1 تصوير مقطعي طبقي ُمَحْوسب باإلصدار 

*BT1 مسح اإلصدار الفوتوني 
RT مستحضرات صيدالنية شعاعية 

RT مسح النظائر المشعة 

RT معالجة الصورة 

 مسح جوي )مراقبة اإلاشعاع(

INIS: 1993-11-03; ETDE: 2002-06-06 

USE مراقبة من الجو 

 مسح طبقي محوري حاسوبي إصداري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-06 

USE  مسح تصويري طبقي محوريecat 

 َمْسح طبي

UF )استقصاء )طبّي 
SF مراقبة 

NT1 فحوص طبيّة 

RT التزامات الجرعة 
RT تأثيرات إشعاعية متأخرة 

RT ث  تلوُّ

RT جرعات إشعاعية 
RT سجالت طبيّة 

RT طب وقائي 

RT  الموظفينمجموع 
RT مراقبة العاملين 

 مسح من الجو

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1977-07-23 

RT استشعار من بعد 
RT تنقيب من الجو 

RT سواتل الندسات 

RT طائرة 
RT مراقبة من الجو 

RT ُمسوح مغنطيسية 

 مسح وجود النظائر المشعة

USE مسح النظائر المشعة 

 مسح وميضي

UF تصوير وميضي 

BT1 تقنيات تشخيصية 
*BT1 مسح النظائر المشعة 

NT1 تصوير وميضي مناعي شعاعي 

RT أخيلة 
RT تشخيص 

RT تقنية طرح نظيري مزدوجة 

RT طب نووي 
RT قياس الكثافة العظمية 
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RT مركبات موسومة 

RT مستحضرات صيدالنية شعاعية 

 مسحوق الذرة الصفراء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-01-24 

*BT1 بروتينات 

RT ذرة 

 مسحوق السمك

USE منتجات السمك 

 مسخنات بالحمل الكهربائي

2006-03-31 
*BT1 سخانات منزلية 

BT1 مبادالت حرارية 

 مسخنات كهرحرارية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-17 
SF مضخات حرارة كهرحرارية 

BT1 سخانات 

BT1 محوالت طاقة مباشرة 
RT تحويل كهرحراري 

 مسخنات ماء شمسية سلبية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 

*BT1 مسخنات مياه شمسية 
NT1 لوحات شمسية ذات ديودات حرارية 

RT مفعول السيفون الحراري 

 مسخنات مياه التغذية

BT1 سخانات 

RT منظومات تبريد المفاعل 

RT مياه التغذية 

 مسخنات مياه شمسية

1997-06-17 

SF  تجميد -منظومة دورة 

*BT1 تجهيزات شمسية 
*BT1 سخانات ماء 

NT1 مسخنات ماء شمسية سلبية 

NT2 لوحات شمسية ذات ديودات حرارية 
RT أحواض شمسية 

RT تسخين المياه الشمسي 

RT حرارة العملية الشمسية 
RT  مخطط- f 

 مسخنات هواء شمسية

2000-04-12 

*BT1 سخانات هوائية 
*BT1 عات شمسية  مجّمِ

RT مجمعات ذات صفيحة مستوية 

RT منظومات تدفئة شمسية سلبية 

 مسّخنات فائقة بخارية

USE سخانات فائقة 

دات  مسّدِّ

RT بصريات الحزمة 
RT تدريع 

RT تصوير مقطعي طبقي 

RT معالجة إشعاعية 
RT مغاليق 

 مسرطنات

UF سيسازين 

RT إسترات الفوربول 
RT أستيل أمينو فلورينات 

RT أورام 

RT تحّوالت مكّونة للورم 
RT تسرّطن 

RT ض بيئي  تعرُّ
RT تعّرض مهني 

RT تقّصي المسرطنات 

RT ثنائي متيل بنز أنتراسين 
RT عقاقير محاكية إشعاعية 

RT ماسخات 

RT ضات الورم  ُمُحّضِ
RT مكافئ إشعاعي 

RT الت الدنا  ُمَوّصِ

RT مولِّدات الطفرة 
RT نتروزأمينات 

RT هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 مسرع أورسيه الخطي

*BT1 مسرعات خطية 

 mpمسرع ترادفي 

INIS: 1976-06-23; ETDE: 2002-03-28 

USE  مسّرع ترادفيcrnl mp 

 ipcrمسرع خطي 

INIS: 1986-05-23; ETDE: 2002-06-13 
USE  مسرع خطي لأليونات الثقلية التوليفيrilac 

 LAMPFمسرع خطي 

UF منشأة فيزياء الميزون في لوس أالموس 
UF منشأة فيزياء الميزونات كلينتون أندرسون 

*BT1 مسرعات خطية 

*BT1 مصانع ميزونية 

 في بيتس mitمسرع خطي 

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1978-03-08 

USE  مسّرع خطيbates  فيmit 

 مسرع خطي إلكتروني في أوك ريدج

*BT1 مسرعات خطية 

 كمسرع خطي سوير

*BT1 مسرعات خطية 

 مسرع خطي في جامعة مينيسوتا

2000-04-12 
USE مسرعات خطية 

مسرع خطي في مخبر البحوث البحرية في الواليات 

 المتحدة

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-05-24 

USE  مسّرع خطيnrl 

 RILACمسرع خطي لأليونات الثقلية التوليفي 

INIS: 1986-05-23; ETDE: 1986-11-18 

UF  مسرع خطيipcr 

UF  مسّرع األيونات الثقيلة الخطي القابل للتوليف في
 سايتاما

UF مّسرع ريكن الخطي 

UF  معهد بحوث الفيزياء والكيمياءrilac 
*BT1 مسرعات خطية 

*BT1 عات األيونات الثقيلة  مسّرِ

 مسرع خطي لمجمع أبحاث مسرع بروتوني ياباني

2016-07-11 
*BT1 مسرعات خطية 

RT مجمع أبحاث مسرع بروتوني ياباني 

 20GEVمسرع ستانفورد الخطي 

UF  مسّرع خطيslac 2-mile 

*BT1 مسرعات خطية 

RT مركز مسّرع ستانفورد الخطي 

RT مصادم ستانفورد الخطي 

 GEV-1.2مسرع ستانفورد الخطي

1995-03-02 

UF مسّرع ستانفورد الخطي 
*BT1 مسرعات خطية 

RT خطيمركز مسّرع ستانفورد ال 

 مسرع فيفيترون الترادفي

INIS: 1990-12-15; ETDE: 1991-08-20 
*BT1 مسرعات فان دوغراف 

*BT1 مسّرعات كهرساكنة ترادفية 

 مسرعات

NT1 مسرعات حلقة مسرع خطي 

NT2  أيون لمسرع بروكهافن  -مصادم االلكترون 

NT2  هادرون   -مصادم الكترون 
NT1 مسرعات خطية 

NT2 مسرع أورسيه الخطي 

NT2  مسرع خطيlampf 
NT2 مسرع خطي إلكتروني في أوك ريدج 

NT2 مسرع خطي سويرك 

NT2  مسرع خطي لأليونات الثقلية التوليفيrilac 
NT2  مسرع خطي لمجمع أبحاث مسرع بروتوني

 ياباني

NT2  20مسرع ستانفورد الخطيgev 
NT2 1.2مسرع ستانفورد الخطي-gev 

NT2 مسرعات خطية أليونات ثقيلة 

NT3  مسارع خطي ذو موصلية فائقةatlas 

NT3  مسّرعsuperhilac 
NT2  مسّرعanu الخطي ذو الموصلية الفائقة 

NT2  مسّرعcebaf 

NT2  مسّرعunilac 
NT2  مسّرع اختباري متقدمllnl 

NT2  200مسّرع بروكهافن الخطي mev 

NT2 مسّرع بكين الخطي للبروتونات 
NT2 مسّرع خاركوف الخطي 

NT2  مسّرع خطيbates  فيmit 

NT2  مسّرع خطيkek 
NT2  مسّرع خطيmea 

NT2  مسّرع خطيnrl 

NT2  مسّرع خطي لمعهد أبحاث الطاقة الذرية في
 jaeriاليابان 

NT2 مسّرع ساكلي الخطي 

NT2 مسّرع سيرن الخطي 
NT2 مسّرعات أمواج الخفقان 

NT2 مسّرعات خطية رباعية األقطاب 

NT2 مسّرعات ويكفيلد 
NT2  مّسرع خطيfmit 

NT2 مّسرع خطي فراسكاتي 

NT2 بوزيترون-ُمصادم بكين إلكترون 
NT2 مصادمات خطية 

NT3  مصادم خطيtesla 

NT3 مصادم خطي انترنبشنال 
NT3 مصادم خطي متراص 

NT3 مصادم ستانفورد الخطي 

NT1 مسّرع حزمة الجسيمات االندماجي 
NT1  مسّرعاتrailgun 

NT1 عات األيونا  ت الثقيلةمسّرِ

NT2  سيكلوترنkvi 
NT2  سيكلوترونcracow u-120 

NT2  سيكلوترونcrnl الفائق الموصلية 

NT2  سيكلوترونhirel 

NT2  سيكلوترونipcr 

NT2  سيكلوترونjinr u-400 

NT2  سيكلوترونnac 
NT2  سيكلوترونrcnp 

NT2  سيكلوترونsuse في ميونيخ 

NT2  سيكلوترونtohoku 
NT2 سيكلوترون تكساس الفائق الموصلية 

NT2 سيكلوترون سيكلون 

NT2 سيكلوترون غانيل 
NT2 سيكلوترون َكلكتّا 

NT2 سيكلوترون معهد طوكيو 

NT2 سيكلوترون ميالنو فائق الموصلية 
NT2 سيكلوترون وارسو 

NT2  سينكروترونsis 
NT2  مسرع خطي لأليونات الثقلية التوليفيrilac 

NT2 مسرعات خطية أليونات ثقيلة 

NT3  مسارع خطي ذو موصلية فائقةatlas 

NT3  مسّرعsuperhilac 

NT2  مسّرعhhirf 

NT2  مسّرعunilac 
NT2  مسّرعvicksi 

NT2 مسّرع نوماترون 

NT2 مسّرع هيماك 
NT2  مصادم األيونات النسبوية الثقيلةrhic  في

 بروكهافن

NT1 مسّرعات جماعية 
NT2 الزميةبيتاترونات ب 

NT2 مسّرعات حلقة اإللكترونات 

NT2 مسّرعات ذات جبهة تأيّن 
NT1 مسّرعات دورية 

NT2 بيتاترونات 

NT2 بيفاالك 
NT2 سيكلوترونات 

NT3  سيكلوترونcracow u-120 

NT3  سيكلوترونnbi 
NT3 سيكلوترونات المدار المنفصل 

NT3 سيكلوترونات غروانية فائقة الموصلية 

NT4 سيكلوترون تكساس الفائق الموصلية 
NT4 سيكلوترون ميالنو فائق الموصلية 

NT3 سيكلوترونات متساوية الزمن 

NT4  سيكلوترنkvi 
NT4  سيكلوترونa  وm في تكساس 

NT4  سيكلوترونaabo 

NT4  سيكلوترونalice 
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NT4  سيكلوترونcracow aic-144 

NT4  سيكلوترونcrnl الفائق الموصلية 
NT4 رون سيكلوتeindhoven 

NT4  سيكلوترونhirel 

NT4  سيكلوترونinr 
NT4  سيكلوترونipcr 

NT4  سيكلوترونiu 

NT4  سيكلوترونjulic 
NT4  سيكلوترونnac 

NT4  سيكلوترونnirs 

NT4  سيكلوترونnrl 
NT4  سيكلوترونornl الثابت الدورة الزمنية 

NT4  سيكلوترونrcnp 

NT4  سيكلوترونsara 
NT4  سيكلوترونsin 

NT4  سيكلوترونsuse في ميونيخ 

NT4  سيكلوترونtohoku 
NT4  سيكلوترونtriumf 

NT4 سيكلوترون أورسيه 

NT4 سيكلوترون أوسلو 
NT4  سيكلوترون المعهد المشترك لآلبحاث

 jinrالنووية 

NT5  سيكلوترونjinr u-400 
NT4 سيكلوترون برنستون 

NT4 سيكلوترون بروكهافن 

NT4 سيكلوترون تكساس الفائق الموصلية 
NT4 سيكلوترون دبرسن 

NT4 سيكلوترون سيكلون 

NT4 سيكلوترون غانيل 
NT4 سيكلوترون غرونوبل 

NT4 سيكلوترون كارلسرِوه 

NT4 سيكلوترون كازاخستان 
NT4 سيكلوترون كييف 

NT4 سيكلوترون معهد طوكيو 

NT4 سيكلوترون ميالنو فائق الموصلية 

NT4  ميونيخ المدمجسيكلوترون 

NT4 سيكلوترون هيزي 

NT4 سيكلوترون وارسو 
NT4  سيكلوتروناتmsu 

NT4  سيكلوتروناتuclrl 

NT5  88سيكلوترون lbl بوصة 
NT3 سيكلوترونات متغيرة الطاقة 

NT4 سيكلوترون تشانديغار 

NT4 سيكلوترون َكلكتّا 
NT3 مكروترونات 

NT4 ميكروترونات المضمار 

NT2 سينكروترونات 
NT3 بيفاترون 

NT3 تيفاترون ِسربوخوف 
NT3 تيفاترون فيرميالب 

NT3  حلقات تخزينlep 

NT3  حلقة تخزينcosy 

NT3  حلقة تخزينescar 

NT3  سنكروترون بروكهافنags 

NT3  سينكروترونitep 
NT3  سينكروترونkek 

NT3  سينكروترونlampf ii 

NT3  سينكروترونlund 
NT3  سينكروترونnimrod 

NT3  سينكروترونsis 

NT3  سينكروترونzgs 
NT3 سينكروترون باخرا 

NT3 سينكروترون برنستون 

NT3 سينكروترون بون 
NT3 سينكروترون تومسك 

NT3 سينكروترون ساتورن 

NT3  سينكروترون ساتورنii 
NT3 سينكروترون ِسربوخوف 

NT3  سينكروترون سيرنps 

NT3  سينكروترون سيرنsps 
NT3 سينكروترون طوكيو 

NT3 سينكروترون فراسكاتي 

NT3  10سينكروترون كورنِل ذو الطاقة gev 
NT3 سينكروترون مورا 

NT3 سينكروترون يريفان 

NT3 سينكروترونnina 
NT3  سينكروترونات لمجمع أبحاث مسرع

 بروتوني ياباني

NT3  سينكروتونfian 

NT3 كوسموترون 

NT3 مسّرع فيرميالب 
NT3 مسّرع كامبريدج اإللكتروني 

NT3 مسّرع هيماك 

NT3  مّسرعdesy 
NT3  ايون ذو طاقة متوسطة في  -مصادم الكترون

 مختبر جيفرسون

NT3 مصادم فائق الموصلية 
NT3  مصادم هدروني كبير في سيرنlhc 

NT2 سينكروسيكلوترونات 

NT3  سنكروسيكلروترونiko 
NT3 سنكروسيكلوترون هارفارد 

NT3 سنكروسيكلوترون هارِول 

NT3 سيكلوترون أورسيه المتواقت 
NT3 سينكروسيكلوترون أوبساال 

NT3 سينكروسيكلوترون بيركلي 

NT3 سينكروسيكلوترون سيرن 
NT3 سينكروسيكلوترون لينيغراد 

NT3 سينكروسيكلوترون ماك جيل 

NT1 مسّرعات كهراكدية 
NT2 ديناميترونات 

NT2 مسرعات فان دوغراف 

NT3 مسرع فيفيترون الترادفي 
NT3 ّرع مسjaeri الترادفي 

NT3 مسّرع أورسيه الترادفي 

NT3  مسّرع ترادفيcrnl mp 
NT2 مسّرعات بلّترون 

NT3  5مسّرع بيليترونu 

NT2 مسّرعات كهرساكنة ترادفية 
NT3 مسرع فيفيترون الترادفي 

NT3  مسّرعantares الترادفي 

NT3  مسّرعjaeri الترادفي 
NT3 مسّرع أورسيه الترادفي 

NT3  مسّرع ترادفيcrnl mp 

NT2  والتون -مسّرعات كوكروفت 

NT1 مسّرعات مترابطة 

NT1 مصانع ميزونية 

NT2  سينكروترونlampf ii 
NT2  مسرع خطيlampf 

NT2 منشآت مولد البيونات للتشعيع الطبي 

RT إنتاج نظيري 
RT التحويل الناشئ عن المسرع 

RT المنظومات دون الحرجة الناشئة عن المسرع 

RT تسارع 
RT حجرات الهدف 

RT حلقات تخزين 

RT ديناميك الحزمة 
RT صادّات الحزمة 

RT فواصل الحزمة 
RT مستولدات المسّرع 

RT مسّرعات االندماج الصدمي 

RT ز الجسيمات  معّزِ

RT منظومات خالء 

 rfqمسرعات 

INIS: 1991-10-09; ETDE: 2002-05-03 

USE مسّرعات خطية رباعية األقطاب 

 مسرعات التدّرج المغنطيسي

INIS: 1982-10-29; ETDE: 1980-01-15 

*BT1 مسّرعات االندماج الصدمي 

RT اندماج صدمي 

 مسرعات بالزمية

USE مدافع بالزمية 

 مسرعات حلقة مسرع خطي

2015-09-08 
BT1 مسرعات 

NT1  أيون لمسرع بروكهافن  -مصادم االلكترون 

NT1  هادرون   -مصادم الكترون 
RT لقات تخزينح 

RT مسرعات خطية 

 مسرعات خطية

1996-08-06 
UF مسرع خطي في جامعة مينيسوتا 

UF  مسّرعhelac 

UF  مسّرع خطيzeran 
UF مسّرع خطي لمولّد النترونات الشديد 

UF مسّرع خطي لمولّد النترونات الشديد 

UF مسّرعات خطية 

BT1 مسرعات 
NT1 مسرع أورسيه الخطي 

NT1  مسرع خطيlampf 

NT1 مسرع خطي إلكتروني في أوك ريدج 
NT1 مسرع خطي سويرك 

NT1  مسرع خطي لأليونات الثقلية التوليفيrilac 

NT1  مسرع خطي لمجمع أبحاث مسرع بروتوني
 ياباني

NT1  20مسرع ستانفورد الخطيgev 

NT1 1.2مسرع ستانفورد الخطي-gev 
NT1 مسرعات خطية أليونات ثقيلة 

NT2 ة فائقة مسارع خطي ذو موصليatlas 

NT2  مسّرعsuperhilac 
NT1  مسّرعanu الخطي ذو الموصلية الفائقة 

NT1  مسّرعcebaf 

NT1  مسّرعunilac 
NT1  مسّرع اختباري متقدمllnl 

NT1  200مسّرع بروكهافن الخطي mev 

NT1 مسّرع بكين الخطي للبروتونات 
NT1 مسّرع خاركوف الخطي 

NT1  مسّرع خطيbates  فيmit 

NT1  مسّرع خطيkek 
NT1  مسّرع خطيmea 

NT1  مسّرع خطيnrl 

NT1  مسّرع خطي لمعهد أبحاث الطاقة الذرية في
 jaeriاليابان 

NT1 مسّرع ساكلي الخطي 

NT1 مسّرع سيرن الخطي 
NT1 مسّرعات أمواج الخفقان 

NT1 مسّرعات خطية رباعية األقطاب 

NT1 مسّرعات ويكفيلد 
NT1  مّسرع خطيfmit 

NT1 مّسرع خطي فراسكاتي 

NT1 بوزيترون-ُمصادم بكين إلكترون 

NT1 مصادمات خطية 

NT2  مصادم خطيtesla 

NT2 مصادم خطي انترنبشنال 
NT2 مصادم خطي متراص 

NT2 مصادم ستانفورد الخطي 

RT أنابيب االنسياق 
RT مسرعات حلقة مسرع خطي 

RT  مصنع فوتوناتkek 

RT بيمنشآت مولد البيونات للتشعيع الط 

 مسرعات خطية أليونات ثقيلة

UF عات خطية لأليونات الثقيلة  مسّرِ

*BT1 مسرعات خطية 
*BT1 عات األيونات الثقيلة  مسّرِ

NT1  مسارع خطي ذو موصلية فائقةatlas 

NT1  مسّرعsuperhilac 
RT أيونات ثقيلة 

RT تفاعالت األيونات الثقيلة 

 مسرعات فان دوغراف

1996-07-18 
UF مسّرع ترادفي learn 

*BT1 مسّرعات كهراكدية 

NT1 مسرع فيفيترون الترادفي 
NT1  مسّرعjaeri الترادفي 

NT1 مسّرع أورسيه الترادفي 

NT1  مسّرع ترادفيcrnl mp 
RT  مسّرعvicksi 

RT مسّرعات كهرساكنة ترادفية 

 aic-144مسّرع 

INIS: 1982-07-22; ETDE: 1982-08-11 

USE  سيكلوترونcracow aic-144 

 الترادفي ANTARESمسّرع 

INIS: 1995-03-31; ETDE: 1998-07-07 
*BT1 مسّرعات كهرساكنة ترادفية 

 الخطي ذو الموصلية الفائقة ANUمسّرع 

INIS: 1996-08-06; ETDE: 1998-07-07 

*BT1 مسرعات خطية 

 apacheمسّرع 

1996-07-16 

USE سيكلوترونات متساوية الزمن 



عات األ  CEBAFمسّرع  712 يونات الثقيلةمسّرِ

 

 

 CEBAFمسّرع 

INIS: 1987-05-26; ETDE: 1987-06-09 
UF مختبر جيفرسون 

UF منشأة المسّرع الوطنية توماس جيفرسون 

*BT1 مسرعات خطية 
RT  ايون ذو طاقة متوسطة في  -مصادم الكترون

 مختبر جيفرسون

 ekuمسّرع 

USE سينكروترون يريفان 

 helacمسّرع 

2000-04-12 

USE مسرعات خطية 

 HHIRFمسّرع 

INIS: 1978-08-14; ETDE: 1978-10-20 

UF منشأة أبحاث األيونات الثقيلة في هوليفيلد 

UF منشأة أبحاث األيونات الثقيلة في هوليفيلد 

*BT1 عات األيونات الثقيلة  مسّرِ

RT أيونات ثقيلة 

RT  سيكلوترونornl الثابت الدورة الزمنية 

 الترادفي JAERIمسّرع 

INIS: 1982-04-14; ETDE: 1982-05-07 

*BT1 مسرعات فان دوغراف 

*BT1 مسّرعات كهرساكنة ترادفية 

 SUPERHILACمسّرع 

UF  مسّرعsuperhilac في بيركلي 

*BT1 مسرعات خطية أليونات ثقيلة 
RT بيفاالك 

 في بيركلي superhilacمسّرع 

USE  مسّرعsuperhilac 

 UNILACمسّرع 

1975-10-09 
*BT1 مسرعات خطية 

*BT1 عات األيونات الثقيلة  مسّرِ

 VICKSIمسّرع 

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1976-03-25 
UF  سيكلوترونvicksi 

UF  مايتنر فيكسي -مسّرع هاهن 
*BT1 عات األيونات الثقيلة  مسّرِ

RT سيكلوترونات متساوية الزمن 

RT مسرعات فان دوغراف 

 مسّرع إلكتروني حلقي

USE مسّرعات حلقة اإللكترونات 

 مسّرع أورسيه الترادفي

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1977-04-13 

*BT1 مسرعات فان دوغراف 

*BT1 مسّرعات كهرساكنة ترادفية 

 LLNLمسّرع اختباري متقدم 

INIS: 1988-05-13; ETDE: 1987-12-15 
SF رع اختبار متطور  مّسِ

*BT1 مسرعات خطية 

RT تحريض 
RT حزم إلكترونية 

لة الخطي القابل للتوليف في مسّرع األيونات الثقي

 سايتاما

INIS: 1986-05-23; ETDE: 2002-06-13 

USE  مسرع خطي لأليونات الثقلية التوليفيrilac 

 مسّرع األيونات الثقيلة الوطني الكبير

INIS: 1976-07-30; ETDE: 2002-06-13 
USE سيكلوترون غانيل 

 مسّرع االندماج ذو الحزمة اإللكترونية

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1979-07-24 
USE مسّرع االندماج ذو الحزمة اإللكترونية 

 مسّرع االندماج ذو الحزمة اإللكترونية

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1979-07-24 

UF مسّرع االندماج ذو الحزمة اإللكترونية 
RT حصر عطالي 

RT مسّرع حزمة الجسيمات االندماجي 

RT لكترونيةمفاعالت االندماج ذات الحزمة اإل 

 cbaمسّرع الحزم المتصادمة في بروكهافن 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-04-28 
USE  حلقات تخزينisabelle 

 MEV 200مسّرع بروكهافن الخطي 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-12-10 

*BT1 مسرعات خطية 
RT  سنكروترون بروكهافنags 

 مسّرع بكين الخطي للبروتونات

INIS: 1992-10-19; ETDE: 1992-11-04 

*BT1 مسرعات خطية 

 5Uمسّرع بيليترون 

INIS: 1980-02-26; ETDE: 1980-03-29 

*BT1 مسّرعات بلّترون 

 التقاطعي kekمسّرع تخزين 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-10-24 

USE  حلقات تخزينtristan 

 مسّرع تخزيني متقاطع

1993-11-08 
USE  حلقات تخزينisabelle 

ع ترادفي / خطي في أرغون  مسّرِّ

INIS: 1993-11-03; ETDE: 2002-06-07 
USE  مسارع خطي ذو موصلية فائقةatlas 

 CRNL MPمسّرع ترادفي 

INIS: 1976-06-23; ETDE: 1976-08-24 

UF  مسرع ترادفيmp 
*BT1 مسرعات فان دوغراف 

*BT1 مسّرعات كهرساكنة ترادفية 

 learnمسّرع ترادفي 

1996-07-18 
USE مسرعات فان دوغراف 

USE مسّرعات كهرساكنة ترادفية 

 مسّرع حزمة الجسيمات االندماجي

INIS: 1982-09-21; ETDE: 1980-03-04 

USE مسّرع حزمة الجسيمات االندماجي 

 مسّرع حزمة الجسيمات االندماجي

INIS: 1999-01-20; ETDE: 1980-03-04 
UF جيمسّرع حزمة الجسيمات االندما 

BT1 مسرعات 

RT حصر عطالي 
RT مسّرع االندماج ذو الحزمة اإللكترونية 

RT مفاعالت اندماج ذات حزم أيونية 

 مسّرع خاركوف الخطي

*BT1 مسرعات خطية 

 MITفي  BATESمسّرع خطي 

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1978-03-08 

UF  مسرع خطيmit في بيتس 
*BT1 مسرعات خطية 

 KEKمسّرع خطي 

*BT1 مسرعات خطية 

 MEAمسّرع خطي 

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-01 
*BT1 مسرعات خطية 

 NRLمسّرع خطي 

UF  مسرع خطي في مخبر البحوث البحرية في
 الواليات المتحدة

UF مسّرع خطي في مخبر البحث البحري 

*BT1 مسرعات خطية 

 slac 2-mileمسّرع خطي 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 

USE  20مسرع ستانفورد الخطيgev 

 zeranمسّرع خطي 

INIS: 1996-07-23; ETDE: 1979-05-25 
USE مسرعات خطية 

ع خطي فائق الموصلية في أرغون  مسّرِّ

INIS: 1985-11-18; ETDE: 1985-04-24 
USE  مسارع خطي ذو موصلية فائقةatlas 

 مسّرع خطي في مخبر البحث البحري

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-04-16 
USE  مسّرع خطيnrl 

مسّرع خطي لمعهد أبحاث الطاقة الذرية في اليابان 

JAERI 

*BT1 مسرعات خطية 

 مسّرع خطي لمولّد النترونات الشديد

1996-07-18 
USE مسرعات خطية 

USE مصادر نترونية 

 مسّرع خطي لمولّد النترونات الشديد

1996-07-18 
USE مسرعات خطية 

USE ةمصادر نتروني 

 مسّرع ساكلي الخطي

*BT1 مسرعات خطية 

 مسّرع ستانفورد الخطي

INIS: 1995-03-02; ETDE: 2002-06-13 

USE 1.2مسرع ستانفورد الخطي-gev 

 مسّرع سيرن الخطي

INIS: 1978-08-30; ETDE: 1978-10-19 

*BT1 مسرعات خطية 

 مسّرع فيرميالب

INIS: 1977-10-17; ETDE: 1975-11-11 
UF  سينكروترونnal 

UF مخبر المسّرع الوطني 

*BT1 سينكروترونات 
RT تيفاترون فيرميالب 

RT  حلقة تخزين بروتونات على بروتونات

 وإلكترونات

 مسّرع كامبريدج اإللكتروني

UF  مّسرع كِمردج لإللكتروناتcea 

*BT1 سينكروترونات 

 مسّرع نوماترون

INIS: 1984-02-22; ETDE: 1984-03-06 

*BT1 عات األيونات الثقيلةم  سّرِ

 مايتنر فيكسي -مسّرع هاهن 

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 
USE  مسّرعvicksi 

 مسّرع هيماك

1993-10-03 
*BT1 سينكروترونات 

*BT1 عات األيونات الثقيلة  مسّرِ

 RAILGUNمسّرعات 

INIS: 1981-09-18; ETDE: 1980-01-15 
BT1 مسرعات 

RT اندماج صدمي 

RT مسّرعات االندماج الصدمي 

 مسّرعات أمواج الخفقان

INIS: 1988-02-02; ETDE: 1987-09-03 

*BT1 مسرعات خطية 

RT إشعاع ليزري 
RT أمواج بالزمية 

عات األيونات الثقيلة  مسّرِّ

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1975-11-11 
BT1 مسرعات 

NT1  سيكلوترنkvi 

NT1  سيكلوترونcracow u-120 
NT1  سيكلوترونcrnl الفائق الموصلية 

NT1  سيكلوترونhirel 

NT1  سيكلوترونipcr 
NT1  سيكلوترونjinr u-400 

NT1  سيكلوترونnac 

NT1  سيكلوترونrcnp 
NT1  سيكلوترونsuse في ميونيخ 

NT1  سيكلوترونtohoku 

NT1 سيكلوترون تكساس الفائق الموصلية 
NT1 سيكلوترون سيكلون 

NT1 يلسيكلوترون غان 



نات  مسّرعات االندماج الصدمي 713 مسّكِ

 

 

NT1 سيكلوترون َكلكتّا 

NT1 سيكلوترون معهد طوكيو 
NT1 سيكلوترون ميالنو فائق الموصلية 

NT1 سيكلوترون وارسو 

NT1  سينكروترونsis 
NT1  مسرع خطي لأليونات الثقلية التوليفيrilac 

NT1 مسرعات خطية أليونات ثقيلة 

NT2  مسارع خطي ذو موصلية فائقةatlas 
NT2  مسّرعsuperhilac 

NT1  مسّرعhhirf 

NT1  مسّرعunilac 
NT1  مسّرعvicksi 

NT1 مسّرع نوماترون 

NT1 مسّرع هيماك 
NT1  مصادم األيونات النسبوية الثقيلةrhic  في

 بروكهافن

RT أيونات ثقيلة 

 مسّرعات االندماج الصدمي

INIS: 1995-07-21; ETDE: 1980-01-15 

BT1 سواقات االندماج العطالي 

NT1 مسرعات التدّرج المغنطيسي 
RT مدافع بالزمية 

RT مسرعات 

RT  مسّرعاتrailgun 

 مسّرعات بروكهافن التخزينية

1993-11-04 

USE  حلقات تخزينisabelle 

 مسّرعات بلّترون

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1980-01-24 

UF بلّترونات 

*BT1 مسّرعات كهراكدية 
NT1  5مسّرع بيليترونu 

 مسّرعات بودكر

USE بيتاترونات بالزمية 

 مسّرعات جّر األيونات

USE مسّرعات حلقة اإللكترونات 

 مسّرعات جماعية

BT1 مسرعات 

NT1 بيتاترونات بالزمية 
NT1 مسّرعات حلقة اإللكترونات 

NT1 مسّرعات ذات جبهة تأيّن 

RT مسّرعات مترابطة 

 مسّرعات حلقة اإللكترونات

UF رنغوترون 

UF سموكاترون 

UF  إلكتروني حلقيمسّرع 
UF مسّرعات جّر األيونات 

*BT1 مسّرعات جماعية 

RT حلقات إلكترونية 

 مسّرعات خطية

USE مسرعات خطية 

 مسّرعات خطية رباعية األقطاب

INIS: 1983-02-03; ETDE: 1981-01-09 
UF رباعيات أقطاب بتواترات راديوية 

UF  مسرعاتrfq 

*BT1 مسرعات خطية 
RT  مّسرع خطيfmit 

RT منشآت مولد البيونات للتشعيع الطبي 

عات خطية لأليونات الثقيلة  مسّرِّ

USE مسرعات خطية أليونات ثقيلة 

 مسّرعات دورية

UF لينوترونات 

BT1 مسرعات 
NT1 بيتاترونات 

NT1 بيفاالك 

NT1 سيكلوترونات 
NT2  سيكلوترونcracow u-120 

NT2  سيكلوترونnbi 

NT2 سيكلوترونات المدار المنفصل 
NT2 سيكلوترونات غروانية فائقة الموصلية 

NT3 سيكلوترون تكساس الفائق الموصلية 

NT3 سيكلوترون ميالنو فائق الموصلية 

NT2 سيكلوترونات متساوية الزمن 

NT3  سيكلوترنkvi 
NT3  سيكلوترونa  وm في تكساس 

NT3  سيكلوترونaabo 

NT3  سيكلوترونalice 
NT3  سيكلوترونcracow aic-144 

NT3 يكلوترون سcrnl الفائق الموصلية 

NT3  سيكلوترونeindhoven 
NT3  سيكلوترونhirel 

NT3  سيكلوترونinr 

NT3  سيكلوترونipcr 
NT3  سيكلوترونiu 

NT3  سيكلوترونjulic 

NT3  سيكلوترونnac 
NT3  سيكلوترونnirs 

NT3  سيكلوترونnrl 

NT3  سيكلوترونornl الثابت الدورة الزمنية 
NT3  سيكلوترونrcnp 

NT3  سيكلوترونsara 

NT3  سيكلوترونsin 
NT3  سيكلوترونsuse في ميونيخ 

NT3  سيكلوترونtohoku 

NT3  سيكلوترونtriumf 
NT3 سيكلوترون أورسيه 

NT3 سيكلوترون أوسلو 

NT3  سيكلوترون المعهد المشترك لآلبحاث النووية
jinr 

NT4  سيكلوترونjinr u-400 

NT3 ستونسيكلوترون برن 
NT3 سيكلوترون بروكهافن 

NT3 سيكلوترون تكساس الفائق الموصلية 

NT3 سيكلوترون دبرسن 
NT3 سيكلوترون سيكلون 

NT3 سيكلوترون غانيل 

NT3 سيكلوترون غرونوبل 

NT3 سيكلوترون كارلسرِوه 

NT3 سيكلوترون كازاخستان 

NT3 سيكلوترون كييف 
NT3 سيكلوترون معهد طوكيو 

NT3 نو فائق الموصليةسيكلوترون ميال 

NT3 سيكلوترون ميونيخ المدمج 
NT3 سيكلوترون هيزي 

NT3 سيكلوترون وارسو 

NT3  سيكلوتروناتmsu 
NT3  سيكلوتروناتuclrl 

NT4  88سيكلوترون lbl بوصة 

NT2 سيكلوترونات متغيرة الطاقة 
NT3 سيكلوترون تشانديغار 

NT3 سيكلوترون َكلكتّا 
NT2 مكروترونات 

NT3 ميكروترونات المضمار 

NT1 سينكروترونات 

NT2 بيفاترون 

NT2 تيفاترون ِسربوخوف 

NT2 تيفاترون فيرميالب 
NT2  حلقات تخزينlep 

NT2  حلقة تخزينcosy 

NT2  حلقة تخزينescar 
NT2  سنكروترون بروكهافنags 

NT2  سينكروترونitep 

NT2  سينكروترونkek 
NT2  سينكروترونlampf ii 

NT2 رون سينكروتlund 

NT2  سينكروترونnimrod 
NT2  سينكروترونsis 

NT2  سينكروترونzgs 

NT2 سينكروترون باخرا 
NT2 سينكروترون برنستون 

NT2 سينكروترون بون 

NT2 سينكروترون تومسك 
NT2 سينكروترون ساتورن 

NT2  سينكروترون ساتورنii 

NT2 سينكروترون ِسربوخوف 
NT2  سينكروترون سيرنps 

NT2  سينكروترون سيرنsps 

NT2 سينكروترون طوكيو 
NT2 سينكروترون فراسكاتي 

NT2  10سينكروترون كورنِل ذو الطاقة gev 

NT2 سينكروترون مورا 

NT2 سينكروترون يريفان 

NT2 سينكروترونnina 
NT2  سينكروترونات لمجمع أبحاث مسرع بروتوني

 ياباني

NT2  سينكروتونfian 
NT2 كوسموترون 

NT2 مسّرع فيرميالب 

NT2 مسّرع كامبريدج اإللكتروني 
NT2 مسّرع هيماك 

NT2  مّسرعdesy 

NT2  ايون ذو طاقة متوسطة في  -مصادم الكترون
 مختبر جيفرسون

NT2 مصادم فائق الموصلية 

NT2  مصادم هدروني كبير في سيرنlhc 
NT1 سينكروسيكلوترونات 

NT2  سنكروسيكلروترونiko 

NT2  هارفاردسنكروسيكلوترون 
NT2 سنكروسيكلوترون هارِول 

NT2 سيكلوترون أورسيه المتواقت 

NT2 سينكروسيكلوترون أوبساال 
NT2 سينكروسيكلوترون بيركلي 

NT2 سينكروسيكلوترون سيرن 

NT2 سينكروسيكلوترون لينيغراد 
NT2 سينكروسيكلوترون ماك جيل 

RT أدلة األمواج 

RT مجاوبات تجويفية 
RT مجاوبات ذات تجاويف فائقة الموصلية 

RT منظومات تواتر راديوي 

 مسّرعات ذات جبهة تأيّن

INIS: 1991-12-17; ETDE: 1979-05-25 
*BT1 مسّرعات جماعية 

 مسّرعات كهراكدية

BT1 مسرعات 
NT1 ديناميترونات 

NT1 مسرعات فان دوغراف 

NT2 مسرع فيفيترون الترادفي 
NT2  مسّرعjaeri الترادفي 

NT2 مسّرع أورسيه الترادفي 

NT2  مسّرع ترادفيcrnl mp 
NT1 مسّرعات بلّترون 

NT2  5مسّرع بيليترونu 

NT1 مسّرعات كهرساكنة ترادفية 
NT2 مسرع فيفيترون الترادفي 

NT2  مسّرعantares الترادفي 

NT2  مسّرعjaeri الترادفي 
NT2 مسّرع أورسيه الترادفي 

NT2  مسّرع ترادفيcrnl mp 

NT1  والتون -مسّرعات كوكروفت 

 مسّرعات كهرساكنة ترادفية

INIS: 1996-07-18; ETDE: 1979-08-09 

UF  مسّرع ترادفيlearn 

*BT1 مسّرعات كهراكدية 
NT1 مسرع فيفيترون الترادفي 

NT1  مسّرعantares الترادفي 

NT1  مسّرعjaeri الترادفي 
NT1 مسّرع أورسيه الترادفي 

NT1  مسّرع ترادفيcrnl mp 

RT ديناميترونات 
RT مسرعات فان دوغراف 

 والتون -مسّرعات كوكروفت 

*BT1 مسّرعات كهراكدية 

 مسّرعات مترابطة

1985-12-10 

BT1 مسرعات 

RT مسّرعات جماعية 

 مسّرعات ويكفيلد

INIS: 1987-04-28; ETDE: 1986-07-25 

*BT1 مسرعات خطية 

RT أمواج بالزمية 
RT تسارع 

نات  مسّكِّ

USE مات ومسّكنات  منّوِ



نات 714 مسوقون مستقلون بدون عالمة تجارية  ُمسّكِ

 

 

نات  ُمسّكِّ

1996-07-08 
UF أستوفنِتيدين 

UF فيناستين 

*BT1 دات الجهاز العصبي المركزي  مخّمِ
NT1 أفيون 

NT2 مورفين 

NT3 تيبايين 
NT1 أنتيبيرين 

NT1 بيثيدين 

NT1 حمض أستيل ساليسيليك 
NT1 كودئين 

RT ألم 

RT ُمبنِّجات 
RT رات  مخدِّ

RT مضادات الحمى 

RT مات  ومسّكنات منّوِ

 ُمَسْلسِّالت الدنا

1994-02-28 

*BT1 تجهيزات مخبرية 

RT أتمتة 
RT تسلسَل الدنا 

RT وسائل القياس 

 مسلَك بولي

UF أحِليل 

*BT1 أعضاء 

NT1 حالبان 
NT1 مثانة 

RT إفراغ 

RT أمراض الجهاز البولي التناسلي 
RT بول 

RT حصيّات 

RT ُكلى 

 مسلك صفراوي

UF حصيات صفراوية 

UF قنوات صفراوية 

UF مرارة 
BT1 جهاز الهضم 

RT صفراء 

RT كبد 
RT مترافقات غلوتاتيونية 

RT مترافقات غلوكورونيدية 

نّ   ُمسِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-02-14 

USE كبار السن 

 مسوح

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-05-06 
SEE رأي عام 

SEE مسوح بحرية 

SEE مسوح جيوفيزيائية 
SEE مسوح جيوكيميائية 

SEE مسوح جيولوجية 

 مسوح القياس اإلشعاعي

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-02-14 
*BT1 مسوح جيوفيزيائية 

RT استكشاف 

RT تسجيل نشاط إشعاعي 
RT تنقيب من الجو 

RT مطيافية غاما 

RT مكامن اليوارنيوم 

 مسوح المقاومية

INIS: 1999-03-03; ETDE: 1980-03-04 

*BT1 يبات بطرق كهربائيةتنق 

 مسوح الموقع

INIS: 1993-03-09; ETDE: 1980-10-27 

USE ميزات الموقع 

 مسوح باألشعة تحت الحمراء

2000-01-21 
*BT1 مسوح جيوفيزيائية 

RT استكشاف جيوحراري 

 مسوح بالطائرة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1993-07-29 
USE مراقبة من الجو 

 مسوح بحرية

INIS: 2000-01-24; ETDE: 1976-11-17 

UF مسوح في عرض البحر 
SF مسوح 

RT مسوح جيوفيزيائية 

RT مسوح جيوكيميائية 

 مسوح تلّورية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-26 

*BT1 تنقيبات بطرق كهربائية 
RT استكشاف جيوحراري 

 مسوح ثقالية

1996-06-18 

*BT1 مسوح جيوفيزيائية 

RT استكشاف جيوحراري 

RT تسجيل ثقالي 

RT قياس الجاذبية 

 مسوح جيوديزية

INIS: 2000-01-20; ETDE: 1978-07-05 

*BT1 مسوح جيوفيزيائية 

RT زالزل 
RT نهوض التربة 

 مسوح جيوفيزيائية

1996-04-18 
SF مسوح 

BT1 مسوح جيولوجية 

NT1 تنقيبات بطرق كهربائية 
NT2 تنقيبات كهرمغنطيسية 

NT3 قياسات مغنطيسية أرضية 

NT2 مسوح المقاومية 
NT2 مسوح تلّورية 

NT2 مسوحات كمون ذاتي 

NT1 مسوح القياس اإلشعاعي 
NT1 مسوح باألشعة تحت الحمراء 

NT1 مسوح ثقالية 

NT1 مسوح جيوديزية 
NT1 مسوح درجات الحرارة 

NT1 ُمسوح مغنطيسية 

NT1 مسوحات سيسمية 
RT استشعار من بعد 

RT استكشاف 

RT استكشاف جيوحراري 
RT تسجيل بئري 

RT توقع 

RT جيوفيزياء 
RT جيولوجيا 

RT قياسات الحقيقة األرضية 

RT مراقبة من الجو 
RT مسوح بحرية 

RT مكامن الشيل النفطي 

RT مكامن الغاز الطبيعي 
RT مكامن الفحم الحجري 

RT مكامن اليوارنيوم 

RT مكامن نفطية 

 مسوح جيوكيميائية

SF مسوح 

BT1 مسوح جيولوجية 

RT استكشاف 
RT استكشاف جيوحراري 

RT توقع 
RT جيوكيمياء 

RT جيولوجيا 

RT قياسات الحقيقة األرضية 
RT مسوح بحرية 

RT  ّنز 

 مسوح جيولوجية

INIS: 1975-11-07; ETDE: 1977-01-31 
UF )مساحة جيولوجية )إدارة 

SF مسوح 

NT1 مسوح جيوفيزيائية 
NT2 تنقيبات بطرق كهربائية 

NT3 تنقيبات كهرمغنطيسية 

NT4 قياسات مغنطيسية أرضية 

NT3 مسوح المقاومية 
NT3 مسوح تلّورية 

NT3 مسوحات كمون ذاتي 

NT2 مسوح القياس اإلشعاعي 
NT2 مسوح باألشعة تحت الحمراء 

NT2 مسوح ثقالية 

NT2 مسوح جيوديزية 
NT2 مسوح درجات الحرارة 

NT2 ُمسوح مغنطيسية 

NT2 مسوحات سيسمية 
NT1 مسوح جيوكيميائية 

RT استكشاف 

RT استكشاف جيوحراري 
RT توقع 

RT  سواتلgeos 

RT  سواتلgoes 
RT كريجينغ 

RT منظومات المعلومات الجغرافية 

RT ميزات الموقع 

 مسوح حرارية

INIS: 2000-01-21; ETDE: 1980-02-11 

USE مسوح درجات الحرارة 

 مسوح درجات الحرارة

INIS: 2000-01-21; ETDE: 1980-02-11 

UF مسوح حرارية 

*BT1 مسوح جيوفيزيائية 
RT استكشاف جيوحراري 

RT قياس درجة الحرارة 

 مسوح في عرض البحر

INIS: 2000-01-24; ETDE: 1976-11-17 
USE مسوح بحرية 

 ُمسوح مغنطيسية

1979-01-18 

*BT1 مسوح جيوفيزيائية 
RT استكشاف 

RT استكشاف جيوحراري 

RT تسجيل التحريض 
RT تنقيب من الجو 

RT مراقبة من الجو 

RT مسح من الجو 
RT مسوحات سيسمية 

 مسوحات سيسمية

1975-11-07 
*BT1 مسوح جيوفيزيائية 

RT استكشاف جيوحراري 

RT بِنى جيولوجية 
RT صفيفات سيسمية 

RT قياسات صوتية 

RT ُمسوح مغنطيسية 
RT مصادر سيسمية 

RT مكاشيف سيسمية 

 مسوحات كمون ذاتي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-24 
*BT1 تنقيبات بطرق كهربائية 

 مسوقون

INIS: 1992-04-03; ETDE: 1979-10-03 

UF بائعون 
UF متسوقون منتقون 

UF متعاملون 
UF مسوقون مستقلون بدون عالمة تجارية 

UF مشترون 

NT1 بائعو التجزئة 
NT2 محطات خدمة للغازولين 

NT1 بائعون 

RT تنافس 
RT سوق 

RT صناعة 

RT قطاع تجاري 

 مسوقون مستقلون بدون عالمة تجارية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-28 

USE مسوقون 



 ُمسياّلت RANGER 715مشروع 

 

 

 ُمسيّالت

2000-04-12 
USE مكثفات البخار 

 DESYمّسرع 

UF سينكروترون هامبورغ 

*BT1 سينكروترونات 

رع اختبار متطور  مّسِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1988-01-21 

SEE باري متقدم مسّرع اختllnl 

 FMITمّسرع خطي 

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1980-01-24 

UF  منشأةfmit 

*BT1 مسرعات خطية 
RT اختيار المواد 

RT مسّرعات خطية رباعية األقطاب 

RT مواد مفاعل نووي حراري 

 مّسرع خطي فراسكاتي

*BT1 مسرعات خطية 

RT مختبر فراسكاتي الوطني 

 مّسرع ريكن الخطي

INIS: 1986-05-23; ETDE: 2002-05-11 
USE  مسرع خطي لأليونات الثقلية التوليفيrilac 

ردج لإللكترونات   ceaمّسرع كمِّ

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 
USE مسّرع كامبريدج اإللكتروني 

 مشاركات السوق

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-03 

USE تنافس 
USE سوق 

 مشاركة في الركوب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-25 

SEE تجميع في سيارة 
SEE مشاركة في ركوب السيارة 

 مشاركة في ركوب السيارة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 
SF مشاركة في الركوب 

BT1 تجميع في سيارة 

RT أنظمة النقل 
RT )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 

RT ُطرق 

RT مراوح 
RT نقل أرضي 

 مشاريع متعددة الجنسية

INIS: 2000-06-27; ETDE: 1978-04-05 

UF شركات متعددة الجنسية 

UF ملكية متعددة الجنسية 

RT تعاون دولي 

 مشاريع وطنية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-24 

USE مؤسسات عامة 

 مشاشة )العظام(

USE أنسجة عظمية 

 مشترو التجزئة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-09 

USE بائعو التجزئة 

 مشترو الجملة

INIS: 1992-04-03; ETDE: 1979-09-28 
USE بائعون 

 مشترون

INIS: 1992-04-03; ETDE: 1979-10-03 
USE مسوقون 

 مشتعل

INIS: 1999-05-18; ETDE: 1979-12-10 

RT احتراق 
RT غاز طبيعي 

RT فقد الطاقة 

 مشتقات حمض الكربونيك

1996-10-23 
UF غوانتهيدين 

BT1 مركبات عضوية 

NT1 أنصاف الكربازونات 
NT1 أنصاف الكربازيدات 

NT1 إيزو سيانات 

NT1 إيزوثيو سيانات 
NT1 إيزونتريالت 

NT1 بولة 

NT1 تيوسيانات 
NT2 تيوسياناتات األمونيوم 

NT1 ثنائي فنيل الكربازيدان 

NT1 ثيويوريات 
NT2 أمينو اثيل-إيزوثيوريا بيتا 

NT2 ثيويوريا 

NT1 سيان أميدات 
NT1 سيانات 

NT1 غوانيدينات 

NT2 ميتا يودوبنزيل غواندين 
NT1 فوسجين 

NT1 كربازونات 

NT2 ثنائي الثيزون 
NT1 )كربازيدات )ثنائي هيدرازيد الكربونيل 

NT1 كربامات 

NT2 ثنائي اتيل ثنائي تيو الكربامات 
NT2 يورتيان 

NT1 مركبتو إتيل غوانيدين 

NT1 نتروزويوريا المتيل 
RT أكسي كبريتيد الكربون 

 ُمَشْرَشرات

*BT1 بكتريا 

 apolloمشروع  

USE  مشروعapollo 

 anvilمشروع 

INIS: 1978-04-21; ETDE: 2002-06-13 

USE  مشروعanvil 

 ANVILمشروع 

INIS: 1999-03-05; ETDE: 1977-06-21 

UF  حدثbanon 
UF  حدثbillet 

UF  حدثcheshire 

UF  حدثchiberta 
UF  حدثcolby 

UF  حدثesrom 

UF  حدثestuary 
UF  حدثfontina 

UF  حدثhusky pup 

UF  حدثkasseri 

UF  حدثkeelson 

UF  حدثleyden 

UF  حدثmarsh 
UF  َحدَثmuenster 

UF  حدثpool 

UF  حدثstrait 
UF حدثinlet 

UF  مشروعanvil 

*BT1 انفجارات نووية 
RT انفجارات تحت أرضية 

RT انفجارات محتواة 

 APOLLOمشروع 

UF   مشروعapollo 
RT طيران فضائي 

RT قمر 

RT مواد قمرية 

 ARBUSمشروع 

2000-04-12 

*BT1 انفجارات تحت أرضية 
*BT1 انفجارات نووية 

RT موقع اختبار نيفادا 

 bedrockمشروع 

INIS: 1976-11-08; ETDE: 2002-06-13 
USE مشروع بِدْروك 

 buffaloمشروع 

1996-06-26 
USE انفجارات نووية 

 castleمشروع 

1976-11-17 

USE مشروع كاستل 

 crossroadsمشروع 

1976-11-17 

USE مشروع كروسرودز 

 DOMINICمشروع 

UF  مشروعdominic 

*BT1 انفجارات نووية 

RT انفجارات تحت الماء 
RT انفجارات جوية 

 dominicمشروع 

1976-11-17 

USE  مشروعdominic 

 essex iمشروع 

INIS: 2000-03-27; ETDE: 1975-08-19 

USE انفجارات تحت أرضية 

 greenhouseمشروع 

1976-11-17 

USE مشروع بيوت الدفيئة 

 HARDTACKمشروع 

2000-05-16 
UF  مشروعhardtack 

*BT1 انفجارات نووية 

RT إنيويتوك 

 hardtackمشروع 

1976-11-17 

USE  مشروعhardtack 

 INDEPENDENCEمشروع 

2000-04-12 

*BT1 سياسة الطاقة 

 independence evaluation systemمشروع 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 
USE منظومة تقييم استقالل المشروع 

 ivyمشروع 

2002-06-07 

USE انفجارات نووية 

 ivyمشروع 

2000-04-12 

USE انفجارات نووية 

 jangleمشروع 

2002-06-07 

USE انفجارات نووية 

 jangleمشروع 

2000-04-12 
USE انفجارات نووية 

 MANHATTANمشروع 

RT أسلحة نووية 

 في الواليات المتحدة MRSمشروع 

INIS: 1986-09-26; ETDE: 1991-10-29 

RT تخزين الوقود المستهلك 

RT خزن النُفايات المشعّة 
RT نفايات مشعة عالية السوية 

RT وقود مستهلك 

 plowshareع مشرو

USE مشروع بلوشير 

 plumbbobمشروع 

1976-11-17 

USE مشروع بلومبوب 

 RANGERمشروع 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1987-05-06 

*BT1 انفجارات جوية 

*BT1 انفجارات نووية 



 REDWINGمشروع  716 مشعرات بيولوجية

 

 

 REDWINGمشروع 

UF  مشروعredwing 
RT أسلحة نووية 

RT انفجارات جوية 

RT انفجارات سطحية 
RT انفجارات نووية 

RT جزيرة بيكيني 

 redwingمشروع 

INIS: 1985-01-17; ETDE: 2002-06-13 
USE  مشروعredwing 

 salt vaultمشروع 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-12-08 
USE مشروع سولت فولت 

 sunshineمشروع 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-17 

USE مشروع سنشاين 

 TEAPOTمشروع 

RT حة نوويةأسل 

 thunderbirdمشروع 

INIS: 1983-09-05; ETDE: 1975-11-26 

USE  مشروعthunderbird 

 THUNDERBIRDمشروع 

INIS: 1983-09-05; ETDE: 1975-11-26 

UF  مشروعthunderbird 
RT انفجارات تحت أرضية 

RT انفجارات نووية 

RT تغويز الفحم 

 tristanمشروع 

INIS: 1981-09-18; ETDE: 1981-10-24 

USE  حلقات تخزينtristan 

 tumanمشروع 

1996-07-15 
SEE أسلحة نووية 

 upshotمشروع 

1976-11-17 
USE  مشروعupshot 

 UPSHOTمشروع 

UF  مشروعupshot 

RT انفجارات تحت أرضية 
RT انفجارات نووية 

 VELAمشروع 

1996-07-23 

UF  حدثcowboy 
UF  حدثlollipop 

UF  حدثshoal 

UF  مشروعyela 
NT1  حدثgnome 

NT1  حدثlong shot 
NT1  حدثsalmon 

NT1  حدثsterling 

RT انفجارات تحت أرضية 
RT انفجارات نووية 

RT تحّري سيسمي 

RT سيسمولوجيا 

 yelaمشروع 

1976-11-17 

USE  مشروعvela 

 مشروع الغاز القطبي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-17 
RT خطوط أنابيب 

RT غاز طبيعي 

RT كندا 

 مشروع الغضار الصفحي في ريو بالنكو

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 

UF  مشروع تراكتc-a  النموذجي للغضار الصفحي
 الزيتي

RT صخر الشيل النفطي 

RT كولورادو 

 مشروع بِّْدروك

INIS: 1999-03-23; ETDE: 1976-07-07 
UF  حدثhushed echo 

UF  حدثstilton-hushed echo 

UF  مشروعbedrock 
*BT1 انفجارات نووية 

RT انفجارات تحت أرضية 

RT انفجارات محتواة 

 مشروع بريتوري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-11-09 

*BT1 انفجارات نووية 

RT انفجارات تحت أرضية 
RT انفجارات محتواة 

 مشروع بلوشير

1996-07-23 
UF  حدثbronco 

UF  حدثchariot 

UF  حدثhardhat 
UF  حدثsloop 

UF  مشروعplowshare 

NT1  حدثgasbuggy 
NT1  حدثgnome 

NT1  حدثrio blanco 

NT1  حدثsedan 
RT انفجارات تحت أرضية 

RT انفجارات تحدث فوهات 

RT انفجارات سطحية 
RT انفجارات نووية 

RT تنقيب نووي 

 مشروع بلومبوب

UF  حدَثboltzmann 
UF وع مشرplumbbob 

*BT1 انفجارات نووية 

RT أسلحة نووية 

 مشروع بوفالو

1996-06-26 

USE انفجارات نووية 

 مشروع بيوت الدفيئة

2000-04-07 

UF  مشروعgreenhouse 

*BT1 انفجارات نووية 
RT إنيويتوك 

 النموذجي للغضار الصفحي الزيتي c-aمشروع تراكت 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 

USE مشروع الغضار الصفحي في ريو بالنكو 

 مشروع دولي لتشعيع األغذية

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 

USE مشروع دولي لتشعيع الغذاء 

 مشروع دولي لتشعيع الغذاء

UF مشروع دولي لتشعيع األغذية 

*BT1 برامج بحوث متناسقة 

RT إبادة باإلشعاع 
RT إجراءات التشعيع 

RT عتعقيم باإلشعا 

RT حْفظ 
RT حفظ بالتشعيع 

RT غذاء 

 مشروع رم جنغل

2000-04-12 
USE منجم رم جنغل 

 مشروع ساندستون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-11-20 
*BT1 انفجارات نووية 

 مشروع سنشاين

UF  مشروعsunshine 

RT َسْقط 

 مشروع سولت فولت

UF  مشروعsalt vault 

RT طرح النفايات 

RT مكامن ملحية 
RT نُفايات مشعّة 

 مشروع شيروود

2000-04-12 
SEE تفاعالت نووية حرارية 

 مشروع شيل هوايت ريفر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 

RT صخر الشيل النفطي 
RT يوتا 

 مشروع كاستل

UF  مشروعcastle 

*BT1 انفجارات نووية 
RT أسلحة نووية 

RT انفجارات جوية 
RT انفجارات سطحية 

RT  نووية حراريةانفجارت 

RT جزيرة بيكيني 

 مشروع كروسرودز

1999-05-19 

UF  مشروعcrossroads 

*BT1 انفجارات نووية 
RT انفجارات تحت الماء 

RT انفجارات جوية 

مشروع كشف الميونات و النترينوهات تحت الماء 

DUMAND 

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1979-09-06 
RT برامج بحوث متناسقة 

RT تعاون دولي 

RT كشف الميونات 
RT كشف النترينوهات 

RT كشف بالصوت 

RT منشآت تحت الماء 
RT مياه باطنية 

 مشروع موهول

1996-07-18 

SEE قشرة األرض 
SEE وشاح األرض 

 مشروع نورث ستار

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-10-13 

RT اتفاقيات دولية 
RT غاز طبيعي ُمسال 

 wppss no.1مشروع نووي 

USE  مفاعلwnp-1 

 wppss no.2مشروع نووي 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1997-03-28 

USE  مفاعلwnp-2 

 wppss no.3مشروع نووي 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1997-03-28 

USE  مفاعلwnp-3 

 wppss no.4مشروع نووي 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1997-03-28 
USE  مفاعلwnp-4 

 wppss no.5مشروع نووي 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1997-03-28 

USE  مفاعلwnp-5 

 مشطورات

INIS: 1991-12-11; ETDE: 1976-05-13 

*BT1 طحلبيات ملونة 

RT تراب سليكاني أبيض أو أصفر أو رمادي فاتح 
RT عوالق نباتية 

 مشعرات بيولوجية

UF أنواع مؤشرة أو مشعرة 

RT أذيّات إشعاعية 

RT بالزما الدم 

RT  شعاعية بيولوجيةتأثيرات 
RT تأثيرات شعاعية مبكرة 

RT ي المطفِّرات  تقّصِ

RT جرعات إشعاعية 
RT خاليا دموية 

RT خاليا نقي العظم 

RT زيوغ صبغية 
RT عالقات االستجابة بالجرعة 
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RT مقاييس جرعة بيولوجية 

RT نوكليوزيدات 

 مشعّات

BT1 مبادالت حرارية 

 مشغلو المفاعل

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1980-04-14 

BT1 مجموع الموظفين 
RT تشغيل المفاعل 

RT ثقافة األمان 

 مشغّالت

1975-08-22 

RT آليات مؤازرة 

RT معدّات محتوى 
RT وشائع 

 مشغّلو مركبات ذات محّرك

INIS: 1993-02-09; ETDE: 1980-03-04 

BT1 مجموع الموظفين 
RT الشاغلون 

RT سيارات 

RT عملية 
RT َمْركبات 

 مشغّلون نوويون

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1991-08-20 

UF )مّشغلون )منشآت نووية 
RT إجراءات اإلنذار 

RT االتحاد الدولي للمشغلين النوويين 

RT مسؤولية نووية 
RT منظمات وطنية 

 مشّكالت نبضات

UF  ّط َِ  دارات الَق
UF ممددات نبضات 

*BT1 مكيفات اإلشارة 

RT تكييف اإلشارة 
RT نبضات مولدات 

 مشمش

1993-07-12 

*BT1 ثِمار 
RT أشجار الفاكهة 

RT فصيلة وردية 

 مشيمة

*BT1 أغشية جنينية 
RT َحْمل 

RT الكتوجين مشيمي بشري 

RT الكتوجينات 

 مشيمية

USE مشيمية 

 مشيمية

UF مشيمية 
*BT1 عيون 

 مّشغلون )منشآت نووية(

INIS: 1976-12-08; ETDE: 2002-04-17 

USE مشغّلون نوويون 

 مص )مواد مشعة(

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 

USE احتواء 

 مصائد

NT1 مصائد باردة 

NT1 مصائد ماء البخار 

RT إلكترونات 
RT تألّق 

RT تحلل ضوئي 

RT ثقوب 
RT فجوات 

RT مطيافية انتقالية للسويات العميقة 

RT مواد شبه موصلة 
RT موصلية ضوئية 

 مصائد باردة

BT1 مصائد 

BT1 مكثفات البخار 

 مصائد جيولوجية

INIS: 2000-01-21; ETDE: 1978-01-23 
RT مكامن الغاز الطبيعي 

RT مكامن نفطية 

 مصائد ماء البخار

INIS: 2000-03-27; ETDE: 1979-04-12 
BT1 مصائد 

RT خطوط البخار 

RT منظومات بخار 

 مصائد مغنطيسية )مغلقة(

USE تشكيالت مغلقة 

 مصائد مغنطيسية )مفتوحة(

USE تشكيالت مفتوحة 

 مصابيح

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-07-23 

USE مصابيح ضوئية 

 مصابيح توهجية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-07-08 
USE مصابيح ضوئية 

 مصابيح ضوئية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-07-23 
UF مصابيح 

UF مصابيح توهجية 

NT1 مصابيح مفلورة 
RT منظومات إضاءة 

 مصابيح مفلورة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-07-23 

UF  مصباحlitek 
BT1 مصابيح ضوئية 

RT محددات تيار المصابيح 

RT منظومات إضاءة 

 مصادر أرضية

INIS: 1992-03-10; ETDE: 1982-01-07 

BT1 موارد 

RT أرٍض عامة 
RT إعادة تأهيل األرض 

RT ألرضاستخدام ا 
RT تأجير األرض 

RT متطلبات األرض 

RT ملكية األرض 
RT منظومات بيئية أرضية 

 X -مصادر أشعة 

BT1 مصادر مشعة 

RT  تجهيزات أشعة- x 
RT  سينكروترونnsls 

RT مصادر اإلشعاع السينكروتروني 

RT مصدر الضوء السويسري 
RT منبع ضوئي متطور 

RT منبع فوتونات متطور 

 مصادر أيونات بيننغ

UF مصادر أيونات بينينغ 
RT انفراغات بيننغ 

 مصادر أيونات بينينغ

USE مصادر أيونات بيننغ 

 مصادر اإلشعاع السينكروتروني

INIS: 1981-07-06; ETDE: 1979-05-31 

BT1 مصادر مشعة 

NT1  حلقة التخزينlnls 
NT1  حلقة تخزينspring-8 

NT1  حلقة تخزينsurf ii 

NT1 نكروترون سيindus-1 
NT1  سينكروترونindus-2 

NT1  سينكروترونnsls 

NT1 مصدر الضوء السويسري 
NT1 مصدر ضوء بوهانغ 

NT1  مصنع فوتوناتkek 

NT1 منبع ضوئي متطور 
NT1 منبع فوتونات متطور 

NT1 منشأة اإلشعاع السنكروتروني األوربية 

RT إشعاع سينكروتروني 
RT حلقات تخزين 

RT ة مصادر أشع- x 

RT منابع الضوء 

ث  مصادر التلوُّ

INIS: 1992-03-09; ETDE: 1979-12-10 

UF مصادر منطقة التلوث 

NT1 مصادر تلوث ثابتة 
NT1 كة  مصادر تلوث متحّرِ

NT1 ث نقطي  منبع ملّوِ

RT مصادر الكربون 
RT ثات  ملّوِ

 مصادر الجسيمات

BT1 مصادر مشعة 

NT1 مصادر بروتونية 
NT1 مصادر بوزيترونية 

NT1 مصادر جسيمات الفا 

NT1 مصادر نترونية 
NT2 مولدات نترونية 

NT1 منابع إلكترونية 

NT2 مدافع بيرس اإللكترونية 
NT1 منابع بروتونات مضادة 

NT1 منابع بيتا 

NT1 منابع ديترونية 
RT منابع أيونية 

 مصادر الطاقة

NT1 غاز الوقود 
NT2 غاز ذو قدرة حرارية متوسطة 

NT3 غاز المدينة 

NT3 غاز مائي 
NT3 غاز مائي مكربن 

NT2  غاز ردم أرضي 

NT2 غاز طبيعي 
NT3 غاز ذو منشأ الأحيائي 

NT3 غاز طبيعي ُمسال 

NT3 غاز طبيعي مضغوط 
NT2 غاز عالي الوحدات الحرارية البريطانية 

NT2 غاز منخفض المحتوى الحراري 

NT3 غاز المولدات 
NT1 مصادر طاقة متجددة 

NT2 استطاعة األمواج 

NT2 طاقة الرياح 
NT2 طاقة المد والجزر 

NT2 طاقة جيوحرارية 

NT2 طاقة حركية مائية 
NT2 طاقة شمسية 

NT2 قدرة كهرمائية 

NT2 كتلة حيوية 
NT3 محاصيل الطاقة 

NT2 محاصيل الطاقة 

NT1 وقود أحفوري 
NT2 ُخث 

NT2 رمال نفطية 

NT2 صخر الشيل النفطي 
NT3 ية سودغضاريات صفح 

NT2 غاز طبيعي 

NT3 غاز ذو منشأ الأحيائي 
NT3 غاز طبيعي ُمسال 

NT3 غاز طبيعي مضغوط 

NT2 فحم 
NT3 رذاذ فحمي 

NT3 فحم أسود 

NT4 أنتراسيت 
NT4 فحم حّمري 

NT3 فحم السابروليت 
NT4 فحم الشموع 

NT4 )فحم الطحالب )فحم البوغهيد 

NT5 توربانيت 
NT3 فحم بني، ليغنيت 

NT4 ليغنيت 

NT3 فحم حجري شبه حّمري 
NT3 الكبريت-فحم عالي 

NT3 الكبريت-فحم منخفض 

NT2 نفط 
NT3 خامات رديئة 

NT3 غضار صفحي نفطي 

NT4 أجزاء الزيت الحجري 
NT3 مجزءات نفطية 

NT4 غازات المصافي 
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NT4 فضاالت نفطية 

NT4 قُطارات نفطية 
NT5 مازوت 

NT6 زيوت الوقود 

NT7 زيوت التدفئة 
NT7  ٍوقود متبق 

NT6 )كيروسين )كاز 

NT6 وقود ديزل 
NT3 نفط متبقّي 

NT1 وقود نووي 

NT2 محاليل الوقود 
NT2 وقود أكسيد يورانيوم ممزوج 

NT2 وقود الكربيد الممزوج 

NT2 وقود النتريد الممزوج 
NT2 وقود فاسد 

NT2 وقود مستهلك 

NT2 وقود ملح مصهور 
NT2 وقود من معدن سائل 

NT2 بيكيوقود نووي س 

NT3  اليورانيوم -وقود المولبيدنيوم 
NT2 وقود نووي متبعثر 

NT2 وقود نووي يتحمل الحادث 

RT إتاحية 
RT إمدادات الطاقة 

RT الشمس 

RT تطوير مصادر الطاقة 
RT حرارة النفايات 

RT خطة الطاقة الوطنية في الواليات المتحدة 

RT طاقة 
RT فوائض الطاقة 

RT قابلية التبادل 

RT مكافئ بديل الطاقة 

 مصادر الكربون

INIS: 1992-08-28; ETDE: 1986-06-12 

RT تثبيت ثنائي أكسيد الكربون 

RT دورة الكربون 
RT ُغالف حيوي 

RT ث  مصادر التلوُّ
RT مصارف الكربون 

 مصادر بروتونية

*BT1 مصادر الجسيمات 

RT بروتونات 

 مصادر بوزيترونية

INIS: 1975-09-16; ETDE: 1975-10-28 

*BT1 مصادر الجسيمات 

RT بوزيترونات 

 مصادر تلوث ثابتة

INIS: 1992-03-09; ETDE: 1977-03-08 

BT1 ث  مصادر التلوُّ

RT إصدار 

RT تلوث المياه 

RT تلوث الهواء 
RT ث  تلوُّ

RT كة  مصادر تلوث متحّرِ

كة  مصادر تلوث متحّرِّ

INIS: 1992-03-09; ETDE: 1978-04-05 
BT1 ث  مصادر التلوُّ

RT تلوث الهواء 

RT ث  تلوُّ
RT مصادر تلوث ثابتة 

RT ث نقطي  منبع ملّوِ

 مصادر ثقافية

INIS: 1999-05-20; ETDE: 1978-12-11 
BT1 موارد 

RT عينات آثارية 

RT فن العمارة 

 مصادر جسيمات الفا

*BT1 مصادر الجسيمات 

BT1 منابع أيونية 
RT جسيمات ألفا 

 مصادر حرارية من نظائر مشعة

UF بع حرارية )نظائر مشعّة(منا 

BT1 منابع حرارية 
RT بطاريات نظائر مشعة 

RT طاقة 

RT مولّدات كهرحرارية 
RT نُفايات مشعّة 

 مصادر حزم معتدلة

INIS: 1982-11-30; ETDE: 1977-03-04 

NT1 منابع الحزم الذرية 
RT حقن حزمة ذرات معتدلة 

RT منابع أيونية 

 مصادر سيسمية

INIS: 1999-03-08; ETDE: 1976-09-14 
RT أمواج صوتية 

RT تسجيل صوتي 

RT صفيفات سيسمية 
RT مسوحات سيسمية 

RT )موجات سيسمية )زلزالية 

 مصادر طاقة متجددة

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1977-09-19 

SF طاقة نظيفة 

SF موارد متجددة 
BT1 مصادر الطاقة 

NT1 استطاعة األمواج 

NT1 طاقة الرياح 
NT1 طاقة المد والجزر 

NT1 طاقة جيوحرارية 

NT1 طاقة حركية مائية 
NT1 طاقة شمسية 

NT1 قدرة كهرمائية 

NT1 كتلة حيوية 
NT2 محاصيل الطاقة 

NT1 محاصيل الطاقة 

RT تقانة مناسبة 
RT شركة الوقود االصطناعي 

RT نباتات 

 مصادر غير مختومة

BT1 مصادر مشعة 
RT تشعيع داخلي 

RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

 مصادر مائية

1992-08-18 

BT1 موارد 

RT آبار المياه 
RT احتياجات مائية 

RT استخدام المياه 

RT تحسين إدارة المياه 
RT تزويد بالمياه 

RT حقوق المياه 

RT خزانات المياه 
RT سياسة المياه 

RT ماء 

RT مياه جوفية 
RT مياه سطحية 

 مصادر محمولة

BT1 مصادر مشعة 

RT تجهيزات محمولة 

 مصادر مختومة

BT1 مصادر مشعة 

RT احتواء 

RT اختبار تسّرب 
RT تسربات 

 مصادر مشعة

UF مستخدمو اإلشعاع 
UF )مطابيق )المداواة باألشعة 

NT1 غرسات منابع مشعة 

NT1  مصادر أشعة- x 
NT1 مصادر اإلشعاع السينكروتروني 

NT2  حلقة التخزينlnls 

NT2  حلقة تخزينspring-8 
NT2  حلقة تخزينsurf ii 

NT2  سينكروترونindus-1 

NT2  سينكروترونindus-2 
NT2  سينكروترونnsls 

NT2 مصدر الضوء السويسري 

NT2 مصدر ضوء بوهانغ 
NT2  مصنع فوتوناتkek 

NT2 منبع ضوئي متطور 

NT2 منبع فوتونات متطور 
NT2 منشأة اإلشعاع السنكروتروني األوربية 

NT1 مصادر الجسيمات 

NT2 مصادر بروتونية 
NT2 مصادر بوزيترونية 

NT2 مصادر جسيمات الفا 

NT2 مصادر نترونية 
NT3 مولدات نترونية 

NT2 منابع إلكترونية 

NT3 مدافع بيرس اإللكترونية 
NT2 منابع بروتونات مضادة 

NT2 منابع بيتا 

NT2 منابع ديترونية 
NT1 مصادر غير مختومة 

NT1 مصادر محمولة 

NT1 مصادر مختومة 
NT1 مصادر نقطية 

NT1 منابع الضوء 

NT1 منابع غاما 
RT أجهزة تشعيع 

RT إشعاعات 

RT تجهيزات التسجيل البئري 
RT تشعيع 

RT حاويات 

RT ليزرات 
RT منشآت تشعيع 

RT ميزرات 

RT نشاط إشعاعي 
RT نظائر مشعة 

RT وقاية من اإلشعاع 

 مصادر منطقة التلوث

INIS: 1992-03-09; ETDE: 1980-01-15 
USE ث  مصادر التلوُّ

 مصادر نترونية

UF مسّرع خطي لمولّد النترونات الشديد 
UF مسّرع خطي لمولّد النترونات الشديد 

*BT1 مصادر الجسيمات 

NT1 مولدات نترونية 
RT أعمدة حرارية 

RT تنشيط إشعاعي 

RT محّوالت نترونية 
RT مسابر نترونية 

RT  مفاعلsora 

RT مفاعالت سيغما 
RT منشآت المصادر النترونية 

RT موجهات نترونية 

RT نترونات 

 مصادر نقطية

BT1 مصادر مشعة 

 مصادقة

INIS: 1995-04-09; ETDE: 1980-07-09 
BT1 اختبار 

RT تحقق 

RT تقييم 
RT نماذج رياضياتية 

 )بروكهافن( rhicمصادم 

INIS: 1986-05-23; ETDE: 2002-05-11 

USE  مصادم األيونات النسبوية الثقيلةrhic  في
 بروكهافن

 (bnlمصادم األيونات الثقيلة النسبوية )

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-05-03 

USE  مصادم األيونات النسبوية الثقيلةrhic  في
 بروكهافن

في  RHICمصادم األيونات النسبوية الثقيلة 

 بروكهافن

INIS: 1986-05-23; ETDE: 1986-01-14 

UF  مصادمrhic )بروكهافن( 
UF ( مصادم األيونات الثقيلة النسبويةbnl) 

BT1 حلقات تخزين 

*BT1 عات األيونات الثقيلة  مسّرِ
RT  حلقات تخزينisabelle 

RT  أيون لمسرع بروكهافن  -مصادم االلكترون 

RT  مكشافphenix 
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RT  مكشافphobox 

RT  مكشافstar 

 أيون لمسرع بروكهافن  -مصادم االلكترون 

2015-09-08 

 .BNLايون المقترح في  -مصادم االلكترون 

*BT1 مسرعات حلقة مسرع خطي 
RT  مصادم األيونات النسبوية الثقيلةrhic  في

 بروكهافن

ايون ذو طاقة متوسطة في مختبر  -مصادم الكترون 

 جيفرسون

2015-08-27 
BT1 حلقات تخزين 

*BT1 سينكروترونات 

RT  مسّرعcebaf 

 هادرون   -مصادم الكترون 

2015-09-08 

 .CERNهادرون المقترح في  -مصادم الكترون 

*BT1 مسرعات حلقة مسرع خطي 
RT  مصادم هدروني كبير في سيرنlhc 

 بوزيترون-ُمصادم بكين إلكترون

INIS: 1992-10-19; ETDE: 1992-11-04 

BT1 حلقات تخزين 
*BT1 طيةمسرعات خ 

 TESLAمصادم خطي 

INIS: 2005-10-27; ETDE: 2002-09-17 
*BT1 مصادمات خطية 

 مصادم خطي انترنبشنال

2015-09-08 

بوزيترون مقترن مع طاقة تصادم  -مصادم خطي إلكترون
 )جيغا إلكترون فولط(. gev 500تصل إلى 

UF  مصادم خطي دوليilc 

*BT1 مصادمات خطية 

 ilcمصادم خطي دولي 

2015-10-02 

USE مصادم خطي انترنبشنال 

 مصادم خطي متراص

2015-09-08 

بوزيترون مقترن مع طاقة تصادم  -مصادم خطي إلكترون
 ) تّرا إلكترون فولط (. tev 5تصل إلى 

UF  مصادم خطي مدمجclic 

*BT1 مصادمات خطية 

 clicمصادم خطي مدمج 

2015-10-02 
USE مصادم خطي متراص 

 مصادم ديسيرترون

INIS: 1985-01-18; ETDE: 1984-03-06 

USE مصادم فائق الموصلية 

 sscمصادم ريكن الفائق ذو النواقل الفائقة 

INIS: 1983-10-14; ETDE: 1983-11-09 

USE  سيكلوترونipcr 

 مصادم ستانفورد الخطي

INIS: 1984-02-22; ETDE: 1983-06-20 

UF  مجّمع ستانفورد الخطيslc 

*BT1 مصادمات خطية 
RT مركز مسّرع ستانفورد الخطي 

RT  20مسرع ستانفورد الخطيgev 

RT مكشاف مصادم ستانفورد الخطي 

 مصادم فائق الموصلية

INIS: 1985-01-18; ETDE: 1984-03-06 

UF مصادم ديسيرترون 

UF مصادم فائق ذو موصلية فائقة 
BT1 حلقات تخزين 

*BT1 سينكروترونات 

 مصادم فائق ذو موصلية فائقة

INIS: 1985-01-18; ETDE: 2002-06-13 

USE مصادم فائق الموصلية 

 مصادم هدروني كبير في سيرن

1995-10-05 
USE  مصادم هدروني كبير في سيرنlhc 

 LHCمصادم هدروني كبير في سيرن 

1995-10-05 
UF مصادم هدروني كبير في سيرن 

BT1 حلقات تخزين 

*BT1 سينكروترونات 
RT  كاشفalice 

RT هادرون   -الكترون  مصادم 

RT  مكشافatlas 
RT  مكشافcms 

RT  مكشافlhcb  

 مصادمات خطية

INIS: 1993-08-02; ETDE: 1987-12-15 
*BT1 مسرعات خطية 

NT1  مصادم خطيtesla 

NT1 مصادم خطي انترنبشنال 
NT1 مصادم خطي متراص 

NT1 مصادم ستانفورد الخطي 

RT حزم متصادمة 

 مصارف

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

NT1 مصارف الكربون 
NT1 مصارف حرارية 

RT امتصاص 

RT انتثار 
RT نقل بيئي 

 مصارف

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 

USE أبنية تجارية 

 مصارف الكربون

INIS: 1992-08-28; ETDE: 1981-08-04 

BT1 مصارف 

RT يات المعدنية  تدوير المغذِّ

RT دورة الكربون 

RT لكربونفصل ا 

RT مصادر الكربون 

 مصارف حرارية

SF استرداد بارد 

BT1 مصارف 
RT ترموديناميك 

RT حرارة النفايات 

RT دفيقات حرارية 
RT مكثفات البخار 

RT منابع حرارية 

RT نقل الحرارة 

 مصاعد

2006-08-23 

USE مصاعد 

 مصاعد

2006-08-23 

UF مصاعد 

RT أبنية 
RT الشاغلون 

RT حزمة تقانة البناء 

 مصاعد  صنعية

INIS: 1992-05-28; ETDE: 1977-05-07 
NT1 رافعات غازية 

RT آبار النفط 

 مصاعد السمك

INIS: 1991-08-09; ETDE: 1980-01-24 
USE منشآت مرور السمك 

 مصافي النفط

UF  مناطق تكريرbom 

BT1 منشآت صناعية 

RT برنامج تأهيل النفط الخام المحلي 

RT تجهيزات تقطير 
RT تقطير 

RT صناعة نفطية 

RT عملية حمأة منشطة 
RT غازات المصافي 

RT معامل تكرير النفط المستهلك 

RT منتجات نفطية 
RT منشآت الكيمياويات النفطية 

RT نفط 

 مصافي الوقود االصطناعي

INIS: 1992-07-16; ETDE: 1981-03-16 
BT1 منشآت صناعية 

RT صناعة الوقود االصطناعي 

RT وقود إصطناعي 

 مصانع توليد مشترك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-13 

USE محطات طاقة ثنائية الغرض 

 مصانع ميزونية

BT1 مسرعات 

NT1  سينكروترونlampf ii 

NT1  مسرع خطيlampf 
NT1 منشآت مولد البيونات للتشعيع الطبي 

 مصب )جسيمات(

1995-07-03 

USE مصب الجسيمات 

 مصب الجسيمات

1995-07-03 

UF )مصب )جسيمات 

RT شوائب بالزمية 
RT ضياعات الجسيمات 

RT مفاعيل الجدران 

RT وقود نووي حراري 

 مصب باغيت

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1976-04-19 

*BT1 المحيط الهادي 
RT واشنطن 

 مصبات األنهار

*BT1 مياه ساحلية 

NT1 )فيوردات )ذراع بحري طويل 
NT1 )لونغ أيلند ساوند )اسم مكان 

RT أنهار 

RT بحار 
RT تغذية حقيقية 

RT ماء البحر 

RT ماء عذب 
RT ملوحة 

RT منشآت توليد كهرباء نووية في البحر 

RT مواقع بحرية 

 litekمصباح 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-07-23 

USE مصابيح مفلورة 

 مصبوبات معدنية

2000-04-12 

USE قطع مصبوبة 

 مصدر الضوء السويسري

2000-06-02 
UF  سينكروترون المصدر الضوئي السويسريsls 

*BT1 مصادر اإلشعاع السينكروتروني 

RT  مصادر أشعة- x 
RT منابع الضوء 

 مصدر الضوء السينكروتروني الوطني

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-04-11 

USE  سينكروترونnsls 

 مصدر انشطار واط

USE طيف انشطار واط 

 مصدر ضوء بوهانغ

2003-05-08 
*BT1 مصادر اإلشعاع السينكروتروني 

RT منابع الضوء 

 (oak ridgeمصدر نترون تشظية )

2016-06-09 
USE مصدر نترون تشظية أوك ريدج 

 ISISمصدر نترون تشظية 

2016-06-09 
مختبر رثرفورد أبليتون، تشيلتون، أوكسفوردشاير، المملكة 

 المتحدة.

*BT1 منشأت مصدر نترون التشظية 



 مصدر نترون تشظية أوك ريدج 720 مصنِّفات الجسيمات حسب حجمها

 

 

 شظية أوك ريدجمصدر نترون ت

2016-06-09 
المختبر الوطني في أواك، ريدج، أواك ريدج، تينيسي،  

 الواليات المتحدة األمريكية.

UF ( مصدر نترون تشظيةoak ridge) 
*BT1 منشأت مصدر نترون التشظية 

 مصدر نترون تشظية سويسري

2016-06-09 

 معهد بول شيرر، فيليجن، سويسرا
*BT1 منشأت مصدر نترون التشظية 

 frm-iiمصدر نتروني جديد 

2004-04-02 
USE  مفاعلfrm-ii 

 مصدرات ترميونية

INIS: 1978-07-31; ETDE: 1976-01-07 

RT إصدار كهرحراري 

RT ديودات ترميونية 

RT كاتودات 

RT محّوالت ترميونية 
RT منابع إلكترونية 

 مصطلحات معيارية

UF علم المصطلحات المضبوطة 

UF )مفردات )مضبوطة 
UF مكانز 

RT استرداد المعلومات 

RT ترجمات آلية 
RT لجنة المواصفات االوربية 

RT منظومات معلومات 

RT )هيئة المواصفات العالمية )إيزو 

 مصفوفات

NT1  مصفوفةg 

NT1  مصفوفةk 
NT1  مصفوفةr 

NT1  مصفوفةs 

NT1 مصفوفة الكثافة 
NT1  ماسكاوا -مصفوفة كوباياشي 

NT1 مصفوفة نووية 

NT1 مصفوفة هرميتية 
RT رياضيات 

RT عناصر مصفوفية 

RT متريات 
RT معادلة قَرنية 

 مصفوفات باولي

USE مؤثرات باولي السبينية 

 مصفوفات ديراك

USE مؤثرات ديراك 

 Gمصفوفة 

BT1 مصفوفات 

RT تفاعالت نووية 

 Kمصفوفة 

BT1 مصفوفات 

RT تفاعالت نووية 

RT تقريب القطب الواحدي 

 Rمصفوفة 

BT1 مصفوفات 

RT تحليل متعدد المستويات 

RT تفاعالت نووية 
RT نظرية الزمر 

 Sمصفوفة 

UF  مصفوفةt 
UF مصفوفة التصادم 

BT1 مصفوفات 

RT تبعثر 
RT تفّرد 

RT تقريب القطب الواحدي 

RT دوال تحليلية 
RT سعات التبعثر 

RT  فِلدمان -شكلية يانغ 

RT مبدأ التوازن التفصيلي 
RT منحنيات النداو 

RT نظرية الحقول الكمومية 

RT واحدي 

 tمصفوفة 

USE  مصفوفةs 

 مصفوفة التصادم

USE  مصفوفةs 

 مصفوفة الكثافة

BT1 مصفوفات 

RT حاالت مختلطة 
RT مؤشرات رياضياتية 

RT ميكانيك كمومي 

 مصفوفة المزج )كوبايا شيماسكاوا(

INIS: 1984-01-18; ETDE: 2002-03-28 

USE  ماسكاوا -مصفوفة كوباياشي 

 ماسكاوا -مصفوفة كوباياشي 

INIS: 1984-01-18; ETDE: 1984-02-10 

UF )مصفوفة المزج )كوبايا شيماسكاوا 

BT1 مصفوفات 

RT زاوية كابيبو 
RT صمود الشحنة والندّية 

RT مزج التشكيل 

RT نموذج النكهة 
RT نموذج عياري 

 مصفوفة نووية

BT1 مصفوفات 

 مصفوفة هرميتية

BT1 مصفوفات 

 مصل )الدم(

USE مصل الدم 

 مصل )مناعي(

USE مصول مناعية 

 مصل ألبومين بشري

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 

USE ألبومينات 
USE مصل الدم 

 مصل الجبن

INIS: 1993-07-19; ETDE: 1978-08-08 

*BT1 منتجات الحليب 
RT ُجْبن 

RT حليب 

RT  الغذاءصناعة 

 مصل الدم

UF ألبومين مصلي بشري 

UF )مصل )الدم 

UF مصل ألبومين بشري 

*BT1 بالزما الدم 

RT تخثّر الدم 

RT كيمياء الدم 
RT مصول مناعية 

 مصل ضّدي

USE مصول مناعية 

 مصلحة األسماك والحياة البرية في الواليات المتحدة

INIS: 1992-10-05; ETDE: 1984-12-26 

UF خدمة األسماك والحياة البرية 

*BT1 وزارة الداخلية في الواليات المتحدة 

 مصلحة البريد في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 

*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

 مصلحة الدخل الداخلي في الواليات المتحدة

INIS: 1992-04-09; ETDE: 1978-04-06 

UF الداخلي خدمة الدخل 

*BT1 وزارة الخزانة في الواليات المتحدة 

 مصلحة الغابات في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-13 

*BT1 وزارة الزراعة في الواليات المتحدة 

 مصلحة تحديد الطاقة في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1992-02-24 
UF خدمة توسع الطاقة 

UF حة تحديد الطاقة في الواليات المتحدةمصل 

UF مصلحة توسيع الطاقة 
*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

 مصلحة تحديد الطاقة في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-08-08 

USE مصلحة تحديد الطاقة في الواليات المتحدة 

 مصلحة توسيع الطاقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 

USE مصلحة تحديد الطاقة في الواليات المتحدة 

 AUBEمصنع 

INIS: 1993-04-19; ETDE: 1992-11-20 

UF  منشأةsoulaines 

*BT1 منشآت نُفايات مشعّة 

 cpu-400مصنع 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-23 

USE منشآت معالجة النفايات 

 k-25مصنع 

USE يدجمصنع نشر الغازات في أوك ر 

 مصنع إنتاج البلوتونيوم في سيمارون

1994-08-12 

UF مصنع البلوتونيوم في سيمارون 

*BT1 منشآت تصنيع الوقود 
BT1 منشآت صناعية 

RT مصنع وقود اليورانيوم في سيمارون 

 مصنع اعادة المعالجة في فاكروسدورف

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-05-24 

USE منشأة فاكروسدورف إلعادة المعالجة 

 مصنع البلوتونيوم في سيمارون

INIS: 1994-08-12; ETDE: 2002-06-13 
USE مصنع إنتاج البلوتونيوم في سيمارون 

 مصنع اليوارنيوم في سيمارون

INIS: 1994-08-12; ETDE: 1976-05-17 

USE مصنع وقود اليورانيوم في سيمارون 

 ي مصب باغيتمصنع بناء السفن البحري ف

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-07-23 

USE سفن 
USE منشآت صيانة 

 KEKمصنع فوتونات 

INIS: 1984-07-20; ETDE: 1984-08-20 

*BT1 مصادر اإلشعاع السينكروتروني 
RT مسرعات خطية 

 مصنع نشر الغازات في أوك ريدج

UF  مصنعk-25 

UF منشأة االنتثار الغازي في أوك ريدج 

*BT1 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 

*BT1 محطات االنتثار الغازي 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 
RT أوك ريدج 

RT احتياطي أوك ريدج 
RT تينيّسي 

RT عملية انتشار غازية 

 BOPSSARمصنع نموذجي من نوع 

INIS: 1977-10-17; ETDE: 1976-03-11 
*BT1  النوويةمنشآت الكهرياء 

RT مفاعل وستنغهاوس العياري 

 مصنع وقود اليورانيوم في سيمارون

INIS: 1994-08-12; ETDE: 1975-11-28 
UF مصنع اليوارنيوم في سيمارون 

*BT1 منشآت تصنيع الوقود 

BT1 منشآت صناعية 
RT مصنع إنتاج البلوتونيوم في سيمارون 

 مصنف بيانات نووية مقيّمة

INIS: 1994-07-01; ETDE: 1983-03-23 
USE مجموعات المعطيات النووية 

 مصنِّّفات الجسيمات حسب حجمها

INIS: 1999-09-08; ETDE: 1977-03-08 

BT1 تجهيزات 
RT تصنيف 



 مصول مناعية 721 مضخات الماء الشمسية

 

 

RT حجم الجسيمات 

RT عمليات الفصل 
RT غرابيل 

RT فرز 

RT مناخل 

 مصول مناعية

UF )مصل )مناعي 

UF مصل ضدّي 

UF مصول مناعية 
RT أضداد 

RT تلقيح 

RT مصل الدم 

 مصول مناعية

USE مصول مناعية 

 مضاد غاز سام بريطاني

INIS: 2005-01-31; ETDE: 2005-02-01 

USE ثنائي الميدكبرول 

 مضاد للتآكل

USE حماية من التآكل 

 مضاد للتجمد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-03-03 
RT تجّمد 

RT حماية بالتجميد 

RT موائع التشغيل 

 مضادات األندروجينات

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 

UF َضَوادُّ األندروجين 
BT1 عقاقير 

RT أندروجينات 

RT عالج كيميائي 
RT علم األدوية 

RT فيزيولوجيا 

RT كيمياء حيوية 

 مضادات االختالج

INIS: 1984-05-24; ETDE: 1979-11-23 

*BT1 دات الجهاز العصبي المركزي  مخّمِ

NT1 فينوباربيتال 
RT معالجة إشعاعية 

 مضادات االكتئاب

INIS: 1996-07-18; ETDE: 1981-04-20 

UF إيبرونيازيد 
*BT1 هة نفسية  عقاقير موجَّ

NT1 إيميبرامين 

NT1 كوكائين 

 مضادات التأكسد

RT أكسدة 

RT مؤكسدات 

 مضادات التخثر

1996-07-18 

UF ديكومارول 

SF كومارينات 
*BT1 عوامل دََمويّاتية 

NT1 بسورالين 

NT1 كومارين 
NT1 هيبارين 

RT تخثّر الدم 

RT حال لليفين 
RT عوامل حالة للِّيفين 

RT  فيتامينk 

RT مخثّرات 
RT يات دموية  مقّوِ

 مضادات الحمى

1996-07-18 
UF أستوفنِتيدين 

UF أمينوبْيرين 

UF عوامل مضادة لاللتهاب 
UF فيناستين 

*BT1 دات الجهاز العصبي المركزي  مخّمِ

NT1 أنتيبيرين 
NT1 حمض أستيل ساليسيليك 

NT1 كولشيسين 

NT1 كينين 

RT التهاب 

RT حّمى 
RT نات  ُمسّكِ

 مضادات الُمْستَْقلَب

UF أزاجوانين 

BT1 عقاقير 
NT1 أدينينات 

NT2 كْينيتن 

NT1 أمينوبترين 
NT1 إيتونين 

NT1 بروموراسيالت 

NT2 برومودأكسي يوريدين 
NT1 ثيويوراسيل 

NT1 فلوروديوكسي غلوكوز 

NT1 فلورويوراسيالت 
NT2 فلوكسريدين 

NT1 مركبتو بورين 

NT1 ميثوتركسات 

NT1 يودوأوراسيالت 

NT2 يوديد أكسي يوريدين 

NT1 يوريدين منقوص األكسجين 
RT تزامن 

RT عقاقير مضادة للتفتل 

RT مستقلَبَات 
RT مستنبتات متزامنة 

RT معقمات كيميائية 

RT وسطاء تألكل 

 مضادات الهستامين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-20 

USE مضادات هيستامينية 

 مضادات درقية

USE عقاقير مضادة للدرق 

 مضادات لتجمع األوساخ

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1978-12-28 

RT اتّساخ بيولوجي 
RT تآكل 

RT تلويث 

RT توضعات 

 مضادات هيستامينية

UF بروميتازين 

UF مضادات الهستامين 
BT1 عقاقير 

RT أرجيّة 

RT هستامين 

 اتيل الهكسيل( حمض الفسفور 1-2مضاعف )

USE  حمضhdehp  حمض مضاعف )إتيل

هكسيل(الفسفور، حمض ثنائي )اتيل هكسيل( 

 الفسفور

 مضاعف )فنيل اوكرالوليل( البنزن

UF  )البنزينمضاعف )فينيل أوكسازوليل 

*BT1 أكزازوالت 

 مضاعف )فينيل أوكسازوليل( البنزين

2000-04-12 

USE مضاعف )فنيل اوكرالوليل( البنزن 

 مضاعف )كلور اتيل( أمين

USE خردل النتروجين 

 مضاعف إتيلين ثنائي تيولورباعي تيافولفالن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-11-19 

USE مضاعف إتيلين ثنائي تيولورباعي تيافولفلين 

 مضاعف إتيلين ثنائي تيولورباعي تيافولفلين

INIS: 1993-04-13; ETDE: 1985-11-19 

UF مضاعف إتيلين ثنائي تيولورباعي تيافولفالن 

*BT1 مركبات حلقية المتجانسة 
*BT1 مركبات كبريت عضوية 

*BT1 موصالت فائقة عضوية 

فات إلكترونات مكروية األقنية  مضاعِّ

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1976-04-19 
*BT1 مضاِعفات إلكترونية 

فات إلكترونية  مضاعِّ

UF أنابيب مضاِعفة 

BT1 أنابيب إلكترونية 

NT1 مضاِعفات إلكترونات مكروية األقنية 
RT دينودات 

RT مضاِعفات ضوئية 

RT مكاشيف المضاعفات اإللكترونية 

ف  ات ضوئيةمضاعِّ

BT1 أنابيب ضوئية 

RT خاليا كهرضوئية 

RT عدادات وميضية 
RT مضاِعفات إلكترونية 

 مضخات

UF مدقات هدروليكية 

BT1 تجهيزات 
NT1 مضخات تخلية 

NT2 مضخات الرشرشة األيونية 

NT2 مضخات عنفية نفاثة 
NT2 ية  مضخات قّرِ

NT1 مضخات تعمل بطاقة الرياح 

NT1 مضخات قضيبية 
NT1 مضخات كهرمغنطيسية 

NT1 مضخات ماء 

NT2 مضخات الماء الشمسية 
NT1 مضخات نابذة 

RT تصنيع عنفي 
RT ضخ 

RT ضواغط 

RT قطع غيار للسيارات 
RT مضخات حرارة 

RT مكونات المفاعل 

RT منظومات الضخ الذاتي 
RT منظومات تبريد المفاعل 

RT منظومات تدوير 

RT نفّاخات 
RT وصلة منفاخ 

 مضخات

1999-07-05 

*BT1 تجهيزات إلكترونية 
NT1 مضخات استطاعة 

NT1 مضخات مغنطيسية 

NT1 مضخمات أمواج مكروية 
NT2 ميزرات 

NT1 مضخمات أولية 

NT1 مضخمات التيار المستمر 
NT1 مضخمات ترانزستورية 

NT1 مضخمات تيار متناوب 

NT1 مضخمات طورية 
NT1 مضخمات عملياتية 

NT1 مضخمات كهرنافذة 

NT1 مضخمات نبضية 
NT1 مضخمات وسيطية 

NT1 مات للتواترات العالية  مضّخِ

RT تضخيم 
RT دارات إلكترونية 

RT ربح 

 مضخات استطاعة

*BT1 مضخات 

 مضخات الحرارة الكيميائية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-26 

UF منظومات هيكسوس لنقل الطاقات العالية وخزنها 
BT1 مضخات حرارة 

RT تخزين طاقة حرارية من تفاعالت كيميائية 

RT منظومات التدفئة 
RT منظومات تبريد 

 مضخات الرشرشة األيونية

*BT1 مضخات تخلية 

RT انفراغات بيننغ 
RT رشرشة 

RT مستأصالت 

RT مقاييس فيليبس 

 مضخات الماء الشمسية

1992-04-10 

*BT1 تجهيزات شمسية 
*BT1 مضخات ماء 



ية حرارية ِِ  مضخات بكابس 722 مطَث

 

 

 مضخات بكابس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-05-10 
USE مضخات قضيبية 

 مضخات تخلية

*BT1 تجهيزات مخبرية 

*BT1 مضخات 
NT1 مضخات الرشرشة األيونية 

NT1 مضخات عنفية نفاثة 

NT1 ية  مضخات قّرِ
RT مجال الضغط 

RT مستأصالت 

RT منظومات خالء 

 مضخات تدفقية

1975-08-22 

UF ةمخضات تدفق غروانية فائقة الموصلي 
BT1 أجهزة غروانية فائقة الموصلية 

*BT1 مولدات كهربائية 

 مضخات تسخين هواء المصدر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-24 
BT1 مضخات حرارة 

RT تدفئة األمكنة 

RT تكييف الهواء 

 مضخات تعمل بطاقة الرياح

INIS: 1992-04-08; ETDE: 1978-09-11 

*BT1 مضخات 

RT عنفات الرياح 

 مضخات حرارة

1979-09-18 

NT1 مضخات الحرارة الكيميائية 
NT1 مضخات تسخين هواء المصدر 

NT1 مضخات حرارة منابع أرضية 

NT1 مضخات حرارية بمساعدة شمسية 
NT1 مضخات حرارية ذات منبع مائي 

NT1 مضخات حرارية غازية 

RT تبريد 
RT تبريد 

RT تدفئة بالكهرباء 

RT تسخين 
RT مبادالت حرارية 

RT مضخات 

RT ُمعامل الجودة 
RT موائع التشغيل 

RT نقل الحرارة 

 مضخات حرارة كهرحرارية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-17 
SEE بّردات كهرحرارية 

SEE مسخنات كهرحرارية 

 مضخات حرارة منابع أرضية

INIS: 2000-05-02; ETDE: 1980-01-24 

BT1 مضخات حرارة 

RT تدفئة األمكنة 
RT تكييف الهواء 

RT مضخات حرارية بمساعدة شمسية 

 مضخات حرارية بمساعدة شمسية

INIS: 1992-08-20; ETDE: 1976-08-24 
BT1 مضخات حرارة 

*BT1 مكيفات شمسية 

*BT1 منظومات التدفئة الشمسية 
RT مضخات حرارة منابع أرضية 

 مضخات حرارية ذات منبع مائي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-24 

BT1 مضخات حرارة 

RT تدفئة األمكنة 

RT تكييف الهواء 

 مضخات حرارية غازية

INIS: 2000-01-05; ETDE: 1980-11-25 

BT1 مضخات حرارة 

RT غاز طبيعي 
RT منظومات التدفئة والتهوية والتكييف المنزلية 

 مضخات عنفية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-01-24 
USE عنفات المضخة 

 فاثةمضخات عنفية ن

*BT1 مضخات تخلية 

ية  مضخات قّرِّ

*BT1 مضخات تخلية 
RT يات  قّرِ

 مضخات قضيب الشفط

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-05-10 
USE مضخات قضيبية 

 مضخات قضيبية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-03-19 

UF مضخات بكابس 
UF مضخات قضيب الشفط 

*BT1 مضخات 

RT آبار الغاز الطبيعي 

 مضخات كهرمغنطيسية

*BT1 مضخات 

 مضخات ماء

INIS: 1993-06-08; ETDE: 1979-03-28 
*BT1 مضخات 

NT1 مضخات الماء الشمسية 

 مضخات مغنطيسية

*BT1 مضخات 

 مضخات نابذة

INIS: 1994-06-27; ETDE: 1979-09-26 

*BT1 مضخات 

 مضخمات أمواج مكروية

UF جيروترونات 

UF ميزرات اإللكترونات السيكلوترونية 

*BT1 تجهيزات  أمواج مكروية 
*BT1 مضخات 

NT1 ميزرات 

 مضخمات أولية

*BT1 مضخات 

 مضخمات التيار المستمر

*BT1 مضخات 

 مضخمات ترانزستورية

*BT1 مضخات 
RT ترانزستورات 

 مضخمات تيار متناوب

*BT1 مضخات 

 مضخمات طورية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-03-06 
*BT1 مضخات 

RT دارات إلكترونية 

RT ربح 

 مضخمات عملياتية

*BT1 مضخات 

 مضخمات كهرنافذة

*BT1 مضخات 

 مضخمات نبضية

*BT1 مضخات 

RT تقنية نبضية 

RT دارات نبضية 
RT متتبعات المهبط 

 مضخمات وسيطية

*BT1 مضخات 
RT محّوالت التواتر 

مات للتواترات العالية  مضّخِّ

*BT1 مضخات 

 مضيف

RT أمراض َرَخديّة 
RT أمراض طفيلية 

RT أمراض ُفطرية 

RT أمراض فيروسية 
RT تفاعل الطُّْعم والمضيف 

RT غرائس 

 مضيق باس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 
USE أستراليا 

USE بحار 

 مضيق هرمز

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1980-10-27 
*BT1 الخليج العربي 

 مضيّقات وعائية

INIS: 1984-05-24; ETDE: 1981-04-20 
*BT1 عوامل قلبية وعائية 

NT1 إفدرين 

NT1 أنجيوتنسين 

RT أمراض وعائية 

RT إندوتيلينات 

RT أوعية دموية 
RT تضيّق وعائي 

 مطابيق )المداواة باألشعة(

USE مصادر مشعة 

 مطاحن اليورانيوم

INIS: 1993-09-16; ETDE: 1978-07-05 
USE منشآت المواد العلفية 

 مطارات

INIS: 1992-03-11; ETDE: 1975-11-11 
RT أنظمة النقل 

RT طائرة 

 مطاط )طبيعي(

USE مطاط طبيعي 

 مطاط طبيعي

1997-06-17 

UF )مطاط )طبيعي 

*BT1 مطاطيات 
RT أشجار المطاط 

RT التكس 

RT محاصيل المطاط 
RT مواد كهرنافذة 

 مطاطيات

*BT1 متماثرات عضوية 
*BT1 مقاييس المرونة 

NT1 بونا 

NT1 سيالستيك 
NT1 فيتون 

NT1 التكس 

NT1 مطاط طبيعي 
RT صناعة المطاط 

RT فلكنة 

RT  البروبلين -متماثرات دينية االتيلين 
RT ملونات 

RT مواد إصطناعية 

RT مواد كهرنافذة 

 مطاعم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-05 

UF قاعات الطعام 

UF كافتريات 
RT أبنية تجارية 

RT أعمال صغيرة 

RT صناعة الغذاء 
RT غذاء 

RT قطاع تجاري 

ية اسيتوبوتيليكية َِّ  مطَث

INIS: 1985-09-09; ETDE: 1981-07-18 

*BT1 بكتيريا مولِّدة للميتان 

*BT1 ِمطثِّيَّة 

ية حرارية َِّ  مطَث

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-10-23 

*BT1 ِمطثِّيَّة 

RT تخّمر 
RT حلمهة إنزيمية 



ية حرارية حالّة للسّكر 723 مطيافية االمتصاص ِِ  مطَث

 

 

ية حرارية حالّة للسّكر َِّ  مطَث

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 
*BT1 ِمطثِّيَّة 

ية زبدية َِّ  مطَث

INIS: 1985-09-09; ETDE: 1981-07-18 

*BT1 ِمطثِّيَّة 

 مطثية ولشية

USE مطثيّة حاطمة 

 مطثيّة حاطمة

UF مطثية ولشية 
*BT1 ِمطثِّيَّة 

 مطثيّة وشيقية

*BT1 ِمطثِّيَّة 

طثِّّيَّة  مِّ

1997-06-17 

*BT1 بكتريا 

NT1 ية اسيتوبوتيليكية ِِ  مطَث

NT1 ية حرارية ِِ  مطَث
NT1 ية حرارية حالّة للسّكر ِِ  مطَث

NT1 ية زبدية ِِ  مطَث

NT1 مطثيّة حاطمة 
NT1 مطثيّة وشيقية 

RT تحلّل بروتيني 
RT ذيفانات 

 مطحنة اليورانيوم في حوض شيرلي

1996-07-23 

USE منشآت المواد العلفية 

 مطحنة اليوراينوم في أناكوندا

INIS: 1996-07-16; ETDE: 1979-12-17 

USE منشآت المواد العلفية 

 humecaمطحنة يورانيوم في 

INIS: 1996-07-18; ETDE: 1976-08-04 
USE منشآت نووية 

 مطحنة يورانيوم في هايالند

1996-07-18 
USE منشآت المواد العلفية 

 مطر

BT1 هطوالت جوية 

NT1 مطر حامضي 
RT اجتراف 

RT انزالقات أرضية 

RT ثلج 
RT رياح موسمية 

RT عواصف 

RT قطيرات 

RT كوارث طبيعية 

RT مياه األمطار 

 مطر حامضي

INIS: 1991-08-02; ETDE: 1976-03-22 

*BT1 مطر 

RT اعتراض 
RT  برنامجnapap في الواليات المتحدة 

RT تغير مناخي 

RT تلوث الهواء 
RT سعة تعديل الحمض 

RT )هطل )مطري 

 مطرقة مائية

RT أمواج الصدم 
RT صدمة مؤثرة 

RT هندسة الموائع 

 مطفئات الحريق

RT أمان 
RT حرائق 

RT مكافحة الحريق 

 مطفرات كيميائية

USE مولِّدات الطفرة 

رات  مطّهِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-23 

BT1 مبيدات الجراثيم 

RT عقاقير 

RT رات  مطّهِ

رات  مطّهِّ

INIS: 1997-06-17; ETDE: 1975-10-01 

BT1 مبيدات الجراثيم 

RT إخماج 
RT بكتريا 

RT عقاقير 

RT مبيدات اآلفات 
RT رات  مطّهِ

 rimsمطيافة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-04-24 

SEE مطيافية الكتلة للتأين التجاوبي 

 مطيافية

UF قياس مطيافية 

UF محرضة ضوئيا مطيافية انتقالية 

UF  ً  مطيافية انتقالية محرضة ضوئيا

NT1 قياس طيف ألفا 

NT1  مطيافية أشعة- x 
NT1 مطيافية إفناء البزترون 

NT1 مطيافية إلكترونية 

NT2 مطيافية إالكترونات فوتونية 
NT3  مطيافية إلكترونات أشعة- x 

NT2 مطيافية أوجيه اإللكترونية 

NT2 مطيافية فقد الطاقة 
NT1 مطيافية اإلصدار 

NT2 مطيافية اصدار األشعة السينية 

NT2 مطيافية التَفَْلور 
NT1 مطيافية األيونات 

NT2 مطيافية تجاوب أيوني سيكلوتروني 

NT1 مطيافية االمتصاص 
NT1 مطيافية التبعثر الراجع لرزرفورد 

NT1 مطيافية انتقالية للسويات العميقة 

NT1 مطيافية باريونية 
NT1 يتامطيافية ب 

NT1 مطيافية تعديل األيونات 

NT1 مطيافية داخل الحزمة 
NT1 مطيافية صوتية ضوئية 

NT1 مطيافية غاما 

NT1 مطيافية كتلية 
NT2 مطيافية الكتلة للتأين التجاوبي 

NT2  مطيافية كتلةicp 

NT1 مطيافية ليزرية 
NT2 مطيافية رامان 

NT1 مطيافية ميزونية 

NT1 مطيافية نترونية 
RT إلكترونيات كمومية 

RT تصوير متعدد األطياف 

RT عزل في ركازة 
RT فحص بعد تشعيعي 

RT قياس الضوء 

RT قياس ضوء اللهب 
RT كشف اإلشعاع 

RT ماسحات متعددة األطياف 

RT مطيافية ضوئية 
RT مقايسة راديوية 

RT مقاييس طيف 

 xeqfمطيافية 

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-05-24 

USE  تحليل الفلورة بأشعة- x 

 xpsمطيافية 

2002-11-25 
USE  مطيافية إلكترونات أشعة- x 

 مطيافية إالكترونات فوتونية

UF مطيافية اإلصدار الضوئي 

*BT1 مطيافية إلكترونية 
NT1  مطيافية إلكترونات أشعة- x 

RT بنية إلكترونية 

RT بنية جزيئية 

 x -مطيافية أشعة 

INIS: 1975-10-23; ETDE: 2002-05-24 

USE  مطيافية أشعة- x 

 X -مطيافية أشعة 

UF  مطيافية أشعة- x 

BT1 مطيافية 

RT  إشعاعx 
RT  تحليل اإلصدار بأشعة- x 

RT  قياس طيوف أشعة- x 

 مطيافية إفناء البزترون

2017-02-02 
BT1 مطيافية 

RT كشف أشعة غاما 

 مطيافية ألفا

INIS: 1975-10-23; ETDE: 2002-06-07 
USE قياس طيف ألفا 

 x -مطيافية إلكترونات أشعة 

2002-11-25 
USE  مطيافية إلكترونات أشعة- x 

USE مطيافية اإلصدار 

 X -مطيافية إلكترونات أشعة 

2002-11-25 
UF  مطيافيةxps 

UF  مطيافية إلكترونات أشعة- x 

UF مطيافية اإللكترون للتحليل الكيميائي 
*BT1 مطيافية إالكترونات فوتونية 

RT  إشعاعx 

RT طيوف إلكترونية 

 مطيافية إلكترونية

BT1 مطيافية 

NT1 مطيافية إالكترونات فوتونية 

NT2  مطيافية إلكترونات أشعة- x 
NT1 مطيافية أوجيه اإللكترونية 

NT1 مطيافية فقد الطاقة 

RT إلكترونات 

 ستوكس رامان المترابطة -مطيافية أنتي 

INIS: 1986-04-04; ETDE: 1983-03-07 

USE مطيافية رامان 

 مطيافية أوجيه اإللكترونية

*BT1 مطيافية إلكترونية 

RT مفعول أوجيه 

 مطيافية اصدار األشعة السينية

2016-05-03 
*BT1 مطيافية اإلصدار 

 مطيافية اإلصدار

UF  مطيافية إلكترونات أشعة- x 
UF مطيافية اللهب 

SF كيمياء طيفية 

BT1 مطيافية 
NT1 مطيافية اصدار األشعة السينية 

NT1 مطيافية التَفَْلور 

RT تألّق كاتودي 
RT تحليل كيميائي كمي 

RT تحليل كيميائي كيفي 

RT مقاييس الطيف بتحويل فورييه 

 مطيافية اإلصدار الضوئي

2015-06-03 

USE مطيافية إالكترونات فوتونية 

 مطيافية اإللكترون للتحليل الكيميائي

USE  مطيافية إلكترونات أشعة- x 

 مطيافية األيونات

UF مطيافية الهدف الرقيق 

UF مطيافية الهدف الغازي 
BT1 مطيافية 

NT1 مطيافية تجاوب أيوني سيكلوتروني 

RT حزم أيونية 

RT مطيافية التبعثر الراجع لرزرفورد 

 مطيافية االمتصاص

UF ونقياس الل 

UF مطيافية االمتصاص الذري 
SF كيمياء طيفية 

BT1 مطيافية 

RT امتصاص 
RT تحليل كيميائي بنيوي 

RT طرق التجاوب المزدوج 



 مطيافية االمتصاص الذري 724 مظاهر قانونية

 

 

RT طيوف االمتصاص 

RT طيوف تحت حمراء 
RT طيوف فوق بنفسجية 

RT طيوف فوق بنفسجية متطرفة 

RT مطيافية ليزرية 
RT مقاييس طيف صوتية ضوئية 

 مطيافية االمتصاص الذري

USE مطيافية االمتصاص 

 مطيافية التبعثر الراجع لرزرفورد

2002-11-25 
UF تبعثر رزرفورد الراجع 

UF نظرية التبعثر الراجع لرزرفورد 

BT1 مطيافية 
RT تبعثر راجع 

RT تبعثر رزرفورد 

RT مطيافية األيونات 

 مطيافية التطابق

*BT1 طرق التطابق 

RT كشف اإلشعاع 
RT مقاييس طيف 

 مطيافية التَفَْلور

UF قياس الفلورة 

UF مطيافية الفلورة الجزيئية 
UF مطيافية الفلورة الذرية 

*BT1 مطيافية اإلصدار 

RT  تحليل الفلورة بأشعة- x 
RT تحليل كيميائي كمي 

RT تَفَْلور 

RT مطيافية ليزرية 
RT مقاييس الفلورة 

 مطيافية الفلورة الجزيئية

2000-04-12 

USE مطيافية التَفَْلور 

 مطيافية الفلورة الذرية

2000-04-12 

USE مطيافية التَفَْلور 

 مطيافية الكتلة للتأين التجاوبي

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1985-04-24 

SF  مطيافةrims 

*BT1 مطيافية كتلية 
RT  مطيافية كتلةicp 

 مطيافية اللهب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 

USE افية اإلصدارمطي 

 مطيافية الهدف الرقيق

USE مطيافية األيونات 

 مطيافية الهدف الغازي

USE مطيافية األيونات 

 مطيافية انتقالية للسويات العميقة

INIS: 1999-06-23; ETDE: 1983-04-28 

USE مطيافية انتقالية للسويات العميقة 

 مطيافية انتقالية للسويات العميقة

INIS: 1999-06-23; ETDE: 1983-04-28 

UF مطيافية انتقالية للسويات العميقة 

BT1 مطيافية 
RT عابرات 

RT مصائد 

RT وسعيّة 

 مطيافية انتقالية محرضة ضوئيا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 

USE مطيافية 

 مطيافية انتقالية محرضة ضوئيا  

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 
USE مطيافية 

 مطيافية باريونية

INIS: 1979-01-18; ETDE: 1979-02-23 
BT1 مطيافية 

 مطيافية بيتا

UF قياس طيف بيتا 
BT1 مطيافية 

RT كشف بيتا 

 مطيافية تجاوب أيوني سيكلوتروني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-22 
*BT1 مطيافية األيونات 

RT تجاوب سيكلوتروني 

 مطيافية تعديل األيونات

BT1 افيةمطي 

 مطيافية داخل الحزمة

INIS: 1977-06-13; ETDE: 1977-10-20 

BT1 مطيافية 

 مطيافية رامان

INIS: 1986-04-04; ETDE: 1983-03-07 

UF  ستوكس رامان المترابطة -مطيافية أنتي 

UF  مطيافية رامانcars 
*BT1 مطيافية ليزرية 

RT أطياف رامان 

RT تحليل كيميائي كمي 
RT مفعول رامان 

 carsمطيافية رامان 

INIS: 1986-04-04; ETDE: 2002-06-13 
USE مطيافية رامان 

 مطيافية صوتية ضوئية

INIS: 1986-04-03; ETDE: 1978-07-06 

BT1 مطيافية 
RT تأثير صوتي ضوئي 

RT مقاييس طيف صوتية ضوئية 

 مطيافية ضوئية

RT قياس الضوء 
RT قياس ضوء اللهب 

RT مطيافية 

RT مقاييس طيف ضوئية 

 مطيافية غاما

UF مقياسية طيف غاما 

BT1 مطيافية 
RT زمن تبريد الوقود 

RT كشف أشعة غاما 

RT مسوح القياس اإلشعاعي 

 مطيافية فقد الطاقة

INIS: 1999-07-02; ETDE: 1983-03-23 

*BT1 مطيافية إلكترونية 

 ICPمطيافية كتلة 

INIS: 1993-10-01; ETDE: 1993-11-08 

*BT1 مطيافية كتلية 

RT تحليل كيميائي 

RT طيوف كتلية 
RT مطيافية الكتلة للتأين التجاوبي 

RT مقاييس طيف كتلية 

 مطيافية كتلية

UF قياس الطيف الكتلي 

UF مطيافية كتلية لأليونات الثانوية 

BT1 مطيافية 
NT1 مطيافية الكتلة للتأين التجاوبي 

NT1  مطيافية كتلةicp 

RT ثنائيات كتلية 
RT عدد كتلي 

RT مقاييس طيف كتلية 

 مطيافية كتلية لأليونات الثانوية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-03-03 
USE تحليل بالسابر المكروي األيوني 

USE مطيافية كتلية 

 مطيافية ليزرية

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1978-12-20 
BT1 مطيافية 

NT1 مطيافية رامان 

RT أطياف رامان 
RT مطيافية االمتصاص 

RT مطيافية التَفَْلور 

 مطيافية موسباور

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-03-28 
USE مقاييس طيف موسباور 

 مطيافية ميزونية

BT1 مطيافية 

RT ميزونات 

 مطيافية نترونية

UF مطيافية نترونية 

BT1 مطيافية 

RT كشف النترونات 

 مطيافية نترونية

INIS: 1975-10-23; ETDE: 2002-04-16 

USE مطيافية نترونية 

 اقتصادية -مظاهر اجتماعية 

INIS: 1985-11-18; ETDE: 1983-02-09 

USE  اقتصادية -عوامل اجتماعية 

 مظاهر تاريخية

INIS: 1983-06-02; ETDE: 1983-07-07 
RT أشياء ثقافية 

RT برامج البحوث 

RT علم اآلثار 
RT علم االجتماع 

 مظاهر سياسية

INIS: 1998-01-28; ETDE: 1979-05-09 
BT1 عوامل مؤسساتية 

RT رأي عام 

RT سياسات حكومية 
RT سياسة عامة 

RT  اقتصادية -عوامل اجتماعية 

RT مظاهر قانونية 
RT موظفون عامون 

RT نواحٍ أخالقية 

 مظاهر عالمية

UF خطر عالمي 
SF العالم 

RT ث  تلوُّ

RT ث  تلوُّ
RT َسْقط 

RT طرح النفايات 

RT عولمة 
RT غالف الجو األرضي 

 مظاهر قانونية

1999-07-20 
UF إجبار 

UF قانون التأمين 

SF إتالف الوثيقة 

SF حوافز قانونية 

NT1 مجلة مقاَومة التروستات 

RT إجراءات إدارية 
RT أدلة تنظيمية 

RT إذعان 

RT إصالحات 
RT إعادة بيع 

RT إلغاءات 

RT أوامر تنفيذية 
RT لطاقة الذّريةاتفاقيات الوكالة الدولية ل 

RT استئجار 

RT براءات اإلختراع 
RT تأجير األرض 

RT تأخر زمني 

RT تأمين 
RT تحكم بالطاقة الذرية 

RT تراخيص 

RT ترخيص 
RT تشريع 

RT تعزيز 

RT تعويض العمال 
RT تفتيش 

RT تنظيمات 

RT توصيات 
RT حق ملكية الدولة 

RT حقوق العبور 

RT حقوق الملكية 
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RT حقوق المياه 

RT حقوق شمسية 
RT حقوق منجمية 

RT حماية المستهلك 

RT حوافز مالية 
RT سياسة عامة 

RT ضمانات 

RT ضمانات 
RT  أندرسون -قرار برايس 

RT قوانين 

RT مؤسسات مشتركة 
RT متدخلون 

RT مسؤوليات 

RT مظاهر سياسية 
RT معايير األمان 

RT ملكية 

RT ملكية األرض 
RT نزاعات ذات أهمية 

RT وقاية من اإلشعاع 

 مظالت

2000-04-12 
RT تحريك هوائي 

RT عودة 

 ُمّظهرات

1996-09-06 

UF أميدول 

SF كيمياويات 
NT1 )بيروغالول )حمض البيروغاليك 

NT1 ريزورسينول 

NT1 كاتيكول ناري 
RT تصوير فوتوغرافي 

 معائيات الجوف

INIS: 1975-09-12; ETDE: 2002-06-13 

USE معائيات الجوف 

 ت الجوفمعائيا

ETDE: 1977-01-28 

UF معائيات الجوف 

*BT1 الفقاريات 
NT1 السعات 

NT2 َمْرجان 

NT2 هيدرة 

 معاجم

INIS: 1994-09-29; ETDE: 1976-11-01 

UF مسارد 
BT1 أنواع الوثائق 

RT ترجمات آلية 

 معادالت

1996-07-08 

UF  موهر -معادلة ماسي 

NT1  ليباتوف -عالقة غريبوف 

NT1 قواعد الجمع 
NT1 معادالت الحالة 

NT1 معادالت الحقل 

NT2  ماكسويل -معادالت أينشتاين 
NT2 معادالت الحقل ألينشتاين 

NT2 معادلة ديراك 

NT3 سبينورات ديراك 
NT2  غوردون -معادلة ساين 

NT2  غوردون -معادلة كالين 

NT1 معادالت بلوخ 
NT1 معادالت تفاضلية 

NT2 معادالت تفاضلية جزئية 

NT3 معادالت األمواج 
NT4 معادلة ديراك 

NT5 سبينورات ديراك 

NT4 معادلة شرودنغر 
NT4  غوردون -معادلة كالين 

NT4 معادلة ماجورانا 

NT3 معادالت االستمرار 
NT3 معادالت االنتثار 

NT4 معادلة انتثار النترونات 

NT3 معادالت الحركة 
NT3 معادالت بروكا 

NT3 معادالت الغرانج 
NT3 معادالت ماكسويل 

NT3 ستوكس -معادالت نافييه 

NT3  يعقوبي -معادالت هاملتون 
NT3 معادلة بواسون 

NT3 معادلة بولتزمان 

NT3 فالسوف -معادلة بولتزمان 
NT4 معادالت المائع البالزمي 

NT3  َشفرانوف -معادلة غراد 

NT3 معادلة فورييه الحرارية 
NT3  بالنك -معادلة فوكر 

NT3  دوفريس -معادلة كورتِويغ 

NT3 معادلة البالس 
NT2 معادالت شفيغز الداليّة 

NT2  معادلةbbgky 

NT2  كولموغوروف -معادلة تشابمان 
NT2  فاينبرغ -معادلة جوس 

NT2  هستنز -معادلة ديراك 

NT2 معادلة ريكاتي 
NT2  ليوفيل -معادلة ستورم 

NT2 معادلة ماتيو 

NT2 معادلة هيل 
NT1 معادالت تكاملية 

NT2 معادالت فولتيرا التكاملية 

NT2 شوغار -معادلة بالنكنبكلر 
NT2 معادلة شبه الكمون 

NT2 معادلة فِردهولم 

NT2  شفينغر -معادلة ليبمان 
NT1  تفاضلية -معادالت تكاملية 

NT2 معادلة بولتزمان 

NT1 معادالت تنبؤ 
NT1 معادالت حركية 

NT2 معادلة بولتزمان 

NT1 دالت حركية المفاعلمعا 
NT2 طريقة مصفوفة االستجابة 

NT1  هوغونيوت -معادالت رانكين 

NT1 معادالت فادييف 

NT1  معادلةabfst 

NT1 معادلة أرينوس 

NT1 معادلة إناور 
NT1 معادلة المماتنة 

NT1 ماير -معادلة بورن 

NT1 سالبيتر-معادلة بيث 
NT1 غولدستون-معادلة بيث 

NT1  إيفيك -معادلة بيركوس 

NT1 معادلة ريتشاردسون 
NT1 معادلة ريدبِْرغ 

NT1 معادلة ساها 

NT1 معادلة فايل 
NT1 معادلة قَرنية 

NT1 معادلة النجفان 
NT1 معادلة لندن 

NT1 معادلة منخفضة 

NT1 معادلة ويلكنز 

RT حلول رياضياتية 

RT  ّدوال 

RT رياضيات 
RT  بتروف -طريقة غاِلركين 

RT  السلسلةنشر 

 معادالت )تفاضلية(

2000-04-12 
USE معادالت تفاضلية 

 معادالت إلياشبرغ

INIS: 1977-07-05; ETDE: 1976-01-07 

USE  إلياشبِْرغ -نظرية جوركوف 

 ماكسويل -معادالت أينشتاين 

UF معادالت كهرخالئية 

*BT1 معادالت الحقل 
RT أمواج تثاقلية 

RT حقول تثاقلية 

RT يةحقول كهرمغنطيس 
RT نظرية النسبية العامة 

 معادالت األمواج

INIS: 1982-10-29; ETDE: 1976-09-14 

*BT1 معادالت تفاضلية جزئية 
NT1 معادلة ديراك 

NT2 سبينورات ديراك 

NT1 معادلة شرودنغر 

NT1  غوردون -معادلة كالين 

NT1 معادلة ماجورانا 
RT  شفينجر -نظرية راريتا 

 معادالت االستمرار

*BT1 معادالت تفاضلية جزئية 

RT جريان الموائع 
RT قوانين االنحفاظ 

RT كهرمغنطيسية 

RT نقل الحرارة 

 معادالت االنتثار

INIS: 2003-07-24; ETDE: 2003-09-02 

*BT1 معادالت تفاضلية جزئية 

NT1 معادلة انتثار النترونات 
RT البالسي 

 معادالت الحالة

BT1 معادالت 

RT ترموديناميك 

RT ة المماتنةمعادل 

 معادالت الحركة

*BT1 معادالت تفاضلية جزئية 
RT الميكانيك 

RT تحويالت قانونية 

RT دالة الغرانجي 
RT دالة هاملتونية 

RT دورة حدية 

RT علم حركة الجسيمات 
RT ستوكس -معادالت نافييه 

RT  يعقوبي -معادالت هاملتون 

RT مهتزات توافقية 
RT هزازات ال توافقية 

 معادالت الحقل

BT1 معادالت 

NT1  ماكسويل -معادالت أينشتاين 
NT1 معادالت الحقل ألينشتاين 

NT1 معادلة ديراك 
NT2 سبينورات ديراك 

NT1  غوردون -معادلة ساين 

NT1  غوردون -معادلة كالين 
RT إنستانتونات 

RT محاليل 

RT معادالت ماكسويل 
RT ميرونات 

RT نظريات الحقل 

 معادالت الحقل ألينشتاين

*BT1 معادالت الحقل 
RT ثابت كوسمولوجي 

RT  ّحقل ِكر 

RT حقول تثاقلية 

RT نظرية النسبية العامة 

 معادالت المائع البالزمي

INIS: 1988-11-16; ETDE: 1988-12-05 

UF )معادالت الموائع )بالزما 
*BT1 فالسوف -معادلة بولتزمان 

RT انسياق البالزما 

RT طريقة العزوم 
RT محاكاة بالزمية 

RT هدروديناميك مغنطيسي 

 معادالت الموائع )بالزما(

INIS: 1988-11-16; ETDE: 2002-06-13 

USE معادالت المائع البالزمي 

 معادالت بروكا

*BT1 معادالت تفاضلية جزئية 
RT ميكانيك كمومي 

 معادالت بلوخ

BT1 معادالت 

RT تجاوب مغنطيسي 

 معادالت تفاضلية

UF )معادالت )تفاضلية 

UF معادالت قانونية 
BT1 معادالت 

NT1 معادالت تفاضلية جزئية 

NT2 معادالت األمواج 
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NT3 معادلة ديراك 

NT4 سبينورات ديراك 
NT3 معادلة شرودنغر 

NT3  غوردون -معادلة كالين 

NT3 معادلة ماجورانا 
NT2 معادالت االستمرار 

NT2 معادالت االنتثار 

NT3 معادلة انتثار النترونات 
NT2 معادالت الحركة 

NT2 معادالت بروكا 

NT2 معادالت الغرانج 
NT2 معادالت ماكسويل 

NT2 ستوكس -معادالت نافييه 

NT2  يعقوبي -معادالت هاملتون 
NT2 معادلة بواسون 

NT2 معادلة بولتزمان 

NT2 فالسوف -معادلة بولتزمان 
NT3 لمائع البالزميمعادالت ا 

NT2  َشفرانوف -معادلة غراد 

NT2 معادلة فورييه الحرارية 
NT2  بالنك -معادلة فوكر 

NT2  دوفريس -معادلة كورتِويغ 

NT2 معادلة البالس 
NT1 معادالت شفيغز الداليّة 

NT1  معادلةbbgky 

NT1  كولموغوروف -معادلة تشابمان 
NT1  فاينبرغ -معادلة جوس 

NT1  هستنز -معادلة ديراك 

NT1 معادلة ريكاتي 
NT1  ليوفيل -معادلة ستورم 

NT1 معادلة ماتيو 

NT1 معادلة هيل 
RT دالة ريمان 

RT دالة غرين 

RT دالة فلوكيه 

RT دوال أيري 

RT دورة حدية 

RT رياضيات 
RT شروط حدية 

RT طريقة العناصر المحدودة 

RT طريقة الفروق المحدودة 
RT  كوتا -طريقة َرْنج 

RT طريقة ليابونوف 

RT ظهور حل مفاجئ 
RT عالقات تكرار 

RT محلول تحليلي 

RT مسألة ديريخلت 
RT مسائل القيم الحدية 

RT معادالت تكاملية 
RT نشر في مجموعات 

RT نظرية التحكم 

 معادالت تفاضلية جزئية

INIS: 1982-12-07; ETDE: 1980-11-25 
*BT1 معادالت تفاضلية 

NT1 معادالت األمواج 

NT2 معادلة ديراك 
NT3 سبينورات ديراك 

NT2 معادلة شرودنغر 

NT2  غوردون -معادلة كالين 
NT2 معادلة ماجورانا 

NT1 معادالت االستمرار 

NT1 معادالت االنتثار 
NT2 معادلة انتثار النترونات 

NT1 معادالت الحركة 

NT1 معادالت بروكا 
NT1 معادالت الغرانج 

NT1 معادالت ماكسويل 

NT1 ستوكس -معادالت نافييه 

NT1  يعقوبي -معادالت هاملتون 

NT1 معادلة بواسون 

NT1 معادلة بولتزمان 
NT1 فالسوف -معادلة بولتزمان 

NT2 معادالت المائع البالزمي 

NT1  َشفرانوف -معادلة غراد 
NT1 معادلة فورييه الحرارية 

NT1  بالنك -معادلة فوكر 

NT1 دوفريس -رتِويغ معادلة كو 
NT1 معادلة البالس 

RT مسألة ديريخلت 

RT مسألة كوشي 

 معادالت تكاملية

BT1 معادالت 

NT1 معادالت فولتيرا التكاملية 

NT1 شوغار -معادلة بالنكنبكلر 
NT1 معادلة شبه الكمون 

NT1 معادلة فِردهولم 

NT1  شفينغر -معادلة ليبمان 
RT تكامالت 

RT رياضيات 

RT قلوب النوى 
RT معادالت تفاضلية 

RT نوى نقطية 

 تفاضلية -معادالت تكاملية 

1995-09-06 
BT1 معادالت 

NT1 معادلة بولتزمان 

 معادالت تنبؤ

BT1 معادالت 

 معادالت حركية

1996-07-18 

BT1 معادالت 
NT1 معادلة بولتزمان 

RT بالزما 

RT تصادمات 
RT غازات 

RT ميكانيك إحصائي 

 معادالت حركية )مفاعل(

USE معادالت حركية المفاعل 

 معادالت حركية المفاعل

UF )معادالت حركية )مفاعل 

BT1 معادالت 
NT1 طريقة مصفوفة االستجابة 

RT حركيات المفاعل 

RT  كولموغوروف -معادلة تشابمان 

 معادالت حقل الغرانج

USE نظرية حقل الغرانجي 

 هوغونيوت -معادالت رانكين 

1999-07-07 

BT1 معادالت 
RT أمواج الصدم 

 معادالت شفيغز الداليّة

*BT1 معادالت تفاضلية 
RT نظرية الحقول الكمومية 

 معادالت فادييف

BT1 معادالت 

RT تبعثر متعدد 
RT مسألة األجسام الثالثة 

RT  شفينغر -معادلة ليبمان 

 ماكسويل -معادالت فالسوف 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1995-09-22 
USE فالسوف -معادلة بولتزمان 

 معادالت فولتيرا التكاملية

UF معدالت فولتيرا 
*BT1 معادالت تكاملية 

 معادالت قانونية

USE معادالت تفاضلية 

 معادالت كهرخالئية

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1983-07-20 
USE  ماكسويل -معادالت أينشتاين 

 معادالت الغرانج

*BT1 معادالت تفاضلية جزئية 
RT الميكانيك 

RT دالة الغرانجي 

 معادالت ماكسويل

*BT1 معادالت تفاضلية جزئية 
RT إلكتروديناميك 

RT حقول كهرمغنطيسية 

RT مبرهنة بوينتنغ 
RT معادالت الحقل 

RT إنفلد-نظرية بورن 

 ستوكس -معادالت نافييه

1982-12-08 
*BT1 معادالت تفاضلية جزئية 

RT جريان الضغوط 

RT جريان لزج 
RT ادالت الحركةمع 

RT ميكانيك الموائع 

 يعقوبي -معادالت هاملتون 

*BT1 معادالت تفاضلية جزئية 
RT الميكانيك 

RT دالة هاملتونية 

RT معادالت الحركة 

 ABFSTمعادلة 

BT1 معادالت 

RT  أقطابregge 
RT سعات التبعثر 

RT نموذج محيطي متعدد 

 BBGKYمعادلة 

UF  إيفون-كيركوود-غرين-بوغولوبوف-بورن 
UF  تراتبيةbbgky 

UF  نظريةbbgky 

UF نظرية بوغولوبوف 
*BT1 معادالت تفاضلية 

RT ميكانيك إحصائي 

 معادلة أرينوس

BT1 معادالت 
RT آليات تفاعل كيميائي 

RT تجزئة 

RT حركيات التفاعل 
RT طاقة التنشيط 

 معادلة إناور

1999-07-07 
UF ايممعادلة نورده 

BT1 معادالت 

RT تفاعلية 
RT حركيات المفاعل 

 معادلة المماتنة

1999-07-07 

BT1 معادالت 
RT ترموديناميك 

RT غازات 

RT قوى فان درفالس 
RT معادالت الحالة 

 معادلة النقل لبولتزمان

USE معادلة بولتزمان 

 معادلة انتثار النترونات

*BT1 معادالت االنتثار 

RT اصطناع التدفق 

RT طرائق التجانس 
RT قوانين فيك 

RT نظرية النقل النتروني 

 شوغار -معادلة بالنكنبكلر

*BT1 معادالت تكاملية 
RT إنتاج الجسيمات 

RT تبعثر 

RT سالبيتر-معادلة بيث 
RT  شفينغر -معادلة ليبمان 

 معادلة بواسون

*BT1 معادالت تفاضلية جزئية 
RT معادلة البالس 

 ماير -معادلة بورن

BT1 دالتمعا 

 إيفون-غرين-معادلة بورن

ETDE: 2002-06-13 
USE معادلة بولتزمان 



 معادلة بولتزمان 727 معادن

 

 

 معادلة بولتزمان

1996-07-18 
UF تكامل تصادم بولتزمان 

UF معادلة النقل لبولتزمان 

UF إيفون-غرين-معادلة بورن 
UF  بولتزمان -معادلة ماكسويل 

*BT1 معادالت تفاضلية جزئية 

*BT1  تفاضلية -معادالت تكاملية 
*BT1 معادالت حركية 

RT  تقريب-p1 

RT  تقريب-p2 
RT  تقريب-p3 

RT تكامالت التصادم 

RT طريقة احتمال التصادم 
RT غازات 

RT ميكانيك إحصائي 

RT نظرية النقل 

 فالسوف -معادلة بولتزمان

1995-09-06 

UF عدم استقرار فالسوف 

UF  ماكسويل -معادالت فالسوف 
UF معادلة بولتزمان الخالية من التصادمات 

UF معادلة فالسوف 
UF معادلة ليوفيل 

SF  بولتزمان -منظومة ماكسويل 

*BT1 معادالت تفاضلية جزئية 
NT1 معادالت المائع البالزمي 

RT بالزما 

RT مسائل شبه خطية 
RT نظرية النقل 

 معادلة بولتزمان الخالية من التصادمات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1995-09-22 

USE فالسوف -معادلة بولتزمان 

 سالبيتر-معادلة بيث

BT1 معادالت 

RT شوغار -معادلة بالنكنبكلر 

RT نظرية الحقول الكمومية 

 غولدستون-معادلة بيث

UF غولدستون-تقريب بيث 

BT1 معادالت 
RT مسألة األجسام العديدة 

 إيفيك -معادلة بيركوس 

BT1 معادالت 

RT جسام العديدةمسألة األ 

 معادلة بيّسل التفاضلية

USE  بالنك -معادلة فوكر 

 كولموغوروف -معادلة تشابمان 

SF معادلة كولموغوروف 
*BT1 معادالت تفاضلية 

RT عمليات عشوائية 

RT عملية ماركوف 
RT معادالت حركية المفاعل 

 فاينبرغ -معادلة جوس 

*BT1 معادالت تفاضلية 

RT إلكترديناميك كمومي 
RT سبين 

RT معادلة ديراك 

 معادلة ديراك

*BT1 معادالت األمواج 
*BT1 معادالت الحقل 

NT1 سبينورات ديراك 

RT إلكترديناميك كمومي 

RT إلكترونات 

RT  وثويزن -تحويل فولدي 

RT مؤثرات ديراك 
RT  فاينبرغ -معادلة جوس 

RT معادلة شرودنغر 

RT معادلة ماجورانا 
RT نظرية النسبية الخاصة 

 هستنز -دلة ديراك معا

*BT1 معادالت تفاضلية 

 معادلة ريتشاردسون

UF  دوشمان -معادلة ريتشاردسون 
BT1 معادالت 

RT كهرحراريات 

 دوشمان -معادلة ريتشاردسون 

USE معادلة ريتشاردسون 

 معادلة ريدبِّْرغ

BT1 معادالت 

 معادلة ريكاتي

*BT1 معادالت تفاضلية 

 معادلة ساها

UF  النغمور -معادلة ساها 

BT1 معادالت 

RT انفراغات كهربائية 
RT ترموديناميك 

 النغمور -معادلة ساها 

USE معادلة ساها 

 غوردون -معادلة ساين 

INIS: 1977-06-14; ETDE: 1976-12-16 

*BT1 معادالت الحقل 

RT نظرية الحقول الكمومية 

 ليوفيل -معادلة ستورم 

*BT1 معادالت تفاضلية 

RT الت ذاتيةدا 

RT دالة غرين 

ل -معادلة سيلينغوت   غورتزِّ

2000-04-12 

USE نظرية تبطئة النترونات 

 معادلة شبه الكمون

*BT1 معادالت تكاملية 

RT سعات التبعثر 

RT  شفينغر -معادلة ليبمان 
RT نظرية الحقول الكمومية 

 معادلة شرودنغر

*BT1 معادالت األمواج 

RT دالة جوست 
RT دوال موجية 

RT معادلة ديراك 

RT ميكانيك كمومي 

 َشفرانوف -معادلة غراد 

INIS: 1983-10-14; ETDE: 1983-11-09 

*BT1 معادالت تفاضلية جزئية 

RT بالزما 
RT معيار ميرسييه 

RT نظرية النقل 

 معادلة فاولِّر

USE  نوردهايم -نظرية فاوِلر 

 معادلة فايل

BT1 معادالت 

RT سبين 

دهولم  معادلة فرِّ

*BT1 معادالت تكاملية 

 معادلة فالسوف

USE فالسوف -معادلة بولتزمان 

 معادلة فورييه الحرارية

*BT1 معادالت تفاضلية جزئية 

RT نقل الحرارة 

 بالنك -معادلة فوكر 

UF معادلة بيّسل التفاضلية 
UF  بالنك -معامالت فوكر 

SF معادلة كولموغوروف 

*BT1 معادالت تفاضلية جزئية 
RT غازات متأينة 

RT نظرية النقل 

 معادلة قَرنية

BT1 معادالت 

RT قيم ذاتية 

RT مصفوفات 

 غوردون -معادلة كالين 

*BT1 معادالت األمواج 
*BT1 معادالت الحقل 

RT ميكانيك كمومي 

 دوفريس -معادلة كورتِّويغ 

*BT1 معادالت تفاضلية جزئية 

 معادلة كولموغوروف

2000-03-28 

SEE  كولموغوروف -معادلة تشابمان 
SEE  بالنك -معادلة فوكر 

 معادلة البالس

*BT1 معادالت تفاضلية جزئية 

RT توافقيات كروية 
RT معادلة بواسون 

 معادلة النجفان

BT1 معادالت 

RT حقول مغنطيسية 

 معادلة لندن

BT1 معادالت 

RT موصلية فائقة 

 شفينغر -معادلة ليبمان 

*BT1 معادالت تكاملية 

RT طريقة شفينغر التغييرية 

RT معادالت فادييف 
RT شوغار -معادلة بالنكنبكلر 

RT معادلة شبه الكمون 

RT ميكانيك كمومي 

 معادلة ليوفيل

ETDE: 2002-03-28 

USE فالسوف -معادلة بولتزمان 

 معادلة ماتيو

*BT1 معادالت تفاضلية 

 معادلة ماجورانا

2016-05-10 

SF نظرية ماجورانا 
*BT1 معادالت األمواج 

RT سبينورات ماجورانا 

RT فيرميونات ماجورانا 
RT معادلة ديراك 

 موهر -معادلة ماسي 

1996-06-28 

USE معادالت 

 بولتزمان -معادلة ماكسويل 

ETDE: 2002-03-28 

USE معادلة بولتزمان 

 معادلة منخفضة

BT1 معادالت 

 معادلة نوردهايم

USE معادلة إناور 

 معادلة هيل

*BT1 معادالت تفاضلية 

 معادلة ويلكنز

1996-07-15 

BT1 معادالت 
RT تباطؤ 

 معادن

BT1 عناصر 

NT1 أتربة نادرة 
NT2 إربيوم 

NT2 أوروبيوم 

NT2 إيتربيوم 
NT2 براسيوديميوم 

NT2 بروميتيوم 

NT2 تربيوم 
NT2 توليوم 

NT2 ديسبروسيوم 

NT2 ساماريوم 



 معادن البالتين 728 معادن السيليكيت

 

 

NT2 سيريوم 

NT3  ألفا -سيريوم 
NT3  بتا -سيريوم 

NT3  غاما -سيريوم 

NT2 غادولينيوم 
NT2 النتانوم 

NT2 لوتيسيوم 

NT2 نيوديميوم 
NT2 هولميوم 

NT1 أكتينيدات 

NT2 أكتينيوم 
NT2 أمريسيوم 

NT2 أينشتاينيوم 

NT2 بركيليوم 
NT2 بروتكتينيوم 

NT2 بلوتونيوم 

NT3  إبسيلون -بلوتونيوم 
NT3  ألفا -بلوتونيوم 

NT3  بتا -بلوتونيوم 

NT3  دلتا -بلوتونيوم 
NT3  غاما -بلوتونيوم 

NT2 توريوم 

NT3  ألفا -توريوم 
NT3  بتا -توريوم 

NT2 فرميوم 

NT2 كاليفورنيوم 
NT2 كوريوم 

NT2 لورنسيوم 

NT2 مندليفيوم 
NT2 نبتونيوم 

NT3  غاما -نبتونيوم 

NT3  ألفا-نبتونيوم 
NT2 نوبليوم 

NT2 يورانيوم 

NT3 ألفا -وم يوراني 

NT3  بتا -يورانيوم 

NT3  غاما -يورانيوم 

NT3 يورانيوم طبيعي 
NT3 يورانيوم مخّصب 

NT4 يورانيوم عالي اإلغناء 

NT4 يورانيوم قليل االغناء 
NT4 يورانيوم متوسط التخصيب 

NT3 يورانيوم منضب 

NT1 ألمنيوم 
NT1 أنتيموان 

NT1 إنديوم 

NT1 بزموت 
NT1 بولونيوم 

NT1 تاليوم 
NT1 جرمانيوم 

NT2 جرمانيوم 

NT1 خردة معدنية 

NT1 رصاص 

NT1 زئبق 

NT1 زنك 
NT1 عناصر انتقالية 

NT2 إيتريوم 

NT2 تكنيسيوم 
NT2 تنتاليوم 

NT2 تنغستين 

NT3  ألفا -تنغستين 
NT2 تيتانيوم 

NT3  ألفا -تيتانيوم 

NT3  بتا -تيتانيوم 
NT2 حديد 

NT3  ألفا -حديد 

NT3  دلتا -حديد 
NT3  غاما -حديد 

NT2 ذهب 

NT2 رينيوم 
NT2 زركونيوم 

NT3  ألفا -زركونيوم 

NT3  أوميغا -زركونيوم 
NT3  بتا -زركونيوم 

NT2 سكانديوم 

NT2 فاناديوم 
NT2 فضة 

NT2 كروم 

NT2 كوبالت 

NT2 معادن البالتين 

NT3 أوسميوم 
NT3 إيريديوم 

NT3 بالتين 

NT3 بالّديوم 
NT3 روتينيوم 

NT3 روديوم 

NT2 منغنيز 
NT3  ألفا -منغنيز 

NT2 موليبدنوم 

NT2 نحاس 
NT2 نيكل 

NT2 نيوبيوم 

NT3  ألفا-نيوبيوم 
NT3  بتا-نيوبيوم 

NT2 هافنيوم 

NT3  ألفا -هافنيوم 
NT3  بتا -هافنيوم 

NT1 غاليوم 

NT1 قصدير 
NT1 كدميوم 

NT1 معادن ثقيلة 

NT1 معادن حرارية 
NT2 أوسميوم 

NT2 إيريديوم 

NT2 تكنيسيوم 
NT2 تنتاليوم 

NT2 تنغستين 

NT3  ألفا -تنغستين 
NT2 روتينيوم 

NT2 روديوم 

NT2 رينيوم 
NT2 موليبدنوم 

NT2 نيوبيوم 

NT3  ألفا-نيوبيوم 

NT3  بتا-نيوبيوم 

NT2 هافنيوم 

NT3  ألفا -هافنيوم 
NT3  بتا -هافنيوم 

NT1 معادن سائلة 

NT1 معادن قلوية 
NT2 بوتاسيوم 

NT2 روبيديوم 

NT2 سيزيوم 
NT2 صوديوم 

NT2 فرانسيوم 

NT2 ليتيوم 
NT1 معادن قلوية ترابية 

NT2 باريوم 
NT2 بريليوم 

NT2 راديوم 

NT2 سترونسيوم 

NT2 كالسيوم 

NT2 مغنيزيوم 

RT أنصاف المعادن 
RT بروتينات معدنية 

RT  كانر -تجاوب أزبل 

RT ثيونين معدني 
RT دوال العمل 

RT سبائك 

RT صناعة معدنية 
RT ة غروينايزنصيغ 

RT كربونيالت 

 معادن البالتين

*BT1 عناصر انتقالية 
NT1 أوسميوم 

NT1 إيريديوم 

NT1 بالتين 

NT1 بالّديوم 

NT1 روتينيوم 

NT1 روديوم 

 معادن الرصاص

2000-04-12 

USE فلزات 

 معادن السيليكيت

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1982-05-12 

UF إلبيديت 

UF إويدياليت 

UF بولتووديت 
UF بيروكسينات 

UF توروغّميت 

UF ستينستروبين 
UF سريت 

UF سيرتوليت 

UF كاتابلييت 
UF كبروسكلودوفسكيت 

UF هوتونيت 

UF يوترياليت 
UF يورانوتيل 

BT1 فلزات 

NT1 أالنيت 
NT1 إلفاييت 

NT1 ألفيت 

NT1 )أمفيبول )معدن 
NT2 هورنبلند 

NT1 إنستاتيت 

NT1 أوليفين 
NT1 إيبيدوتات 

NT1 إيكانيت 

NT1 بتاليت 
NT1 بريل 

NT1 بوليوسيت 

NT1 بيروفيلليت 
NT1 تورمالين 

NT1 توريت 

NT2 جينينجيت 
NT1 تيتانيت 

NT1 ديوبسيد 

NT1 رانكويليت 
NT1 زركون 

NT1 زيوليتات 

NT2 فوجاسيت 

NT2 )كلينو بتيلوليت )سليكات ألومينية مائية 

NT2 لومونتيت 

NT2 موردنيت 
NT2 هوالنديت 

NT2 وايراكيت 

NT1 سربنتين 
NT1 سكودوسكيت 

NT1 سليكات الرصاص 

NT1 سوديئيت 
NT1 طلق 

NT1 غارنتات 

NT1 غضار 
NT2 أتابولجيت 

NT2 إلّيت 
NT2 بنتونيت 

NT2 تربة القّصار 

NT2 تعاظم الغضار 

NT2 سبيوليت 

NT2 سمكتيت 

NT2 غضار اوبالي 
NT2 كاؤلين 

NT2 )كلينو بتيلوليت )سليكات ألومينية مائية 

NT2 مونتموريلّونيت 
NT1 فريياليت 

NT1 فلزات الكلوريت 

NT1 فلسبارات 
NT2 أنورتيت 

NT2 أورتوكالز 

NT1 كاؤلينيت 
NT1 كاينوسيت 

NT1 كريستوباليت 

NT1 كوفينيت 
NT1 الفنيت 

NT1 لوفوزيريت 

NT1 ماكنتوشيت 
NT1 ميتالنديت 

NT1 ميزودياليت 

NT1 ميكا 
NT2 بيوتيت 

NT2 فرميكوليت 

NT2 موسكوفيت 
NT1 هدروتوريت 

NT1 هدنبرجيت 

NT1 هلفيت 



 معادن الصوديوم 729 معادن كبريتاتية

 

 

NT1 يوراثوريت 

NT1 يورانوفان 
RT أكاسيد السيليسيوم 

RT بريدوتيتات 

RT سليكات اإليتريوم 
RT سليكات البريليوم 

RT سليكات البوتاسيوم 

RT سليكات البور 
RT سليكات التوريوم 

RT سليكات التيتانيوم 

RT سليكات الحديد 
RT سليكات الزركونيوم 

RT سليكات السيريوم 

RT سليكات الصوديوم 
RT سليكات الكالسيوم 

RT سليكات المغنيزيوم 

RT سليكات المنغنيز 
RT سليكات النيوبيوم 

RT سليكات اليورانيوم 

RT سيليكات األلمنيوم 
RT غابرو 

RT كوارتز 

RT كيمبرليت 
RT الفا 

 معادن الصوديوم

2000-04-12 

USE فلزات 

 معادن الفاناديوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-28 

USE فلزات 

 معادن الهاليدات

INIS: 1996-07-08; ETDE: 1982-05-12 

UF شروكينجريت 

BT1 فلزات 
NT1 فلوريت 

NT1 كرنليت 

NT1 هاليدات 
RT فلوريدات الكالسيوم 

RT كلوريدات البوتاسيوم 

RT كلوريدات المغنيزيوم 

 معادن اليورانيوم

1996-11-13 

UF أندرسونيت 

UF أوكسينيت 
UF أوموهوئيت 

UF إيريجينيت 

UF بارسونسيت 
UF بولتووديت 

UF بيلييت 

UF جوهانّيت 

UF دافيتيت 

UF دومونتيت 
UF ديمسماكريت 

UF روذرفورديت 

UF زبّئيت 
UF زونريت 

UF سترلكينايت 

UF ستينستروبين 
UF سيرتوليت 

UF شاربيت 

UF شروكينجريت 
UF غوّميت 

UF فرنسفيلليت 

UF فسفودانيليت 
UF كبروسكلودوفسكيت 

UF كربوران 

UF كوريت 
UF ليبيجيت 

UF ليرمونتوفيت 

UF ماسوبيت 
UF مولورانيت 

UF هاتشتّوليت 

UF يورانوبيليت 
UF يورانوتيل 

UF يورانوثوريانيت 

UF يورانوسيرسيت 

*BT1 معادن مشعة 

NT1 أسود اليوارنيوم 
NT1 أكاسيد معدنية 

NT1 إلسورثايت 

NT1 أوتونيت 
NT1 إيانتينيت 

NT1 إيكانيت 

NT1  شويبيت -بارا 
NT1 باّسيت 

NT1 برانريت 

NT1 بيكرليت 
NT1 بيليتيت 

NT1 تكوليت 

NT1 توربرنيت 
NT1 توريانيت 

NT1 تيويامونيت 

NT1 جالمائيت 
NT1 ديدريشيت 

NT1 ديونيدتيت 

NT1 رانكويليت 
NT1 روفيت 

NT1 سابوغاليت 

NT1 ساليئيت 
NT1 سكودوسكيت 

NT1 سنجيريت 

NT1 سوديئيت 
NT1 شويبيت 

NT1 غازتونيت 

NT1 غيلمينيت 
NT1 فرغانيت 

NT1 فورمارييريت 

NT1 فيزوفيانيت 
NT1 كرنوتيت 

NT1 كالركييت 

NT1 كهرليت 

NT1 كوفينيت 

NT1 كيرشهايمريت 

NT1 لودو شنيكيت 
NT1 ماكنتوشيت 

NT1 موكيتزوميت 

NT1 مونتروزيت 
NT1 ناترو أوتونيت 

NT1 ننجوئيت 

NT1 نوفاكسيت 
NT1 نيجيت 

NT1 هاليمونديت 

NT1 هاينريشيت 
NT1 يوراثوريت 

NT1 يورانوفان 
NT1 يورانيتات 

NT2 بتشبلند 

NT2 بروجريت 

RT أكاسيد اليورانيوم 

RT سليكات اليورانيوم 

RT فسفات اليورانيوم 
RT كبريتات اليورانيوم 

RT كربونات اليورانيوم 

 معادن انتقالية

USE عناصر انتقالية 

 معادن ثقيلة

2006-06-01 

*BT1 معادن 

RT تأثيرات بيئية 
RT ث  تلوُّ

RT ث  مكافحة التلوُّ

RT ية  مواد ُسّمِ

 معادن حرارية

INIS: 2000-03-27; ETDE: 1977-06-02 

*BT1 معادن 
NT1 أوسميوم 

NT1 إيريديوم 

NT1 تكنيسيوم 
NT1 تنتاليوم 

NT1 تنغستين 

NT2  ألفا -تنغستين 
NT1 روتينيوم 

NT1 روديوم 

NT1 رينيوم 

NT1 موليبدنوم 
NT1 نيوبيوم 

NT2  ألفا-نيوبيوم 

NT2  بتا-نيوبيوم 
NT1 هافنيوم 

NT2  ألفا -هافنيوم 

NT2  بتا -هافنيوم 
RT سبائك مقاومة للحرارة 

RT مواد حرارية 

 معادن زجاجية

INIS: 1984-01-18; ETDE: 1983-02-09 
USE زجاج معدني 

 معادن سائلة

UF د من معدن سائل  مبّرِ

*BT1 سوائل 
*BT1 معادن 

RT دات  مبّرِ

 معادن سلفيدية

INIS: 1984-04-25; ETDE: 1982-05-12 

UF زنجفر 

UF سفالريت 
BT1 فلزات 

NT1 بيروتيت 

NT2 ترويليت 
NT1 بيريت 

NT1 )غالينا )كبريتيد الرصاص 

NT1 كلكوبيريت 
NT1 مركزيت 

RT كبريتيدات الحديد 

RT كبريتيدات الرصاص 
RT كبريتيدات الزئبق 

RT كبريتيدات النحاس 

 معادن عنصرية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-05-12 
USE فلزات 

 معادن قاسية

ETDE: 2002-06-13 
USE كربيدات اإلسمنت 

 معادن قلوية

*BT1 معادن 

NT1 بوتاسيوم 
NT1 روبيديوم 

NT1 سيزيوم 

NT1 صوديوم 
NT1 فرانسيوم 

NT1 ومليتي 

 معادن قلوية ترابية

*BT1 معادن 
NT1 باريوم 

NT1 بريليوم 

NT1 راديوم 
NT1 سترونسيوم 

NT1 كالسيوم 

NT1 مغنيزيوم 

 معادن كبريتاتية

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1982-05-12 

UF جوهانّيت 
UF زبّئيت 

UF شروكينجريت 

BT1 فلزات 
NT1 ألونيت 

NT1 أنهيدريت 

NT1 باريت 
NT1 جص 

NT1 متعدد الهاليت 

RT كبريتات األلمنيوم 
RT كبريتات الباريوم 

RT كبريتات البوتاسيوم 

RT كبريتات الصوديوم 
RT كبريتات الكالسيوم 

RT كبريتات المغنيزيوم 

RT كبريتات النحاس 
RT كبريتات اليورانيوم 



 معادن مالئة 730 معالجة

 

 

 معادن مالئة

RT تلحيم 
RT سبائك ألم 

 معادن مشعة

1996-07-18 

UF فلورنسيت 
UF ليتكوردي 

BT1 فلزات 

*BT1 مواد مشعة 
NT1 بادلئيت 

NT1 باسكويت 

NT1 روتيل 
NT1 فرسميت 

NT1 فلزات التوريوم 

NT2 أالنيت 
NT2 إيكانيت 

NT2 )باستنسيت  )أكسيد الثوريوم 

NT2 برانريت 
NT2 تكوليت 

NT2 توريانيت 

NT2 توريت 
NT3 جينينجيت 

NT2 فريياليت 
NT2 لودو شنيكيت 

NT2 ليندوشيت 

NT2 ماكنتوشيت 
NT2 مونازيت 

NT2 ميتالنديت 

NT2 نيجيت 
NT2 هدروتوريت 

NT2 يوراثوريت 

NT1 كاينوسيت 
NT1 كورفوزيت 

NT1 معادن اليورانيوم 

NT2 أسود اليوارنيوم 
NT2 أكاسيد معدنية 

NT2 إلسورثايت 

NT2 أوتونيت 
NT2 إيانتينيت 

NT2 إيكانيت 

NT2  شويبيت -بارا 
NT2 باّسيت 

NT2 برانريت 

NT2 بيكرليت 
NT2 بيليتيت 

NT2 تكوليت 

NT2 توربرنيت 
NT2 توريانيت 

NT2 تيويامونيت 

NT2 جالمائيت 
NT2 ديدريشيت 

NT2 ديونيدتيت 

NT2 رانكويليت 
NT2 روفيت 

NT2 سابوغاليت 

NT2 ساليئيت 
NT2 سكودوسكيت 

NT2 سنجيريت 

NT2 سوديئيت 
NT2 شويبيت 

NT2 غازتونيت 

NT2 غيلمينيت 
NT2 فرغانيت 

NT2 مارييريتفور 

NT2 فيزوفيانيت 
NT2 كرنوتيت 

NT2 كالركييت 

NT2 كهرليت 

NT2 كوفينيت 

NT2 كيرشهايمريت 

NT2 لودو شنيكيت 
NT2 ماكنتوشيت 

NT2 موكيتزوميت 

NT2 مونتروزيت 
NT2 ناترو أوتونيت 

NT2 ننجوئيت 
NT2 نوفاكسيت 

NT2 نيجيت 

NT2 هاليمونديت 

NT2 هاينريشيت 
NT2 يوراثوريت 

NT2 يورانوفان 

NT2 يورانيتات 
NT3 بتشبلند 

NT3 بروجريت 

NT1 ميالنوفناديت 

 معارض دولية

INIS: 1994-09-09; ETDE: 1980-05-06 

USE عالقات دولية 

 معاطف غازية

INIS: 1975-08-22; ETDE: 1975-10-01 
UF )مالءات )غازية 

RT بالزما 

RT حصر بالزمي 

 معالِّجات البينات

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1984-05-10 

USE حواسيب رقمية 

 معالجات بدائية

NT1 إزالة التغليف 

NT2 تعرية كيميائية 

NT2 تقشير آلي 
NT1 عملية فصل إلزاحة نواتج االنصهار الطيارة 

RT إعادة المعالجة 

 معالجات حرارية

UF تسخين مسبق 
NT1 تطبيع 

NT1 تقسية باإلسقاء 

NT1 تلدين 
NT1 حملهة ذاتية 

NT1 معالجات ميكانيكية حرارية 

RT أجواء تحت السيطرة 
RT إطفاء 

RT إعادة التبلور 
RT إفساد الحمض النووي 

RT استرخاء إجهادي 

RT تسخين 
RT تقادم 

RT تقسية 

RT تكرير الحبيبات 
RT تمسُّخ بروتيني 

RT درجة حرارة حرجة 

RT صدمة حرارية 
RT معالجة 

RT معالجة الغذاء 

RT نزع الكربون 

 معالجات سطحية

NT1 تقسية سطحية 

NT2 كربنة 

NT1 تنظيف 
NT2 غسل نواتج التآكل 

NT1 دقدقة بالكريات 

RT تحضير العينة 
RT خواص سطحية 

RT كتيم ضد الماء 

 معالجات صفيفية

INIS: 1997-06-17; ETDE: 1979-08-08 
UF أنظمة مواكبة 

*BT1 حواسيب رقمية 
RT أسلوب بناء الحاسوب 

RT جدولة المهام 

RT  حواسيبcedr 
RT  حواسيبhypercube 

RT مرشحات رقمية 

RT معالجات مكروية 
RT معالجة البيانات 

 معالجات غزل غازي رطب بالجير وحجر الكلس

INIS: 1992-08-24; ETDE: 1977-04-12 

UF  عمليةsf nateko إلزالة الكبرته 
UF  عملية نزع ثنائي أكسيد الكبريت من الهواء

 بواسطة الجير

BT1 غسل 
*BT1 نزع الكبريت 

NT1 عملية بيشوف 

RT معالجة النفايات 

 معالجات مكروية

INIS: 1977-03-01; ETDE: 1976-08-04 

*BT1 دارات الكترونية مكروية 

RT حواسيب 
RT معالجات صفيفية 

 معالجات ميكانيكية حرارية

INIS: 1992-04-13; ETDE: 1982-11-08 

*BT1 تصنيع المواد 
BT1 معالجات حرارية 

 معالجة

2000-02-01 
NT1 تفويح 

NT1 تكرير 

NT2 تنقية كهربائية 

NT2 تنقية موضعية 

NT2  عملية غولفgulf-hds في الهدرجة الحفزية 

NT1 )معالجة )في الموقع 
NT2 )احتراق )في الموقع 

NT2 )تصفية األركزة في الموقع )تعدين 

NT2 )تغويز )في الموقع 
NT2 )تقطير )في الموقع 

NT2 )تمييع )في الموقع 

NT1 معالجة البيانات 
NT2 إدارة الذاكرة 

NT2 تحليل البيانات 

NT3 اظهار المعطيات للعيان 
NT2 تنسيق البيانات 

NT2 جدولة المهام 

NT2 جمع البيانات 
NT2 فك انضغاط األطياف 

NT2 معالجة البيانات الموزعة 

NT1 معالجة الركاز 
NT2 تخصيب الركاز 

NT2 عملية استخالص بالمعوجة 

NT3 )تقطير )في الموقع 
NT1 معالجة الصورة 

NT1 معالجة الغذاء 

NT2 بسترة 
NT3 إبادة باإلشعاع 

NT2 تعقيم باإلشعاع 

NT2 حفظ بالتشعيع 
NT1 معالجة النفايات 

NT2 استرداد المواد 

NT2 تحليل حراري باألكسدة الجزئية 
NT2 تعرية بالبخار 

NT2 خلط تسميدي 

NT2  عمليةorc  لجسيمات متحللة نارياً في درجات
 فهرنهايت 1400حرارة أقل من 

NT2 عملية أكسدة رطبة 

NT2  عملية التحلل الحراريpurox 
NT2 عملية تحلّل لمعالجة الخبث 

NT2 عملية تغويز نفايات الملح المصهور 

NT2  صودا -عملية تلبيد حبير 
NT2 عملية حمأة منشطة 

NT2 عملية سينغاس 

NT2 عملية يونيسولف 
NT2 معالجة النُفايات المشعّة 

NT3 عملية هارفست 

NT2  منظومة نحلّل حراريlandgard 
NT1 معالجة مشتركة 

RT ضبط العمليات 

 معالجة

USE معالجة 

 معالجة

INIS: 1982-10-29; ETDE: 1978-03-03 

NT1 عالج إشعاعي 
RT بلمرة 

RT تجفيف 

RT فلكنة 
RT معالجات حرارية 

 معالجة

UF معالجة 
BT1 طب 



 معالجة )األركزة( 731 معالجة النفايات

 

 

NT1 إسعاف أّولي 

NT1 عالج جيني 
NT1 عالج كيميائي 

NT1 معالجة إشعاعية 

NT2 المعالجة بحزمة إشعاعية خارجية 
NT2 تحميل الحق 

NT2 عالج من قرب 

NT3 إنصمام إشعاعي 
NT2  معالجة شعاعية موجهة بالتصوير الطبقي

 المحوري

NT2 معالجة مناعية شعاعية 
NT2 معالجة نترونية 

NT3 معالجة باألسر النتروني 

NT1 معالجة بعد تشعيعية 
NT1 معالجة مشتركة 

NT1 معالجة مناعية 

NT2 معالجة مناعية شعاعية 
NT1 نقل الدم 

RT استخدامات عالجية 

RT بليوميسين 
RT تأثيرات جانبيّة 

RT جراحة 

RT َحْقن 
RT خصاء 

RT شفاء بيولوجي 

RT عقاقير 
RT علم االستشفاء بالحمامات 

RT علم المناعة اإلشعاعي 

RT قوت 
RT مرضى 

 معالجة )األركزة(

USE معالجة الركاز 

 معالجة )بيانات(

USE معالجة البيانات 

 معالجة )بيانات(

USE معالجة البيانات 

 معالجة )صور(

INIS: 1997-06-05; ETDE: 2002-04-26 
USE معالجة الصورة 

 معالجة )غذاء(

INIS: 1997-06-05; ETDE: 2002-04-26 
USE معالجة الغذاء 

 معالجة )في الموقع(

2000-02-01 

BT1 معالجة 
NT1 )احتراق )في الموقع 

NT1 )تصفية األركزة في الموقع )تعدين 

NT1 )تغويز )في الموقع 

NT1 )تقطير )في الموقع 

NT1 )تمييع )في الموقع 

RT إجراءات مّحورة في الموقع 
RT انفجارات تحت أرضية 

RT سوائل التمليص 

RT صخر الشيل النفطي 
RT عملية استخالص بالمعوجة 

RT معالجة الركاز 

RT مملِّصات 

 معالجة )نفايات(

USE معالجة النفايات 

 lcao scfمعالجة 

USE  طريقةlcao 

معالجة إرجاع األكسدة الجافة لشركة أتوميكس 

 إنترنيشنال

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-26 
USE عملية إيروكس 

 معالجة إشعاعية

UF جراحة إشعاعية 
UF معالجة إشعاعية 

UF معالجة إشعاعية عالية الفلطية 

UF معالجة شعاعية بالتماس 
UF معالجة شعاعية عالية الطاقة 

UF  ُْعدمعالجة من ب 

*BT1 راديولوجيا 

*BT1 معالجة 
NT1 المعالجة بحزمة إشعاعية خارجية 

NT1 تحميل الحق 

NT1 عالج من قرب 
NT2 إنصمام إشعاعي 

NT1  معالجة شعاعية موجهة بالتصوير الطبقي

 المحوري
NT1 معالجة مناعية شعاعية 

NT1 معالجة نترونية 

NT2 معالجة باألسر النتروني 
RT أشباح 

RT تأثيرات اإلشعاع التراكمي 

RT تشعيع 
RT تشعيع مجّزأ 

RT توزع الجرعات في األعماق 

RT جرع االشعاع المكافئة 
RT غرسات منابع مشعة 

RT دات  مسدِّ

RT مضادات االختالج 
RT معالجة مشتركة 

RT منحنيات تساوي الجرعات 

RT يود مرتبط بالبروتين 

 معالجة إشعاعية

USE معالجة إشعاعية 

 إشعاعية عالية الفلطية معالجة

USE معالجة إشعاعية 

 معالجة البيانات

2000-02-01 

UF أوجه تِشرنوف 

UF )معالجة )بيانات 
UF )معالجة )بيانات 

UF  ً  معالجة البيانات إلكترونيا

SF ثقوب البطاقة 
BT1 معالجة 

NT1 إدارة الذاكرة 

NT1 تحليل البيانات 
NT2 اظهار المعطيات للعيان 

NT1 تنسيق البيانات 

NT1 جدولة المهام 
NT1 جمع البيانات 

NT1 فك انضغاط األطياف 

NT1 معالجة البيانات الموزعة 
RT إدارة قاعدة البيانات 

RT آالت حاسبة 

RT بيانات 
RT تحقق 

RT تحليل التواتر 

RT تحليل تواتر رقمي 
RT تحليل متعدد البرامترات 

RT تعرف األشكال 

RT حواسيب 
RT حواسيب شخصية 

RT طريقة بروني 

RT ماسحات الصورة 
RT محاكاة محوسبة 

RT محّوالت إلى رقمي 

RT مرشحات رقمية 
RT معالجات صفيفية 

RT معالجة الصورة 

RT منظومات تسجيل 
RT منظومات خبيرة 

RT منظومات نقل البيانات 
RT نظرية المعلومات 

RT نقل البيانات 

 معالجة البيانات إلكترونيا  

USE معالجة البيانات 

 معالجة البيانات الموزعة

INIS: 1992-03-12; ETDE: 1980-10-27 

*BT1 معالجة البيانات 

RT منظومات معلومات 

 معالجة الركاز

2000-02-01 

UF )معالجة )األركزة 
BT1 معالجة 

NT1 تخصيب الركاز 

NT1 عملية استخالص بالمعوجة 
NT2 )تقطير )في الموقع 

RT أركزة 

RT أوحال 
RT تراكيز اليورانيوم 

RT تصنيف إشعاعي 

RT تعويم 
RT تكرير 

RT سحق 

RT سوائل التمليص 
RT ضبط العمليات 

RT عصيات كبريتية تأكسدية 

RT فضاالت المعالجة 
RT )معالجة )في الموقع 

RT منتوجات متبقية 

 معالجة الرنا

INIS: 1995-01-10; ETDE: 1987-12-17 

NT1 تضفير 

RT بروتينات نووية 

RT بوليميرازات الرنا 
RT رنا مرسال 

RT رناز 

 معالجة الصورة

INIS: 2000-02-01; ETDE: 1977-06-02 

UF )معالجة )صور 

BT1 معالجة 
RT أخيلة 

RT أشرطة فيديو 

RT تصوير طبقي ُمَحْوسب 
RT تصوير فوتوغرافي 

RT ماسحات الصورة 

RT ماسحات النظائر المشعة 
RT محّوالت الصورة 

RT ميةمرشحات رق 

RT مسح بالتصوير الطبقي المحوري المحوسب 
RT  مسح تصويري طبقي محوريecat 

RT معالجة البيانات 

RT مقويات الصورة 
RT نسخ ضوئي 

RT واسمات اسنادية 

 معالجة الغذاء

INIS: 2000-02-01; ETDE: 1976-07-07 
UF )تجميد )غذاء 

UF تشعيع الغذاء 

UF )تعليب )غذاء 
UF )خبازة )غذاء 

UF )طبخ )الطعام 

UF )معالجة )غذاء 
SF طبخ 

BT1 معالجة 

NT1 بسترة 
NT2 إبادة باإلشعاع 

NT1 تعقيم باإلشعاع 

NT1 حفظ بالتشعيع 
RT حْفظ 

RT حفظ بالتشعيع 

RT صناعة الغذاء 
RT عمر التخزين 

RT غذاء 

RT معالجات حرارية 

 معالجة المياه

INIS: 1982-12-07; ETDE: 1976-07-07 

NT1 تعرية بالبخار 
RT أجهزة إزالة الغازات المنحلة 

RT جودة الماء 

RT غازات ُمذابة 
RT ماء مستهلك 

RT مفاعالت حيوية 

RT منشآت معالجة المياه 
RT مياه الشرب 

 معالجة النفايات

1996-04-18 

UF   عمليةbamag 
UF  عمليةcyam  الستعادة كل من األمونيا الحّرة

 والمثبة من مخلفات الماء



 معالجة النُفايات المشعّة l 732معامل التحويل 

 

 

UF  عمليةhichlor بكلورة الرماد المتطاير 

UF عملية بيروتك 
UF عملية بَْيلي 

UF  عملية حجرة اللهب الحتراق النفايات العالية

 درجة الحرارة
UF عملية كالوريكون لمعالجة النفايات 

UF عملية ليمونية إلزالة كبريت غاز المداخن 

UF )معالجة )نفايات 
UF معالجة مياه المجارير 

UF املة النفاياتمع 

UF  منظومةblack clawson لمعالجة النفايات 
SF عملية تغويز بغياب الهواء 

*BT1 إدارة النفايات 

BT1 معالجة 
NT1 استرداد المواد 

NT1 تحليل حراري باألكسدة الجزئية 

NT1 تعرية بالبخار 
NT1 خلط تسميدي 

NT1  عمليةorc  لجسيمات متحللة نارياً في درجات

 فهرنهايت 1400حرارة أقل من 
NT1 عملية أكسدة رطبة 

NT1  عملية التحلل الحراريpurox 

NT1 عملية تحلّل لمعالجة الخبث 
NT1 عملية تغويز نفايات الملح المصهور 

NT1  صودا -عملية تلبيد حبير 

NT1 عملية حمأة منشطة 
NT1 عملية سينغاس 

NT1 عملية يونيسولف 

NT1 معالجة النُفايات المشعّة 
NT2 عملية هارفست 

NT1  منظومة نحلّل حراريlandgard 

RT أحواض الترقيد 
RT إعادة تدوير 

RT تبخر 

RT تجدّد 

RT ترسيب 

RT ترميد رطب 

RT تزجج 
RT تصلب 

RT تعويم 

RT حّمريات 
RT ضبط العمليات 

RT طرح النفايات 

RT  عمليةcea-adl ثنائي أكسيد الكبريت  إلزاحة
 والكلوريدات وثالثي أكسيد الكبريت

RT  عمليةchiyoda thoroughbred  الرطبة

 من غاز المداخن soxإلزاحة 
RT  عمليةw-l الستعادة ثنائي أكسيد الكبريت 

RT عملية إزالة ثنائي أكسيد الكبريت 
RT عملية ألومينا مقلونة 

RT ثنائي سلفات األمونيوم-عملية أمونيا 

RT  عملية امتصاص أكسيد المغنيزيوم  لثنائي أكسيد

 الكبريت في غاسل رطب

RT  عملية بروكس الزاحة كبريتيد الهدروجين من

 غازات النفايات
RT عملية بيشوف 

RT  عملية تيوسوربيك لتحويل كبريتيت المغنزيوم إلى

 ثنائي الكبريتيت
RT  عملية ريزوكس أولية الستخدام فحم االنتراسيت

 كمحفز

RT عملية سوكسال 
RT  يوب باستخدام أكسيد النحاس -عملية شل 

RT  هولتر -عملية غسل بالجير الرطب لساربرغ 

RT  عملية قلوي مضاعفfmc 
RT عملية كربونات خالئية 

RT غاسالت الغازات 

RT فصل بالتجميد 
RT كلسنة 

RT معالجات غزل غازي رطب بالجير وحجر الكلس 

RT منشآت معالجة النفايات 
RT نفايات سائلة 

RT نفايات صناعية 

RT هضم ال هوائي 
RT هضم هوائي 

 معالجة النُفايات المشعّة

UF  عمليةaralex 

UF عملية فصل أوبكس 
SF  عمليةmedec 

*BT1 إدارة النُفايات المشعّة 

*BT1 معالجة النفايات 
NT1 عملية هارفست 

RT أشكال النفايات 

RT أفران صهر خزفية 
RT التحويل الناشئ عن المسرع 

RT تزجج 

RT تكبُسل 
RT عملية أيودة 

RT عملية تحلّل لمعالجة الخبث 

RT )عملية سينروك )صخور صنعية 
RT كلسنة 

RT مراكز دورة الوقود 

RT منشأة باميال 
RT منشآت نُفايات مشعّة 

RT نُفايات مشعّة 

RT نفايات مكلسنة 

 معالجة باألسر النتروني

*BT1 رونيةمعالجة نت 

RT تنشيط إشعاعي 

 معالجة باللمس

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1984-10-24 
RT تجهيزات نقل المواد 

RT تدبير من بُعد 
RT مداولة المواد 

 معالجة بعد تشعيعية

*BT1 معالجة 

RT بدائل الدم 
RT شفاء بيولوجي 

 معالجة تدفق البيانات

INIS: 1992-08-18; ETDE: 1984-02-10 

BT1 برمجة 

RT حواسيب 

RT خوارزميات 

 معالجة دوائية

USE عالج كيميائي 

 معالجة شعاعية بالتماس

USE معالجة إشعاعية 

 معالجة شعاعية عالية الطاقة

USE معالجة إشعاعية 

 معالجة شعاعية مقطعية

2007-11-22 

USE  معالجة شعاعية موجهة بالتصوير الطبقي

 المحوري

 لمحوريمعالجة شعاعية موجهة بالتصوير الطبقي ا

2007-11-22 

 معالجة شعاعية موجهة -تصوير طبقي محوري 
UF معالجة شعاعية مقطعية 

*BT1 معالجة إشعاعية 

RT تصوير طبقي ُمَحْوسب 

 معالجة كيميائية لمياه التبريد

1993-11-05 

USE كيمياء الماء 

 معالجة متجهة

INIS: 1997-06-17; ETDE: 1983-11-09 
BT1 برمجة 

RT حواسيب 

RT  حواسيبcedr 
RT حواسيب فائقة 

RT خوارزميات 
RT معالجة متوازية 

 معالجة متوازية

INIS: 1997-06-17; ETDE: 1984-01-27 

UF مواكبة 
BT1 برمجة 

RT إدارة الذاكرة 

RT جدولة المهام 
RT حواسيب 

RT  حواسيبcedr 

RT خوارزميات 
RT معالجة متجهة 

 معالجة مشتركة

INIS: 2000-06-27; ETDE: 1988-02-26 
BT1 معالجة 

 معالجة مشتركة

INIS: 1993-08-04; ETDE: 1986-01-16 

*BT1 معالجة 
RT أورام 

RT تأثيرات جانبيّة 

RT عقاقير مضادة للورم 
RT عالج كيميائي 

RT معالجة إشعاعية 

RT  نوعية الحياة 

 معالجة من بُْعد

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 

USE معالجة إشعاعية 

 معالجة مناعية

INIS: 1981-05-11; ETDE: 1978-06-14 

*BT1 معالجة 

NT1 معالجة مناعية شعاعية 
RT عقاقير كابتة للمناعة 

RT وتديّة بارفومية 

 معالجة مناعية شعاعية

INIS: 1994-02-28; ETDE: 1986-01-14 
*BT1 معالجة إشعاعية 

*BT1 معالجة مناعية 

RT أضداد 
RT أضداد وحيدة النسيلة 

RT تصوير وميضي مناعي شعاعي 

RT علم المناعة اإلشعاعي 

 معالجة مياه المجارير

ETDE: 2002-06-13 

USE معالجة النفايات 
USE نفايات سائلة 

 معالجة نترونية

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1976-04-19 

*BT1 معالجة إشعاعية 
NT1 معالجة باألسر النتروني 

 معالم خطية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-12-10 

USE بِنى جيولوجية 

 pp-معامل 

USE نيكوتين أميد 

 معامل األذى

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-02-09 
USE عطب التشكل 

 معامل األنسجة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-27 

USE ستائر 

 معامل االحتكاك

INIS: 1983-03-14; ETDE: 1977-06-21 

BT1 أرقام بدون واحدات 
RT احتكاك 

RT جريان الموائع 

RT عدد رينولدز 
RT ميكانيك الموائع 

RT هندسة الموائع 

 ُمعامل االستطاعة

BT1 معامالت التفاعلية 

 معامل التبدد

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT فقد الطاقة 

RT فقدان حراري 

 m -معامل التحويل 

USE  تحويلm 

 kمعامل التحويل 

USE  تحويلk 

 lمعامل التحويل 

USE  تحويلl 



 معامل الجودة 733 معاهدة عدم االنتشار

 

 

 معامل الجودة

UF )عامل الجودة )إشعاع 
BT1 أرقام بدون واحدات 

RT فعالية بيولوجية نسبية 

RT مكافئات الجرعة 
RT نسبة تغويز األكسجين 

RT نقل الطاقة الخطي 

RT نوعية اإلشعاع 

 ُمعامل الجودة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 

RT أداء 

RT آالت التبريد 
RT بّرادات 

RT ترموديناميك 

RT كفاءة 
RT مضخات حرارة 

RT مكيّفات 

 معامل الخسارة

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT تدفق نتروني 

RT عوامل الضرب 

 معامل الخطر

BT1 معامالت التفاعلية 

 معامل السحب

USE مقاومة السَّحب 

 معامل الضغط

BT1 معامالت التفاعلية 

 معامل الطور

INIS: 2000-06-27; ETDE: 1977-09-19 

USE عامل االستطاعة 

 معامل الفراغات

BT1 معامالت التفاعلية 

 معامل النشاط

USE حركيات التفاعل 

USE فعالية ترمودينامية 

 معامل بولتزمان

USE إحصاء بولتزمان 

 معامل تشعيب االضمحالل

BT1 أرقام بدون واحدات 
RT اضمحالل 

RT  القيمةft 

RT نسبة المزج 
RT رهايتل-نظرية بيث 

 معامل تكرير النفط المستهلك

INIS: 1992-08-12; ETDE: 1981-07-18 

*BT1 منشآت معالجة النفايات 
RT إعادة تدوير 

RT استعمال ناتج النفايات 
RT زيوت التزليق 

RT زيوت هالكة 

RT مصافي النفط 

 معامل درجة الحرارة

BT1 معامالت التفاعلية 

RT تابعية لدرجة الحرارة 

RT معامل دوبلر 

 معامل دوبلر

BT1 معامالت التفاعلية 

RT توسع دوبلري 

RT معامل درجة الحرارة 

 فالر -معامل ديباي 

RT انعراج 

RT اهتزازات الشبيكة 

 معامل فرينل

RT إشعاع مرئي 

RT انكسار 

RT قرينة انكسار 

 معامل يونغ

BT1 خواص ميكانيكية 

RT قانون هوك 

RT مرونة 

 معامالت أينشتاين

RT إصدار محثوث 

RT انتقاالت بين مستويات الطاقة 

RT قوى الهزاز 

 معامالت البنية

INIS: 1981-05-11; ETDE: 1978-12-20 

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT أجسام صلبة 
RT بنية بلّورية 

RT سوائل 

 معامالت التفاعلية

NT1 ُمعامل االستطاعة 

NT1 معامل الخطر 

NT1 معامل الضغط 

NT1 معامل الفراغات 

NT1 معامل درجة الحرارة 

NT1 معامل دوبلر 
RT إدخاالت التفاعلية 

RT تفاعلية 

RT حركيات المفاعل 

 معامالت الشكل الكهرمغنطيسية

*BT1 عوامل الشكل 

RT نقل االندفاعات األربعة 

 معامالت الشكل لباولي

*BT1 عوامل الشكل 

 معامالت الشكل لديراك

*BT1 عوامل الشكل 

 معامالت الالتناظر

RT ال تناظر 

 معامالت النََّسب الجزئي

RT اندفاع زاوي مداري 

RT  باريوناتn* 

RT دوال موجية 

 معامالت تركيز اإلجهاد

INIS: 1978-08-14; ETDE: 2002-06-13 

USE معامالت شدة اإلجهاد 

 معامالت راكاه

UF  6-رموزj 

RT اندفاع زاوي 

RT معامالت فيغنر 
RT  غوردان -معامالت كليبش 

RT ميكانيك كمومي 

RT نظرية الزمر 

 معامالت شدة اإلجهاد

INIS: 1978-08-14; ETDE: 1978-10-19 

UF معامالت تركيز اإلجهاد 

RT اختبارات ميكانيكية 
RT انتشار الصدوع 

RT تحليل اإلجهاد 

RT تصدعات 
RT خواص االنكسار 

RT عيوب 

RT كسور 
RT ميكانيك االنكسار 

 معامالت طيفية

BT1 واحدات أرقام بدون 
RT تبعثر 

RT تفاعالت نووية 

 بالنك -معامالت فوكر 

USE  بالنك -معادلة فوكر 

 معامالت فيغنر

UF  9-رموزj 

RT اندفاع زاوي 

RT معامالت راكاه 
RT  غوردان -معامالت كليبش 

RT ميكانيك كمومي 

RT نظرية الزمر 

 غوردان -معامالت كليبش 

UF 3-رموزj 
RT اندفاع زاوي 

RT معامالت راكاه 

RT معامالت فيغنر 
RT نظرية الزمر 

 معاملة النفايات

USE معالجة النفايات 

 معاهدات

1998-06-10 
NT1 fmct 

NT1 معاهدة بانكوك 
NT1 معاهدة بيليندابا 

NT1 معاهدة تالتيلوكو 

NT1 معاهدة حظر االختبارات النووية الشاملة 
NT1 معاهدة راروتونفا 

NT1 معاهدة عدم االنتشار 

RT اتفاقيات دولية 
RT تحقق 

RT تفاوض 

RT قوانين دولية 
RT كالم الذع 

 معاهدة بانكوك

1999-01-26 

BT1 معاهدات 
RT أسلحة نووية 

RT مراقبة التسلح 

 معاهدة بيليندابا

1999-01-26 
BT1 معاهدات 

RT أسلحة نووية 

RT مراقبة التسلح 

 معاهدة تالتيلوكو

INIS: 1975-12-09; ETDE: 1976-01-26 

UF  أسلحة نووية، معاهدة الحظر لدول أمريكة
 الالتينية

UF )حظر األسلحة النووية )معاهدة أميركا الالتينية 

UF معاهدة حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتينية 
UF معاهدة حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتينية 

BT1 معاهدات 

RT أسلحة نووية 
RT مراقبة التسلح 

 عاهدة حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتينيةم

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 

USE معاهدة تالتيلوكو 

 معاهدة حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتينية

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-03-09 

USE معاهدة تالتيلوكو 

 معاهدة حظر االختبارات النووية الشاملة

INIS: 1998-06-10; ETDE: 1998-10-19 

BT1 معاهدات 

RT أسلحة نووية 
RT انفجارات نووية 

RT تجميد نووي 

RT سياسة عدم االنتشار 
RT ضمانات 

RT كشف انفجار نووي 

RT مراقبة التسلح 
RT منظمة معاهدة حظر االختبارات النووية الشاملة 

RT نزع السالح النووي 

 معاهدة راروتونفا

INIS: 1992-01-07; ETDE: 1992-02-10 
BT1 معاهدات 

RT أسلحة نووية 

RT اتفاقيات دولية 
RT مراقبة التسلح 

 معاهدة عدم االنتشار

UF معاهدة عدم االنتشار 
BT1 معاهدات 

RT امتالك المواد النووية 

RT انتشار 
RT تقانات ثنائية االستعمال 



 معاهدة عدم االنتشار 734 معدات نزع الماء

 

 

RT سياسة عدم االنتشار 

RT ضمانات 
RT مراقبة التسلح 

 معاهدة عدم االنتشار

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-04-16 

USE معاهدة عدم االنتشار 

ث البحري 1972معاهدة لندن   حول منبع التلوُّ

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 

USE  ميثاق لندن حول منع التلوث البحري بواسطة

 الفضالت والمواد األخرى

 معاهدة وقف إنتاج المواد االنشطارية

2010-03-03 

USE fmct 

 معايرة

RT تفتيش 

RT دقّة 

RT عدّ مطلق 
RT علم القياس اإلشعاعي 

RT قوانين المقياس 

RT معيارات معايرة 

 معايرة

INIS: 2000-02-01; ETDE: 1980-10-27 

NT1 قياس رئيسي 

RT طرق القياس 
RT مقاييس االستطاعة 

 معايرة

1977-02-08 
RT صّوات مرجعية 

RT ضبط الجودة 

RT ضمان الجودة 
RT لجنة المواصفات االوربية 

RT معايير 

RT معايير األمان 
RT معايير مردود الطاقة 

RT معيارات معايرة 

RT مواصفات 
RT وثيقة معايير 

 معايرة

1995-11-22 

*BT1 تحليل حجمي 
NT1 قياس األمبير 

NT1 قياس الكمون 

NT1 قياس اليود 
NT1 معايرة محرارية 

RT سعة تعديل الحمض 

RT منّظمات الكمون 

 معايرة محرارية

2000-04-12 

*BT1 معايرة 

 ُمعاينات

1999-07-07 

BT1 تجهيزات 

NT1 آخذات عينات الهواء 
RT مرّشحات 

RT معاينة 

 معاينة

RT اختبار 
RT ترشيح فائق 

RT تصويل 

RT تفتيش 
RT ضبط الجودة 

RT ُمعاينات 

قة سائلة  معاينة مخترِّ

UF قة  اختبارات مفلورة مختّرِ

UF )تفتيش اختراقي )سائل 

*BT1 اختبار الإتالفي 

 معايير

1991-08-14 

UF معايير الكفاءة للسيارات 

NT1 معايير األمان 
NT2 أقصى عبء جسدي مسموح به 

NT2 تركيز أعظمي مسموح به 

NT2 ض أعظمي مسموح به  تَعَرُّ
NT2 لتلوث أعظمي مقبو 

NT2 جرعة أعظمية مسموح بها 

NT2 حد سنوي للمدخول 
NT2 حدود الجرعة 

NT2 سّوية أعظمية مسموح بها 

NT2 كمية استنشاق قصوئ 
NT2 مدخول أعظمي مسموح به 

NT2 نشاط أعظمي مسموح به 

NT1 معايير مردود الطاقة 
NT1 معيارات معايرة 

RT إذعان 

RT الهيئة الدولية للتقانة الكهربائية 
RT نيف صناعي عياريتص 

RT شهادة 

RT صّوات مرجعية 
RT معايرة 

RT مواصفات 

RT وثيقة معايير 

 معايير )السالمة(

ETDE: 2002-06-13 

USE معايير األمان 

 معايير )معايرة(

ETDE: 2002-06-13 

USE معيارات معايرة 

 معايير أداء الطاقة

INIS: 1991-08-14; ETDE: 1980-08-12 
USE معايير مردود الطاقة 

 معايير إشعاعية

UF مقاييس االنتثار المرتد بيتا 

BT1 وسائل القياس 

NT1 مكاشيف أسر اإللكترونات 

RT اختبار الإتالفي 

RT تصنيف إشعاعي 
RT قياسات ترسيبية 

RT مؤشرات المستوى 

RT مقاييس الثخانة 
RT مقاييس الرطوبة 

RT مقاييس الكثافة 

 معايير األمان

UF ير )السالمة(معاي 

BT1 معايير 

NT1 أقصى عبء جسدي مسموح به 
NT1 تركيز أعظمي مسموح به 

NT1 ض أعظمي مسموح به  تَعَرُّ

NT1 تلوث أعظمي مقبول 
NT1 جرعة أعظمية مسموح بها 

NT1 حد سنوي للمدخول 

NT1 حدود الجرعة 
NT1 سّوية أعظمية مسموح بها 

NT1 كمية استنشاق قصوئ 

NT1 مدخول أعظمي مسموح به 
NT1 نشاط أعظمي مسموح به 

RT أمان 

RT أمان المفاعل 
RT ترخيص 

RT تنظيمات 

RT توصيات 
RT جمعية أمان المنشآت والمفاعالت 

RT قوانين الوقاية من اإلشعاع 

RT مجلس اإلشعاع الفدرالي 
RT مظاهر قانونية 

RT معايرة 

RT مواءمة رجعية 

RT هوامش اآلمان 

RT وقاية من اإلشعاع 

 معايير الكفاءة للسيارات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-28 
USE سيارات 

USE كفاءة 

USE معايير 

 معايير الوقود

2000-04-12 
BT1 وسائل القياس 

 معايير ذوات أسالك حارة

*BT1 مقاييس الضغط 

NT1 مقاييس بيراني 

 معايير مردود الطاقة

INIS: 1991-08-14; ETDE: 1980-08-12 

UF معايير أداء الطاقة 

BT1 معايير 
RT مردود الطاقة 

RT معايرة 

 معايير معيشية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-10-23 

USE مستوى المعيشة 

 معدات تخزين الطاقة الحرارية

INIS: 1992-08-20; ETDE: 1975-11-28 
UF أجهزة تخزين الحرارة 

UF منظومات تخزين الحرارة 

BT1 تجهيزات 
*BT1 منظومات تخزين الطاقة 

RT تجهيزات شمسية 

RT تخزين حرارة كامنة 
RT تخزين حراري حساس 

RT تخزين طاقة حرارية من تفاعالت كيميائية 

RT خزن حراري 
RT منشأة توليد الكهرباء عند الذروة 

RT منظومات توليد كهرباء بمساعدة شمسية 

 معدات تُدار من بُعد

SF منظومات االسترجاع 

*BT1 تجهيزات نقل المواد 

NT1 روافع 
NT1 مداِوالت 

RT تجهيزات مخبرية 

RT تدبير من بُعد 
RT خاليا حارة 

RT ُربوتات 

RT معدات للمعاينة من بُعد 
RT منظومات مساِعدة 

 معدات تنفس

USE أجهزة تنفس اصطناعية 

 معدات حربية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-08-19 
USE تجهيزات عسكرية 

 معدات راديو

INIS: 1981-03-10; ETDE: 1976-12-16 

UF مرسالت راديوية 

UF مستقبالت راديوية 

*BT1 تجهيزات إلكترونية 
NT1 مسابر الغالف األيوني 

NT1 مستقباِلت هيترودينية 

NT1 مقاريب راديوية 
RT إشعاع أمواج راديوية 

RT اتصاالت 

RT تجهيزات  أمواج مكروية 
RT تلفزيون 

RT رادار 

RT منظومات تواتر راديوي 
RT هوائيات 

RT وحدات تغذية لمعدات الراديو 

 معدات للمعاينة من بُعد

BT1 تجهيزات 

RT أشرطة فيديو 

RT تجهيزات مخبرية 

RT تلفزيون 
RT خاليا حارة 

RT معدات تُدار من بُعد 

RT منظومات إضاءة 
RT منظومات ضوئية 

 معدات نزع الماء

INIS: 1994-06-27; ETDE: 1985-04-09 
BT1 مرّكزات 



 ن الطاقةمعدات وسعيّة لتخزي 735 معقد التوافق النسيجي

 

 

RT إزالة الماء 

RT مجففات 

 معدات وسعيّة لتخزين الطاقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-27 

SF مكثفات فائقة 

BT1 تجهيزات 
RT تخزين الطاقة 

RT مكثفات 

RT منشأة توليد الكهرباء عند الذروة 
RT منظومات تخزين الطاقة 

 معدة

UF ِكْرش 

*BT1 أعضاء 
*BT1 قناة معدية معوية 

RT استئصال المعدة 

RT بيبسين 
RT حمض الغاستريك 

RT عامل داخلي المنشأ 

RT غاسترين 
RT قُياء 

 معدل إنتاج الهدروجين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-26 
USE توليد الهدروجين البيني 

 معدل االنفعال

INIS: 1986-05-23; ETDE: 1976-01-07 

RT انفعاالت 
RT حموالت سكونية 

RT خواص الشد 

 معدل التبادل

INIS: 1992-07-23; ETDE: 1984-09-21 
USE معدل المبادلة الخارجية 

 معدل التحسن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-01-21 
USE عطب التشكل 

 معدل التفاعل

USE حركيات التفاعل 

 معدل الجريان

RT آكالت البالزما 
RT تابعية للزمن 

RT جريان الموائع 

RT دراسات الدالة الديناميكية 
RT سرعة 

RT عدد ستوكس 

RT عدد ماخ 
RT مقاييس الجريان 

RT منظمات الجريان 

RT هبوط الضغط 

RT هندسة الموائع 

 معدل الحسم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-06-14 
USE معدل الفائدة 

 معدل الفائدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-06-14 

UF معدل الحسم 
RT استثمار 

RT تمويل 

RT جمع الديون 
RT رسوم مالية 

 معدل الفراغات

RT أبخرة 
RT سوائل 

 معدل المبادلة الخارجية

INIS: 1992-07-23; ETDE: 1980-03-29 

UF معدل التبادل 
RT تجارة 

RT علم االقتصاد 

 معدالت إنتاج الهليوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-26 
USE توليد الهليوم البيني 

 معدالت االستهالك

1993-06-03 
RT استهالك الطاقة 

RT استهالك وقود 

 معدالت العدّ 

RT  ّمقاييس سرعة العد 

 معدالت فولتيرا

USE معادالت فولتيرا التكاملية 

 معدالت نمو عدم االستقرار

RT تابعية للزمن 
RT عدم استقرار البالزما 

 روز -معدن 

2000-04-12 

*BT1 ائك البزموتسب 
*BT1 سبائك الرصاص 

*BT1 سبائك القصدير 

 معدن الخشب

1993-10-03 
*BT1 سبيكة-bi50pb25cd12sn12 

 معدن الخليط الكلوريدي

*BT1 سبائك السيريوم القاعدية 
*BT1 سبائك الالنتانوم 

 معدن مونتس

2000-04-12 

*BT1 سبائك الزنك 
*BT1 سبائك النحاس القاعدية 

RT نحاس أصفر 

 معدن ميسكو

2000-04-12 
*BT1 سبائك الحديد 

*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك النيكل 

 معدن نيوتن

2000-04-12 

*BT1 سبائك البزموت القاعدية 
*BT1 سبائك الرصاص 

*BT1 سبائك القصدير 

 معّدات التشعيع

USE أجهزة تشعيع 

 معّدات الحصاد

INIS: 1999-03-08; ETDE: 1979-10-23 

BT1 تجهيزات 

RT صناعة المنتجات الخشبية 
RT علم الحراج 

RT ُمعدّات المزارع 

 ُمعّدات المزارع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 

BT1 تجهيزات 

RT مزارع 
RT معدّات الحصاد 

 معّدات محتوى

BT1 تجهيزات 

NT1 أجهزة تحكم بالهواء المضغوط 
NT1 أجهزة تحكم مائعية 

NT1 أجهزة تحكم هدروليكي 

NT1 أجهزة تحّكم كهربائية 
NT1 آليات مؤازرة 

NT1 ضابطات الرطوبة 

NT1 مثبتات درجة الحرارة 
NT2 أجهزة قّرية 

NT1 منظمات الجريان 

NT2 حارفات 
NT2 صمامات 

NT3 صمامات األمان 

NT3 صنابير الماء 
NT1 منظمات السرعة 

NT1 منِّظمات الضغط 

RT تتبع شمسي 
RT تحكم القرع 

RT حجرات التكثف 

RT ُربوتات 

RT غرف التحكم 
RT مشغاّلت 

RT مكونات المفاعل 

RT منظومات اإلثارة 
RT منظومات التحكم 

RT منظومات تحكم محوسبة 

 معّدل التسخين

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1976-12-15 
RT تابعية للزمن 

RT تسخين 

 معّدل الوقيات

RT تابعية للزمن 
RT تشعيع فوق مميت 

RT تشعيع مميت 

RT مدى العمر 
RT منحنيات البقاء 

RT موت 

 معدَّل حراري

INIS: 1993-06-04; ETDE: 1986-07-25 

BT1 كفاءة 

RT أداء 
RT كفاءة حرارية 

RT  ً  منشآت توليد الكهرباء حراريا

 معدَّالت االنزياح

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-26 
SEE انزياحات ذرية 

SEE جريان الموائع 

SEE حركة التربة 
SEE سيسمولوجيا 

 معدَّالت الجرعة

RT تأثيرات إشعاعية 

RT تابعية للزمن 
RT تشعيع منخفض الجرعة 

RT تشعيع نبضي 
RT توزعات الجرعة الزمني 

RT جرعات إشعاعية 

RT مجاالت معدل الجرعة اإلشعاعية 

 معراة البذور

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1989-01-09 

USE شعبة النباتات الصنوبرية 

 اتمعروض

INIS: 1993-06-07; ETDE: 1979-05-31 
RT منشآت تعليمية 

RT وسائل تعليمية 

 معّريات

USE أجهزة تعرية الحزمة 

 معّزز )الجسيمات(

USE ز الجسيمات  معّزِ

ز الجسيمات  معّزِّ

UF )معّزز )الجسيمات 
RT حقن الحزمة 

RT مسرعات 

 معطيات مالية

1992-09-01 
UF أصول 

SF أرصدة 

SF مدينون 
*BT1 بيانات عددية 

RT ترخيص المفاعل 
RT علم االقتصاد 

RT ميزانيات 

 معقد التوافق النسيجي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1988-04-15 
BT1 مستضدات 

RT أمراض الجهاز المناعي 

RT تفاعل الطُّْعم والمضيف 
RT خاليا لمفاوية 

RT َكْبت مناعي 



 معقدات 736 معقدات االوروبيوم

 

 

 معقدات

1996-07-23 
NT1 أمينات 

NT1  المتجانسةأنيونات متعددة 

NT1 مركبات مخلبية 
NT1 معقدات األتربة النادرة 

NT2 معقدات اإلربيوم 

NT2 معقدات اإليتربيوم 
NT2 معقدات االوروبيوم 

NT2 معقدات البراسيوديميوم 

NT2 معقدات البروميتيوم 
NT2 معقدات التربيوم 

NT2 معقدات التوليوم 

NT2 معقدات الديسبروسيوم 
NT2 معقدات الساماريوم 

NT2 معقدات السيزيوم 

NT2 معقدات الغادولينيوم 
NT2 معقدات الالنتانوم 

NT2 معقدات اللوتيسيوم 

NT2 معقدات النيوديميوم 
NT2 معقدات الهولميوم 

NT1 معقدات األرغون 

NT1 معقدات األستاتين 
NT1 معقدات األكتينيد 

NT2 معقدات أينشتاينيوم 

NT2 معقدات األكتينيوم 
NT2 يوممعقدات األمريس 

NT2 معقدات البركيليوم 

NT2 معقدات البروتكتينيوم 
NT2 معقدات البلوتونيوم 

NT3 معقدات البلوتونيل 

NT2 معقدات التوريوم 
NT2 معقدات الفرميوم 

NT2 معقدات الكاليفورنيوم 

NT2 معقدات الكوريوم 

NT2 معقدات اللورنسيوم 

NT2 معقدات المندليفيوم 
NT2 معقدات النبتونيوم 

NT3 ات النبتونيلمعقد 

NT2 معقدات النوبليوم 
NT2 معقدات اليورانيوم 

NT3 معقدات اليورانيل 

NT1 معقدات األكسجين 
NT1 معقدات األلمنيوم 

NT1 معقدات األمونيوم 

NT1 معقدات األنتيموان 
NT1 معقدات اإلنديوم 

NT1 معقدات البروم 

NT1 معقدات البزموت 
NT1 معقدات البور 

NT1 معقدات البولونيوم 

NT1 معقدات التاليوم 

NT1 معقدات التلّوريوم 

NT1 معقدات الجرمانيوم 

NT1 معقدات الرادون 
NT1 معقدات الرصاص 

NT1 معقدات الزئبق 

NT1 معقدات الزرنيخ 
NT1 معقدات الزنك 

NT1 معقدات السلينيوم 

NT1 معقدات السيليسيوم 
NT1 معقدات العناصر االنتقالية 

NT2 معقدات األوسميوم 

NT2 قدات اإليتريوممع 
NT2 معقدات اإليريديوم 

NT2 معقدات البالتين 

NT2 معقدات البالّديوم 
NT2 معقدات التكنيسيوم 

NT2 معقدات التنتاليوم 

NT2 معقدات التنغستين 
NT2 معقدات التيتانيوم 

NT2 معقدات الحديد 

NT3 حديدي السيانيد 
NT3 سيانيدات الحديد 

NT3 فّروسين 

NT3 فيّرتين 
NT2 معقدات الذهب 

NT2 معقدات الروتينيوم 

NT2 معقدات الروديوم 

NT2 معقدات الرينيوم 

NT2 معقدات الزركونيوم 
NT2 معقدات السكانديوم 

NT2 معقدات الفاناديوم 

NT2 معقدات الفضة 
NT2 معقدات الكروم 

NT2 معقدات الكوبالت 

NT2 معقدات المنغنيز 
NT2 معقدات الموليبدنوم 

NT2 معقدات النحاس 

NT3 سرولوبالزمين 
NT2 معقدات النيكل 

NT2 معقدات النيوبيوم 

NT2 معقدات الهافنيوم 
NT1 معقدات الغاليوم 

NT1 معقدات الفسفور 

NT1 معقدات الفلور 
NT1 معقدات القصدير 

NT1 معقدات الكبريت 

NT1 معقدات الكدميوم 
NT1 معقدات الكربتون 

NT1 معقدات الكربون 

NT1 معقدات الكزينون 
NT1 معقدات الكلور 

NT1 معقدات اللورنسيوم 

NT1 معقدات المعادن القلوية الترابية 
NT2 معقدات الباريوم 

NT2 معقدات البريليوم 

NT2 معقدات الراديوم 
NT2 معقدات السترونسيوم 

NT2 معقدات الكالسيوم 

NT2 معقدات المغنيزيوم 
NT1 معقدات النتروجين 

NT1 معقدات النيون 

NT1 معقدات الهدروجين 

NT1 معقدات الهليوم 

NT1 معقدات اليود 

NT1 معقدات عبر اليورانيوم 
NT2 معقدات أينشتاينيوم 

NT2 معقدات األمريسيوم 

NT2 معقدات البركيليوم 
NT2 معقدات البلوتونيوم 

NT3 معقدات البلوتونيل 

NT2 معقدات الفرميوم 
NT2 معقدات الكاليفورنيوم 

NT2 معقدات الكوريوم 

NT2 معقدات المندليفيوم 
NT2 معقدات النبتونيوم 

NT3 معقدات النبتونيل 
NT2 معقدات النوبليوم 

NT2 معقدات ما بعد البلوتونيوم 

NT3 معقدات اللورنسيوم 

NT3 معقدات ما بعد االكتينيد 

NT4 معقدات الرذرفورديوم 

NT1 معقّدات المعادن القلوية 
NT2 معقدات البوتاسيوم 

NT2 بيديوممعقدات الرو 

NT2 معقدات السيزيوم 
NT2 معقدات الصوديوم 

NT2 معقدات الفرانسيوم 

NT2 معقدات الليتيوم 
RT إيترات تاجية 

RT بروتينات معدنية 

RT تكافؤات التناسق 
RT عدد التناسق 

RT قياس التعقيد 

RT ليغازات 
RT )مربوطات )لواجن 

RT نواتج إضافة 

 معقدات أينشتاينيوم

*BT1 معقدات األكتينيد 
*BT1 معقدات عبر اليورانيوم 

 معقدات احتباس

USE مركبات قَفَصية 

 معقدات األتربة النادرة

BT1 معقدات 

NT1 معقدات اإلربيوم 

NT1 معقدات اإليتربيوم 

NT1 معقدات االوروبيوم 
NT1 معقدات البراسيوديميوم 

NT1 معقدات البروميتيوم 

NT1 معقدات التربيوم 
NT1 لتوليوممعقدات ا 

NT1 معقدات الديسبروسيوم 

NT1 معقدات الساماريوم 
NT1 معقدات السيزيوم 

NT1 معقدات الغادولينيوم 

NT1 معقدات الالنتانوم 
NT1 معقدات اللوتيسيوم 

NT1 معقدات النيوديميوم 

NT1 معقدات الهولميوم 

 معقدات اإلربيوم

*BT1 معقدات األتربة النادرة 

 معقدات األرغون

BT1 معقدات 

 معقدات األستاتين

BT1 معقدات 

 معقدات األكتينيد

1996-07-18 

BT1 معقدات 
NT1 معقدات أينشتاينيوم 

NT1 معقدات األكتينيوم 

NT1 معقدات األمريسيوم 
NT1 معقدات البركيليوم 

NT1 معقدات البروتكتينيوم 

NT1 معقدات البلوتونيوم 
NT2 معقدات البلوتونيل 

NT1 معقدات التوريوم 

NT1 معقدات الفرميوم 

NT1 معقدات الكاليفورنيوم 

NT1 معقدات الكوريوم 

NT1 معقدات اللورنسيوم 
NT1 معقدات المندليفيوم 

NT1 معقدات النبتونيوم 

NT2 معقدات النبتونيل 
NT1 معقدات النوبليوم 

NT1 معقدات اليورانيوم 

NT2 معقدات اليورانيل 

 معقدات األكتينيوم

*BT1 معقدات األكتينيد 

 دات األكسجينمعق

BT1 معقدات 

 معقدات األلمنيوم

BT1 معقدات 

 معقدات األمريسيوم

*BT1 معقدات األكتينيد 
*BT1 معقدات عبر اليورانيوم 

 معقدات األمونيوم

INIS: 1981-12-23; ETDE: 1982-02-09 

BT1 معقدات 

 معقدات األنتيموان

BT1 معقدات 

 معقدات اإلنديوم

BT1 معقدات 

 معقدات األوسميوم

*BT1 معقدات العناصر االنتقالية 

 معقدات اإليتربيوم

*BT1 معقدات األتربة النادرة 

 معقدات اإليتريوم

*BT1 معقدات العناصر االنتقالية 

 معقدات اإليريديوم

*BT1 معقدات العناصر االنتقالية 

 معقدات االوروبيوم

*BT1 معقدات األتربة النادرة 



 معقدات الباريوم 737 معقدات الكوريوم

 

 

 معقدات الباريوم

*BT1  القلوية الترابيةمعقدات المعادن 

 معقدات البراسيوديميوم

*BT1 معقدات األتربة النادرة 

 معقدات البركيليوم

*BT1 معقدات األكتينيد 

*BT1 معقدات عبر اليورانيوم 

 معقدات البروتكتينيوم

*BT1 معقدات األكتينيد 

 معقدات البروم

BT1 معقدات 

 معقدات البروميتيوم

*BT1 معقدات األتربة النادرة 

 معقدات البريليوم

*BT1 معقدات المعادن القلوية الترابية 

 معقدات البزموت

BT1 معقدات 

 معقدات البالتين

*BT1 معقدات العناصر االنتقالية 

 معقدات البالّديوم

*BT1 معقدات العناصر االنتقالية 

 معقدات البلوتونيل

1983-09-06 

*BT1 معقدات البلوتونيوم 
RT مركبات البلوتونيل 

 البلوتونيوم معقدات

*BT1 معقدات األكتينيد 

*BT1 معقدات عبر اليورانيوم 
NT1 معقدات البلوتونيل 

 معقدات البوتاسيوم

*BT1 معقّدات المعادن القلوية 

 معقدات البور

BT1 معقدات 

 معقدات البولونيوم

BT1 معقدات 

 معقدات التاليوم

BT1 معقدات 

 معقدات التربيوم

*BT1 معقدات األتربة النادرة 

 معقدات التكنيسيوم

*BT1 معقدات العناصر االنتقالية 

 معقدات التلّوريوم

BT1 معقدات 

 معقدات التنتاليوم

*BT1 معقدات العناصر االنتقالية 

 معقدات التنغستين

*BT1 معقدات العناصر االنتقالية 

 معقدات التوريوم

*BT1 معقدات األكتينيد 

 معقدات التوليوم

*BT1 معقدات األتربة النادرة 

 معقدات التيتانيوم

*BT1 معقدات العناصر االنتقالية 

 معقدات الجرمانيوم

BT1 معقدات 

 معقدات الحديد

*BT1 معقدات العناصر االنتقالية 

NT1 حديدي السيانيد 

NT1 سيانيدات الحديد 
NT1 فّروسين 

NT1 فيّرتين 

RT روبريدوكسين 

RT فروئين 

RT الكتوفيّرين 

 معقدات الديسبروسيوم

*BT1 معقدات األتربة النادرة 

 معقدات الذهب

*BT1 معقدات العناصر االنتقالية 

 معقدات الرادون

2012-05-04 
BT1 معقدات 

 معقدات الراديوم

*BT1 معقدات المعادن القلوية الترابية 

 معقدات الرذرفورديوم

2004-03-15 

UF  104معقدات العنصر 

*BT1 معقدات ما بعد االكتينيد 

 معقدات الرصاص

BT1 معقدات 

 معقدات الروبيديوم

*BT1 معقّدات المعادن القلوية 

 معقدات الروتينيوم

*BT1 معقدات العناصر االنتقالية 

 معقدات الروديوم

*BT1 معقدات العناصر االنتقالية 

 معقدات الرينيوم

*BT1 معقدات العناصر االنتقالية 

 معقدات الزئبق

BT1 معقدات 

 معقدات الزركونيوم

*BT1 معقدات العناصر االنتقالية 

 معقدات الزرنيخ

BT1 معقدات 

 معقدات الزنك

BT1 معقدات 

 معقدات الساماريوم

*BT1 معقدات األتربة النادرة 

 معقدات السترونسيوم

*BT1 معقدات المعادن القلوية الترابية 

 معقدات السكانديوم

*BT1 معقدات العناصر االنتقالية 

 معقدات السلينيوم

BT1 معقدات 

 عقدات السيزيومم

*BT1 معقّدات المعادن القلوية 

 معقدات السيزيوم

*BT1 معقدات األتربة النادرة 

 معقدات السيليسيوم

BT1 معقدات 

 معقدات الصوديوم

*BT1 معقّدات المعادن القلوية 

 معقدات العناصر االنتقالية

BT1 معقدات 

NT1 معقدات األوسميوم 
NT1 معقدات اإليتريوم 

NT1 معقدات اإليريديوم 

NT1 معقدات البالتين 
NT1 معقدات البالّديوم 

NT1 معقدات التكنيسيوم 

NT1 معقدات التنتاليوم 
NT1 معقدات التنغستين 

NT1 معقدات التيتانيوم 
NT1 معقدات الحديد 

NT2 حديدي السيانيد 

NT2 سيانيدات الحديد 
NT2 فّروسين 

NT2 فيّرتين 

NT1 معقدات الذهب 
NT1  الروتينيوممعقدات 

NT1 معقدات الروديوم 

NT1 معقدات الرينيوم 
NT1 معقدات الزركونيوم 

NT1 معقدات السكانديوم 

NT1 معقدات الفاناديوم 
NT1 معقدات الفضة 

NT1 معقدات الكروم 

NT1 معقدات الكوبالت 
NT1 معقدات المنغنيز 

NT1 معقدات الموليبدنوم 

NT1 معقدات النحاس 
NT2 سرولوبالزمين 

NT1 معقدات النيكل 

NT1 معقدات النيوبيوم 
NT1 معقدات الهافنيوم 

 104معقدات العنصر 

USE معقدات الرذرفورديوم 

 معقدات الغادولينيوم

*BT1 معقدات األتربة النادرة 

 معقدات الغاليوم

BT1 معقدات 

 معقدات الفاناديوم

*BT1 معقدات العناصر االنتقالية 

 معقدات الفرانسيوم

1996-07-18 

*BT1 معقّدات المعادن القلوية 

 معقدات الفرميوم

*BT1 معقدات األكتينيد 

*BT1 معقدات عبر اليورانيوم 

 معقدات الفسفور

BT1 معقدات 

 معقدات الفضة

*BT1 معقدات العناصر االنتقالية 

 معقدات الفلور

BT1 معقدات 

 معقدات القصدير

BT1 معقدات 

 معقدات الكالسيوم

*BT1 لترابيةمعقدات المعادن القلوية ا 

 معقدات الكاليفورنيوم

*BT1 معقدات األكتينيد 

*BT1 معقدات عبر اليورانيوم 

 معقدات الكبريت

BT1 معقدات 

 معقدات الكدميوم

BT1 معقدات 

 معقدات الكربتون

BT1 معقدات 

 معقدات الكربون

BT1 معقدات 

 معقدات الكروم

*BT1 معقدات العناصر االنتقالية 

 معقدات الكزينون

BT1 معقدات 

 معقدات الكلور

BT1 معقدات 

 معقدات الكوبالت

*BT1 معقدات العناصر االنتقالية 

 معقدات الكوريوم

*BT1 معقدات األكتينيد 

*BT1 معقدات عبر اليورانيوم 



 معقدات الالنتانوم 738 معلومات مصنفة

 

 

 معقدات الالنتانوم

*BT1 معقدات األتربة النادرة 

 معقدات اللوتيسيوم

*BT1 معقدات األتربة النادرة 

 معقدات اللورنسيوم

1996-07-18 

BT1 معقدات 
*BT1 معقدات األكتينيد 

*BT1 معقدات ما بعد البلوتونيوم 

 معقدات الليتيوم

*BT1 معقّدات المعادن القلوية 

 معقدات المعادن القلوية الترابية

BT1 معقدات 

NT1 معقدات الباريوم 
NT1 معقدات البريليوم 

NT1 معقدات الراديوم 

NT1 معقدات السترونسيوم 
NT1 معقدات الكالسيوم 

NT1 معقدات المغنيزيوم 

 معقدات المغنيزيوم

*BT1 معقدات المعادن القلوية الترابية 

 معقدات المندليفيوم

*BT1 معقدات األكتينيد 

*BT1 معقدات عبر اليورانيوم 

 معقدات المنغنيز

*BT1 معقدات العناصر االنتقالية 

 معقدات الموليبدنوم

*BT1 معقدات العناصر االنتقالية 

 معقدات النبتونيل

1983-09-06 

*BT1 معقدات النبتونيوم 

RT مركبات النبتونيل 

 معقدات النبتونيوم

*BT1 معقدات األكتينيد 

*BT1 معقدات عبر اليورانيوم 

NT1 معقدات النبتونيل 

 معقدات النتروجين

BT1 معقدات 

 معقدات النحاس

*BT1 معقدات العناصر االنتقالية 
NT1 سرولوبالزمين 

RT فتالوسيانينات 

 معقدات النوبليوم

*BT1 معقدات األكتينيد 
*BT1 معقدات عبر اليورانيوم 

 معقدات النيكل

*BT1 معقدات العناصر االنتقالية 

 معقدات النيوبيوم

*BT1 معقدات العناصر االنتقالية 

 معقدات النيوديميوم

*BT1 ة النادرةمعقدات األترب 

 معقدات النيون

BT1 معقدات 

 معقدات الهافنيوم

*BT1 معقدات العناصر االنتقالية 

 معقدات الهدروجين

BT1 معقدات 

 معقدات الهليوم

BT1 معقدات 

 معقدات الهولميوم

*BT1 معقدات األتربة النادرة 

 معقدات اليود

BT1 معقدات 

 معقدات اليورانيل

*BT1 معقدات اليورانيوم 
RT مركبات اليورانيل 

 معقدات اليورانيوم

*BT1 معقدات األكتينيد 

NT1 معقدات اليورانيل 

 معقدات عبر اليورانيوم

1996-07-18 

BT1 معقدات 

NT1 معقدات أينشتاينيوم 
NT1 معقدات األمريسيوم 

NT1 معقدات البركيليوم 
NT1 معقدات البلوتونيوم 

NT2 معقدات البلوتونيل 

NT1 معقدات الفرميوم 
NT1 معقدات الكاليفورنيوم 

NT1 معقدات الكوريوم 

NT1 معقدات المندليفيوم 
NT1 معقدات النبتونيوم 

NT2 معقدات النبتونيل 

NT1 معقدات النوبليوم 
NT1 معقدات ما بعد البلوتونيوم 

NT2 معقدات اللورنسيوم 

NT2 معقدات ما بعد االكتينيد 
NT3 معقدات الرذرفورديوم 

 معقدات غولجي

INIS: 1999-04-20; ETDE: 1991-08-21 

UF أجسام غولجي 
UF جسيمات مشتبكة 

UF جهاز غولجي 

UF عضوانيّات 
BT1 نات خلوية  مكّوِ

RT أغشية خلويّة 

RT بروتينات سكرية 
RT تحوير تالي للترجمة الجينية 

RT جسيمات حالَّة 

RT شبكة بالسمية داخلية 
RT غليكوليبيدات 

 معقدات ما بعد االكتينيد

2011-10-25 
*BT1 معقدات ما بعد البلوتونيوم 

NT1 معقدات الرذرفورديوم 

 معقدات ما بعد البلوتونيوم

2011-10-25 
*BT1 معقدات عبر اليورانيوم 

NT1 معقدات اللورنسيوم 

NT1 معقدات ما بعد االكتينيد 
NT2 معقدات الرذرفورديوم 

 معقدات متضمنة

USE مركبات قَفَصية 

 معقمات كيميائية

RT تعقيم 

RT مضادات الُمْستَْقلَب 

RT وسطاء تألكل 

 معقّدات المعادن القلوية

1996-07-18 

BT1 معقدات 

NT1 معقدات البوتاسيوم 
NT1 معقدات الروبيديوم 

NT1 معقدات السيزيوم 

NT1 معقدات الصوديوم 
NT1 معقدات الفرانسيوم 

NT1 معقدات الليتيوم 

 معلقات الوقود

USE أوحال الوقود 

 معلومات

UF تأكيد صحة المعلومات 

SF كتابة تقنية 
NT1 بيانات 

NT2 بيانات عددية 

NT3 بيانات إحصائية 
NT3 بيانات تجريبية 

NT3 بيانات مصنفة 

NT3 بيانات ُمقَيَّمة 
NT3 بيانات نظرية 

NT3 معطيات مالية 

NT2 تنسيق البيانات 
NT1 مخططات بيانية 

NT2 رسم بياني فيرمي 

NT2 رسوم هندسية 
NT2 صفائح الجريان 

NT2  مخططs-n 

NT2 مخطط فاينمان 
NT2  ل -مخطط ِهرتزبرنغ  روّسِ

NT2 مخطط يونغ 

NT2 مخططات الطور 
NT2 مخططات تبعثر بيانية 

NT3 رسم بياني موشوري 

NT3 مخطط داليتز 
NT3 مخططات آرغاند 

NT2 مخططات تقويمية 

NT2 مخططات شمسية 
NT2 مخططات غولدستون 

NT2 ة القلبمخططات كهربائي 

NT2 مخططات كيمياحرارية 
NT2 مخططات موليير 

NT2 مخططات نيكويست 

NT2 منحني العمق الضوئي 
NT3 منحني طيفي للنمو 

NT2 منحني براغ 

NT1 معلومات المالك 
NT1 معلومات عامة 

NT1 معلومات كمومية 

NT2 بتات كمومية 
NT1 معلومات مصنفة 

RT إدارة السجالت 

RT إدارة قاعدة البيانات 

RT أدلة اإلستخدام 

RT تعمية 

RT قرار السرية 
RT متطلبات مؤتمرية 

RT مراكز المعلومات 

RT مكتبات 
RT نظرية المعلومات 

RT نقل التقانة 

 معلومات المالك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-24 

BT1 معلومات 

RT نشر المعلومات 

 معلومات عامة

INIS: 1994-04-12; ETDE: 1979-12-17 

BT1 معلومات 

RT إزالة السرية 

RT عالقات عامة 

RT نشر المعلومات 

 معلومات غير مصنفة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-24 
USE إزالة السرية 

 معلومات كمومية

2005-09-30 
BT1 معلومات 

NT1 بتات كمومية 

RT أنطروبية 
RT انتقال كمومي عن بعد 

RT حواسيب كمومية 

RT منظومات كمومية 
RT ميكانيك كمومي 

RT نظرية المعلومات 

 معلومات مصنفة

INIS: 1991-12-11; ETDE: 1980-04-14 
BT1 معلومات 

RT إزالة السرية 

RT أمن 
RT أمن وطني 

RT ية  حماية السّرِ



 سّجلةمعلومة م 739 معهد فيزياء الطاقة العالية

 

 

 معلومة مسّجلة

2000-03-28 
SEE بيانات 

 معلّقات

BT1 تبديدات 

NT1 أوحال 
NT2 أوحال الوقود 

NT1 موائع النانو 

RT أسّرة مميَّعة 
RT أوساط المرسب 

RT تمييع 

RT َعكر 
RT مرّشحات 

RT موائع الحفر 

 معلّقات )وقود(

USE أوحال الوقود 

 IRIمعهد 

UF معهد المفاعل الجامعي المشترك 

*BT1 منظمات هولندية 

 KVIمعهد 

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1977-10-19 

UF معهد الفيزياء النووية 

UF معهد غروينغن للفيزياء النووية 
*BT1 منظمات هولندية 

 معهد أمان المفاعالت

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1977-10-19 
USE جمعية أمان المنشآت والمفاعالت 

 معهد أوك ريدج للدراسات النووية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-12-26 

UF معهد أوك ريدج للدراسات النووية 
*BT1 واليات المتحدةمنظمات في ال 

 معهد أوك ريدج للدراسات النووية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-12-26 

USE معهد أوك ريدج للدراسات النووية 

 معهد األمم المتحدة لبحوث نزع التسلح

1999-01-26 

UF معهد االمم المتحدة لبحوث نزع السالح 
BT1 منظمات دولية 

RT أسلحة نووية 

RT األمم المتحدة 
RT مراقبة التسلح 

 معهد االمم المتحدة لبحوث نزع السالح

2006-01-31 

USE معهد األمم المتحدة لبحوث نزع التسلح 

 معهد البحوث النووية الفيلبيني

INIS: 1990-12-17; ETDE: 2002-04-26 

USE معهد البحوث النووية الفيلبيني 

 معهد البحوث النووية الفيلبيني

INIS: 1990-12-17; ETDE: 1990-10-09 

UF معهد البحوث النووية الفيلبيني 

*BT1 منظمات فيلبينية 
NT1 مركز البحوث الذرية الفيلبيني 

NT1 هيئة الطاقة الذرية الفيلبينية 

 معهد البحوث النووية في جمهورية التشيك

INIS: 1997-11-05; ETDE: 2002-05-24 
USE معهد البحوث النووية في جمهورية التشيك 

 معهد البحوث النووية في جمهورية التشيك

2000-04-12 

USE معهد البحوث النووية في جمهورية التشيك 

 معهد البحوث النووية في جمهورية التشيك

1997-11-05 

UF معهد البحوث النووية في جمهورية التشيك 
UF معهد البحوث النووية في جمهورية التشيك 

*BT1 منظمات تشيكية 

 r1معهد الشؤون النووية 

1993-11-08 
USE  مفاعلian-r1 

 معهد الصين للطاقة الذّرية

INIS: 1992-08-05; ETDE: 1992-09-10 
USE معهد الصين للطاقة الذّرية 

 معهد الصين للطاقة الذّرية

INIS: 1992-08-05; ETDE: 1992-09-10 

UF معهد الصين للطاقة الذّرية 
*BT1 منظمات صينية 

RT ينالص 

RT  مفاعلmnsr-iae 

 r1معهد الطاقة الذّرية 

1993-11-08 

USE  مفاعلiear - 1 

 zprمعهد الطاقة الذّرية 

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلiear - zpr 

 معهد الطاقة النووية في مفاعل ريو

1993-11-08 
USE  مفاعلrien-1 

 معهد الفيزياء النظرية و التجريبية

2016-07-28 

 معهد الفيزياء النظرية و التجريبية، موسكو، االتحاد الروسي.
*BT1    مركز البحوث الوطني، معهد كورشاتوف 

 معهد الفيزياء النووية

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1977-10-19 
USE  معهدkvi 

 معهد المفاعل الجامعي المشترك

ETDE: 1976-05-19 

USE  معهدiri 

 معهد المواد النووية

INIS: 1987-05-26; ETDE: 1987-06-09 

*BT1 منظمات كولومبية 

 معهد اليابان لبحوث الطاقة الذرية

INIS: 1993-12-30; ETDE: 1975-09-11 

USE معهد اليابان لبحوث الطاقة الذرية 

 معهد اليابان لبحوث الطاقة الذرية

UF معهد اليابان لبحوث الطاقة الذرية 
*BT1 منظمات يابانية 

 ليابان لتطور الدورة النوويةمعهد ا

INIS: 1999-06-28; ETDE: 1999-07-02 

UF معهد تطوير الدورة النووية الياباني 
*BT1 منظمات يابانية 

 معهد اليورانيوم

INIS: 1975-12-09; ETDE: 1976-08-25 
BT1 منظمات دولية 

 معهد بحوث التسمم االستنشاقي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-07-27 

USE معهد بحوث علم السموم االستنشاقية 

 معهد بحوث الطاقة الشمسية

INIS: 1994-06-13; ETDE: 1978-02-14 

USE مختبر الطاقة المتجددة الوطني 

 معهد بحوث الطاقة الشمسية

INIS: 1992-05-04; ETDE: 1978-02-14 

USE مختبر الطاقة المتجددة الوطني 

 معهد بحوث الطاقة الكهربائية

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1977-01-10 
UF معهد بحوث طاقة كهربائية 

RT صناعة توليد طاقة كهربائية 

RT طاقة كهربائية 

 معهد بحوث الفيزياء النووية

INIS: 1978-07-31; ETDE: 1978-09-11 

UF معهد بحوث الفيزياء النووية في أمستردام 

UF معهد بحوث الفيزياء النووية في امستردام 
*BT1 مات هولنديةمنظ 

 معهد بحوث الفيزياء النووية في أمستردام

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-17 
USE معهد بحوث الفيزياء النووية 

 معهد بحوث الفيزياء النووية في امستردام

INIS: 2000-02-08; ETDE: 1978-09-11 
USE معهد بحوث الفيزياء النووية 

 rilacمعهد بحوث الفيزياء والكيمياء 

INIS: 1986-05-23; ETDE: 2002-06-13 

USE  مسرع خطي لأليونات الثقلية التوليفيrilac 

 معهد بحوث النظائر و االشعاع في اليبزغ

INIS: 1986-05-23; ETDE: 2002-06-13 

USE  المعهد المركزي لبحوث النظائر واإلشعاع في

 اليبزغ

 معهد بحوث طاقة كهربائية

INIS: 1993-11-05; ETDE: 1977-01-10 

USE معهد بحوث الطاقة الكهربائية 

 معهد بحوث علم السموم االستنشاقية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-07-27 

UF معهد بحوث التسمم االستنشاقي 

UF معهد لفالس للبحوث الطبية الحيوية والبيئية 
*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT نيومكسيكو 

 طاقة النوويةمعهد بحوث محطات ال

2002-12-17 
USE مركز معهد بحوث محطة الطاقة النووية 

 معهد بحوث منشآت الكهرياء النووية

2002-12-17 
USE مركز معهد بحوث محطة الطاقة النووية 

 معهد بحوث وإنتاج وتطبيقات النظائر في براغ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-24 

*BT1 منظمات تشيكية 

 للفيزياء النوويةمعهد بطرسبورغ 

2016-07-28 

USE معهد سان بطرسبرغ للفيزياء النووية 

 معهد تطوير الدورة النووية الياباني

INIS: 1999-06-28; ETDE: 1999-07-02 

USE معهد اليابان لتطور الدورة النووية 

 معهد سان بطرسبرغ للفيزياء النووية

1997-08-08 
UF معهد بطرسبورغ للفيزياء النووية 

UF معهد لينيغراد للفيزياء النووية 

*BT1    مركز البحوث الوطني، معهد كورشاتوف 

 معهد غروينغن للفيزياء النووية

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1977-10-19 

USE  معهدkvi 

 معهد فيزياء البالزما في غراشينك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-19 

USE معهد فيزياء البالزمان في كارشينك 

 معهد فيزياء البالزمان في كارشينك

UF معهد فيزياء البالزما في غراشينك 
UF معهد ماكس بالنك لفيزياء البالزما 

*BT1 منظمات ألمانيا اإلتحادية 

 معهد فيزياء الطاقة العالية

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 
USE معهد فيزياء الطاقة العالية 

 معهد فيزياء الطاقة العالية

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 
USE معهد فيزياء الطاقة العالية 

 معهد فيزياء الطاقة العالية

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 

USE معهد فيزياء الطاقة العالية 

 معهد فيزياء الطاقة العالية

INIS: 1975-10-09; ETDE: 1975-12-16 

UF معهد فيزياء الطاقة العالية 

UF فيزياء الطاقة العالية معهد 
UF معهد فيزياء الطاقة العالية 

*BT1    مركز البحوث الوطني، معهد كورشاتوف 

RT سينكروترون ِسربوخوف 
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 معهد لفالس للبحوث الطبية الحيوية والبيئية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-07-27 
USE معهد بحوث علم السموم االستنشاقية 

 معهد لينيغراد للفيزياء النووية

INIS: 1997-08-08; ETDE: 1977-04-12 

USE معهد سان بطرسبرغ للفيزياء النووية 

 معهد ماساتشوستس لتقانة المفاعل

1993-11-09 

USE  مفاعلmitr 

 alcatorمعهد ماساتشوستس للتقانة 

1993-11-09 

USE جهاز ألكاتور 

 معهد ماكس بالنك لفيزياء البالزما

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-03-28 
USE معهد فيزياء البالزمان في كارشينك 

 معهد ماليزي لبحوث التكنولوجيا النووية

1999-02-25 

UF معهد ماليزي لبحوث الطاقة النووية 
*BT1 منظمات ماليزية 

 معهد ماليزي لبحوث الطاقة النووية

INIS: 2001-10-30; ETDE: 2002-03-28 
USE ليزي لبحوث التكنولوجيا النوويةمعهد ما 

 معهد مشترك لألبحاث النووية

1993-11-08 

USE معهد مشترك للبحوث النووية 

 معهد مشترك للبحوث النووية

UF المعهد المتحد للبحوث النووية 

UF المعهد المتحد للبحوث النووية 

UF  ،دوبناjinr 

UF معهد مشترك لألبحاث النووية 

BT1 منظمات دولية 

 معوجات

2000-07-11 

UF معوجة بمفرستون 

*BT1 تجهيزات تقطير 
BT1 مفاعالت كيميائية 

RT عملية استخالص بالمعوجة 

 معوجة التبادل الحراري للحبيبات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-27 
USE ارتداد مبادل حراري لحبيبة الطبقة 

 معوجة بمفرستون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-11 

USE معوجات 

 معيار بريغس

RT عدم استقرار مطلق 

RT ال استقرارية َحْملية 

 معيار بوم

UF غروس-طريقة بوم 

UF نظرية بوم 

RT بالزما 

 معيار سويدام

UF نظرية سويدام 

RT عدم استقرار البالزما 

RT معيار ميرسييه 

 معيار الوسون

INIS: 1978-05-19; ETDE: 1978-07-05 

RT أجهزة نووية حرارية 
RT تعادل الطاقة 

RT زمن الَحْصر 

RT كثافة البالزما 

 معيار ميرسييه

INIS: 1985-10-23; ETDE: 1985-11-19 

RT عدم استقرار البالزما 

RT عدم استقرار الفلوت 
RT  َشفرانوف -معادلة غراد 

RT معيار سويدام 

RT هدروديناميك مغنطيسي 

 معيار نتروني دولي للمصدر النتروني

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-16 
USE  منشأةnisus 

 معيار نتروني دولي لمصدر اليورانيوم

2000-04-12 

USE  منشأةnisus 

 معيارات معايرة

UF )معايير )معايرة 

UF مواد عيارية مرجعية 

UF مواد عيارية مرجعية 
UF )مواد مرجعية )معيارية 

BT1 معايير 
RT دقّة 

RT عةمخابر عيارية ثانوية لقياس الجر 

RT معايرة 
RT معايرة 

RT مقارنات بين المخابر 

RT  منشأةnisus 

 ُمعين ْفوند

RT مستضدات 

 مغاسل )وقود(

USE غّساالت الوقود 

ل، ألبسة  مغاسِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 

USE غساالت ثياب 

 مغاليق

INIS: 1982-10-29; ETDE: 1979-02-27 
RT أبنية 

RT تدريع 

RT تظليل 
RT تغطيات 

RT ستائر 

RT ظالل شمسية 
RT عزل حراري 

RT فتحات 

RT دات  مسدِّ
RT مقّطعات نترونية 

RT منظومات ضوئية 

RT نوافذ 

 مغانط

1995-02-27 

BT1 تجهيزات 

NT1 مغانط الحاجز 
NT1 مغانط تركيز الحزمة 

NT1 مغانط حني الحزمة 

NT1 مغانط دائمة 
NT1 مغانط فيغلر 

NT1 مغانط كهربائية 
NT2 مغانط غروانية فائقة الموصلية 

NT1 مغانط كيَكر 

RT إزالة المغنطة 
RT تجهيزات الطاقة المغنطيسية 

RT عدسات كهرمغنطيسية 

RT قطع أقطاب مغنطيسية 
RT قلوب المغنطيس 

RT مغنطيسية 

RT وشائع المغنطيس 

 مغانط الحاجز

1999-07-02 

*BT1 مغانط 

RT استخالص الحزمة 
RT بصريات الحزمة 

RT طيوف كهراكدية 

RT محلالت مغنطيسية 
RT وشائع المغنطيس 

 مغانط تركيز الحزمة

*BT1 مغانط 

RT بصريات الحزمة 
RT رباعيات األقطاب 

 مغانط حني الحزمة

*BT1 مغانط 
RT بصريات الحزمة 

RT محلالت مغنطيسية 

 مغانط دائمة

*BT1 مغانط 
RT خواص مغنطيسية 

 مغانط سائلة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-03-12 

USE سوائل 
USE مواد مغنطيسية 

 مغانط غروانية فائقة الموصلية

1995-02-27 
UF برنامج الوشيعة الكبيرة 

UF وشائع غروانية فائقة الموصلية 

BT1 أجهزة غروانية فائقة الموصلية 
*BT1 مغانط كهربائية 

RT تجهيزات الطاقة المغنطيسية 

RT تخزين الطاقة المغنطيسي 

RT تخزين الطاقة المغنطيسية الفائق الموصلية 

RT ملفات فائقة الموصلية 

RT موصالت فائقة 
RT وشائع المغنطيس 

 مغانط فيغلر

INIS: 1999-07-02; ETDE: 1977-06-21 

UF ممّوجات 
*BT1 مغانط 

RT إشعاع سينكروتروني 

 مغانط كهربائية

*BT1 تجهيزات كهربائية 
*BT1 مغانط 

NT1 مغانط غروانية فائقة الموصلية 

RT خواص مغنطيسية 
RT ملفات كهربائية 

 مغانط كيَكر

INIS: 1999-07-02; ETDE: 1979-05-25 
*BT1 مغانط 

RT استخالص الحزمة 

RT بصريات الحزمة 

 مغرب

BT1 أفريقيا 

BT1 البالد العربية 

BT1 بلدان نامية 

 مغلّفات البذور

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1988-12-21 

USE نباتات َمْغنَوليًّة 

 مغمدات األجنحة

INIS: 1993-07-13; ETDE: 1981-06-16 

*BT1 حشرات 

NT1 خنافس 
NT2 تريبوليوم 

NT2 سوسة لوزة القطن 

 َمغنتيت

*BT1 أركزة حديدية 
*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد الحديد 

RT )حديديت )فّريت 
RT رمال سود 

RT سبينالت 

 مغنطة

1976-02-11 
RT إزالة المغنطة 

RT حقول مغنطيسية 
RT خواص مغنطيسية 

RT عزوم مغنطيسية 

RT مغنطيسية 

 مغنطرونات

*BT1 أنابيب األمواج المكروية 

RT كليسترونات 

RT منظومات تواتر راديوي 

 مغنطيسية

NT1 كهرمغنطيسية 

NT1 مغنطيسية حديدية 
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NT2 مغنطيسية الخالئط 

NT1 مغنطيسية حديدية مضادة 
NT2 ية الخالئطمغنطيس 

NT1 مغنطيسية حرارية 

NT1 مغنطيسية عكسية 
NT2 مغنطيسية معاكسة بالزمية 

NT1 مغنطيسية فّريتية 

NT1 مغنطيسية قديمة 
NT1 مغنطيسية مسايرة 

NT1 مغنطيسية مسايرة فائقة 

NT1 مغنطيسية نووية 
RT إزالة المغنطة 

RT إزالة مغنطة كظيمة 

RT حالة الزجاج السبيني 
RT حقول مغنطيسية 

RT خواص مغنطيسية 

RT عزوم مغنطيسية 
RT مغانط 

RT مغنطة 

RT مواد مغنطيسية 

 مغنطيسية الخالئط

2000-04-12 

*BT1 مغنطيسية حديدية 

*BT1 مغنطيسية حديدية مضادة 

 مغنطيسية حديدية

UF مغنطيسية حديدية نووية 

BT1 مغنطيسية 
NT1 مغنطيسية الخالئط 

RT تجاوب مغنطيسي حديدي 

RT مغنطيسية حديدية مضادة 
RT مغنطيسية فّريتية 

RT نقطة كوري 

RT نموذج هاْيزنّبِْرغ 
RT نموذج هوبارد 

 مغنطيسية حديدية مضادة

BT1 مغنطيسية 

NT1 مغنطيسية الخالئط 
RT درجة حرارة نيل 

RT مغنطيسية حديدية 

RT مغنطيسية فّريتية 
RT نموذج هوبارد 

 مغنطيسية حديدية نووية

INIS: 1985-03-19; ETDE: 2002-04-17 

USE مغنطيسية حديدية 
USE مغنطيسية نووية 

 مغنطيسية حرارية

BT1 مغنطيسية 

 مغنطيسية عكسية

BT1 مغنطيسية 

NT1 مغنطيسية معاكسة بالزمية 

RT  فان ألِفن -مفعول دي هاس 

 مغنطيسية فّريتية

BT1 مغنطيسية 

RT تجاوب مغنطيسي فّريتي 

RT مغنطيسية حديدية 
RT مغنطيسية حديدية مضادة 

RT مواد مغنطيسية فّريتية 

 مغنطيسية قديمة

INIS: 1999-05-19; ETDE: 1979-07-24 

BT1 مغنطيسية 

RT تكتونيك الصفائح 
RT حقل جيومغنطيسي 

RT عصور جيولوجية 

 مغنطيسية مسايرة

BT1 مغنطيسية 
RT نظرية فان فليك 

 مغنطيسية مسايرة فائقة

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1976-04-19 

BT1 مغنطيسية 

 مغنطيسية معاكسة بالزمية

*BT1 مغنطيسية عكسية 

RT بالزما 

 مغنطيسية نووية

INIS: 1985-03-19; ETDE: 1990-11-20 
UF مغنطيسية حديدية نووية 

BT1 مغنطيسية 

RT تجاوب مغنطيسي نووي 
RT توجه السبين 

RT عزوم مغنطيسية نووية 

 40مغننيزيوم 

2005-01-19 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر المغنيزيوم 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 مغنيزيوم

*BT1 معادن قلوية ترابية 

 19مغنيزيوم 

2004-09-14 

*BT1 نظائر المغنيزيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 20مغنيزيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر المغنيزيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 21مغنيزيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر المغنيزيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 22مغنيزيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر المغنيزيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 23مغنيزيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر المغنيزيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 24مغنيزيوم 

*BT1 نظائر المغنيزيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

RT  24تفاعالت مغنزيوم 

RT  24حزم مغنزيوم 

 25مغنيزيوم 

1995-01-04 

*BT1 نظائر المغنيزيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

RT  25حزم مغنزيوم 

 26مغنيزيوم 

*BT1 نظائر المغنيزيوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 27مغنيزيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر المغنيزيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 28مغنيزيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر المغنيزيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

RT مولدات نظائر مشعة 

 29مغنيزيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر المغنيزيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 30مغنيزيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر المغنيزيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 31مغنيزيوم 

*BT1 ناقص المشعة  -ا نظائر اضمحالل بيت 

*BT1 نظائر المغنيزيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 32مغنيزيوم 

INIS: 1977-10-17; ETDE: 1977-08-09 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر المغنيزيوم 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 33مغنيزيوم 

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-02-11 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر المغنيزيوم 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 34مغنيزيوم 

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-02-11 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر المغنيزيوم 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 35مغنيزيوم 

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1989-10-16 

*BT1 نظائر المغنيزيوم 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 36مغنيزيوم 

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1989-10-16 

*BT1 نظائر المغنيزيوم 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 37مغنيزيوم 

2007-02-15 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر المغنيزيوم 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 38مغنيزيوم 

2006-12-20 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر المغنيزيوم 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 39مغنيزيوم 

2006-09-04 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر المغنيزيوم 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
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*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 45مغنيزيوم 

2007-02-15 

*BT1 نظائر المنغنيز 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1 مشعة من االضمحالل البروتوني نظائر 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 66مغنيزيوم 

2007-02-15 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر المنغنيز 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 67مغنيزيوم 

2007-02-15 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر المنغنيز 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 68مغنيزيوم 

2007-02-15 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر المنغنيز 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  رديةف -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 69مغنيزيوم 

2007-02-15 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر المنغنيز 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 مفاتيح وصل

SF وصالت 
*BT1 أجهزة موصلة 

RT أغطية محكمة ألطراف الكبالت 

RT مبدالت 

 مفارخ السمك

INIS: 1992-05-08; ETDE: 1981-08-21 

USE مسامك 

 مفاصل )تشريح(

USE مفاصل عظمية 

 مفاصل عظمية

UF زليل 

UF )مفاصل )تشريح 
*BT1 هيكل عظمي 

RT أمراض رثوية 

RT أمراض هيكلية 
RT غضروف 

 مفاعات اختبارية

1998-01-29 

*BT1 مفاعالت أبحاث واختبار 
BT1 منشآت اختبار 

NT1   مفاعلispra - 1 

NT1  1مفاعل - frg 
NT1  مفاعلaipfr 

NT1  مفاعلarbus 

NT1  مفاعلastr 
NT1  مفاعلastra 

NT1  مفاعلatpr 

NT1  مفاعلatr 
NT1  مفاعلbarn 

NT1  مفاعلbgrr 

NT1  مفاعلborax-5 
NT1  مفاعلbr-02 

NT1  مفاعلbrr 

NT1  مفاعلcesnef 

NT1  مفاعلcirus 

NT1  مفاعلcp-5 
NT1  مفاعلdhruva 

NT1  مفاعلdimple 

NT1  مفاعلdiorit 
NT1  مفاعلebor 

NT1  مفاعلebr-1 

NT1  مفاعلeco 
NT1  مفاعلeocr 

NT1  مفاعلesada-vesr 

NT1  مفاعلessor 
NT1  مفاعلetr 

NT1  مفاعلetrc 

NT1  مفاعلfftf 
NT1  مفاعلfir -1 

NT1  مفاعلfmrb 

NT1  مفاعلfnr 
NT1  مفاعلfr - 2 

NT1  مفاعلfrctf 

NT1  مفاعلfrn 
NT1  مفاعلgetr 

NT1  مفاعلgtr 

NT1  مفاعلgtrr 
NT1  مفاعلhanaro 

NT1  مفاعلharmonie 

NT1  مفاعلherald 
NT1  مفاعلhero 

NT1  مفاعلhew-305 

NT1  مفاعلhfir 
NT1  مفاعلhifar 

NT1  مفاعلhre-2 

NT1  مفاعلhtltr 
NT1  مفاعلhtr-10 

NT1  مفاعلirl 

NT1  مفاعلirr - 1 

NT1  مفاعلjmtr 

NT1  مفاعلkalpakkam lmfbr 

NT1  مفاعلloft 
NT1  مفاعلmzfr 

NT1  مفاعلnetr 

NT1  مفاعلnru 
NT1  مفاعلntr 

NT1  مفاعلorphee 

NT1  مفاعلowr 
NT1  مفاعلpat 

NT1  مفاعلpegase 

NT1  مفاعلproteus 
NT1  مفاعلra-3 

NT1  مفاعلra-4 
NT1  مفاعلra-5 

NT1  مفاعلra-6 

NT1  مفاعلra-8 

NT1  مفاعلrapsodie 

NT1  مفاعلrts-1 

NT1  مفاعلsafari-1 
NT1  مفاعلsbr-5 

NT1  مفاعلstf 

NT1  مفاعلtapiro 
NT1  مفاعلtory-2 

NT1  مفاعلtory-2a 

NT1  مفاعلtreat 
NT1  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 

NT1  مفاعلtriga-2 بافيا 

NT1  مفاعلtsr-1 
NT1  مفاعلtsr-2 

NT1  مفاعلurr 

NT1  مفاعلuvar 
NT1  مفاعلviper 

NT1  مفاعلwr-1 

NT1  مفاعلwtr 
NT1  مفاعل أولي لمفاعلs1c 

NT1 مفاعل بابكوك وويلكوكس لالختبارbawtr 

NT1  مفاعل بغدادirt 
NT1   مفاعل جاكرتاirt - 2000 

NT1 مفاعل غرونوبل 

NT1   مفاعل موسكوirt - 2000 
NT1  مفاعالتsnaptran 

 tower shielding 1 -مفاعل 

USE  مفاعلtsr-1 

 التابع لسلطة وادي تينسي 1 -مفاعل 

ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلtva-1 

 الولود التجريبي 1 -مفاعل 

2000-04-12 
USE  مفاعلebr-1 

 فنلندي 1 -مفاعل 

USE  مفاعلfir -1 

 north carolinaلبحوث كلية والية  1 -مفاعل 

1993-11-09 

USE  مفاعلncscr-1 

 للبحوث اإلسرائيلي 1 -مفاعل 

2000-04-12 

USE  مفاعلirr - 1 

 tower shielding 2 -مفاعل 

USE  مفاعلtsr-2 

 التابع لسلطة وادي تينسي 2 -مفاعل 

ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلtva-2 

 الولود التجريبي 2 -مفاعل 

2000-04-12 
USE  مفاعلebr-2 

 للبحوث اإلسرائيلي 2 -مفاعل 

2000-04-12 
USE  مفاعلirr - 2 

 N -مفاعل 

UF  مفاعلnpr 

UF  مفاعلrichland npr 
UF  مفاعل إنتاج البلوتونيوم وتوليد الكهرباء في

 ريتشالند

UF مفاعل طاقة النتاج البلوتونيوم في ريتشالند 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت انتاج البلوتونيوم 

*BT1  مفاعالت من نوعlwgr 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

RT  مفاعلwnp-1 

 الدانمركي 1-مفاعل 

USE  مفاعلdr-1 

 سوسكويهانا 1-مفاعل 

UF  من محطة الكهرباء البخارية فس  1-وحدة

 سوسكويهانا
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 للبحوث الياباني 1-مفاعل 

USE  مفاعلjrr-1 

 يالدانمرك 2-مفاعل 

USE  مفاعلdr-2 

 سوسكويهانا 2-مفاعل 

UF  من محطة الكهرباء البخارية فس  2-وحدة

 سوسكويهانا
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 للبحوث الياباني 2-مفاعل 

USE  مفاعلjrr-2 

 الدانمركي 3-مفاعل 

USE  مفاعلdr-3 

 للبحوث الياباني 3-مفاعل 

USE  مفاعلjrr-3 

 للبحوث الياباني 4-مفاعل 

USE  مفاعلjrr-4 

 argonaut rien-1مفاعل  

USE  مفاعلrien-1 

 ATRCمفاعل  

UF منشأة حرجة لمفاعل اختبار متطور 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 
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*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 cp-3َمفاعل  َ

2000-04-12 

USE  مفاعلcp-3m 

 األرجنتيني ezeiza ra-3مفاعل  

USE  مفاعلra-3 

 األرجنتيني ezeiza ra-4مفاعل  

INIS: 2002-08-13; ETDE: 2002-06-16 
USE  مفاعلra-4 

 IRT - Cمفاعل  

2000-04-12 

UF  مفاعل بحوث سوفييتيirt-c 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 IRT - Fمفاعل  

2000-04-12 
UF  مفاعل بحوث سوفييتيirt-f 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 IRT - Mمفاعل  

2000-04-12 

*BT1 الت أبحاثمفاع 

 irvine trig - mk - 1مفاعل  

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلtriga-1 كاليفورنيا 

 irvine trigaمفاعل  

2000-04-12 
USE  مفاعلtriga-1 كاليفورنيا 

 ISARمفاعل  

UF  محطة الطاقة النوويةisar 
UF  مفاعلkki isar 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 ISAR - 2مفاعل  

1982-10-28 
UF  محطة الطاقة النوويةisar-2 

UF  مفاعلkki isar-2 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 ISISمفاعل  

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 ISPRA - 1مفاعل  

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 ispra - 2 ranaمفاعل  

USE  مفاعلrana 

 لالختبار النووي العابر - kiwi-مفاعل 

2000-04-12 

USE  مفاعلkiwi-tnt 

 في كداراش mariusمفاعل  

USE  مفاعلmarius 

 في أوهيو oak harborمفاعل  

ETDE: 2002-04-17 
USE  مفاعلdavis besse-1 

 الهنغاري paks-1مفاعل  

USE  مفاعلpaks-1 

 الهنغاري paks-2مفاعل  

USE  مفاعلpaks-2 

 الهنغاري paks-3مفاعل  

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-08-12 

USE  مفاعلpaks-3 

 في مخبر أوك ريدج الوطني PCAمفاعل  

UF  تجميعة بُركة حرجةornl 

UF  مفاعلpca-ornl 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

 في أونتاريو phwr pickering - 1مفاعل  

2000-04-12 

USE  مفاعلpickering-1 

 في أونتاريو phwr pickering - 2مفاعل  

2000-04-12 

USE  مفاعلpickering-2 

 في أونتاريو phwr pickering - 3مفاعل  

2000-04-12 

USE  مفاعلpickering-3 

 في أونتاريو phwr pickering - 4مفاعل  

2000-04-12 
USE  مفاعلpickering-4 

 في أونتاريو phwr pickering - 5مفاعل  

INIS: 1977-11-21; ETDE: 2002-04-17 

USE  مفاعلpickering-5 

 في أونتاريو phwr pickering - 6فاعل  م

INIS: 1977-11-21; ETDE: 2002-04-17 

USE  مفاعلpickering-6 

 في أونتاريو phwr pickering - 7مفاعل  

INIS: 1977-11-21; ETDE: 2002-04-17 

USE  مفاعلpickering-7 

 في أونتاريو phwr pickering - 8مفاعل  

INIS: 1977-11-21; ETDE: 2002-04-17 
USE  مفاعلpickering-8 

 في بوفالو pulstarمفاعل  

USE  مفاعلpulstar-buffalo 

 norilskفي   rg-1mمفاعل  

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-04-16 

USE  مفاعلrg-1m 

 SNAP 10مفاعل  

*BT1  مفاعالتsnap 

*BT1 مفاعالت حرارة العمليات 

*BT1 مفاعالت مبردة بالبوتاسيوم 

*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

NT1  مفاعلs10fs-1 

NT1  مفاعلs10fs-3 
NT1  مفاعلs10fs-4 

 اليوغسالفي triga-mk-iiمفاعل  

2000-04-12 
USE  مفاعلtriga-2 لوبليانا 

 مفاعل  إيضاح سريع تجاري

INIS: 1999-04-19; ETDE: 1979-10-23 

USE  مفاعلcdfr 

 neuherbergمفاعل  بحوث 

USE  مفاعلfrn 

 l - 77 atomicsمفاعل  دولي 

1993-11-09 
USE  مفاعلai-l-77 

 plzen( skodaمفاعل )

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلsr-oa 

 FRG - 1مفاعل 

UF  مفاعل بحوثgeesthacht - 1 

UF  مفاعل بحوثgeesthacht-1 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 STERLING -1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 neckar( gkn)-1مفاعل 

1979-11-02 

USE  مفاعلneckar-1 

 sydsvenska kraft ab 1مفاعل 

USE  مفاعلbarsebaeck-1 

 FRF - 2مفاعل 

UF  فرانكفورت 2 -مفاعل بحوث 

UF  فرانكفورت 2 -مفاعل بحوث 
*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

 FRG - 2مفاعل 

UF  مفاعل بحوثgeesthacht - 2 

UF  مفاعل بحوثgeesthacht-2 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 neckar( gkn)-2مفاعل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-23 

USE  مفاعلneckar-2 

 STERLING-2مفاعل 

2000-04-12 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 sydsvenska kraft ab 2مفاعل 

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1978-07-06 

USE  مفاعلbarsebaeck-2 

 إيضاح قدرة ياباني 2-مفاعل

1993-11-08 

USE  مفاعلjpdr-2 

 في صوفيا irt-2000مفاعل 

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعل صوفياirt 

 710مفاعل 

2000-04-12 
SEE مفاعالت الدسر 

SEE مفاعالت سريعة 

SEE مفاعالت مبّردة بالغاز 
SEE مفاعالت متحركة 

SEE مفاعالت يورانيوم مخصب 

 )بوهونيس(  a-1مفاعل 

USE  مفاعلbohunice a-1 

ر(  a-1مفاعل   )فاعة كولدِّ

USE  مفاعلcalder hall a-1 

 )بوهونيس(  a-2مفاعل 

USE  مفاعلbohunice a-2 

ر(  a-2مفاعل   )قاعة كولدِّ

USE  مفاعلcalder hall a-2 

 AARRمفاعل 

2000-04-12 
UF  مفاعل البحث واالختبارaarr  ذو الصهريج في

 أرغون

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

 ACPRمفاعل 

UF  مفاعلacrr 

UF مفاعل بحث ذو قلب حلقي 

UF مفاعل نبضي ذو قلب حلقي 



 acrrمفاعل  744 في بلباو argonautمفاعل 

 

 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 ت طيف ممزوجمفاعالت ذا 
*BT1 مفاعالت صلبة متجانسة 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالهدريد 

*BT1 مفاعالت نبضية 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 acrrمفاعل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-10-23 

USE  مفاعلacpr 

 AEG-PR-10مفاعل 

UF  مفاعلgrosswelzheim pr-10 
UF  مفاعل بحوpr-10 aeg 

UF  مفاعل شركةpr-10 - aeg 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النوعargonaut 

 affriمفاعل 

2000-04-12 

USE  مفاعلafrri 

 AFRRIمفاعل 

1989-10-24 
UF  مفاعلaffri 

UF  مفاعلtriga-f-dasa 

UF  مفاعل وكالة الدعم الذري الدفاعيtriga-mk-f 
*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

 AFSRمفاعل 

UF مفاعل المنبع السريع في أرغون 
UF  مفاعل منبع سريعaec 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت سريعة 

*BT1 دة بالهواء  مفاعالت مبرَّ

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 AGATAمفاعل 

UF  مفاعلswierk agata 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالبيريليوم 

 AGESTAمفاعل 

UF  مفاعلagesta-r3 
UF  مفاعلr-3/adam 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 
*BT1 مفاعالت حرارة العمليات 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 agesta-r3مفاعل 

USE  مفاعلagesta 

 )ويندسكيل(  agrمفاعل 

USE  مفاعلwagr 

 AGUIRREمفاعل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-04 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

RT  مفاعلnorth coast-1 

 aguirre-1مفاعل 

1990-12-05 

USE  مفاعلnorth coast-1 

 ahfrمفاعل 

2000-04-12 

USE  مفاعلcp-6 

 AI-L-77مفاعل 

UF  مفاعل  دوليl - 77 atomics 
UF  مفاعل شركة أتوميكس إنترنيشنالl-77 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت متجانسة مائية 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 AIPFRمفاعل 

UF  نموذج أولي لمفاعل شركة أتوميكس إنترنيشنال

 السريع

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1  مفاعالت من نوعfbr 

 akmمفاعل 

USE  مفاعلmuehleberg 

 akm muehlebergمفاعل 

USE  مفاعلmuehleberg 

 AKR-1مفاعل 

2003-09-16 
*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت صلبة متجانسة 

*BT1 مفاعالت مهدأة بمادة عضوية 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 akw1 rheinsberمفاعل 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-06 

USE  مفاعل راينِسْبرغakw1 

 ALLENS CREEK-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 ALLENS CREEK-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 ALMARAZ-1مفاعل 

INIS: 1977-04-07; ETDE: 1977-06-02 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 ALMARAZ-2مفاعل 

INIS: 1977-04-07; ETDE: 1977-06-02 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 ALRRمفاعل 

UF  مفاعل البحث المخبريames 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 am-1مفاعل 

USE  مفاعلaps 

 ANEXمفاعل 

UF  مفاعلcfg 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت صلبة متجانسة 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالهدريد 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 ANGRA-2مفاعل 

INIS: 1977-06-14; ETDE: 1977-10-19 
*BT1 اعالت من النمط مفpwr 

 ANGRA-3مفاعل 

INIS: 1977-06-14; ETDE: 1977-10-19 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 ANGRH-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 ANNAمفاعل 

UF  مفاعلswierk anna 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 AO-PHAI-1مفاعل 

INIS: 1985-03-15; ETDE: 1985-04-09 

UF  مفاعلsriracha 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

 APFA-3مفاعل 

UF تجميع سريع نبضي في المسّرع 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

 apraمفاعل 

USE  مفاعلaprf 

 APRFمفاعل 

UF مجموعة المفاعل النبضي العسكري 
UF  مفاعلapra 

UF مفاعل أبردين ماريالند 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت سريعة 

*BT1 مفاعالت نبضية 

 APSمفاعل 

UF  مفاعلam-1 
*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من نوعlwgr 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 APSARAمفاعل 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 AQUILONمفاعل 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 ARBIمفاعل 

UF  مفاعلargonaut في بلباو 

UF  مفاعل بيلباوargonaut 

*BT1  مفاعالتtraining 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النوعargonaut 

 ARBUSمفاعل 

UF  مفاعلast-1 

UF  مفاعلmelekess-abbus 
*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1  مفاعالتomr 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 ardennesمفاعل 

USE  مفاعلchooz 

 ardennes b-1مفاعل 

INIS: 1984-07-23; ETDE: 1984-09-05 
USE  مفاعلchooz b-1 

 ardennes b-2مفاعل 

2004-05-11 

USE  مفاعلchooz b-2 

 are-rr-1مفاعل 

2000-04-12 

USE  مفاعل القاهرةwwr-s 

 في بلباو argonautمفاعل 

USE  مفاعلarbi 



 ARGOSمفاعل  BGRR 745مفاعل 

 

 

 ARGOSمفاعل 

UF  مفاعل برشلونةargonaut 
UF  مفاعل برشلونةargonaut 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النوعargonaut 

 ARGUSمفاعل 

2004-09-09 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت متجانسة مائية 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 ARMF-1مفاعل 

UF المتطورة لقياس التفاعلية 1-منشأة 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 arsiمفاعل 

USE  مفاعلavogadro rs-1 

 ASCO-1مفاعل 

INIS: 1977-04-07; ETDE: 1977-06-02 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 ASCO-2مفاعل 

INIS: 1977-04-07; ETDE: 1977-06-02 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 ast-1مفاعل 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 2002-06-07 

USE  مفاعلarbus 

 ASTRمفاعل 

2000-04-12 

UF  مفاعلfort worth astr 

UF مفاعل اختبار تدريع الطائرة 
UF مفاعل اختبار منظومة فضائية 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

 ASTRAمفاعل 

UF مفاعل البحث النمساوي 
UF مفاعل ذو حوض مكيَّف في النمسا 

UF مفاعل صهريج البركة في النمسا 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

RT مركز بحوث سيبرسدورف 

 ATLANTIC-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

RT منشآت توليد كهرباء نووية في البحر 

 ATLANTIC-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 
RT منشآت توليد كهرباء نووية في البحر 

 ATPRمفاعل 

2000-04-12 
UF نموذج أولي لمفاعل 

SF  مفاعلtriga-mk-3 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

*BT1 مفاعالت نبضية 

 ATRمفاعل 

UF مفاعل اختبار ايداهو المتطور 

UF  مفاعل اختبار متقدمidaho 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 ATSRمفاعل 

2000-04-12 

UF مفاعل المنبع الحراري في أرغون 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

 ATUCHAمفاعل 

SF  مفاعلcna 

SF   مفاعل محطة توليد الكهرباء النووية فيatucha 
*BT1 مفاعالت أنابيب الضغط 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 ATUCHA-1مفاعل 

INIS: 1980-02-26; ETDE: 1980-03-29 

 ATUCHA-2مفاعل 

INIS: 1980-02-26; ETDE: 1980-03-29 

SF  مفاعلcna 

SF   مفاعل محطة توليد الكهرباء النووية فيatucha 
*BT1 مفاعالت أنابيب الضغط 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 AVOGADRO RS-1مفاعل 

UF  مفاعلarsi 

UF  مفاعلrsi avogadro 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 babcock and wilcox lprمفاعل 

2000-04-12 
USE  مفاعلlpr 

 العياري babcock and wilcoxمفاعل 

1993-11-04 

USE  مفاعلbw العياري 

 لالختبار babcock and wilcoxمفاعل 

1993-11-04 

USE مفاعل بابكوك وويلكوكس لالختبارbawtr 

 BAILLY-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 BALAKOVO-1مفاعل 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-20 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 BALAKOVO-2مفاعل 

INIS: 1986-12-09; ETDE: 1987-02-24 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 BALAKOVO-3مفاعل 

1998-10-21 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 BALAKOVO-4مفاعل 

2002-08-13 
*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 BARNمفاعل 

UF  مفاعلwageningen barn 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

 BARSEBAECK-1مفاعل 

UF  1مفاعل sydsvenska kraft ab 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 BARSEBAECK-2مفاعل 

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1978-07-06 
UF  2مفاعل sydsvenska kraft ab 

*BT1 فاعالت من النوع مbwr 

 BARTON-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 BARTON-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 BARTON-3مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 BARTON-4مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 BASF-1مفاعل 

UF  1مفاعل شركة-basf 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 BASF-2مفاعل 

UF  مفاعل شركةbasf- 2 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 BEAVER VALLEY-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 BEAVER VALLEY-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 BELLEVILLE-1مفاعل 

2010-08-17 

-Belleville-sur-Loire/ Sur-presكهرباء فرنسا، 
Lere, Cher, France 

UF 1 -ى نهر لوار مفاعل بلفيل عل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 BELLEVILLE-2مفاعل 

2010-08-17 
-Belleville-sur-Loire/ Sur-presكهرباء فرنسا، 

Lere, Cher, France 

UF  2 -مفاعل بلفيل على نهر لوار 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 BER-2مفاعل 

UF  2 -مفاعل البحث برلين 

UF  2 -مفاعل البحوث برلين 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت متجانسة مائية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

 في كاليفورنيا  berkeley trigaمفاعل 

INIS: 1993-11-04; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلucbrr 

 BEZNAU-1مفاعل 

UF  مفاعلnok-1 
UF  مفاعل محطة الطاقة

nordostschweizerische kraftwerk-1 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 BEZNAU-2مفاعل 

UF  مفاعلnok-2 

UF  مفاعل محطة الطاقة

nordostschweizerische kraftwerk-2 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 BFSمفاعل 

1996-07-10 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت سريعة 

 BGRRمفاعل 

UF مفاعل البحث الغرافيتي في بروكهافن 
*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بالهواء  مفاعالت مبرَّ
*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 



 BIG TENمفاعل  746 )االتحاد الروسي( br-2مفاعل 

 

 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 BIG TENمفاعل 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

 BIGRمفاعل 

INIS: 1986-12-09; ETDE: 1987-02-24 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت سريعة 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

*BT1 مفاعالت نبضية 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 BILIBINمفاعل 

UF  مفاعلchukotka 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 
*BT1 طاقةمفاعالت ال 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من نوعlwgr 

 BIRمفاعل 

INIS: 1986-12-09; ETDE: 1987-03-09 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت سريعة 
*BT1 مفاعالت نبضية 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 BLAYAIS-1مفاعل 

1995-10-02 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 BLAYAIS-2مفاعل 

2010-08-17 
 ,Braud-et-Saint-Loise, Girondeكهرباء فرنسا، 

France 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 BLAYAIS-3مفاعل 

2010-08-17 

 ,Braud-et-Saint-Loise, Girondeكهرباء فرنسا، 
France 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 BLAYAIS-4مفاعل 

2010-08-17 

 ,Braud-et-Saint-Loise, Girondeكهرباء فرنسا، 
France 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 BLUE HILLS-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 bmiمفاعل 

USE  مفاعلbrr 

 BN-1600مفاعل 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 

*BT1  مفاعالت من نوعlmfbr 

 BN-350مفاعل 

UF  مفاعلfort shevchenko 

*BT1 مفاعالت إزالة الملوحة 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 

*BT1  مفاعالت من نوعlmfbr 
RT مفاعالت بلوتونيوم 

RT مفاعالت يورانيوم مخصب 

 bn-600مفاعل 

USE  3 -مفاعل بلويارسك 

 BN-800مفاعل 

INIS: 1989-02-24; ETDE: 1989-03-20 

 bnlمفاعل 

2000-04-12 
SEE مفاعالت أبحاث 

SEE مفاعالت القدرة الصفرية 

SEE مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

 bnps-1مفاعل 

USE  1 -مفاعل بلويارسك 

 bnps-2مفاعل 

USE  1 -مفاعل بلويارسك 

 BOHUNICE A-1مفاعل 

UF  مفاعلa-1  )بوهونيس( 

UF  مفاعلks-150 

UF مفاعل سلوفاكيا المبّرد بالغاز ذو الماء الثقيل 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من نوعhwgcr 

 BOHUNICE A-2مفاعل 

UF  مفاعلa-2  )بوهونيس( 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من نوعhwgcr 

 bohunice v-1مفاعل 

USE  مفاعلbohunice v-1 

 BOHUNICE V-1مفاعل 

UF  مفاعلbohunice v-1 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 bohunice v-2مفاعل 

INIS: 1979-05-28; ETDE: 1979-09-06 

USE  مفاعلbohunice v-2 

 BOHUNICE V-2مفاعل 

INIS: 1979-05-28; ETDE: 1979-09-06 
UF  مفاعلbohunice v-2 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 bologna-1مفاعل 

USE  مفاعلrb-1 

 bologna-2مفاعل 

USE  مفاعلrb-2 

 bologna-3مفاعل 

USE  مفاعلrb-3 

 BOLSA CHICA-1مفاعل 

2000-04-12 

*BT1 ت من النوع مفاعالbwr 

 BOLSA CHICA-2مفاعل 

2000-04-12 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 BONUSمفاعل 

UF  مفاعلruerto rico bonus 
UF مفاعل الغليان ذو السّخان النووي الفائق 

UF  مفاعل بورتوريكو ذو السخان الفائقbwr 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 BOR-60مفاعل 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 
*BT1  مفاعالت من نوعlmfbr 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 BORAX-1مفاعل 

UF  1تجربة مفاعل الغليان 
*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1  بالماءمفاعالت مهدأة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 BORAX-2مفاعل 

UF  2تجربة مفاعل الغليان 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 BORAX-3مفاعل 

UF 3ان تجربة مفاعل الغلي 
*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 BORAX-4مفاعل 

UF  4تجربة مفاعل الغليان 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 
*BT1 مفاعالت الثوريوم 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 BORAX-5مفاعل 

2000-04-12 
UF  5تجربة مفاعل الغليان 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 يةمفاعالت حرار 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 bordentown nj newbold island-1مفاعل 

ETDE: 2002-06-16 
USE  مفاعلhope creek-1 

 bordentown nj newbold island-2مفاعل 

ETDE: 2002-06-16 

USE  مفاعلhope creek-2 

 BORSSELEمفاعل 

UF  مفاعلkcb 

UF مفاعل مركز الطاقة النووية في بورسل 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 BR-02مفاعل 

UF  02مفاعل بلجيكي 

UF  مفاعل مقلد للقدرة الصفريةbr-2 
*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 الماءمفاعالت مبردة ب 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالبيريليوم 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 BR-1مفاعل 

UF  1مفاعل بلجيكي 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بالهواء  مفاعالت مبرَّ

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

 ) االتحاد الروسي( br-1مفاعل 

1999-03-11 

USE  مفاعلsbr-1 

 BR-2مفاعل 

UF  2مفاعل بلجيكي 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 )االتحاد الروسي( br-2مفاعل 

1999-03-11 
USE  مفاعلsbr-2 



 BR-3مفاعل  CALVERT CLIFFS-2 747مفاعل 

 

 

 BR-3مفاعل 

UF  3مفاعل بلجيكي 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 br-3/vulcainمفاعل 

 BR-3 -VNمفاعل 

 )االتحاد الروسي( br-5مفاعل 

1999-03-11 

USE  مفاعلsbr-5 

 BRADWELLمفاعل 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من نوعmagnox 

 BRAIDWOOD-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 BRAIDWOOD-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 brasimone pecمفاعل 

USE  مفاعلpec brasimone 

 brennilisمفاعل 

2010-08-17 

USE  مفاعلel-4 

 BROKDORFمفاعل 

INIS: 1976-09-06; ETDE: 1976-11-01 

UF  محطة الطاقة النوويةbrokdorf 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 BROWNS FERRY-1مفاعل 

*BT1 مفاعالت ذات طيف ممزوج 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 BROWNS FERRY-2مفاعل 

*BT1 مفاعالت ذات طيف ممزوج 

*BT1 ت من النوع مفاعالbwr 

 BROWNS FERRY-3مفاعل 

*BT1 مفاعالت ذات طيف ممزوج 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 BRRمفاعل 

UF  مفاعلbmi 
UF مفاعل باتل للبحوث 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 BRUCE-1مفاعل 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 
*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

RT  موقعbruce 

 BRUCE-2مفاعل 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 
RT  موقعbruce 

 BRUCE-3مفاعل 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 
*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

RT  موقعbruce 

 BRUCE-4مفاعل 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 
*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

RT  موقعbruce 

 BRUCE-5مفاعل 

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1978-08-07 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 
*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

RT  موقعbruce 

 BRUCE-6مفاعل 

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1978-08-07 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 
*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

RT  موقعbruce 

 BRUCE-7مفاعل 

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1978-08-07 
*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 
RT  موقعbruce 

 BRUCE-8مفاعل 

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1978-08-07 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 
RT  موقعbruce 

 bruno leuschner-1مفاعل 

USE  مفاعلgreifswald-1 

 bruno leuschner-2مفاعل 

USE  مفاعلgreifswald-2 

 bruno leuschner-3مفاعل 

INIS: 1978-07-31; ETDE: 1978-09-11 

USE عل مفاgreifswald-3 

 bruno leuschner-4مفاعل 

INIS: 1978-07-31; ETDE: 1978-09-11 

USE  مفاعلgreifswald-4 

 BRUNSBUETTELمفاعل 

SF  مفاعلkkb 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 BRUNSWICK-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 BRUNSWICK-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 bsfمفاعل 

USE  مفاعلbsr-1 

 BSR-1مفاعل 

UF  مفاعلbsf 
UF  1 -مفاعل تدريع جرمي 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 BSR-2مفاعل 

UF  2 -مفاعل تدريع جرمي 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 BUGEY-1مفاعل 

UF  مفاعلedf-5 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ
*BT1  مفاعالت من نوعgcr 

 BUGEY-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 BUGEY-3مفاعل 

1983-09-05 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 BUGEY-4مفاعل 

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-08-12 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 BUGEY-5مفاعل 

INIS: 1988-05-13; ETDE: 1988-06-24 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 busprمفاعل 

USE  مفاعلpulstar-buffalo 

 العياري BWمفاعل 

1975-10-29 
UF  مفاعلbabcock and wilcox العياري 

UF  مفاعالت من النمطpwr/241 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 BYRON-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 BYRON-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 BYU L-77مفاعل 

2000-04-12 

UF مفاعل مختبر جامعة برمغهام يونغ 

*BT1  مفاعالتtraining 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت متجانسة مائية 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 CABRIمفاعل 

UF مفاعل حوضي في كداراش 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 CALDER HALL A-1مفاعل 

UF  مفاعلa-1  )فاعة كولِدر( 
*BT1 مفاعالت انتاج البلوتونيوم 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ
*BT1  مفاعالت من نوعmagnox 

 CALDER HALL A-2مفاعل 

UF  مفاعلa-2  )قاعة كولِدر( 
*BT1 مفاعالت انتاج البلوتونيوم 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربونمفاعال  ت مبرَّ
*BT1  مفاعالت من نوعmagnox 

 CALDER HALL B-3مفاعل 

*BT1 مفاعالت انتاج البلوتونيوم 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من نوعmagnox 

 CALDER HALL B-4مفاعل 

*BT1 مفاعالت انتاج البلوتونيوم 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من نوعmagnox 

 CALHOUN-1مفاعل 

UF  مفاعلfort calhoun - 1 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 CALHOUN-2مفاعل 

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1975-11-28 

UF  مفاعلfort calhoun - 2 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 CALLAWAY-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 CALLAWAY-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 CALVERT CLIFFS-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 CALVERT CLIFFS-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 



 CANDUمفاعل  CHINON-B2 748مفاعل 

 

 

 CANDUمفاعل 

INIS: 1975-09-12; ETDE: 1975-12-16 

 caorsoل مفاع

2000-04-12 

USE  مفاعلenel-4 

 carolina power light robinson-2مفاعل 

1993-11-04 
USE  مفاعلrobinson-2 

 carolinas virginia tubeمفاعل 

1993-11-04 
USE  مفاعلcvtr 

 casaccia-1مفاعل 

USE  مفاعلtriga-2 روما 

 casaccia-4مفاعل 

USE  مفاعلritmo 

 casaccia ranaمفاعل 

USE  مفاعلrana 

 casaccia rospoمفاعل 

1986-10-29 
USE  مفاعلrospo 

 CATAWBA-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 CATAWBA-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 CATTENOM-1مفاعل 

INIS: 1984-07-20; ETDE: 1984-09-05 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 CATTENOM-2مفاعل 

INIS: 1984-07-20; ETDE: 1984-09-05 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 CATTENOM-3مفاعل 

INIS: 1984-07-20; ETDE: 1984-09-05 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 CATTENOM-4مفاعل 

INIS: 1984-07-20; ETDE: 1984-09-05 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 CDFRمفاعل 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 

UF مفاعل  إيضاح سريع تجاري 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 

*BT1  مفاعالت من نوعlmfbr 

 العياري CEمفاعل 

1975-10-29 

UF مفاعل عياري بهندسة االحتراق 

UF  مفاعالت من النمطpwr/80 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

RT  مفاعلpalo verde-1 
RT  مفاعلpalo verde-2 

RT  مفاعلpalo verde-3 

RT  مفاعلpalo verde-4 
RT  مفاعلpalo verde-5 

 cef-orمفاعل 

USE  مفاعلor - cef 

 CEFRمفاعل 

INIS: 2000-02-22; ETDE: 2000-10-04 
UF مفاعل الصين التجريبي السريع 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت سريعة 

 CELESTINمفاعل 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت إلنتاج التريتيوم 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 cepfr-1مفاعل 

2000-04-12 
USE مفاعالت القدرة الصفرية 

 CERNAVODA-1مفاعل 

INIS: 1982-08-27; ETDE: 1990-10-09 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 
*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 CERNAVODA-2مفاعل 

2011-01-25 
وزارة االقتصاد و المالية، الجمعية الوطنية للكهرباء النووية، 

 سيرنافودا، مقاطعة كونستانتا، رومانيا
*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1 النوع  مفاعالت منphwr 

 CESARمفاعل 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 
RT مفاعالت يورانيوم مخصب 

 CESNEFمفاعل 

UF  مفاعلl - 54 

UF مفاعل مركز بحوث أنريكو فيرمي النووية 
UF مفاعل مركز فيرمي للدراسات النووية 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1  مفاعالتtraining 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت متجانسة مائية 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 cfgمفاعل 

USE  مفاعلanex 

 CFRMFمفاعل 

UF منشأة قياسات المفاعل السريعة المقترنة 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 
*BT1 مفاعالت سريعة 

 chalk river zed-2مفاعل 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلzed-2 

 االختباري ذو البركة chalk riverمفاعل 

USE  مفاعلptr 

 CHAPELCROSS-1مفاعل 

*BT1 مفاعالت انتاج البلوتونيوم 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من نوعmagnox 

 CHAPELCROSS-2مفاعل 

*BT1 مفاعالت انتاج البلوتونيوم 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ
*BT1  مفاعالت من نوعmagnox 

 CHAPELCROSS-3مفاعل 

*BT1 مفاعالت انتاج البلوتونيوم 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من نوعmagnox 

 CHAPELCROSS-4مفاعل 

*BT1 مفاعالت انتاج البلوتونيوم 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بث  نائي أكسيد الكربونمفاعالت مبرَّ
*BT1  مفاعالت من نوعmagnox 

 CHERNOBYLSK-1مفاعل 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-20 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من نوعlwgr 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 CHERNOBYLSK-2مفاعل 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-20 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من نوعlwgr 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 CHERNOBYLSK-3مفاعل 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-20 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من نوعlwgr 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 CHERNOBYLSK-4مفاعل 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-20 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من نوعlwgr 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 
RT نهر بريبت 

 CHEROKEE-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 CHEROKEE-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 CHEROKEE-3مفاعل 

*BT1  من النمط مفاعالتpwr 

 chicago pile-2مفاعل 

USE  مفاعلcp-2 

 chinon-1مفاعل 

USE  مفاعلchinon-a1 

 chinon-2مفاعل 

USE  مفاعلchinon-a2 

 chinon-3مفاعل 

USE  مفاعلchinon-a3 

 CHINON-A1مفاعل 

2010-08-17 

 Avoine, Indre-et-Loire, Franceكهرباء فرنسا، 
UF  مفاعلchinon-1 

UF  مفاعلedf-1 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من نوعgcr 

 CHINON-A2مفاعل 

2010-08-17 

 Avoine, Indre-et-Loire, Franceكهرباء فرنسا، 

UF  مفاعلchinon-2 
UF  مفاعلedf-2 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1  حراريةمفاعالت 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من نوعgcr 

 CHINON-A3مفاعل 

2010-08-17 

 Avoine, Indre-et-Loire, Franceكهرباء فرنسا، 

UF  مفاعلchinon-3 
UF  مفاعلedf-3 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من نوعgcr 

 CHINON-B1مفاعل 

1995-02-15 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 CHINON-B2مفاعل 

2010-08-17 
 Avoine, Indre-et-Loire, Franceكهرباء فرنسا، 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 



 CHINON-B3مفاعل  CRUAS-3 749مفاعل 

 

 

 CHINON-B3مفاعل 

2010-08-17 
 Avoine, Indre-et-Loire, Franceكهرباء فرنسا، 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 CHINON-B4مفاعل 

2010-08-17 
 Avoine, Indre-et-Loire, Franceكهرباء فرنسا، 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 CHINSHAN-1مفاعل 

INIS: 1991-11-06; ETDE: 1992-01-31 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 CHINSHAN-2مفاعل 

INIS: 1991-11-06; ETDE: 1992-01-31 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 CHOOZمفاعل 

UF  مفاعلardennes 

UF  مفاعلsena 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 CHOOZ B-1مفاعل 

INIS: 1984-07-23; ETDE: 1984-09-05 

UF  مفاعلardennes b-1 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 CHOOZ B-2مفاعل 

2004-05-11 
UF  مفاعلardennes b-2 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 chubu-1مفاعل 

USE  مفاعلhamaoka-1 

 chubu-2مفاعل 

USE  مفاعلhamaoka-2 

 chubu-3مفاعل 

USE  مفاعلhamaoka-3 

 chubu-4مفاعل 

1992-11-03 

USE  مفاعلhamaoka-4 

 chubu-5مفاعل 

2000-01-31 
USE  مفاعلhamaoka-5 

 chugoku-1مفاعل 

 chugoku-2عل مفا

INIS: 1985-11-16; ETDE: 1985-08-08 

 chukotkaمفاعل 

USE  مفاعلbilibin 

 cirمفاعل 

USE  مفاعلcirus 

 CIRENEمفاعل 

*BT1 مفاعالت أنابيب الضغط 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من نوعhwlwr 

 CIRUSمفاعل 

UF  مفاعلcir 

UF  الهند -مفاعل كندا 
*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

   CIVAUX-1مفاعل 

2004-05-11 

*BT1 اعالت من النمط مفpwr 

   CIVAUX-2مفاعل 

2004-05-11 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 الولود CLINCH RIVERمفاعل 

UF  مفاعلcrbr 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 

*BT1  مفاعالت من نوعlmfbr 

RT مفاعالت بلوتونيوم 
RT مفاعالت يورانيوم مخصب 

 CLINTON-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 CLINTON-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 CMLمفاعل 

UF  مختبر الكتلة الحرجةpnl 

UF  مفاعلpnl-cml 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

 cnaمفاعل 

SEE  مفاعلatucha 

SEE  مفاعلatucha-2 

 cobraمفاعل 

1995-01-11 

USE  مفاعلkbr-1 

 COFRENTESمفاعل 

INIS: 1977-04-07; ETDE: 1977-06-02 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 COMANCHE PEAK-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 COMANCHE PEAK-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 CONNAH QUAY-Bمفاعل 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من النوعagr 

 CONNECTICUT YANKEEمفاعل 

UF  مفاعلhaddam neck 
UF  مفاعلyankee connecticut 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 consolidated edison thoriumمفاعل 

1993-11-05 

USE  مفاعلindian point - 1 

 CONSORT-2مفاعل 

*BT1  مفاعالتtraining 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 COOK-1مفاعل 

UF  مفاعلdonald c. cook-1 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 COOK-2مفاعل 

UF  مفاعلdonald c. cook-2 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 COOPERمفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 CORAL-1مفاعل 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت سريعة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 CORDOBAمفاعل 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 
*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 cordova quad cities-1مفاعل 

USE  مفاعلquad cities-1 

 cordova quad cities-2مفاعل 

USE  مفاعلquad cities-2 

 cp-11مفاعل 

USE  مفاعل من النوعargonaut 

 CP-2مفاعل 

UF  مفاعلchicago pile-2 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 
*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

 CP-3مفاعل 

UF مفاعل الماء الثقيل في أرغون 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 لمفاعالت مهدأة بالماء الثقي 

 CP-3Mمفاعل 

2000-04-12 
UF َ  مفاعلcp-3َ 

UF مفاعل الماء الثقيل المعدَّل في أرغون 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 CP-5مفاعل 

UF مفاعل البحث في أرغون 
*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 CP-6مفاعل 

2000-04-12 
UF اعل مفahfr 

UF مفاعل البحث المتطورفي أرغون 

UF مفاعل التدفق العالي في أرغون 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

 crbrمفاعل 

INIS: 1977-04-07; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلclinch river الولود 

 creys-malvilleمفاعل 

INIS: 1977-03-01; ETDE: 2002-06-13 
USE  مفاعلsuperphenix 

 CROCUSمفاعل 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

 CRUAS-1مفاعل 

2010-08-17 
 Cruas/ Meysse, Ardeche, Franceكهرباء فرنسا، 

UF  مفاعلcruas meysee-1 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 CRUAS-2مفاعل 

INIS: 1989-11-24; ETDE: 1989-12-08 

UF  مفاعلcruas meysee-2 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 CRUAS-3مفاعل 

INIS: 1989-11-24; ETDE: 1989-12-08 

UF  مفاعلcruas meysee-3 



 CRUAS-4مفاعل  750 في أونتاريو DOUGLAS POINTمفاعل 

 

 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 CRUAS-4مفاعل 

1992-09-07 
UF  مفاعلcruas meysee-4 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 cruas meysee-1مفاعل 

2010-08-17 
USE  مفاعلcruas-1 

 cruas meysee-2مفاعل 

2010-08-17 
USE  مفاعلcruas-2 

 cruas meysee-3مفاعل 

2010-08-17 

USE  مفاعلcruas-3 

 cruas meysee-4مفاعل 

2010-08-17 

USE  مفاعلcruas-4 

 CRYSTAL RIVER-3مفاعل 

UF  مفاعلred level-3 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 CRYSTAL RIVER-4مفاعل 

UF  مفاعلred level-4 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 CVTRمفاعل 

UF  مفاعلcarolinas virginia tube 

UF  مفاعلparr carolinas cvtr 
*BT1 مفاعالت أنابيب الضغط 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 D-HEمفاعل 

1995-02-15 

BT1 مفاعالت نووية حرارية 

 dalat triga-mk-2مفاعل 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلtriga-2 داالت 

 DAMPIERRE-1مفاعل 

INIS: 1991-03-22; ETDE: 1991-04-09 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 DAMPIERRE-2مفاعل 

1996-09-20 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 DAMPIERRE-3مفاعل 

2003-07-24 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 DAMPIERRE-4مفاعل 

2003-07-24 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 DARLINGTON-1مفاعل 

INIS: 1976-11-08; ETDE: 1976-12-16 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 
*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

RT قع موdarlington 

 DARLINGTON-2مفاعل 

INIS: 1976-11-08; ETDE: 1976-12-16 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

RT  موقعdarlington 

 DARLINGTON-3مفاعل 

INIS: 1976-11-08; ETDE: 1976-12-16 
*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 
RT  موقعdarlington 

 DARLINGTON-4مفاعل 

INIS: 1976-11-08; ETDE: 1977-05-07 
*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 
RT  موقعdarlington 

 davis besseمفاعل 

INIS: 1990-12-06; ETDE: 1976-02-19 

USE  مفاعلdavis besse-1 

 DAVIS BESSE-1مفاعل 

1975-10-29 

UF   مفاعلoak harbor في أوهيو 
UF  مفاعلdavis besse 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 DAVIS BESSE-2مفاعل 

1977-10-17 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 DAVIS BESSE-3مفاعل 

1977-10-17 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 daya bayمفاعل 

INIS: 1991-09-17; ETDE: 1991-11-22 

USE  مفاعلdaya bay-1 

 DAYA BAY-1مفاعل 

2003-01-22 

UF  مفاعلdaya bay 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 DAYA BAY-2مفاعل 

2003-01-22 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 DCAمفاعل 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 delft hoger onderwijsمفاعل 

USE  مفاعلhor 

 DEMOCRITUSمفاعل 

UF  مفاعلgrr 
UF مفاعل اليونان للبحوث 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 derby zpr neptuneمفاعل 

USE مفاعل نبتون 

 DFRمفاعل 

UF  مفاعلdfr-350 

UF مفاعلdounreay السريع 
*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1  مفاعالت من نوعlmfbr 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 dfr-350مفاعل 

USE  مفاعلdfr 

 DHRUVAمفاعل 

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1989-06-23 
UF  مفاعلtrombay r-5 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 عالت مهدأة بالماء الثقيلمفا 

 DIABLO CANYON-1مفاعل 

UF  مفاعلpacifific gas   لشركةdiablo 

canyon-1 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 DIABLO CANYON-2مفاعل 

UF  مفاعلpacifific gas   لشركةdiablo 
canyon-2 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 DIDOمفاعل 

UF  مفاعلukaea-dido 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 dido-juelichمفاعل 

USE  مفاعلfrj - 2 

 DIMPLEمفاعل 

UF مفاعل طاقة منخفضة مهدّأ بالدتريوم 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 DIORITمفاعل 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 
*BT1 ف ممزوجمفاعالت ذات طي 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 DMTRمفاعل 

UF  مفاعلdounreay  الختبار المواد 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 DODEWAARDمفاعل 

UF  مفاعلdodewaard(  gkn) 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 dodewaard(  gkn)مفاعل 

USE  مفاعلdodewaard 

 DOEL-1مفاعل 

*BT1 النمط  مفاعالت منpwr 

 DOEL-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 DOEL-3مفاعل 

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1977-11-10 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 DOEL-4مفاعل 

INIS: 1981-05-11; ETDE: 1981-06-13 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 donald c. cook-1مفاعل 

USE  مفاعلcook-1 

 donald c. cook-2مفاعل 

USE  مفاعلcook-2 

 DOUGLAS POINT-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 DOUGLAS POINT-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 في أونتاريو DOUGLAS POINTمفاعل 

INIS: 1975-09-25; ETDE: 1975-12-16 

UF  محطة توليد الكهرباءdouglas point 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 
*BT1  مفاعالت من النوعcandu 



 الختبار المواد  dounreayمفاعل  EL-4 751مفاعل 

 

 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 الختبار المواد  dounreayمفاعل 

1993-11-05 
USE  مفاعلdmtr 

 dow chemical triga-mk-1مفاعل 

1993-11-05 

USE  مفاعلdow triga-mk-1 

 DOW TRIGA-MK-1مفاعل 

UF  مفاعلdow chemical triga-mk-1 

*BT1  مفاعالتtraining 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

 DR-1مفاعل 

UF  الدانمركي 1-مفاعل 

*BT1  مفاعالتtraining 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت متجانسة مائية 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 DR-2مفاعل 

UF  الدانمركي 2-مفاعل 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 DR-3مفاعل 

UF  الدانمركي 3-مفاعل 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 
*BT1 اريةمفاعالت حر 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 DRAGONمفاعل 

*BT1  مفاعل من نوعhtgr 
*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت الثوريوم 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالهليوم 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 DRESDEN-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 DRESDEN-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 DRESDEN-3مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 DUANE ARNOLD-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 dubna ibr-2مفاعل 

INIS: 1978-01-13; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلibr - 2 

 DUKOVANY-1مفاعل 

1997-08-20 
SF  مفاعلdukovany v-2 

SF  مفاعلdukovanye v-2 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 DUKOVANY-2مفاعل 

1997-08-20 

SF  مفاعلdukovany v-2 

SF  مفاعلdukovanye v-2 
*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 DUKOVANY-3مفاعل 

1997-08-20 
SF  مفاعلdukovany v-2 

SF  مفاعلdukovanye v-2 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 DUKOVANY-4مفاعل 

1997-08-20 

SF  مفاعلdukovany v-2 

SF  مفاعلdukovanye v-2 
*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 dukovany v-2مفاعل 

1997-08-20 
SEE  مفاعلdukovany-1 

SEE  مفاعلdukovany-2 

SEE  مفاعلdukovany-3 
SEE  مفاعلdukovany-4 

 dukovanye v-2مفاعل 

2000-04-12 

SEE  مفاعلdukovany-1 
SEE  مفاعلdukovany-2 

SEE  مفاعلdukovany-3 

SEE  مفاعلdukovany-4 

 DUNGENESS-Aمفاعل 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من نوعmagnox 

 DUNGENESS-Bمفاعل 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من النوعagr 

 EBORمفاعل 

UF مفاعل أكسيد البريليوم التجريبي 
*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت صلبة متجانسة 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالهليوم 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالبيريليوم 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 EBR-1مفاعل 

UF  الولود التجريبي 1 -مفاعل 
*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت بلوتونيوم 
*BT1 مفاعالت مبردة بالبوتاسيوم 

*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 

*BT1  مفاعالت مبّردةnak 
*BT1  مفاعالت من نوعlmfbr 

RT مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

 EBR-2مفاعل 

UF  الولود التجريبي 2 -مفاعل 
*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 ت مبردة بالصوديوممفاعال 
*BT1  مفاعالت من نوعlmfbr 

RT مفاعالت بلوتونيوم 

RT مفاعالت يورانيوم مخصب 

 EBWRمفاعل 

UF مفاعل الماء المغلي التجريبي 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 ECELمفاعل 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت سريعة 

 ECOمفاعل 

UF  تجربةorgel الحرجة 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 
*BT1 مفاعالت مبّردة بمادة عضوية 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 edf-1مفاعل 

USE  مفاعلchinon-a1 

 edf-2مفاعل 

USE  مفاعلchinon-a2 

 edf-3مفاعل 

USE  مفاعلchinon-a3 

 edf-4مفاعل 

USE  مفاعلsaint laurent-a1 

 edf-5مفاعل 

USE  مفاعلbugey-1 

 edwin i. hatch-1مفاعل 

USE  مفاعلhatch-1 

 edwin i. hatch-2مفاعل 

USE  مفاعلhatch-2 

 EFDR-50مفاعل 

INIS: 1977-04-07; ETDE: 1977-06-03 

UF مفاعل الماء المضغوط المتقدم المتطور 

*BT1 مفاعالت دفع السفن 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 efrمفاعل 

INIS: 1977-03-01; ETDE: 1977-04-12 

USE  مفاعلjoyo 

 EGCRمفاعل 

UF مفاعل تجريبي مبّرد بالغاز 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 الت مبّردة بالهليوممفاع 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 eindhoven argonautمفاعل 

2000-04-12 
USE مفاعل أثينا 

 EL-1مفاعل 

UF  مفاعلzoe 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 EL-2مفاعل 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 EL-3مفاعل 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 هدأة بالماء الثقيلمفاعالت م 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 EL-4مفاعل 

UF  مفاعلbrennilis 
UF  مفاعلmonts d'arree 

*BT1 مفاعالت أنابيب الضغط 

*BT1 مفاعالت حرارية 
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*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من نوعhwgcr 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 EMBALSEمفاعل 

INIS: 1992-06-30; ETDE: 1992-07-10 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 
*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 EMSLANDمفاعل 

INIS: 1980-02-26; ETDE: 1980-03-29 

UF  محطة الطاقة النوويةemsland 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 ENEL-4مفاعل 

UF  مفاعلcaorso 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 enel-6مفاعل 

INIS: 1985-03-15; ETDE: 1985-04-09 

USE  مفاعلmontalto di castro-1 

 enel-8مفاعل 

INIS: 1985-03-15; ETDE: 1985-04-09 

USE  مفاعلmontalto di castro-2 

 EOCRمفاعل 

UF مفاعل ذو مبّرد عضوي 
*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بمادة عضوية 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بمادة عضوية 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 EOLEمفاعل 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

RT مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

RT مفاعالت يورانيوم مخصب 

 EPECمفاعل 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

 ERIE-1مفاعل 

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1977-06-02 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 ERIE-2مفاعل 

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1977-06-02 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 ERMINEمفاعل 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

 ERRمفاعل 

UF  مفاعل نهرelk 
*BT1 مفاعالت الثوريوم 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 ES-SALAMمفاعل 

2005-02-11 
*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 لمفاعالت مبّردة بالماء الثقي 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 ESADA-VESRمفاعل 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 ESCOMمفاعل 

UF مفاعل شركة إمداد الكهرباء 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

 escom-1مفاعل 

INIS: 1975-11-07; ETDE: 1975-12-16 
USE  مفاعلkoeberg-1 

 ESSORمفاعل 

UF  مفاعلorgel 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 
*BT1 مفاعالت مبّردة بمادة عضوية 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 ETRمفاعل 

UF  مفاعلnrts-etr 

UF مفاعل اختبارات هندسية 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 ETRCمفاعل 

2000-04-12 

UF منشأة حرجة لمفاعل اختبارات هندسية 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 ت القدرة الصفريةمفاعال 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 ETRR-1مفاعل 

INIS: 1990-08-24; ETDE: 1990-09-10 

UF 1-مفاعل أبحاث اختبار مصري 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

 ETRR-2مفاعل 

1999-09-24 

UF 2-مفاعل أبحاث اختبار مصري 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 EVSRمفاعل 

2000-04-12 

UF  مفاعلvallecitos 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 EWAمفاعل 

UF  مفاعلswierk ewa 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

 ewg-1mمفاعل 

INIS: 2003-11-26; ETDE: 2003-12-03 
USE  مفاعلewg-1m 

 EWG-1Mمفاعل 

INIS: 2003-11-26; ETDE: 2003-12-03 

UF  مفاعلewg-1m 
UF  مفاعلiwg - 1m 

UF   مفاعل كازاخستانewg-1 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 
*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالغاز 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالبيريليوم 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 F -1مفاعل 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

 FARLEY - 1مفاعل 

UF  مفاعلjoseph m. farley-1 

*BT1 فاعالت من النمط مpwr 

 FARLEY - 2مفاعل 

UF  مفاعلjoseph m. farley-2 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 FBRFمفاعل 

UF منشأة مفاعل انبثاق سريع 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت سريعة 
*BT1 مفاعالت نبضية 

 FCAمفاعل 

UF  تجميعة سريعة حرجةtokai-mura 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 
*BT1 مفاعالت سريعة 

 fcelمفاعل 

2000-04-12 
SEE مفاعالت القدرة الصفرية 

SEE مفاعالت سريعة 

 fdrمفاعل 

2000-04-12 
USE  مفاعلotto hahn 

 FESSENHEIM - 1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 FESSENHEIM - 2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 FFTFمفاعل 

UF  مفاعلrichland fftf 

UF  مفاعلrichland( ftr) 
UF مفاعل منشأة اختبار تدفق سريع 

UF منشأة التدفق السريع لالختبار 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت سريعة 

*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 

RT  مختبر تطوير هندسيhanford 

 FIR -1مفاعل 

UF  فنلندي 1 -مفاعل 

*BT1 يةمفاعات اختبار 
*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت نبضية 

 FITZPATRICKمفاعل 

UF  مفاعلjames a. fitzpatrick 
UF  مفاعل طاقةeaston 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 FLAMANVILLE  - 1مفاعل 

INIS: 1984-07-20; ETDE: 1984-09-05 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 FLAMANVILLE  - 2مفاعل 

INIS: 1984-07-20; ETDE: 1984-09-05 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 
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 FLAMANVILLE-3مفاعل 

2010-08-17 
 ,Flamanvilleكهرباء فرنسا،  -مفاعل اوربي مضغوط 
manche, France 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 FLATTOPمفاعل 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

 FMRBمفاعل 

UF مفاعل البحث في براونشفايغ 

UF مفاعل تجريبي في براونشفايغ 
UF مفاعل فورشنغ للبحوث والقياس 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 FNRمفاعل 

UF  مفاعل نوويford 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1  مفاعالتtraining 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 foceverdeمفاعل 

USE  مفاعلlatina 

 FORKED RIVER - 1مفاعل 

UF  مفاعلoyster creek-2 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 FORSMARK - 1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 FORSMARK - 2مفاعل 

INIS: 1977-02-08; ETDE: 1977-04-13 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 FORSMARK - 3مفاعل 

INIS: 1976-09-06; ETDE: 1976-11-01 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 fort calhoun - 1مفاعل 

INIS: 1999-04-15; ETDE: 1978-09-13 

USE  مفاعلcalhoun-1 

 fort calhoun - 2مفاعل 

INIS: 1999-04-15; ETDE: 1978-09-13 
USE  مفاعلcalhoun-2 

 fort shevchenkoمفاعل 

USE  مفاعلbn-350 

 fort st. vrainمفاعل 

USE  مفاعلvrain 

 fort worth astrمفاعل 

2000-04-12 

USE  مفاعلastr 

 fort worth gtrمفاعل 

USE  مفاعلgtr 

 fortissimoمفاعل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-08-19 
USE  مفاعلrapsodie 

 FR - 0مفاعل 

UF  مفاعلstudsvik fr-0 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 الت القدرة الصفريةمفاع 

*BT1 مفاعالت سريعة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 FR - 2مفاعل 

UF  مفاعلfr-2 للبحوث في كارلسروه 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 لثقيلمفاعالت مبّردة بالماء ا 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 للبحوث في كارلسروه fr-2مفاعل 

2000-04-12 

USE  مفاعلfr - 2 

 FRCTFمفاعل 

UF  مفاعلlampre - 2 
UF منشأة اختبار قلب مفاعل سريع 

*BT1 مفاعات اختبارية 

 FRFمفاعل 

UF مفاعل البحوث فرانكفورت 

UF مفاعل بحوث فرانكفورت 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت متجانسة مائية 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 frhمفاعل 

1991-07-02 

USE  مفاعلtriga-1 هانوفر 

 FRJ - 1مفاعل 

UF  مفاعلjuelich-merlin 

UF  مفاعلmerlin-juelich 

*BT1 اعالت أبحاثمف 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 FRJ - 2مفاعل 

UF  مفاعلdido-juelich 

UF  مفاعلjuelich-dido 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 FRMمفاعل 

UF مفاعل بحوث مونيخ 

UF مفاعل بحوث ميونيخ 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 )نووي حراري( frmمفاعل 

1995-01-16 

USE مفاعالت من نوع مرآة مغنطيسية 

 FRM-IIمفاعل 

2004-04-02 
UF  مصدر نتروني جديدfrm-ii 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 FRNمفاعل 

UF  مفاعل  بحوثneuherberg 

UF  مفاعل بحوثneuherberg 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

 fsdمفاعل 

USE محّوالت إلى أرقام ذات بقعة طيارة 

 fugen atrمفاعل 

USE  مفاعلjatr 

 الحراري المتطور fugenمفاعل 

2000-04-12 

USE  مفاعلjatr 

 FUKUSHIMA - 1مفاعل 

UF 1 -مفاعل طوكيو 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

RT  محطة الكهرباء النووية في فوكوشيما دايتشي 

 FUKUSHIMA - 2مفاعل 

UF 2 -مفاعل طوكيو 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

RT  محطة الكهرباء النووية في فوكوشيما دايتشي 

 FUKUSHIMA - 3مفاعل 

UF  3 -مفاعل طوكيو 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

RT  محطة الكهرباء النووية في فوكوشيما دايتشي 

 FUKUSHIMA - 4مفاعل 

UF  4 -مفاعل طوكيو 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

RT  محطة الكهرباء النووية في فوكوشيما دايتشي 

 FUKUSHIMA - 5مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

RT  محطة الكهرباء النووية في فوكوشيما دايتشي 

 FUKUSHIMA - 6مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 
RT  محطة الكهرباء النووية في فوكوشيما دايتشي 

 FUKUSHIMA - II - 1مفاعل 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1980-05-06 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 FUKUSHIMA - II - 2مفاعل 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1980-05-06 

*BT1 وع مفاعالت من النbwr 

 FUKUSHIMA - II - 3مفاعل 

INIS: 1981-07-13; ETDE: 1981-08-04 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 FUKUSHIMA - II - 4مفاعل 

INIS: 1981-07-13; ETDE: 1981-08-04 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 FULTON - 1مفاعل 

*BT1  مفاعل من نوعhtgr 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 يةمفاعالت حرار 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالهليوم 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 FULTON - 2مفاعل 

*BT1  مفاعل من نوعhtgr 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالهليوم 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 G-1مفاعل 

UF  مفاعلmarcoule g-1 

*BT1 مفاعالت انتاج البلوتونيوم 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بالهواء  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من نوعgcr 

 G-2مفاعل 

UF  مفاعلmarcoule g-2 

*BT1 مفاعالت انتاج البلوتونيوم 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من نوعgcr 

 G-3مفاعل 

UF  مفاعلmarcoule g-3 

*BT1 مفاعالت انتاج البلوتونيوم 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من نوعgcr 

 GA SIWABESSYمفاعل 

1999-07-08 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت حرارية 



 GARIGLIANOمفاعل  grr 754مفاعل 

 

 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 GARIGLIANOمفاعل 

UF  مفاعلsenn 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 GARONAمفاعل 

UF مفاعل الطاقة  سانتا ماريا دي غارونا 
UF  منشأة توليد الكهرباء النووية سانتا ماريا دي

 غارونا

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 GCFRمفاعل 

UF ل ولود سريع غولف جنرال أتوميكمفاع 

UF مفاعل ولود سريع مبّرد بالغاز 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالهليوم 

*BT1  مفاعالت من نوعgcfr 

 GCREمفاعل 

2000-04-12 
UF تجربة مفاعل مبّرد بالغاز 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالهليوم 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

 GENKAI-1مفاعل 

UF  مفاعلkyushu-1 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 GENKAI-2مفاعل 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1978-08-07 
UF  مفاعلkyushu-2 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 GENKAI-3مفاعل 

INIS: 1985-06-07; ETDE: 1985-07-18 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 GENKAI-4مفاعل 

INIS: 1985-06-07; ETDE: 1985-07-18 

UF  مفاعلkyushu-4 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 GENTILLYمفاعل 

UF  مفاعلgentilly-1 
*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1  مفاعالت من نوعhwlwr 

 gentilly-1مفاعل 

ETDE: 2002-06-13 

USE عل مفاgentilly 

USE  مفاعلgentilly-2 

 GENTILLY-2مفاعل 

UF  مفاعلgentilly-1 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 
*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 GETRمفاعل 

UF مفاعل اختبار جنرال إلكتريك 
*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 GHARR-1مفاعل 

1999-08-17 

UF مفاعل منبع النترونات الصغير في غانا 
*BT1  مفاعالت من نوعmnsr 

 GIDRAمفاعل 

2004-09-09 

UF  مفاعلhydra 
*BT1 اعالت أبحاثمف 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت متجانسة مائية 
*BT1 مفاعالت نبضية 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 GINNA-1مفاعل 

UF  مفاعلrobert e. ginna-1 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 GINNA-2مفاعل 

UF  مفاعلrobert e. ginna-2 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

 glasgow utr-100مفاعل 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلsrrc-utr-100 

 GLEEPمفاعل 

UF مفاعل تجريبي ذو طاقة منخفضة بالغرافيت 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 دة بالهواء  مفاعالت مبرَّ

*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

 GODIVAمفاعل 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

 GOESGENمفاعل 

UF  محطة الطاقة النوويةgoesgen-daeniken 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 GOLFECH-1مفاعل 

INIS: 1984-07-23; ETDE: 1984-09-05 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 GOLFECH-2 مفاعل

1995-06-29 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 GRABEN-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 GRABEN-2مفاعل 

2000-04-12 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 GRAFENRHEINFELDمفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 GRAND GULF-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 GRAND GULF-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

   GRAVELINES-1مفاعل 

2004-12-20 

UF  مفاعلgravelines-b1 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 
RT  موقعgravelines 

 GRAVELINES-2مفاعل 

2004-12-20 

UF  مفاعلgravelines-b2 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

RT  موقعgravelines 

 GRAVELINES-3مفاعل 

2004-12-20 

UF  مفاعلgravelines-b3 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 
RT  موقعgravelines 

 GRAVELINES-4مفاعل 

2004-12-20 

UF  مفاعلgravelines-b4 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

RT  موقعgravelines 

 GRAVELINES-5مفاعل 

2004-12-20 
UF  مفاعلgravelines-c5 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

RT  موقعgravelines 

 GRAVELINES-6مفاعل 

2004-12-20 
UF  مفاعلgravelines-c6 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

RT  موقعgravelines 

 gravelines-b1مفاعل 

INIS: 1980-02-26; ETDE: 1980-03-29 

USE  مفاعلgravelines-1   

 gravelines-b2مفاعل 

2010-08-17 
USE  مفاعلgravelines-2 

 gravelines-b3مفاعل 

2010-08-17 
USE  مفاعلgravelines-3 

 gravelines-b4مفاعل 

2010-08-17 

USE  مفاعلgravelines-4 

 gravelines-c5مفاعل 

2010-08-17 

USE  مفاعلgravelines-5 

 gravelines-c6مفاعل 

INIS: 1990-09-24; ETDE: 1990-10-09 

USE  مفاعلgravelines-6 

 GREENE COUNTYمفاعل 

INIS: 1976-10-29; ETDE: 1975-11-28 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 GREENWOOD-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 GREENWOOD-3مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 GREIFSWALD-1مفاعل 

UF  مفاعلbruno leuschner-1 

UF  مفاعلkkw greifswald-1 
*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 GREIFSWALD-2مفاعل 

UF  مفاعلbruno leuschner-2 

UF  مفاعلkkw greifswald-2 
*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 GREIFSWALD-3مفاعل 

INIS: 1978-07-31; ETDE: 1978-09-11 
UF  مفاعلbruno leuschner-3 

UF  مفاعلkkw greifswald-3 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 GREIFSWALD-4مفاعل 

INIS: 1978-07-31; ETDE: 1978-09-11 

UF  مفاعلbruno leuschner-4 

UF  مفاعلkkw greifswald-4 
*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 GREIFSWALD-5مفاعل 

INIS: 1990-07-24; ETDE: 1990-08-06 

UF  مفاعلkkw greifswald-5 
*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 GREIFSWALD-6مفاعل 

INIS: 1990-07-24; ETDE: 1990-08-06 
UF  مفاعلkkw greifswald-6 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 GROHNDEمفاعل 

INIS: 1976-07-19; ETDE: 1976-09-15 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 grosswelzheim hdrمفاعل 

USE  مفاعلhdr 

 grosswelzheim pr-10مفاعل 

USE  مفاعلaeg-pr-10 

 grrمفاعل 

USE  مفاعلdemocritus 



 GTRمفاعل  HFETR 755مفاعل 

 

 

 GTRمفاعل 

UF  مفاعلfort worth gtr 
*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

 GTRRمفاعل 

UF  مفاعل بحوثgeorgia tech 
*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 لمفاعالت مبّردة بالماء الثقي 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 gulf general atomic triga-mk-3مفاعل 

USE  مفاعلgulf triga-mk-3 

 GULF TRIGA-MK-3مفاعل 

UF  مفاعلgulf general atomic triga-mk-3 

UF  مفاعلtriga-3 خليج 
*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

 gundremmingen-1مفاعل 

INIS: 1975-08-20; ETDE: 2002-06-13 
USE  مفاعلrwe-bayernwerk 

 GUNDREMMINGEN-2مفاعل 

1975-08-20 
UF  مفاعلkrb ii-b 

UF ل مفاعrwe-bayernwerk-b 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 GUNDREMMINGEN-3مفاعل 

1975-08-20 

UF  مفاعلkrb ii-c 

UF  مفاعلrwe-bayernwerk-c 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 gundremminger krbمفاعل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-08-19 

USE  مفاعلrwe-bayernwerk 

 haddam neckمفاعل 

USE  مفاعلconnecticut yankee 

 HAMAOKA-1مفاعل 

UF  مفاعلchubu-1 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 HAMAOKA-2مفاعل 

UF  مفاعلchubu-2 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 HAMAOKA-3مفاعل 

UF  مفاعلchubu-3 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 HAMAOKA-4مفاعل 

1992-11-03 

UF  مفاعلchubu-4 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 HAMAOKA-5مفاعل 

2000-01-31 

UF  مفاعلchubu-5 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 HAMM-UENTROPمفاعل 

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1976-04-19 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 HANAROمفاعل 

INIS: 1999-01-26; ETDE: 1999-08-30 

UF  مفاعلkmr 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 hanford-2مفاعل 

USE  مفاعلwnp-2 

 hannover triga-mk-1مفاعل 

2000-05-12 

USE  مفاعلtriga-1 هانوفر 

 HARMONIEمفاعل 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت سريعة 

*BT1 دة بالهواء  مفاعالت مبرَّ

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 HARRIS-1مفاعل 

UF  مفاعلshearon harris-1 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 HARRIS-2مفاعل 

UF  مفاعلshearon harris-2 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 HARRIS-3مفاعل 

UF  مفاعلshearon harris-3 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 HARRIS-4مفاعل 

UF  مفاعلshearon harris-4 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 HARTLEPOOLمفاعل 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ
*BT1  مفاعالت من النوعagr 

 HARTSVILLE-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

RT  مفاعل المعياريge 

 HARTSVILLE-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

RT  مفاعل المعياريge 

 HARTSVILLE-3مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

RT  مفاعل المعياريge 

 HARTSVILLE-4مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 
RT  مفاعل المعياريge 

 harwell plutoمفاعل 

USE  مفاعلpluto 

 HATCH-1مفاعل 

UF  مفاعلedwin i. hatch-1 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 HATCH-2مفاعل 

UF  مفاعلedwin i. hatch-2 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 HAVEN-1مفاعل 

INIS: 1978-08-14; ETDE: 1978-06-14 
UF  مفاعلwup-1 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

NT1  مفاعلkoshkonong-1 

 HAVEN-2مفاعل 

INIS: 1978-08-14; ETDE: 1978-06-14 

UF  مفاعلwup-2 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 
NT1  مفاعلkoshkonong-2 

 hb robinson-2مفاعل 

USE  مفاعلrobinson-2 

 HBWRمفاعل 

UF  مفاعل الماء المغلي الثقيلhalden 

*BT1  مفاعل من نوعbhwr 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 HDRمفاعل 

UF  مفاعلgrosswelzheim hdr 
UF  مفاعلkahl-main 

UF منشأة مفاعل بالبخار الحار 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 HECTORمفاعل 

UF  مفاعل هزاز حراري مهدأ بالكربون المخصب

 الحارّ 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

*BT1 مفاعالت نبضية 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 heidelberg triga-mk-1-dkfzمفاعل 

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 
USE  مفاعلtriga-1 هايدلبرغ 

 HERALDمفاعل 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 HEROمفاعل 

UF ريبي حارّ طاقة صفرية لمفاعل تج 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ
*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 HEW-305مفاعل 

2000-04-12 
UF  مفاعل اختبارhanford 30 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

 HEYSHAM-Aمفاعل 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ
*BT1  مفاعالت من النوعagr 

 HEYSHAM-Bمفاعل 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من النوعagr 

 HFBRمفاعل 

UF مفاعل ذو حزمة تدفق عالية في بروكهافن 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 أة بالماء الثقيلمفاعالت مهد 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

RT  فاصلtristan 

 HFETRمفاعل 

INIS: 1986-04-03; ETDE: 1986-06-12 
UF مفاعل اختبار صناعي عالي التدفق 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 



 HFIRفاعل م IEAR - ZPR 756مفاعل 

 

 

 HFIRمفاعل 

UF مفاعل نظائري عالي التدفق 
*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 HFRمفاعل 

UF  مفاعلpetten عالي التدفق 
UF  مفاعلpetten عالي التدفق 

UF  مفاعلpetten عالي التدفق 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 انيوم مخصبمفاعالت يور 

 HIFARمفاعل 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 HINKLEY POINT-Aمفاعل 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ
*BT1  مفاعالت من نوعmagnox 

 HINKLEY POINT-Bمفاعل 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من النوعagr 

 HITREX-1مفاعل 

INIS: 1977-02-08; ETDE: 1977-04-13 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

 hitrex-2مفاعل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-08-20 

USE مفاعالت القدرة الصفرية 

 HNPFمفاعل 

UF  منشأة توليد الكهرباء النوويةhallam 

*BT1 اقةمفاعالت الط 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 hoger onderwijsمفاعل 

USE  مفاعلhor 

 HOKURIKU-1مفاعل 

2000-04-12 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

 HOPE CREEK-1مفاعل 

UF  مفاعلbordentown nj newbold island-1 

UF  مفاعل الخدمة العامةnewbold island-1 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 HOPE CREEK-2مفاعل 

UF  مفاعلbordentown nj newbold island-2 
UF  مفاعلnewbold island-2 

UF  مفاعل الخدمة العامةnewbold island-2 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 HORمفاعل 

UF  مفاعلdelft hoger onderwijs 

UF  مفاعلhoger onderwijs 

*BT1  مفاعالتtraining 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 HORACEمفاعل 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 HPRRمفاعل 

UF مفاعل بحوث الفيزياء الصحية 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت سريعة 

*BT1 دة بالهواء  مفاعالت مبرَّ
*BT1 مفاعالت نبضية 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 HRE-2مفاعل 

2000-04-12 

UF  لمفاعل متجانس 2تجربة 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 ت أبحاثمفاعال 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت متجانسة مائية 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 htgr peach bottomمفاعل 

USE  مفاعلpeach bottom-1 

 HTLTRمفاعل 

UF مفاعل اختبار شبيكة عالي درجة الحرارة 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت مبّردة باآلزوت 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 HTRمفاعل 

UF  مفاعل تدريبhitachi 
UF  مفاعل تدريبkawasaki-hitachi 

UF  مفاعل يابانيhtr 

*BT1  مفاعالتtraining 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 HTR-10مفاعل 

INIS: 1998-01-29; ETDE: 1998-02-24 
*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1  مفاعل من نوعhtgr 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالهليوم 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 HTTRمفاعل 

1988-10-10 

UF ختبار عالي درجة الحرارةمفاعل ا 

*BT1  مفاعل من نوعhtgr 
*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالهليوم 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 HUMBOLDT BAYمفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 HUNTERSTON-Aمفاعل 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ
*BT1  مفاعالت من نوعmagnox 

 HUNTERSTON-Bمفاعل 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من النوعagr 

 hutchinson island-1مفاعل 

USE  مفاعلlucie - 1 

 hutchinson island-2مفاعل 

USE  مفاعلlucie - 2 

 HWCTRمفاعل 

UF مفاعل اختبار مكونات بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 HWRRمفاعل 

2003-02-03 

UF مفاعل بحوث بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 HWZPRمفاعل 

2003-08-14 

UF مفاعل طاقة صفر بالماء الثقيل 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 hydraمفاعل 

2004-09-09 
USE  مفاعلgidra 

 IAN-R1مفاعل 

UF  معهد الشؤون النوويةr1 

*BT1  مفاعالتtraining 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 ibr - 1مفاعل 

1984-06-21 
USE  مفاعلifr 

 IBR - 2مفاعل 

1978-01-13 
UF  مفاعلdubna ibr-2 

UF مفاعل دوبنا النبضي 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت سريعة 

*BT1 مفاعالت نبضية 

 IBR - 30مفاعل 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت سريعة 

*BT1 مفاعالت نبضية 

 الختبارالمواد idaboمفاعل 

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-03-28 
USE  مفاعلmtr 

 IEAR - 1مفاعل 

UF  معهد الطاقة الذّريةr1 
UF  مفاعلiear-1 في سان باولو 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 IEAR - ZPRل مفاع

UF  معهد الطاقة الذّريةzpr 
UF  مفاعل الطاقة الصفريةiea في سان باولو 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالهليوم 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

RT مفاعالت الثوريوم 
RT مفاعالت يورانيوم مخصب 



 في سان باولو iear-1مفاعل  JEN-1 757مفاعل 

 

 

 في سان باولو iear-1مفاعل 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-06-13 
USE  مفاعلiear - 1 

 IFRمفاعل 

UF  مفاعلibr - 1 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 
*BT1 مفاعالت سريعة 

 IGNALINA - 1مفاعل 

INIS: 1997-09-16; ETDE: 1996-02-12 

UF  مفاعلignalinsk - 1 
UF  مفاعلrbmk-1500 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من نوعlwgr 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 IGNALINA - 2مفاعل 

INIS: 1997-09-16; ETDE: 1996-02-12 

UF  مفاعلignalinsk - 2 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من نوعlwgr 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 ignalinsk - 1مفاعل 

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1984-09-20 

USE  مفاعلignalina - 1 

 ignalinsk - 2مفاعل 

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1984-09-20 

USE  مفاعلignalina - 2 

 IGRمفاعل 

INIS: 2003-11-26; ETDE: 2003-12-03 
UF مفاعل غرافيت تجريبي 

UF مفاعل غرافيت نبضي 

UF مفاعل غرافيتي نبضي 
UF   مفاعل كازاخستانigr 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت نبضية 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 iisnrمفاعل 

USE  مفاعلthetis 

 IKATAمفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 IKATA - 2مفاعل 

INIS: 1985-11-16; ETDE: 1985-12-11 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 IKATA - 3مفاعل 

INIS: 1989-10-27; ETDE: 1989-11-21 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 imatran voima - 1مفاعل 

INIS: 1976-08-13; ETDE: 2000-02-10 

USE  مفاعلloviisa - 1 

 imatran voima - 2مفاعل 

INIS: 1976-08-13; ETDE: 2000-02-10 
USE  مفاعلloviisa - 2 

 INDIAN POINT - 1مفاعل 

UF  مفاعلconsolidated edison thorium 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 INDIAN POINT - 2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 INDIAN POINT - 3مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 IOWA UTR - 10مفاعل 

UF  مفاعلutr-10 في والية أيوا 

UF  مفاعل جامعة والية أيواames utr-10 

*BT1  مفاعالتtraining 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

 IPEN - MB - 1مفاعل 

INIS: 1991-08-15; ETDE: 1991-09-13 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

 ipr-1مفاعل 

2005-02-09 

USE  مفاعلtriga- برازيل 

 IR-100مفاعل 

2005-06-02 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 
*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

 IRAN- 1مفاعل 

INIS: 1977-06-14; ETDE: 1977-10-20 
UF 1-مفاعل بوشهر 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 IRAN- 2مفاعل 

INIS: 1977-06-14; ETDE: 1977-10-20 
UF 2-مفاعل بوشهر 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 IRLمفاعل 

UF  مفاعل من نمط البركةplainsboro irl 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 IRR - 1مفاعل 

UF  للبحوث اإلسرائيلي 1 -مفاعل 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 IRR - 2مفاعل 

UF  للبحوث اإلسرائيلي 2 -مفاعل 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 IRTمفاعل 

UF  مفاعل بحوث سوفييتيirt 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 الليبي irt-1مفاعل 

2005-01-24 

USE  مفاعلirt-1 الليبي 

 الليبي IRT-1مفاعل 

2005-01-24 
UF  مفاعلirt-1 الليبي 

UF  مفاعلwwr الليبي 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطwwr 

 itrمفاعل 

2000-04-12 

USE مفاعالت القدرة الصفرية 

USE يةمفاعالت ترميون 
USE مفاعالت مهدأة بالبيريليوم 

USE مفاعالت يورانيوم مخصب 

 IVV - 7مفاعل 

INIS: 1992-01-08; ETDE: 1992-02-19 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

 IVV-2Mمفاعل 

2004-05-11 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 iwg - 1mمفاعل 

INIS: 2003-11-26; ETDE: 2003-12-03 
USE  مفاعلewg-1m 

 james a. fitzpatrickمفاعل 

USE  مفاعلfitzpatrick 

 JAMESPORT-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 JAMESPORT-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 JANUSعل مفا

UF )مفاعل بحث بيولوجي )جانوس 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 japco-1مفاعل 

USE  مفاعلtokai-mura 

 japco-2مفاعل 

USE  مفاعلtsuruga 

 japco-3مفاعل 

USE  مفاعلtokai-2 

 japco-4مفاعل 

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1983-07-20 
USE  مفاعلtsuruga-2 

 JASONمفاعل 

UF  مفاعل الكلية البحرية الملكية البريطانيةjason 

*BT1  مفاعالتtraining 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1  مفاعالت من النوعargonaut 

 JATRمفاعل 

UF  مفاعلfugen atr 
UF  مفاعلfugen الحراري المتطور 

UF  مفاعل يابانيatr fugen 

*BT1 مفاعالت أنابيب الضغط 
*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1 مفاعالت بلوتونيوم 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من نوعhwlwr 

 JEEP-2مفاعل 

UF  مؤسسة مشتركة للمفاعل التجريبيpile-2 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 JENمفاعل 

UF  مفاعلjunta )للطاقة النووية )البرتغال 

UF  مفاعل البحوث البرتغاليjen 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 JEN-1مفاعل 

UF  مفاعلjunta )1-للطاقة النووية )اسبانيا 

UF  مفاعل البحثjen-1 األسباني 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 يوم مخصبمفاعالت يوران 



 JEN-2مفاعل  KALPAKKAM PFBR 758مفاعل 

 

 

 JEN-2مفاعل 

UF  مفاعلjunta )2-للطاقة النووية )اسبانيا 
UF  مفاعل البحثjen-2 األسباني 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

 JERVIS BAYمفاعل 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

 JEZEBELمفاعل 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

 jferمفاعل 

USE  مفاعلjoyo 

 jhrمفاعل 

2005-02-10 

USE  مفاعلjules horowitz 

 JMTRمفاعل 

UF مفاعل اختبار مواد ياباني 

UF مفاعل اختيار المواد في اليابان 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 jose cabreraمفاعل 

USE  مفاعلzorita-1 

 joseph m. farley-1مفاعل 

USE  مفاعلfarley - 1 

 joseph m. farley-2مفاعل 

USE  مفاعلfarley - 2 

 JOYOمفاعل 

UF  مفاعلefr 
UF  مفاعلjfer 

UF مفاعل ولود تجريبي سريع في اليابان 

UF ع يابانيمفاعل ولود تجريبي سري 
*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1  مفاعالت من نوعlmfbr 

 JPDRمفاعل 

UF مفاعل إيضاح قدرة ياباني 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 JPDR-2مفاعل 

1979-09-18 

UF إيضاح قدرة ياباني 2-مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 jpfrمفاعل 

INIS: 1977-03-01; ETDE: 1977-04-12 

USE  مفاعلmonju 

 JRR-1مفاعل 

UF  للبحوث الياباني 1-مفاعل 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت متجانسة مائية 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 JRR-2مفاعل 

UF  للبحوث الياباني 2-مفاعل 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 JRR-3مفاعل 

UF  للبحوث الياباني 3-مفاعل 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 JRR-3Mمفاعل 

INIS: 1992-01-24; ETDE: 1992-02-14 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 JRR-4مفاعل 

UF  للبحوث الياباني 4-مفاعل 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 jt-60مفاعل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-27 

USE  توكاماكjt-60 

 juelich-didoمفاعل 

USE  مفاعلfrj - 2 

 juelich-merlinمفاعل 

USE  مفاعلfrj - 1 

 jules horowitzمفاعل 

2005-02-10 
USE  مفاعلjules horowitz 

 JULES HOROWITZمفاعل 

2005-02-10 

UF  مفاعلjhr 
UF  مفاعلjules horowitz 

UF  مفاعلrjh 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 
*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 JUNOمفاعل 

UF  مفاعلukaea-juno 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 1-للطاقة النووية )اسبانيا( juntaمفاعل 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-02-28 

USE  مفاعلjen-1 

 2-للطاقة النووية )اسبانيا( juntaمفاعل 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-02-28 
USE  مفاعلjen-2 

 للطاقة النووية )البرتغال( juntaمفاعل 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-02-28 

USE  مفاعلjen 

 JURAGUAمفاعل 

INIS: 1993-02-11; ETDE: 1993-03-04 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 jxfrمفاعل 

INIS: 1981-11-25; ETDE: 1982-01-07 

USE  توكاماكjxfr 

 Kمفاعل 

UF  مفاعل المنشأةk في سافاناه ريفر 
*BT1 مفاعالت االنتاج الخاص 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 kahl-mainعل مفا

USE  مفاعلhdr 

 kahl-vakمفاعل 

USE  مفاعلvak 

 KAHTERمفاعل 

INIS: 1980-05-14; ETDE: 1975-11-26 
UF  منشآت حرجة لـhtr 

*BT1  مفاعل من نوعhtgr 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

 KAIGA-1مفاعل 

INIS: 1993-02-09; ETDE: 1993-03-04 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 
*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 KAIGA-2مفاعل 

INIS: 1993-02-09; ETDE: 1993-03-04 
*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 KAIGA-3مفاعل 

2005-07-22 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 KAIGA-4مفاعل 

2005-07-22 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 KAISERAUGSTمفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 KAKRAPAR-1مفاعل 

INIS: 1993-03-10; ETDE: 1993-04-16 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 
*BT1 عالت من النوع مفاcandu 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 KAKRAPAR-2مفاعل 

INIS: 1993-03-10; ETDE: 1993-04-16 
*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 KALININ-1مفاعل 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-20 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 KALININ-2مفاعل 

2015-03-31 

 ، أودومليا، منطقة تفير، االتحاد الروسي.NPPكالينين 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 KALININ-3مفاعل 

INIS: 1990-01-29; ETDE: 1990-02-13 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 KALININ-4مفاعل 

2015-03-31 

 ، أودومليا، منطقة تفير، االتحاد الروسي.NPPكالينين 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 KALPAKKAM-1مفاعل 

*BT1 مفاعالت أنابيب الضغط 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 KALPAKKAM-2مفاعل 

*BT1 مفاعالت أنابيب الضغط 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 KALPAKKAM LMFBRمفاعل 

UF  مفاعلkalpakkam( fbtr) 

UF ( مفاعل اختبار ولود سريعkalpakkam) 
UF  مفاعل ولود سريع اختباريkalpakkam 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1  مفاعالت من نوعlmfbr 
RT  منشأةcoral العادة المعالجة 

 KALPAKKAM PFBRمفاعل 

2005-07-22 

UF  مفاعلkalpakkam أولي ولود سريع 



 KALPAKKAM PFRمفاعل  KORI-1 759مفاعل 

 

 

*BT1  مفاعالت من نوعfbr 

 KALPAKKAM PFRمفاعل 

INIS: 1975-10-29; ETDE: 1975-12-16 
UF  مفاعلkalpakkam السريع النبضي 

*BT1 مفاعالت أبحاث واختبار 

*BT1 مفاعالت سريعة 
*BT1 دة بالهواء  مفاعالت مبرَّ

*BT1 مفاعالت نبضية 

 أولي ولود سريع kalpakkam مفاعل

2005-07-22 
USE  مفاعلkalpakkam pfbr 

 السريع النبضي kalpakkamمفاعل 

INIS: 1975-10-29; ETDE: 1975-12-16 
USE  مفاعلkalpakkam pfr 

 kalpakkam( fbtr)مفاعل 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلkalpakkam lmfbr 

 KAMINIمفاعل 

INIS: 1989-12-08; ETDE: 1990-01-03 

*BT1 مفاعالت أبحاث واختبار 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

 kansai-1مفاعل 

USE  مفاعلmihama-1 

 kansai-2مفاعل 

USE  مفاعلmihama-2 

 kansai-3مفاعل 

USE  مفاعلtakahama-1 

 kansai-4مفاعل 

USE  مفاعلtakahama-2 

 KANUPPمفاعل 

UF منشأة كراتشي للطاقة النووية 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 
*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 KARTINI-PPNYمفاعل 

INIS: 1996-11-11; ETDE: 1996-10-25 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

 kashima-1مفاعل 

 kashima-2مفاعل 

INIS: 1985-11-16; ETDE: 2001-02-13 

 kashiwazaki-1مفاعل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-26 

USE  مفاعلkashiwazaki-kariwa-1 

 KASHIWAZAKI-KARIWA-1مفاعل 

INIS: 1987-01-28; ETDE: 1989-09-18 

UF  مفاعلkashiwazaki-1 

UF  دنريوكو   -مفاعل طوكيوk-1 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 KASHIWAZAKI-KARIWA-2مفاعل 

INIS: 1985-04-22; ETDE: 1985-05-07 
UF  دنريوكو   -مفاعل طوكيوk-2 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 KASHIWAZAKI-KARIWA-3مفاعل 

INIS: 1991-10-09; ETDE: 1994-08-10 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 KASHIWAZAKI-KARIWA-4مفاعل 

INIS: 1990-12-21; ETDE: 1991-01-15 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 KASHIWAZAKI-KARIWA-5مفاعل 

INIS: 1988-11-16; ETDE: 1988-12-02 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 KASHIWAZAKI-KARIWA-6مفاعل 

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1989-10-16 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 KASHIWAZAKI-KARIWA-7مفاعل 

INIS: 1989-09-15; ETDE: 1989-10-16 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 KBR-1مفاعل 

1995-01-11 

UF  مفاعلcobra 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 
*BT1 مفاعالت سريعة 

 kcbمفاعل 

USE  مفاعلborssele 

 KECEROVCE-1مفاعل 

INIS: 1990-01-29; ETDE: 1990-02-13 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 الختبار التعليق kemaمفاعل 

USE  مفاعلkstr 

 kepco oshima oi-1مفاعل 

USE  مفاعلoi - 1 

 kepco oshima oi-2مفاعل 

USE  مفاعلoi - 2 

 KEWAUNEEمفاعل 

UF  مفاعل توليد الكهرباءwisconsin public 

service 

UF مفاعل توليد الكهرباء في كارلتون 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 KEWBمفاعل 

UF مرجل الماء ذو التجربة الحركية 

*BT1 مفاعالت متجانسة مائية 

 kfkiمفاعل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-07-29 

USE  مفاعل بودابستwwr-s 

 KHMELNITSKIJ-1مفاعل 

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1989-10-16 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 kiev wwr-mمفاعل 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-02-28 

USE  مفاعل كييفwwr-m 

 KINGمفاعل 

UF مولد نترونات كثيقة حركية 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

 KIWI-TNTمفاعل 

2000-04-12 

UF  مفاعل-kiwi - لالختبار النووي العابر 
UF  مفاعلtntr-kiwi 

UF مفاعل اختبار انتقالي- kiwi 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 
*BT1  مفاعالتkiwi 

 kkbمفاعل 

1999-04-14 
SEE  مفاعلbrunsbuettel 

 kki isarمفاعل 

USE   مفاعلisar 

 kki isar-2مفاعل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-10-05 
USE   مفاعلisar - 2 

 kkkمفاعل 

USE  مفاعلkruemmel 

 kknمفاعل 

USE  مفاعلniederaichbach 

 kkp-1 philippsburgمفاعل 

USE  مفاعلphilippsburg-1 

 kkp-2 philippsburgمفاعل 

USE  مفاعلphilippsburg-2 

 kksمفاعل 

USE  مفاعلstade 

 kkuمفاعل 

USE  مفاعلunterweser 

 kkw greifswald-1مفاعل 

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-02-28 

USE  مفاعلgreifswald-1 

 kkw greifswald-2مفاعل 

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-02-28 

USE  مفاعلgreifswald-2 

 kkw greifswald-3مفاعل 

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-02-28 

USE  مفاعلgreifswald-3 

 kkw greifswald-4مفاعل 

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-02-28 

USE  مفاعلgreifswald-4 

 kkw greifswald-5مفاعل 

2002-03-04 
USE  مفاعلgreifswald-5 

 kkw greifswald-6مفاعل 

2002-03-04 

USE  مفاعلgreifswald-6 

 kmrمفاعل 

INIS: 1999-01-26; ETDE: 1991-07-30 

USE  مفاعلhanaro 

 KNKمفاعل 

UF مفاعل مبّرد بالصوديوم متراص 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 ت الطاقةمفاعال 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 

*BT1  مفاعالت من النمطszr 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 KNK-2مفاعل 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت سريعة 

*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 

*BT1  مفاعالت من النمطszr 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 knu-10مفاعل 

1991-07-02 

 knu-9مفاعل 

1991-07-02 

 KOEBERG-1مفاعل 

INIS: 1975-11-07; ETDE: 1975-12-16 

UF  مفاعلescom-1 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 KOEBERG-2مفاعل 

INIS: 1982-01-14; ETDE: 1978-02-14 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 KOLA-1مفاعل 

INIS: 1981-10-15; ETDE: 1978-06-14 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 KOLA-2مفاعل 

INIS: 1981-10-15; ETDE: 1978-06-14 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 KOLA-3مفاعل 

INIS: 1981-10-15; ETDE: 1981-11-10 
*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 KOLA-4مفاعل 

INIS: 1981-10-15; ETDE: 1981-11-10 
*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 KORI-1مفاعل 

UF  مفاعلpusan kori-1 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 



 KORI-2مفاعل  LEMONIZ - 1 760مفاعل 

 

 

 KORI-2مفاعل 

INIS: 1986-09-26; ETDE: 1977-04-12 
UF  مفاعلpusan kori-2 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 KORI-3مفاعل 

1995-01-04 
UF  مفاعلpusan kori-3 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 KORI-4مفاعل 

1995-01-04 
UF  مفاعلpusan kori-4 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 KOSHKONONG-1مفاعل 

*BT1  مفاعلhaven-1 

 KOSHKONONG-2مفاعل 

*BT1  مفاعلhaven-2 

 KOZLODUY-1مفاعل 

1990-12-06 
*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 KOZLODUY-2مفاعل 

1990-12-06 
*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 KOZLODUY-3مفاعل 

INIS: 1990-12-06; ETDE: 1991-01-15 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 KOZLODUY-4مفاعل 

INIS: 1993-05-04; ETDE: 1994-08-10 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 KOZLODUY-5مفاعل 

INIS: 1993-02-09; ETDE: 1993-03-04 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 KOZLODUY-6مفاعل 

INIS: 1993-05-04; ETDE: 1994-08-10 
*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 krbمفاعل 

USE  مفاعلrwe-bayernwerk 

 krb ii-bمفاعل 

INIS: 1975-08-20; ETDE: 1976-05-19 

USE  مفاعلgundremmingen-2 

 krb ii-cمفاعل 

INIS: 1975-08-20; ETDE: 1976-05-19 
USE  مفاعلgundremmingen-3 

 KRITZمفاعل 

1993-02-10 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

 KRSKOمفاعل 

1997-11-03 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 KRUEMMELمفاعل 

UF  مفاعلkkk 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 ks-150مفاعل 

USE  مفاعلbohunice a-1 

 KSTRمفاعل 

UF  مفاعلkema الختبار التعليق 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 
*BT1 مفاعالت متجانسة مائية 

 KUCAمفاعل 

INIS: 1983-10-14; ETDE: 1976-06-07 
UF مفاعل تجميعة حرجة في جامعة كيوتو 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 خصبمفاعالت يورانيوم م 

 KUDANKULAM-1مفاعل 

2005-07-22 
*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 KUDANKULAM-2مفاعل 

2005-07-22 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 KUHFRمفاعل 

1979-11-02 

UF مفاعل عالي التدفق في جامعة كيوتو 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 KUOSHENG-1مفاعل 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1976-03-25 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 KUOSHENG-2مفاعل 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1976-03-25 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 KURمفاعل 

UF مفاعل جامعة كيوتو 
UF مفاعل طوكيو للتدريب والبحث 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 KURSK-1مفاعل 

1983-06-30 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من نوعlwgr 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 KURSK-2مفاعل 

1984-08-23 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من نوعlwgr 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 KURSK-3مفاعل 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-20 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من نوعlwgr 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 KURSK-4مفاعل 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-20 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من نوعlwgr 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 kwlمفاعل 

USE  مفاعلlingen 

 kwoمفاعل 

USE  مفاعلobrigheim 

 kws-1 wyhlمفاعل 

INIS: 1975-10-31; ETDE: 1975-12-16 
USE  مفاعلwyhl-1 

 kws-2 wyhlمفاعل 

INIS: 1975-10-31; ETDE: 1975-12-16 

USE  مفاعلwyhl-2 

 kyushu-1مفاعل 

USE  مفاعلgenkai-1 

 kyushu-2مفاعل 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 
USE  مفاعلgenkai-2 

 kyushu-3مفاعل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-10-23 
USE  مفاعلsenda-1 

 kyushu-4مفاعل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-07-18 

USE  مفاعلgenkai-4 

 Lمفاعل 

INIS: 1983-03-16; ETDE: 1982-05-12 

UF  مفاعل المنشأةl في سافاناه ريفر 

*BT1 مفاعالت االنتاج الخاص 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 l - 54مفاعل 

USE عل مفاcesnef 

 في جامعة نيفادا l-77مفاعل 

2000-04-12 

USE مفاعل جامعة نيفادا 

 la jolla triga - mk - 3مفاعل 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-03-09 
USE  مفاعلtriga-3 يوال 

 la reinaمفاعل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-05-31 
USE مفاعالت أبحاث 

 LA REINA RECH - 1مفاعل 

INIS: 1989-02-24; ETDE: 1989-03-20 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

 LA SALLE COUNTY - 1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 LA SALLE COUNTY - 2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 LACBWRمفاعل 

UF  مفاعل الماء المغليla crosse 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 lage fluxمفاعل 

USE  مفاعلlfr 

 LAGUNA VERDE - 1مفاعل 

1978-02-23 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 LAGUNA VERDE - 2مفاعل 

INIS: 1987-02-25; ETDE: 1982-02-08 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 LAMPRE - 1مفاعل 

UF تجربة مفاعل بلوتونيوم منصهر في لوس أالموس 

*BT1 ةمفاعالت  تجريبي 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت بلوتونيوم 

*BT1 مفاعالت سريعة 

*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 

 lampre - 2مفاعل 

USE  مفاعلfrctf 

 LATINAمفاعل 

UF  مفاعلfoceverde 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من نوعmagnox 

 lcreمفاعل 

2000-04-12 

USE مفاعالت  تجريبية 

USE مفاعالت مبّردة بالليثيوم 

 LEIBSTADTمفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 LEMONIZ - 1مفاعل 

INIS: 1977-04-07; ETDE: 1977-06-03 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 



 LEMONIZ - 2مفاعل  marcoule phenix 761مفاعل 

 

 

 LEMONIZ - 2مفاعل 

INIS: 1977-04-07; ETDE: 1977-06-03 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 LENINGRAD - 1مفاعل 

UF  مفاعلrbmk-1000 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من نوعlwgr 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 LENINGRAD - 2مفاعل 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من نوعlwgr 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 LENINGRAD - 3مفاعل 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-20 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من نوعlwgr 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 LENINGRAD - 4مفاعل 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-20 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 حرارية مفاعالت 

*BT1  مفاعالت من نوعlwgr 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 LFRمفاعل 

UF  مفاعلlage flux 

UF  مفاعلpetten منخفض التدفق 
UF  مفاعل التدفق المنخفضpetten 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النوعargonaut 

 LIDOمفاعل 

UF  مفاعلukaea-lido 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 LIMERICK - 1مفاعل 

UF  مفاعلphiladelphia electric power-1 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 LIMERICK - 2مفاعل 

UF  مفاعلphiladelphia electric power-2 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 LINGAO - 1مفاعل 

2000-05-17 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 LINGAO - 2مفاعل 

2000-05-17 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 LINGAO-3مفاعل 

2014-11-25 
 شينزهين، غوانغ دونغ ، الصين.

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 LINGAO-4مفاعل 

2014-11-25 
 ، الصين. شينزهين، غوانغ دونغ

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 LINGENمفاعل 

UF  محطة الطاقة النوويةlingen 
UF  مفاعلkwl 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 LITRمفاعل 

UF مفاعل اختبار الشدّة المنخفضة 

UF  مفاعل االختبار منخفض الشدة في هيئة الطاقة

 الذّرية في الواليات المتحدة

UF  مفاعل التدريب منخفض الشدة في هيئة الطاقة

 الذّرية في الواليات المتحدة
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 LO AGUIRRE RECH - 2مفاعل 

INIS: 1989-02-24; ETDE: 1989-03-20 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

 LOFTمفاعل 

UF مفاعل اختبار فقد المائع 
*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

 LOPRAمفاعل 

UF تجميعة مفاعل الطاقة المنخفضة 

UF  مفاعلlopra في جامعة إيلنوي 
*BT1 مفاعالت من النمط triga 

 في جامعة إيلنوي lopraمفاعل 

2000-04-12 

USE  مفاعلlopra 

 loviisaمفاعل 

2000-04-12 

USE  مفاعلloviisa - 1 

 LOVIISA - 1مفاعل 

1976-08-13 

UF  مفاعلimatran voima - 1 

UF  مفاعلloviisa 
UF  مفاعل قدرةimatran voima 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 LOVIISA - 2مفاعل 

1976-08-13 
UF  مفاعلimatran voima - 2 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 LPRمفاعل 

2000-04-12 
UF  مفاعلbabcock and wilcox lpr 

UF  مفاعل بركةlynchburg 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 LPTFمفاعل 

UF  مفاعلnrts-lptf 
UF  منشأة اختبار الطاقة المنخفضةnrts 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

 LPTRمفاعل 

UF  مفاعلlptr  منخفض الشدة في هيئة الطاقة الذّرية
 في الواليات المتحدة

UF مفاعل ليفرمورمن نوع البركة 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

منخفض الشدة في هيئة الطاقة الذّرية في  lptrمفاعل 

 الواليات المتحدة

USE  مفاعلlptr 

 LR - 0مفاعل 

INIS: 1998-07-07; ETDE: 1982-01-07 

UF اعل مفlr-o التشيكوسلوفاكي 

UF  مفاعلrezlr-0 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

 التشيكوسلوفاكي lr-oمفاعل 

INIS: 1998-07-07; ETDE: 1995-01-03 
USE  مفاعلlr - 0 

 LTIRمفاعل 

UF  مفاعل المعهد التقنيlowell 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 بركةمفاعالت من نمط ال 

 LUCENSمفاعل 

*BT1 مفاعالت أنابيب الضغط 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من نوعhwgcr 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 LUCIE - 1مفاعل 

UF  مفاعلhutchinson island-1 

UF  مفاعلst lucie-1 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 LUCIE - 2مفاعل 

UF  مفاعلhutchinson island-2 

UF  مفاعلst lucie-2 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 LVR - 15مفاعل 

1995-01-04 
UF  مفاعلwwr-5 في براغ 

UF  مفاعلwwr-s التشيكي 

UF  مفاعل براغwwr-c 
UF  مفاعل رتزwwr-s 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 
*BT1 اعالت حراريةمف 

*BT1  مفاعالت من النمطwwr 

 MAANSHAN-1مفاعل 

1991-10-09 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 MAINE YANKEEمفاعل 

UF  شركةmain yankee  لتوليد الكهرباء من الطاقة

 الذرية
UF  مفاعلyankee maine 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 mainz triga-mk-2مفاعل 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-03-28 

USE  مفاعلtriga-2 مينز 

 MALIBU-1مفاعل 

2000-04-12 
UF  1 -مفاعل ماليبو 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 MAPLEمفاعل 

2000-04-12 
*BT1 مفاعالت أبحاث واختبار 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 MARBLE HILL-1مفاعل 

INIS: 1976-05-07; ETDE: 1975-11-28 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 MARBLE HILL-2مفاعل 

INIS: 1976-05-07; ETDE: 1975-11-28 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 marcoule g-1مفاعل 

USE  مفاعلg-1 

 marcoule g-2مفاعل 

USE  مفاعلg-2 

 marcoule g-3مفاعل 

USE  مفاعلg-3 

 marcoule phenixمفاعل 

USE  مفاعلphenix 



 MARIAمفاعل  MOCHOVCE-2 762مفاعل 

 

 

 MARIAمفاعل 

UF  مفاعلswierk maria 
*BT1 مفاعالت أبحاث واختبار 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالبيريليوم 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 MARIUSمفاعل 

UF   مفاعلmarius في كداراش 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 
*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

 MARSمفاعل 

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1983-05-21 

UF  دراسة المفاعل المتقدمmirror 
*BT1 مفاعالت من نوع مرآة مغنطيسية 

RT  مفاعلminimars 

 MARVIKENمفاعل 

*BT1  مفاعل من نوعbhwr 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 MARYLAمفاعل 

UF  مفاعلswierk  في ماريال 
UF  مفاعل الحكومة البولونيةmaryla 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 MASURCAمفاعل 

UF مفاعل ماسوركا 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت بلوتونيوم 
*BT1 مفاعالت سريعة 

*BT1 دة بالهواء  مفاعالت مبرَّ

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 mayaguez puerto ricoمفاعل 

1993-11-09 

USE عل مفاpanc-l-77 

 MC GUIRE-1مفاعل 

UF  مفاعلw. b. mc guire-1 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 MC GUIRE-2مفاعل 

UF  مفاعلw. b. mc guire-2 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 melekess-abbusمفاعل 

USE  مفاعلarbus 

 melekess-mirمفاعل 

USE مفاعل مير 

 melekess-sm-2مفاعل 

USE  مفاعلsm-2 

 MELUSINE-1مفاعل 

UF  مفاعل غرونوبلmelusine-1 
*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 melusine-2مفاعل 

USE  مفاعلsiloette 

 MENDOCINO-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 MENDOCINO-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 MERLINمفاعل 

2000-04-12 
UF  مفاعلukaea-merlin 

UF مفاعل ِمرلين في أْلِدْرماستون 

*BT1  مفاعالتtraining 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 كةمفاعالت من نمط البر 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 merlin-juelichمفاعل 

USE  مفاعلfrj - 1 

 mexican triga-mark-3مفاعل 

2000-04-12 

USE  مفاعلtriga-3 ساالزار 

 mexican triga-mk-3مفاعل 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-03-28 

USE  مفاعلtriga-3 ساالزار 

 MH-1Aمفاعل 

UF  محطةsturgis العائمة لتوليد الكهرباء النووية 
UF  منشأة توليد الكهرباء النوويةsturgis-floating 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت متحركة 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 للمستهلكين michigan palisadesمفاعل 

USE  مفاعلpalisades-1 

 MIDLAND-1مفاعل 

UF  شركة كهرباءmidland-1 للمستهلكين 

UF  مفاعل شركة كهرباءmidland-1 للمستهلكين 

*BT1 مفاعالت حرارة العمليات 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 MIDLAND-2مفاعل 

UF  شركة كهرباءmidland-2 للمستهلكين 

UF  مفاعل شركة كهرباءmidland-2 للمستهلكين 
*BT1 مفاعالت حرارة العمليات 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 mifi irt-2000مفاعل 

USE   مفاعل موسكوirt - 2000 

 MIHAMA-1مفاعل 

UF  مفاعلkansai-1 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 MIHAMA-2مفاعل 

UF  مفاعلkansai-2 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 MIHAMA-3مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 MILLSTONE-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 MILLSTONE-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 MILLSTONE-3مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 mineral virginia north anna-1مفاعل 

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-03-28 
USE  مفاعلnorth anna-1 

 mineral virginia north anna-2مفاعل 

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-03-28 

USE  مفاعلnorth anna-2 

 mineral virginia north anna-3مفاعل 

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-03-28 

USE  مفاعلnorth anna-3 

 mineral virginia north anna-4مفاعل 

INIS: 2002-04-03; ETDE: 2002-03-28 

USE  مفاعلnorth anna-4 

 MINERVEمفاعل 

UF  تجربة القدرة الصفرية الحرجةminerve 

UF  مفاعلminerve الفرنسي 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 الفرنسي minerveمفاعل 

USE  مفاعلminerve 

 MINIMARSمفاعل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-04-11 
*BT1 مفاعالت من نوع مرآة مغنطيسية 

RT  مفاعلmars 

 MITRمفاعل 

UF معهد ماساتشوستس لتقانة المفاعل 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

*BT1 يورانيوم مخصب مفاعالت 

 ML-1مفاعل 

2000-04-12 
UF  طاقة منخفضة متحركة 1-محطة 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت مبّردة باآلزوت 
*BT1 مفاعالت متحركة 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 MNRمفاعل 

UF  مفاعل نووي جامعةmc master 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 mnsمفاعل 

1991-02-11 

USE  مفاعلmnsr-iae 

 MNSR-IAEمفاعل 

2004-03-15 
UF  مفاعلmns 

UF مفاعل بكين المنبع النتروني الصغير 

*BT1  مفاعالت من نوعmnsr 
RT معهد الصين للطاقة الذّرية 

 MNSR-SHمفاعل 

2004-03-15 

UF مفاعل المنبع النتروني الصغير في شنغهاي 

*BT1  مفاعالت من نوعmnsr 

 MNSR-SZمفاعل 

2004-03-15 
UF مفاعل المنبع النتروني الصغير في ِشنزن 

*BT1  مفاعالت من نوعmnsr 

 MNST-SDمفاعل 

2004-03-15 
UF مفاعل المنبع النتروني الصغير في شانغدونغ 

*BT1  نوع مفاعالت منmnsr 

 MOATAمفاعل 

UF  مفاعلmoata  األسترالي 
*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1  مفاعالت من النوعargonaut 

 األسترالي  moataمفاعل 

USE  مفاعلmoata 

 MOCHOVCE-1مفاعل 

INIS: 1984-10-19; ETDE: 1984-11-06 
*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 MOCHOVCE-2مفاعل 

1994-09-30 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 



 MONJUمفاعل  NETR 763مفاعل 

 

 

 MONJUمفاعل 

UF  مفاعلjpfr 
UF نموذج أولي لمفاعل سريع في اليابان 

UF نموذج أولي مفاعل سريع  ياباني 

UF نموذج مفاعل أولي سريع في اليابان 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 

*BT1  مفاعالت من نوعlmfbr 

 MONTAGUE-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 MONTAGUE-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 MONTALTO DI CASTRO-1مفاعل 

INIS: 1985-03-15; ETDE: 1985-04-09 

UF  مفاعلenel-6 

UF 1-مفاعل ألتوالزيو 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 MONTALTO DI CASTRO-2مفاعل 

INIS: 1985-03-15; ETDE: 1985-04-09 

UF  مفاعلenel-8 
UF 2-مفاعل ألتوالزيو 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 montecuccolino rb-1مفاعل 

USE  مفاعلrb-1 

 montecuccolino rb-2مفاعل 

USE  مفاعلrb-2 

 montecuccolino rb-3مفاعل 

USE  مفاعلrb-3 

 MONTICELLOمفاعل 

UF  مفاعلnorthern states monticello rea 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 monts d'arreeمفاعل 

2010-08-17 

USE  مفاعلel-4 

 MOREمفاعل 

UF  ً  تجربة المفاعل المهدَّأ عضويا
*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1  مفاعالتomr 

*BT1 مفاعالت ذات طيف ممزوج 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 moscow irt-2000مفاعل 

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-03-28 

USE   مفاعل موسكوirt - 2000 

 MRمفاعل 

2000-04-12 

UF مفاعل بحوث موسكو 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

 mr-2 moscowمفاعل 

USE  مفاعلrpt 

 MRRمفاعل 

UF مفاعل البحث الطبي في بروكهافن 
UF  مفاعل البحث الطبي منخفض الشدة في هيئة

 الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة

UF  مفاعل بحوث طبيةbnl 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 msmrمفاعل 

USE  مفاعلumrr 

 MSREمفاعل 

UF تجربة مفاعل ملح مصهور 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالملح المصهور 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 MTRمفاعل 

UF  مفاعلidabo الختبارالمواد 

UF  إيداهو منخفض الشدة في  -مفاعل اختبار المواد
 هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة

UF  مفاعل اختبار الموادidaho 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 انيوم مخصبمفاعالت يور 

 MUEHLEBERGمفاعل 

UF  مفاعلakm 
UF  مفاعلakm muehleberg 

UF مفاعل مولبرغ 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 MUELHEIM-KAERLICHمفاعل 

ETDE: 1975-09-11 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 MURRمفاعل 

UF مفاعل البحث في جامعة ميسوري/ كولومبيا 

UF  مفاعل البحوثcolumbia missouri 

UF مفاعل بحوث جامعة ميسوري في كولومبيا 
*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 myrrhaمفاعل 

2016-07-11 

USE   منشأةmyrrha 

 MZFRمفاعل 

UF مفاعل بحوث متعدد األغراض 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 NARORA-1مفاعل 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 NARORA-2مفاعل 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 
*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 nasa-trمفاعل 

USE  مفاعلpbr 

 في الواليات المتحدة nbsمفاعل 

USE  مفاعلnbsr 

 NBSRمفاعل 

UF  مفاعلnbs في الواليات المتحدة 

UF مفاعل المكتب الوطني  للمعايير 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 NCSCR-1مفاعل 

UF  لبحوث كلية والية  1 -مفاعلnorth carolina 

UF  مفاعل البحث- raleigh-ncsc 1 

*BT1  مفاعالتtraining 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت متجانسة مائية 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 ncusprمفاعل 

USE  مفاعلpulstar-raleigh 

 neckarمفاعل 

1992-05-28 

USE  مفاعلneckar-1 

 NECKAR-1مفاعل 

INIS: 1992-03-11; ETDE: 1992-06-22 
UF  1مفاعل-neckar( gkn) 

UF  مفاعلneckar 

UF  مفاعل نوويneckar المشترك 
SF  مفاعلneckar( gkn) 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 NECKAR-2مفاعل 

1979-11-02 

UF  2مفاعل-neckar( gkn) 

SF  مفاعلneckar( gkn) 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 neckar( gkn)مفاعل 

2000-04-12 

SEE  مفاعلneckar-1 
SEE  مفاعلneckar-2 

 NEP-1مفاعل 

INIS: 1977-06-13; ETDE: 1977-01-28 
UF  النووي لشركة طاقة  1 -المشروعnew 

england 

UF  1 -مفاعل الطاقة new england 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 NEP-2مفاعل 

INIS: 1977-06-13; ETDE: 1977-01-28 

UF  النووي لشركة طاقة  2 -المشروعnew 
england 

UF 2 -ة مفاعل الطاق new england 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 NERVAمفاعل 

UF  محرك الصاروخ النوويnerva 

*BT1 مفاعالت الدفع الفضائية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالهدروجين 
RT  مفاعلxe-2 

 nerva nrx-a1مفاعل 

2000-04-12 
USE  مفاعلnrx-a1 

 nerva nrx-a2مفاعل 

USE  مفاعلnrx-a2 

 nerva nrx-a3مفاعل 

USE  مفاعلnrx-a3 

 nerva nrx-a5مفاعل 

USE  مفاعلnrx-a5 

 nerva nrx-a6مفاعل 

USE  مفاعلnrx-a6 

 nerva nrx-a7مفاعل 

2000-04-12 

USE  مفاعلnrx-a7 

 NESTORمفاعل 

UF  مفاعلukaea-nestor 
UF مفاعل حراري مصدر نتروني 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من النوعargonaut 

 NETRمفاعل 

2000-04-12 
UF مفاعل اختبار الهندسة النووية 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 



 NEUPOTZ-1مفاعل  NSCR 764مفاعل 

 

 

 NEUPOTZ-1مفاعل 

INIS: 1978-07-31; ETDE: 1978-09-11 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 NEUPOTZ-2مفاعل 

INIS: 1978-07-31; ETDE: 1978-09-11 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 newbold island-1مفاعل 

 newbold island-2مفاعل 

ETDE: 1976-08-04 
USE  مفاعلhope creek-2 

 NHR-5مفاعل 

2000-12-27 

UF  مفاعلthr 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارة العمليات 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 NIEDERAICHBACHمفاعل 

UF  محطة الطاقة النوويةniederaichbach 

UF  مفاعلkkn 
*BT1 مفاعالت أنابيب الضغط 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  َّدة بثنائي أكسيد الكربونمفاعالت مبر 
*BT1  مفاعالت من نوعhwgcr 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 NINE MILE POINT-1مفاعل 

UF  منشأة توليد الكهرباء النوويةscriba 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 NINE MILE POINT-2مفاعل 

UF  محطات توليد كهرباء نوويةosweso 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 NINGDE-1مفاعل 

2015-05-19 

 نينجدي، الصين.
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 NINGDE-2مفاعل 

2015-05-19 

 نينجدي، الصين.
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 NINGDE-3مفاعل 

2015-05-19 

 نينجدي، الصين.
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 NIRR-1مفاعل 

2004-11-30 
UF مفاعل المنبع النتروني الصغير النيجيري 

*BT1  مفاعالت من نوعmnsr 

 NOGENT-1مفاعل 

2010-08-17 
 Nogent-sur-Seine, Aube, Franceكهرباء فرنسا، 

UF  مفاعلnogent sur seine-1 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 NOGENT-2مفاعل 

2010-08-17 

 Nogent-sur-Seine, Aube, Franceكهرباء فرنسا، 

UF  مفاعلnogent sur seine-2 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 nogent sur seine-1مفاعل 

INIS: 1984-07-23; ETDE: 1984-09-05 
USE  مفاعلnogent-1 

 nogent sur seine-2مفاعل 

INIS: 1984-07-23; ETDE: 1984-09-05 

USE  مفاعلnogent-2 

 nok-1مفاعل 

USE  مفاعلbeznau-1 

 nok-2مفاعل 

USE  مفاعلbeznau-2 

 NORAمفاعل 

UF  مفاعل البحوثnora  النروجي 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 
RT مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

RT مفاعالت يورانيوم مخصب 

 NORTH ANNA-1مفاعل 

UF  مفاعلmineral virginia north anna-1 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 NORTH ANNA-2مفاعل 

UF  مفاعلmineral virginia north anna-2 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 NORTH ANNA-3مفاعل 

UF  مفاعلmineral virginia north anna-3 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 NORTH ANNA-4مفاعل 

UF  مفاعلmineral virginia north anna-4 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 NORTH COAST-1مفاعل 

UF  مفاعلaguirre-1 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

RT  مفاعلaguirre 

 northern states monticello reaمفاعل 

USE  مفاعلmonticello 

 noto-1مفاعل 

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1989-10-16 

USE  مفاعلshika-1 

 noto-2مفاعل 

2008-07-24 

USE  شركةhokuriku  للطاقة الكهربائيةshika, 
ishikawa, japan 

 NOVOVORONEZH-1مفاعل 

UF  مفاعلwwer-1 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 NOVOVORONEZH-2مفاعل 

UF  مفاعلwwer-2 

*BT1 لنمط مفاعالت من اwwer 

 NOVOVORONEZH-3مفاعل 

UF  مفاعلwwer-3 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 NOVOVORONEZH-4مفاعل 

UF  مفاعلwwer-4 
*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 NOVOVORONEZH-5مفاعل 

UF  مفاعلwwer-5 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 NPDمفاعل 

UF  مفاعلnpd-2 

UF  مفاعلnpd2 rolphto 
UF  مفاعلrolphton npd-2 

UF  الطاقة النووية في كندا 2 -مفاعل إيضاح 

UF مفاعل إيضاح توليد الكهرباء النووية في كندا 
*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 npd-2مفاعل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-07-23 

USE  مفاعلnpd 

 npd2 rolphtoمفاعل 

2000-04-12 
USE  مفاعلnpd 

 nprمفاعل 

USE  مفاعل- n 

 nrts-etrمفاعل 

USE  مفاعلetr 

 nrts-lptfمفاعل 

USE  مفاعلlptf 

 NRUمفاعل 

UF  مفاعلnru canada 

UF  مفاعلnru الكندي 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 nru canadaمفاعل 

USE  مفاعلnru 

 الكندي nruمفاعل 

USE  مفاعلnru 

 NRXمفاعل 

UF  مفاعل بحث كنداnrx 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 NRX-A1مفاعل 

2000-04-12 

UF  مفاعلnerva nrx-a1 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 
*BT1 مفاعالت الدفع الفضائية 

 NRX-A2مفاعل 

UF  مفاعلnerva nrx-a2 
*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت الدفع الفضائية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالهدروجين 

 NRX-A3مفاعل 

UF  مفاعلnerva nrx-a3 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت الدفع الفضائية 
*BT1 ت مبّردة بالهدروجينمفاعال 

 NRX-A4مفاعل 

UF  مفاعل اختبار منظومة المحركnerva nrx-a4 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 
*BT1 مفاعالت الدفع الفضائية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالهدروجين 

 NRX-A5مفاعل 

UF  مفاعلnerva nrx-a5 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت الدفع الفضائية 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالهدروجين 

 NRX-A6مفاعل 

UF  مفاعلnerva nrx-a6 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 
*BT1 مفاعالت الدفع الفضائية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالهدروجين 

 NRX-A7مفاعل 

2000-04-12 
UF  مفاعلnerva nrx-a7 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت الدفع الفضائية 
RT مفاعالت مبّردة بالهدروجين 

 NSCRمفاعل 

UF مفاعل تدريبي في محطة الكلية في تكساس 
UF مفاعل تكساس التدريبي في محطة الكلية 



 NSF-RFPاعل مف OSTR 765مفاعل 

 

 

UF مفاعل مركز العلوم النووية في تكساس 

*BT1  مفاعالتtraining 
*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

 NSF-RFPمفاعل 

UF شأة مفاعل منrfp لألمان النووي 
UF منشأة األمان النووي روكي فالتس 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

 NSRRمفاعل 

UF )مفاعل بحوث األمان النووي )اليابان 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت ذات طيف ممزوج 

*BT1 مفاعالت صلبة متجانسة 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالهدريد 
*BT1 مفاعالت نبضية 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 NTRمفاعل 

UF  مفاعلpleasanton usa ntr 

UF مفاعل اختبار نووي جنرال إلكتريك 

UF مفاعل اختبار نووي لشركة جنرال إلكتريك 
*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 NURمفاعل 

2005-02-11 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 OBRIGHEIMمفاعل 

UF  محطة الطاقة النوويةobrigheim 
UF  مفاعلkwo 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 OCONEE - 1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 OCONEE - 2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 OCONEE - 3مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 ohi - 3مفاعل 

INIS: 1990-02-28; ETDE: 1990-03-15 

USE  مفاعلoi - 3 

 ohi - 4مفاعل 

INIS: 1990-02-28; ETDE: 1990-03-15 
USE  مفاعلoi - 4 

 OI - 1مفاعل 

UF  مفاعلkepco oshima oi-1 

UF  مفاعلoshima oi - 1 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 OI - 2مفاعل 

UF  مفاعلkepco oshima oi-2 
UF  مفاعلoshima oi - 2 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 OI - 3مفاعل 

INIS: 1990-02-28; ETDE: 1990-03-15 
UF  مفاعلohi - 3 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 OI - 4مفاعل 

INIS: 1990-02-28; ETDE: 1990-03-15 
UF  مفاعلohi - 4 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 OKG - 1مفاعل 

UF  مفاعلoskarshamn - 1 
*BT1 النوع  مفاعالت منbwr 

 OKG - 2مفاعل 

UF  مفاعلoskarshamn - 2 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 OKG - 3مفاعل 

UF  مفاعلoskarshamn - 3 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 OKG - 4مفاعل 

UF  مفاعلoskarshamn - 4 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

 oktemberian - 1مفاعل 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 2002-04-17 
USE 1-مفاعل أرميني 

 oktemberian - 2مفاعل 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-20 

USE 2-مفاعل أرميني 

 OKTEMBERIAN - 3مفاعل 

2000-04-12 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 OLDBURY - Aمفاعل 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من نوعmagnox 

 OLDBURY - Bمفاعل 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 olkiluotoمفاعل 

2000-04-12 
USE  مفاعلolkiluoto - 1 

 OLKILUOTO - 1مفاعل 

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1997-09-08 

UF  مفاعلolkiluoto 
UF  مفاعلolkiluoto )halmholmen( - 1 

UF  مفاعلteollisuuden voima oy-1 

UF  مفاعلtvo-1 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 OLKILUOTO - 2مفاعل 

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1997-09-08 

UF  مفاعلolkiluoto )halmholmen( - 2 
UF  مفاعلteollisuuden voima oy-2 

UF  مفاعلtvo-2 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 olkiluoto )halmholmen( - 1مفاعل 

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-17 

USE  مفاعلolkiluoto - 1 

 olkiluoto )halmholmen( - 2مفاعل 

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-17 

USE  مفاعلolkiluoto - 2 

 olkiluoto )halmholmen(-3مفاعل 

2005-09-08 
USE  مفاعلolkiluoto-3 

 OLKILUOTO-3مفاعل 

2005-09-08 
UF  مفاعلolkiluoto )halmholmen(-3 

UF  مفاعلteollisuuden voima oy-3 

UF  مفاعلtvo-3 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 omaha veterans triga - mk - 1مفاعل 

USE  مفاعلtriga - فيترانس 

 omega westمفاعل 

USE  مفاعلowr 

 في لوس أالموس omega westمفاعل 

1993-11-09 
USE  مفاعلowr 

 ONAGAWA - 1مفاعل 

UF  مفاعلtohoku-1 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 ONAGAWA - 2مفاعل 

INIS: 1989-11-24; ETDE: 1989-12-08 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 ONAGAWA - 3مفاعل 

INIS: 2000-04-25; ETDE: 2000-05-03 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 OPALمفاعل 

2005-07-22 
UF مفاعل البحوث البديلة االسترالي 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 OR - CEFمفاعل 

UF  مفاعلcef-or 

UF منشأة التجارب الحرجة في أوك ريدج 
UF منشأة تجارب حرجة في أوك ريدج 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

 oregon state trigaمفاعل 

USE  مفاعلostr 

 orgelمفاعل 

USE  مفاعلessor 

 ORPHEEمفاعل 

1979-11-02 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

 ORRمفاعل 

UF مفاعل بحوث أوك ريدج 

UF مفاعل بحوث في مخبر أوك ريدج الوطني 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 oshima oi - 1مفاعل 

USE  مفاعلoi - 1 

 oshima oi - 2مفاعل 

USE  مفاعلoi - 2 

 OSIRISمفاعل 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 oskarshamn - 1مفاعل 

USE  مفاعلokg - 1 

 oskarshamn - 2مفاعل 

USE  مفاعلokg - 2 

 oskarshamn - 3مفاعل 

USE  مفاعلokg - 3 

 oskarshamn - 4مفاعل 

USE  مفاعلokg - 4 

 OSTRمفاعل 

UF  مفاعلoregon state triga 

*BT1  مفاعالتtraining 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 



 OSURمفاعل  PELINDUNA 766مفاعل 

 

 

*BT1 مفاعالت نبضية 

 OSURمفاعل 

UF مفاعل جامعة والية أوهايو 
*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

 OTTO HAHNمفاعل 

UF  مفاعلfdr 
UF مفاعل سفينة أوتوهان النووية 

*BT1 مفاعالت دفع السفن 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 
RT السفينة النووية أوتوهان 

 OWRمفاعل 

UF  مفاعلomega west 
UF  مفاعلomega west في لوس أالموس 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 oyster creek-2مفاعل 

USE  مفاعلforked river - 1 

 Pمفاعل 

UF  مفاعل المنشأةp في سافاناه ريفر 

*BT1 مفاعالت االنتاج الخاص 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 diablo canyon-1لشركة   pacifific gasمفاعل 

1993-11-09 

USE  مفاعلdiablo canyon-1 

 diablo canyon-2لشركة   pacifific gasمفاعل 

1993-11-09 

USE  مفاعلdiablo canyon-2 

 PAIRIE ISLAND-2مفاعل 

UF  مفاعلred wing prairie island-2 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 PAKS-1مفاعل 

UF   مفاعلpaks-1 الهنغاري 
*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 PAKS-2مفاعل 

UF   مفاعلpaks-2 الهنغاري 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 PAKS-3مفاعل 

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-08-12 

UF   مفاعلpaks-3 الهنغاري 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 PAKS-4مفاعل 

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-08-12 

UF  مفاعلpaks-4 الهنغاري 
*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 الهنغاري paks-4مفاعل 

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-08-12 

USE  مفاعلpaks-4 

 PALISADES-1مفاعل 

UF  مفاعلmichigan palisades للمستهلكين 

UF  مفاعلsouth haven في ميتشيغان 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 PALO VERDE-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

RT  مفاعلce العياري 

 PALO VERDE-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

RT  مفاعلce العياري 

 PALO VERDE-3مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 
RT  مفاعلce العياري 

 PALO VERDE-4مفاعل 

INIS: 1978-07-31; ETDE: 1978-06-14 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

RT  مفاعلce العياري 

 PALO VERDE-5مفاعل 

INIS: 1978-07-31; ETDE: 1978-06-14 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

RT  مفاعلce العياري 

 PALUEL-1مفاعل 

INIS: 1981-05-11; ETDE: 1981-06-13 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 PALUEL-2مفاعل 

INIS: 1981-07-13; ETDE: 1981-08-04 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 PALUEL-3مفاعل 

INIS: 1981-07-13; ETDE: 1981-08-04 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 PALUEL-4مفاعل 

INIS: 1981-07-13; ETDE: 1981-08-04 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 PANC-L-77مفاعل 

UF  مفاعلmayaguez puerto rico 

UF  مفاعل المركز النوويl-77 في بورتوريكو 

UF  مفاعل بورتو ريكوl - 77 
*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت متجانسة مائية 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 PARAR-1مفاعل 

2004-03-15 

UF  مفاعلparr 
UF مفاعل إسالم آباد باكستان 

UF مفاعل البحوث الذرية الباكستاني 

UF مفاعل راوال بِْندي لألبحاث 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 PARAR-2مفاعل 

2004-03-15 

UF مفاعل منبع النترونات الصغير الباكستاني 
*BT1  مفاعالت من نوعmnsr 

 PARKAمفاعل 

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1976-12-16 

UF تجميعة حرجة لمخبر لوس أالموس العلمي 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

 parrمفاعل 

USE  مفاعلparar-1 

 parr carolinas cvtrمفاعل 

USE  مفاعلcvtr 

 PATمفاعل 

2000-04-12 

UF نموذج أولي على األرض لمفاعل غواصة 
*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 PATHFINDERمفاعل 

UF  مفاعلsioux falls pathfinder 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 pavia triga-mk-2مفاعل 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-04-26 

USE  مفاعلtriga-2 بافيا 

 PBFمفاعل 

UF  منشأة دفقات الطاقة في محطة اختبار المفاعل
 الوطني

UF  منشأة دفقات الطاقة في هيئة الطاقة الذرية

 األمريكية
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت نبضية 

 PBRمفاعل 

UF  مفاعلnasa-tr 
UF  مفاعل اختبارnasa 

UF  مفاعل ناسا للتدريب فيplum brook 

UF مفاعل  منشأةplum brook 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 pca-ornlمفاعل 

USE   مفاعلpca في مخبر أوك ريدج الوطني 

 PCTRمفاعل 

UF مفاعل اختبار الثوابت الفيزيائية 
UF مفاعل اختبار الثوابت الفيزيائية في ريتشالند 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 PDPمفاعل 

UF مفاعل تطوير العملية 
UF مفاعل عملية التطوير في سافاناه ريفر 

*BT1 ت القدرة الصفريةمفاعال 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

RT مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

RT مفاعالت يورانيوم مخصب 

 PEACH BOTTOM-1مفاعل 

UF  مفاعلhtgr peach bottom 

*BT1  مفاعل من نوعhtgr 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالهليوم 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 PEACH BOTTOM-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 PEACH BOTTOM-3مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 PEBBLE SPRINGS-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 PEBBLE SPRINGS-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 PEC BRASIMONEمفاعل 

UF  مفاعلbrasimone pec 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1  مفاعالت من نوعfbr 

 PEGASEمفاعل 

UF مفاعل اختبار عنصر الوقود في َكدَاراش 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 لماءمفاعالت مهدأة با 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 PEGGYمفاعل 

UF  تجاربpegase الحرجة 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 PELINDUNAمفاعل 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 ة بالماء الثقيلمفاعالت مبّرد 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 



 PENLY-1مفاعل  pleasanton usa ntr 767مفاعل 

 

 

 PENLY-1مفاعل 

INIS: 1984-07-23; ETDE: 1984-09-05 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 النووي penn state breazealeمفاعل 

2010-10-14 

جامعة والية بنسلفانيا، منتزه الجامعة، بنسلفانيا، الواليات 
 المتحدة االمريكية

USE  مفاعلpstr 

 PENYL-2مفاعل 

2010-08-17 
 / Saint-Martine-en-Campagneكهرباء فرنسا، 

Penly, Seine-Martine, France   
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 PENYL-3مفاعل 

2010-08-17 

-Saint-Martineكهرباء فرنسا،  -مفاعل اوربي مضغوط 
en-Campagne / Penly,  Seine-Martine, France  

 ،Construction of Penyl-3 will start in 2012 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 PERKINS-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 PERKINS-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 PERKINS-3مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 PERRY-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 PERRY-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 PERRYMAN-1مفاعل 

INIS: 1978-01-16; ETDE: 1977-09-19 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 PERRYMAN-2مفاعل 

INIS: 1978-01-16; ETDE: 1977-09-19 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 petten stekمفاعل 

USE  مفاعلstek 

 عالي التدفق pettenل مفاع

USE  مفاعلhfr 

 عالي التدفق pettenمفاعل 

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلhfr 

 عالي التدفق pettenمفاعل 

USE  مفاعلhfr 

 منخفض التدفق pettenمفاعل 

USE  مفاعلlfr 

 PEWEE-1مفاعل 

*BT1 مفاعالت الدفع الفضائية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالهدروجين 

 PEWEE-2مفاعل 

*BT1 مفاعالت الدفع الفضائية 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالهدروجين 

 PEWEE-3مفاعل 

*BT1 مفاعالت الدفع الفضائية 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالهدروجين 

 PEWEE-4مفاعل 

*BT1 مفاعالت الدفع الفضائية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالهدروجين 

 PFRمفاعل 

UF  نموذج أولي لمفاعل سريعdounrey 
UF  نموذج مفاعلdounreay السريع 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 
*BT1  مفاعالت من نوعlmfbr 

RT مفاعالت بلوتونيوم 

RT مفاعالت يورانيوم مخصب 

 PHEBUSمفاعل 

INIS: 1990-05-17; ETDE: 1990-06-01 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 PHENIXمفاعل 

UF  مفاعلmarcoule phenix 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت بلوتونيوم 
*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 

*BT1  مفاعالت من نوعlmfbr 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 philadelphia electric power-1مفاعل 

1993-11-09 

USE  مفاعلlimerick - 1 

 philadelphia electric power-2مفاعل 

1993-11-09 
USE  مفاعلlimerick - 2 

 PHILIPPSBURG-1مفاعل 

UF  محطة الطاقة النوويةphilippsburg-1 
UF  مفاعلkkp-1 philippsburg 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 PHILIPPSBURG-2عل مفا

UF  محطة الطاقة النوويةphilippsburg-2 
UF  مفاعلkkp-2 philippsburg 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 PHIPPS BEND-1مفاعل 

INIS: 1978-01-16; ETDE: 1975-12-16 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

RT  مفاعل المعياريge 

 PHIPPS BEND-2مفاعل 

INIS: 1978-01-16; ETDE: 1975-12-16 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

RT  مفاعل المعياريge 

 PHOEBUS-1Aمفاعل 

UF  تجربة المفاعل الصاروخيphoebus-1a 

*BT1 مفاعالت الدفع الفضائية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالهدروجين 

 PHOEBUS-1Bمفاعل 

UF  تجربة المفاعل الصاروخيphoebus-1b 

*BT1 مفاعالت الدفع الفضائية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالهدروجين 

 PHOEBUS-2Aمفاعل 

UF  تجربة المفاعل الصاروخيphoebus-2a 

*BT1 مفاعالت الدفع الفضائية 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالهدروجين 

 PICKERING-1مفاعل 

UF   مفاعلphwr pickering - 1 في أونتاريو 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 
*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

RT  موقعpichering 

 PICKERING-2مفاعل 

UF   مفاعلphwr pickering - 2 في أونتاريو 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 
*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

RT  موقعpichering 

 PICKERING-3مفاعل 

UF عل  مفاphwr pickering - 3 في أونتاريو 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 
*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

RT  موقعpichering 

 PICKERING-4مفاعل 

UF   مفاعلphwr pickering - 4 في أونتاريو 
*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 
RT  موقعpichering 

 PICKERING-5مفاعل 

1977-11-21 

UF   مفاعلphwr pickering - 5 في أونتاريو 
*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 
RT  موقعpichering 

 PICKERING-6مفاعل 

1977-11-21 
UF   مفاعلphwr pickering - 6 في أونتاريو 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 
*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

RT  موقعpichering 

 PICKERING-7مفاعل 

1977-11-21 
UF   مفاعلphwr pickering - 7 في أونتاريو 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 
*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

RT  موقعpichering 

 PICKERING-8مفاعل 

1977-11-21 
UF   مفاعلphwr pickering - 8 في أونتاريو 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 
*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

RT  موقعpichering 

 PIKمفاعل 

INIS: 1999-09-24; ETDE: 1999-11-30 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 pilgrimمفاعل 

1990-12-07 

USE اعل مفpilgrim-1 

 PILGRIM-1مفاعل 

UF  مفاعلpilgrim 

UF مفاعل الطاقة باليموث بيلغريم 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 PILGRIM-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 PILGRIM-3مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 مهدأ بمادة عضوية piquaمفاعل 

2000-04-12 

USE  مفاعلpnpf 

 platrمفاعل 

USE  مفاعلprr 

 PLBRمفاعل 

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1977-08-24 

UF نموذج أولي لمفاعل سريع ولود كبير 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1  مفاعالت من نوعlmfbr 

 pleasanton usa ntrمفاعل 

USE  مفاعلntr 



 PLUTOمفاعل  QINSHAN-2-1 768مفاعل 

 

 

 PLUTOمفاعل 

UF  مفاعلharwell pluto 
*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1  حراريةمفاعالت 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 PM-2Aمفاعل 

UF   2منشأة توليد كهرباء متوسطةa camp 

century 

UF  2منشأة توليد كهرباء متوسطة محمولةa 
*BT1 مفاعالت حرارة العمليات 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 PM-3Aمفاعل 

UF  محطة طاقةmcmurdo sound medium 

UF  3منشأة توليد كهرباء متوسطة محمولةa 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 pnl-cmlمفاعل 

USE  مفاعلcml 

 pnl-prcfمفاعل 

USE  مفاعلprcf 

 PNPFمفاعل 

UF  مفاعلpiqua مهدأ بمادة عضوية 

UF مفاعل بيكوا المهدأ بمواد عضوية 

UF منشأة توليد الكهرباء النووية بيكوا 
*BT1  مفاعالتomr 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 PNPP-1مفاعل 

INIS: 1982-06-09; ETDE: 1982-07-08 

UF  في الفيلبين 1-منشأة توليد الكهرباء النووية 
UF توليد الكهرباء باتان في الفليبين منشأة 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 POINT BEACH-1مفاعل 

UF  مفاعلwisconsin point beach-1 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 POINT BEACH-2مفاعل 

UF  مفاعلwisconsin point beach-2 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 POINT LEPREAU-1مفاعل 

INIS: 1977-02-08; ETDE: 1977-04-13 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 
*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 POINT LEPREAU-2مفاعل 

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1986-09-05 
*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 PRAIRIE ISLAND-1مفاعل 

UF  مفاعلred wing prairie island-1 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 PRCFمفاعل 

UF  مفاعلpnl-prcf 

UF منشأة إعادة تدوير البلوتونيوم الحرجة 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 
*BT1 مفاعالت بلوتونيوم 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

 في جنوب تكساس PROJECT-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 في جنوب تكساس PROJECT-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 PROTEUSمفاعل 

UF  مفاعلwuerenlingen proteus 
*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 PRPRل مفاع

UF مفاعل بورتوريكو ذو البركة 
UF  مفاعل حوضيmayaguez puerto rico 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

 PRRمفاعل 

UF  محطة تجربة من بعدnda 

UF  مفاعلplatr 

UF  مفاعل بحوثpawling 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 PRR-1مفاعل 

UF مفاعل األبحاث الفلبيني 

UF 1-مفاعل بحوث الفيلبين 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 PRTRمفاعل 

UF جةمفاعل اختبار إعادة تدوير البلوتونيوم الحر 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت أنابيب الضغط 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 PSEمفاعل 

UF تجربة سافانا المضغوطة دون الحرجة 

UF تجربة سافانا تحت الحرجة المضغوطة 

*BT1 تجميعات دون حرجة 
*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 psrمفاعل 

USE  مفاعلpstr 

 pstrمفاعل 

2010-10-14 

جامعة والية بنسلفانيا، منتزه الجامعة، بنسلفانيا، الواليات 
 المتحدة االمريكية

USE  مفاعلpstr 

 PSTRمفاعل 

UF  مفاعلpenn state breazeale النووي 
UF  مفاعلpsr 

UF  مفاعلpstr 

UF  مفاعلtriga بنسلفانيا 

UF  مفاعلtriga في والية بنسلفانيا 

UF مفاعل البحوث في جامعة والية بنسلفانيا 
*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

 PTF-UNCمفاعل 

UF  مفاعل االختبار البرهاني لشركةunited 
nuclear corporation 

UF  منشأة اختبار اإلثبات لشركةunited nuclear 

corporation 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

 PTRمفاعل 

UF  مفاعلchalk river االختباري ذو البركة 

UF مفاعل بُركة اختباري في تشوك ريفر 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 في جامعة والية واشنطن pullmanمفاعل 

1993-11-09 

USE  مفاعلwsur 

 PULSTAR-BUFFALOمفاعل 

UF   مفاعلpulstar في بوفالو 

UF  مفاعلbuspr 

UF ي نيويورك الغربيةمفاعل البحث النووي ف 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 PULSTAR-RALEIGHمفاعل 

UF  مفاعلncuspr 

UF  مفاعلpulstar في كارولينا الشمالية 
UF  مفاعلraleigh pulstar 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1  البركةمفاعالت من نمط 

 في كارولينا الشمالية pulstarمفاعل 

USE  مفاعلpulstar-raleigh 

 PUR-1مفاعل 

2005-01-19 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 PURNIMAمفاعل 

UF  مفاعلpurnima-1 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 
*BT1 مفاعالت سريعة 

 purnima-1مفاعل 

INIS: 1981-11-27; ETDE: 1982-01-07 

USE  مفاعلpurnima 

 PURNIMA-2مفاعل 

INIS: 1981-10-15; ETDE: 1981-11-10 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 
*BT1 مفاعالت سريعة 

 PURNIMA-3مفاعل 

INIS: 1993-03-11; ETDE: 1993-04-16 

*BT1 مفاعالت أبحاث واختبار 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

 pusan kori-1مفاعل 

USE  مفاعلkori-1 

 pusan kori-2مفاعل 

INIS: 1986-09-26; ETDE: 1977-04-14 

USE  مفاعلkori-2 

 pusan kori-3مفاعل 

INIS: 1997-01-28; ETDE: 2002-04-26 

USE  مفاعلkori-3 

 pusan kori-4مفاعل 

INIS: 1997-01-28; ETDE: 2002-04-26 

USE  مفاعلkori-4 

 pusapati trigaمفاعل 

1984-12-04 

USE  مفاعلrtr 

 qinshanمفاعل 

INIS: 1997-04-29; ETDE: 1986-09-05 

USE  مفاعلqinshan-1 

 QINSHAN-1مفاعل 

1997-04-29 
UF  مفاعلqinshan 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 qinshan-2مفاعل 

1997-04-29 

USE  مفاعلqinshan-2-1 

 QINSHAN-2-1مفاعل 

2003-01-22 
UF  مفاعلqinshan-2 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 



 QINSHAN-2-2مفاعل  RB-1 769مفاعل 

 

 

 QINSHAN-2-2مفاعل 

2003-01-22 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 QINSHAN-2-3مفاعل 

2016-11-15 

 بالقرب من شنغهاي، الصين.
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 QINSHAN-2-4مفاعل 

2016-11-15 

 بالقرب من شنغهاي، الصين.
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 qinshan-3مفاعل 

1999-03-23 
USE  مفاعلqinshan-3-1 

 QINSHAN-3-1مفاعل 

2003-01-22 

UF  مفاعلqinshan-3 
*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 QINSHAN-3-2مفاعل 

2003-01-22 
*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 QUAD CITIES-1مفاعل 

UF  مفاعلcordova quad cities-1 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 QUAD CITIES-2مفاعل 

UF  مفاعلcordova quad cities-2 
*BT1 لنوع مفاعالت من اbwr 

 QUANICASSEE-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 QUANICASSEE-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 Rمفاعل 

UF  مفاعل المنشأةr في سافاناه ريفر 

*BT1 مفاعالت االنتاج الخاص 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 R-1مفاعل 

UF  مفاعلr-1 السويدي 

UF  مفاعل استوكهولمr-1 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 السويدي r-1مفاعل 

USE  مفاعلr-1 

 R-2مفاعل 

UF  مفاعلr-2 السويدي 

UF  مفاعلstudsvik r-2 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 السويدي r-2مفاعل 

USE  مفاعلr-2 

 r-3/adamمفاعل 

USE  مفاعلagesta 

 R-Aمفاعل 

UF  مفاعلvinca r-a في يوغوسالفيا 
UF  مفاعلyugoslavia r-a   فيvinca 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 R-Bمفاعل 

UF  مفاعلvinca r-b في يوغوسالفيا 
UF  مفاعلyugoslavia r-b   فيvinca 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 
*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 r-ii swierkمفاعل 

2000-04-12 
USE  مفاعلswierk r-2 

 R2-0مفاعل 

UF  مفاعلr2-0 السويدي 

UF  مفاعلstudsvik r2-0 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 السويدي r2-0مفاعل 

USE  مفاعلr2-0 

 التابع لمخبر سافاناه ريفر r7rمفاعل 

USE  مفاعلrtr 

 RA-0مفاعل 

UF  مفاعل أرجنتينيra-0 
UF 0 -مفاعل األرجنتيني 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

 RA-1مفاعل 

UF  مفاعل أرجنتينيra-1 

UF  1 -مفاعل األرجنتيني 
*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1  مفاعالت من النوعargonaut 

 RA-2مفاعل 

UF  مفاعل أرجنتينيra-2 
UF  2 -مفاعل األرجنتيني 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

 RA-3مفاعل 

UF   مفاعلezeiza ra-3 األرجنتيني 
UF  مفاعل أرجنتينيra-3 

UF  3 -مفاعل األرجنتيني 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

 RA-4مفاعل 

2002-08-13 
UF   مفاعلezeiza ra-4 األرجنتيني 

UF  مفاعل أرجنتينيra-4 

UF  4 -مفاعل األرجنتيني 
*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

 RA-5مفاعل 

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1976-04-19 

UF مفاعل أرجنتيني ra-5 
UF  5 -مفاعل األرجنتيني 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 RA-6مفاعل 

2001-03-01 
UF  مفاعل أرجنتينيra-6 

UF  مفاعل األرجنتينيra-6 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 RA-8مفاعل 

2002-11-20 

UF  مفاعل أرجنتينيra-8 
UF  8 -مفاعل األرجنتيني 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 RAJASTHAN-5مفاعل 

2005-07-22 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 RAJASTHAN-6مفاعل 

2005-07-22 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 راريةمفاعالت ح 
*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 RAKE-2مفاعل 

ETDE: 1975-09-11 

UF تجميعة روسيندورف للتجارب الحرجة 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

 raleigh pulstarمفاعل 

USE  مفاعلpulstar-raleigh 

 RANAمفاعل 

UF   مفاعلispra - 2 rana 

UF  مفاعلcasaccia rana 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 RANCHO SECO-1مفاعل 

UF  مفاعل سكرمنتو رانتشوseco-1 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 RANCHO SECO-2مفاعل 

UF  مفاعل سكرمنتو رانتشوseco-2 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

 raps-1مفاعل 

USE  1 -مفاعل راجستان 

 raps-2مفاعل 

USE  2 -مفاعل راجستان 

 RAPSODIEمفاعل 

UF  مفاعلfortissimo 

UF  مفاعلrapsodie في كداراش 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت بلوتونيوم 

*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 

*BT1  مفاعالت من نوعlmfbr 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 في كداراش rapsodieمفاعل 

USE  مفاعلrapsodie 

 RB-1مفاعل 

UF  مفاعلbologna-1 

UF  مفاعلmontecuccolino rb-1 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 



 RB-2مفاعل  RV-1 770مفاعل 

 

 

 RB-2مفاعل 

UF  مفاعلbologna-2 
UF  مفاعلmontecuccolino rb-2 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النوعargonaut 

 RB-3مفاعل 

UF  مفاعلbologna-3 

UF  مفاعلmontecuccolino rb-3 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 لمفاعالت مهدأة بالماء الثقي 

 rbmk-1000مفاعل 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-20 

USE  مفاعلleningrad - 1 

 rbmk-1500مفاعل 

INIS: 1996-02-09; ETDE: 1984-09-20 

USE  مفاعلignalina - 1 

 rc-1مفاعل 

USE  مفاعلtriga-2 روما 

 casacciaفي  rc-4مفاعل 

USE  مفاعلritmo 

 red level-3مفاعل 

ETDE: 2002-05-03 

USE  مفاعلcrystal river-3 

 red level-4مفاعل 

ETDE: 2002-05-03 

USE  مفاعلcrystal river-4 

 red wing prairie island-1مفاعل 

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-05-03 
USE  مفاعلprairie island-1 

 red wing prairie island-2مفاعل 

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-05-03 
USE  مفاعلpairie island-2 

 REMERSCHENمفاعل 

INIS: 1976-07-19; ETDE: 1976-09-15 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 rez tr-0مفاعل 

USE  مفاعلtr-0 

 rezlr-0مفاعل 

INIS: 1998-07-07; ETDE: 1995-01-03 
USE  مفاعلlr - 0 

 RG-1Mمفاعل 

UF   مفاعلrg-1m   فيnorilsk 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 richland fftfمفاعل 

USE  مفاعلfftf 

 richland nprمفاعل 

USE  مفاعل- n 

 richland( ftr)مفاعل 

2000-04-12 

USE  مفاعلfftf 

 RIEN-1مفاعل 

UF  النووية في مفاعل ريومعهد الطاقة 

UF   مفاعلargonaut rien-1 

UF  مفاعل ريو من النوعargonaut 
*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1  مفاعالت من النوعargonaut 

 riga puspatiمفاعل 

1984-12-04 

USE  مفاعلrtr 

 RINGHALS-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 RINGHALS-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 RINGHALS-3مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 RINGHALS-4مفاعل 

INIS: 1982-10-28; ETDE: 1982-11-30 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 RINSCمفاعل 

UF مفاعل مركز العلوم النووية في رود إيالند 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

 RITMOمفاعل 

UF  مفاعلcasaccia-4 

UF  مفاعلrc-4  فيcasaccia 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 RIVER BEND-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 RIVER BEND-2مفاعل 

*BT1  من النوع مفاعالتbwr 

 rjhمفاعل 

2005-02-11 

USE  مفاعلjules horowitz 

 rnpp-rooppurمفاعل 

USE  مفاعلrooppur 

 robert e. ginna-1مفاعل 

USE  مفاعلginna-1 

 robert e. ginna-2مفاعل 

USE  مفاعلginna-2 

 ROBINSON-2مفاعل 

UF  مفاعلcarolina power light robinson-2 

UF  مفاعلhb robinson-2 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 rolphton npd-2مفاعل 

1977-01-25 

USE  مفاعلnpd 

 ROMASHKAمفاعل 

UF  مفاعلromashka معهد كورتشاتوف 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت صلبة متجانسة 

 معهد كورتشاتوف romashkaمفاعل 

USE  مفاعلromashka 

 ROOPPURمفاعل 

UF  مفاعلrnpp-rooppur 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 ROSPOمفاعل 

1986-10-29 

UF  مفاعلcasaccia rospo 
UF مفاعل تجريبي عضوي ذو قدرة صفر 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بمادة عضوية 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 ROSTOV-1مفاعل 

2015-03-31 

 ، فولغودونسك، االتحاد الروسي. NPPروستوف 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 ROSTOV-2مفاعل 

2015-03-31 

 ، فولغودونسك، االتحاد الروسي. NPPروستوف 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 ROVNO-1مفاعل 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1978-04-06 
*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 ROVNO-2مفاعل 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1978-04-06 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 ROVNO-3مفاعل 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1978-04-06 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 ROVNO-4مفاعل 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-20 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 ROVNO-5مفاعل 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-20 
*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 ROWE YANKEEمفاعل 

UF  مفاعل توليد الكهرباءyankee 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 RP-10مفاعل 

INIS: 1987-08-27; ETDE: 1987-10-02 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

 RPTمفاعل 

UF  مفاعلmr-2 moscow 

UF مفاعل البحوث الفيزيائية والتقنية في موسكو 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت ذات طيف ممزوج 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1  مفاعالت من نوعlwgr 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 rscwمفاعل 

USE  مفاعلwsur 

 rsi avogadroمفاعل 

USE  مفاعلavogadro rs-1 

 RTRمفاعل 

UF  مفاعلr7r التابع لمخبر سافاناه ريفر 
UF مفاعل اختبار التجاوب 

*BT1 مفاعالت انتاج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 RTRمفاعل 

1984-12-04 

UF  مفاعلpusapati triga 

UF  مفاعلriga puspati 
UF  مفاعلtriga puspati 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

 RTS-1مفاعل 

UF غاليليو غاليلي إيطاليا 

UF  مفاعلsan piero في غرادو بيزا 
*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 ruerto rico bonusمفاعل 

USE  مفاعلbonus 

 russellville-1مفاعل 

1993-11-09 

USE 1-مفاعل أركانساس 

 russellville-2مفاعل 

1993-11-09 
USE 2-مفاعل أركانساس 

 RV-1مفاعل 

UF  مفاعلvenezolano-1 

*BT1  مفاعالتtraining 
*BT1 مفاعالت أبحاث 



 RWE-BAYERNWERKمفاعل  SHCA 771مفاعل 

 

 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 ت يورانيوم مخصبمفاعال 

 RWE-BAYERNWERKمفاعل 

UF  محطة الطاقة النوويةrwe-bayernwerk 

UF  مفاعلgundremmingen-1 
UF  مفاعلgundremminger krb 

UF  مفاعلkrb 

UF  مفاعلrwe-bayernwerk-a 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 rwe-bayernwerk-aمفاعل 

INIS: 1975-08-20; ETDE: 2002-05-11 

USE  مفاعلrwe-bayernwerk 

 rwe-bayernwerk-bمفاعل 

INIS: 1975-08-20; ETDE: 1976-05-19 

USE  مفاعلgundremmingen-2 

 rwe-bayernwerk-cمفاعل 

INIS: 1975-08-20; ETDE: 1976-05-19 

USE  مفاعلgundremmingen-3 

 rwsuمفاعل 

USE  مفاعلwsur 

 S10FS-1مفاعل 

UF  لمنظومة الطيران  1-اختبارsnap-10a 

*BT1   مفاعلsnap 10 
*BT1  مفاعالت مبّردةnak 

 S10FS-3مفاعل 

UF  لمنظومة الطيران  3-اختبارsnap-10a 

*BT1   مفاعلsnap 10 
*BT1  مفاعالت مبّردةnak 

 S10FS-4مفاعل 

UF  منظومة الطيران  4-اختبارsnap-10a 

*BT1   مفاعلsnap 10 
*BT1 ت مبّردة مفاعالnak 

 S2DSمفاعل 

UF  منظومة تطويريةsnap-2 
*BT1  مفاعلsnap 2 

*BT1  مفاعالت مبّردةnak 

 s4مفاعل 

2000-04-12 
SEE  مفاعالتsnap 

 S8DRمفاعل 

UF  مفاعل تطويريsnap-8 

*BT1  مفاعلsnap 8 
*BT1  مفاعالت مبّردةnak 

 S8ERمفاعل 

UF  مفاعل تجريبيsnap-8 

*BT1  مفاعلsnap 8 
*BT1  مفاعالت مبّردةnak 

 SAFARI-1مفاعل 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 SAINT LAURENT-A1مفاعل 

2010-08-17 

-Saint-Laurent-Nouan, Loire-etكهرباء فرنسا، 
Cher, France 

UF  مفاعلedf-4 

UF  1 -مفاعل سان لوران 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من نوعgcr 

 SAINT LAURENT-A2مفاعل 

2010-08-17 
-Saint-Laurent-Nouan, Loire-etكهرباء فرنسا، 
Cher, France 

UF  2 -مفاعل سان لوران 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ
*BT1  مفاعالت من نوعgcr 

 SAINT LAURENT-B2مفاعل 

2010-08-17 

-Saint-Laurent-Nouan, Loire-etكهرباء فرنسا، 
Cher, France 

UF  مفاعلsaint laurent slb2 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 saint laurent slb1مفاعل 

2010-08-17 

USE  3 -مفاعل سان لوران 

 saint laurent slb2مفاعل 

2010-08-17 

USE  مفاعلsaint laurent-b2 

 SALEM - 1مفاعل 

UF  محطة التوليد النوويةsalem   1 -الوحدة 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 SALEM - 2مفاعل 

UF  محطة التوليد النوويةsalem   2 -الوحدة 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 SAN ONOFRE -1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 SAN ONOFRE -2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 SAN ONOFRE -3مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 في غرادو بيزا san pieroمفاعل 

USE  مفاعلrts-1 

 SAPHIRمفاعل 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 sar-2مفاعل 

USE  مفاعلstark 

 SAREFمفاعل 

INIS: 1977-01-26; ETDE: 1976-08-24 

UF انمفاعل منشأة تجربة بحث األم 

UF  مفاعل منشأة تجريبية لبحوث األمان التابعة
 inelللمختبر 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت سريعة 

 SBR-1مفاعل 

UF  مفاعلbr-1 )االتحاد الروسي ( 

UF  1 -مفاعل سوفييتي ولود 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت بلوتونيوم 

*BT1  مفاعالت من نوعlmfbr 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 SBR-2مفاعل 

UF  مفاعلbr-2 )االتحاد الروسي( 

UF  2 -مفاعل سوفييتي ولود 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت بلوتونيوم 

*BT1 مفاعالت مبردة بالزئبق 
*BT1  مفاعالت من نوعlmfbr 

 SBR-5مفاعل 

UF  مفاعلbr-5 )االتحاد الروسي( 

UF  5 -مفاعل سوفييتي ولود 
*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت بلوتونيوم 

*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 

*BT1  مفاعالت من نوعlmfbr 

 SCARABEEمفاعل 

1999-09-24 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

 schmehausenمفاعل 

INIS: 1995-05-02; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلthtr-300 

 SCHMEHAUSEN-2مفاعل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-09-11 

*BT1  مفاعل من نوعhtgr 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالهليوم 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 schmehausen thtrمفاعل 

USE  مفاعلthtr-300 

 SEABROOK-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 SEABROOK-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 SEFORمفاعل 

UF مفاعل األكسيد السريع التجريبي الجنوبي الغربي 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت بلوتونيوم 

*BT1 مفاعالت سريعة 
*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 

 SELNIمفاعل 

UF  مفاعلtrino vercellese 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 senaمفاعل 

USE  مفاعلchooz 

 SENDA-1مفاعل 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 
UF  مفاعلkyushu-3 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 SENDA-2مفاعل 

INIS: 1982-06-09; ETDE: 1982-07-08 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 sennمفاعل 

USE  مفاعلgarigliano 

 SEQUOYAH-1مفاعل 

UF  من منشأة توليد الكهرباء النووية في  1-وحدة

 سكوياه

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 SEQUOYAH-2مفاعل 

UF  من منشأة توليد الكهرباء النووية في  2-وحدة

 سكوياه

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 SERمفاعل 

UF  مفاعل تجريبيsnap-2 

*BT1 ت حرارة العملياتمفاعال 

*BT1 مفاعالت مبردة بالبوتاسيوم 
*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 

*BT1  مفاعالت مبّردةnak 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 SGHWRمفاعل 

UF مفاعل الماء الثقيل المولّد للبخار 

*BT1 مفاعالت أنابيب الضغط 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 فاعالت مهدأة بالماء الثقيلم 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 SHCAمفاعل 

UF تجميعة حرجة نصف متجانسة 

UF تجميعة حرجة نصف متجانسة 



 shearon harris-1مفاعل  SPERT-2 772مفاعل 

 

 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت صلبة متجانسة 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 shearon harris-1مفاعل 

USE  مفاعلharris-1 

 shearon harris-2مفاعل 

USE  مفاعلharris-2 

 shearon harris-3مفاعل 

USE  مفاعلharris-3 

 shearon harris-4مفاعل 

USE  مفاعلharris-4 

 SHIKA-1مفاعل 

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1989-10-16 

UF  مفاعلnoto-1 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 SHIMANE-1مفاعل 

UF مفاعل شركة الطاقة الكهربائية في تشوغوكو 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 SHIMANE-2مفاعل 

INIS: 1985-11-16; ETDE: 1985-08-08 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 SHIPPINGPORTمفاعل 

UF  مفاعل الماء المضغوطshippingport 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 SHOREHAMمفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 SIBIRمفاعل 

INIS: 1985-09-09; ETDE: 1985-10-10 
UF مفاعل سفينة سيبريا النووية 

UF مفاعل كاسحة الجليد سيبريا 

*BT1 مفاعالت دفع السفن 
RT السفينة النووية سيبريا 

 SILENEمفاعل 

INIS: 1982-06-09; ETDE: 1982-07-08 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 SILOEمفاعل 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 SILOETTEمفاعل 

UF  مفاعلmelusine-2 

UF  مفاعل غرونوبلmelusine-2 
*BT1  القدرة الصفريةمفاعالت 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 sioux falls pathfinderمفاعل 

USE  مفاعلpathfinder 

 SIZEWELL-Aمفاعل 

UF  محطة توليد الكهرباء النوويةa في سيزويل 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من نوعmagnox 

 SIZEWELL-Bمفاعل 

UF  محطة توليد الكهرباء النوويةb في سيزويل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 SKAGIT-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

RT  مفاعل المعياريge 

 SKAGIT-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 
RT  مفاعل المعياريge 

 SL-1مفاعل 

UF  1 -منشأة الطاقة المنخفضة المستقرة 
*BT1 مفاعالت حرارة العمليات 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 جامعة مونتريال slowpokeمفاعل 

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-03-28 
USE  مونتريال -مفاعل سلوبوك 

 في جامعة ألبرتا slowpokeمفاعل 

INIS: 1993-11-03; ETDE: 1980-01-24 

USE  ألبرتا -مفاعل سلوبوك 

 في جامعة أْلبِّْرتا slowpokeمفاعل 

INIS: 1993-11-03; ETDE: 2002-06-06 

USE  ألبرتا -مفاعل سلوبوك 

 في جامعة تورنتو slowpokeمفاعل 

INIS: 1993-11-10; ETDE: 1980-01-24 

USE  تورنتو -مفاعل سلوبوك 

 في جامعة مونتريال slowpokeمفاعل 

INIS: 1993-11-10; ETDE: 1980-01-24 
USE  مونتريال -مفاعل سلوبوك 

 aeclللكيمياء اإلشعاعية  slowpokeمفاعل 

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1980-01-24 
USE  أوتاوا -مفاعل سلوبوك 

 SM-1مفاعل 

UF  2 -منشأة الطاقة المتوسطة المستقرة 

*BT1 ت من النمط مفاعالpwr 

 SM-1Aمفاعل 

UF  1 -منشأة الطاقة المتوسطة المستقرةa 

*BT1 مفاعالت حرارة العمليات 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 SM-2مفاعل 

UF  مفاعلmelekess-sm-2 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

 SMOLENSK-1مفاعل 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-20 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من نوعlwgr 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 SMOLENSK-2مفاعل 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-20 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من نوعlwgr 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 SMOLENSK-3مفاعل 

INIS: 1994-12-22; ETDE: 1995-01-03 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من نوعlwgr 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 smrمفاعل 

2000-04-12 
SEE فيتمفاعالت مهدأة بالغرا 

 SNAP 2مفاعل 

*BT1  مفاعالتsnap 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

NT1  مفاعلs2ds 

 snap 4مفاعل 

2000-04-12 
USE  مفاعالتsnap 

 SNAP 50مفاعل 

1993-02-18 

*BT1  مفاعالتsnap 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 SNAP 8مفاعل 

*BT1  مفاعالتsnap 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

NT1  مفاعلs8dr 

NT1  مفاعلs8er 

 SNAP-TSFمفاعل 

2000-04-12 

UF  مفاعل تدريعsnap-1/10a tsf 

*BT1 مفاعالت حرارة العمليات 
*BT1 مفاعالت مبردة بالبوتاسيوم 

*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 snaptran-1مفاعل 

USE  مفاعالتsnaptran 

 snaptran-2مفاعل 

USE  مفاعالتsnaptran 

 snaptran-3مفاعل 

USE  مفاعالتsnaptran 

 SNEAKمفاعل 

UF مفاعل قدرة صفر سريع في كارلسروه 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت سريعة 
*BT1 دة بالهواء  مفاعالت مبرَّ

RT مفاعالت بلوتونيوم 

RT مفاعالت يورانيوم مخصب 

 SNRمفاعل 

ETDE: 1976-10-13 

UF  مفاعلsnr-1 

UF  مفاعلsnr-300 
UF مفاعل سريع مبرد بالصوديوم 

UF  مفاعل طاقةkalkar 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 

*BT1  مفاعالت من نوعlmfbr 

 snr-1مفاعل 

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1976-10-13 
USE  مفاعلsnr 

 SNR-2مفاعل 

1976-10-29 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 

*BT1  مفاعالت من نوعlmfbr 

 snr-300مفاعل 

USE  مفاعلsnr 

 SORAمفاعل 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت سريعة 
*BT1 مفاعالت نبضية 

RT مصادر نترونية 

 في ميتشيغان south havenمفاعل 

ETDE: 2001-01-23 

USE  مفاعلpalisades-1 

 SPERT-1مفاعل 

UF  1 -مفاعل سورة طاقية خاص 
*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 SPERT-2مفاعل 

UF  2 -مفاعل سورة طاقية خاص 

*BT1 تجريبية  مفاعالت 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 



 SPERT-3مفاعل  773 في شتوتغارت sur-100مفاعل 

 

 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 SPERT-3مفاعل 

UF  3 -مفاعل سورة طاقية خاص 
*BT1 ت  تجريبيةمفاعال 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 SPERT-4مفاعل 

UF  4 -مفاعل سورة طاقية خاص 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 SPR-2مفاعل 

UF  مفاعلspr-ii 

UF  مفاعل سانديا النبضي- ii 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت نبضية 

 SPR-3مفاعل 

UF  مفاعلspr-iii 
UF  مفاعل سانديا النبضي- iii 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت نبضية 

 SPR-4مفاعل 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1982-08-11 

UF  مفاعلspr-iv 

UF  4 -مفاعل سانديا النبضي 
UF  مفاعل سانديا النبضي- iv 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت نبضية 

 spr-iiمفاعل 

USE  مفاعلspr-2 

 spr-iiiمفاعل 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 
USE  مفاعلspr-3 

 spr-ivمفاعل 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلspr-4 

 SR-1مفاعل 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 SR-305مفاعل 

UF  في سافاناه ريفر 305 -مفاعل اختباري 

*BT1 مفاعالت انتاج 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

 SR-3Pمفاعل 

ETDE: 1975-09-11 
*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

 SR-OAمفاعل 

UF ( مفاعلskoda )plzen 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 بردة بالماءمفاعالت م 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 sr-obمفاعل 

USE تجميعات دون حرجة 

 sr-ofمفاعل 

2000-04-12 
USE مفاعالت القدرة الصفرية 

 SREمفاعل 

UF تجربة مفاعل الصوديوم 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 
*BT1 مفاعالت الثوريوم 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من النمطsgr 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 srirachaمفاعل 

INIS: 1985-03-15; ETDE: 1985-04-09 

USE  مفاعلao-phai-1 

 SRP-1مفاعل 

2004-03-15 

UF مفاعل المنبع النتروني الصغير السوري 

*BT1  مفاعالت من نوعmnsr 

 SRRC-UTR-100مفاعل 

UF  مفاعلglasgow utr-100 
UF  مفاعلutr-100  التابع لمركز مفاعالت البحوث

 االسكتلندي

*BT1  مفاعالتtraining 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النوعargonaut 

 st lucie-1مفاعل 

INIS: 1990-06-25; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلlucie - 1 

 st lucie-2مفاعل 

INIS: 1990-06-25; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلlucie - 2 

 STACYمفاعل 

INIS: 2001-09-25; ETDE: 2001-11-30 
UF منشأة حرجة لتجربة سكونية 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت بلوتونيوم 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

RT  مفاعلtracy 

 STADEمفاعل 

UF  محطة الطاقة النوويةstade 

UF  مفاعلkks 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 STARKمفاعل 

UF  مفاعلsar-2 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من النوعargonaut 

 STEKمفاعل 

UF  تجميع حرجkrito 

UF  مفاعلpetten stek 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 STENDAL-1مفاعل 

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1986-09-05 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 STFمفاعل 

INIS: 1977-06-13; ETDE: 1976-11-17 

UF مفاعل منشأة اختبار األمان 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 يعةمفاعالت سر 

*BT1 دة بالهواء  مفاعالت مبرَّ

 STIRمفاعل 

UF  مفاعلstr )اختبار التدريع( 

UF مفاعل الدرع االختباري 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالهدريد 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 )اختبار التدريع( strمفاعل 

USE  مفاعلstir 

 ولة متحركة()طا strمفاعل 

USE مفاعل ذو طاولة متحركة 

 studsvik fr-0مفاعل 

USE  مفاعلfr - 0 

 studsvik r-2مفاعل 

USE  مفاعلr-2 

 studsvik r2-0مفاعل 

USE  مفاعلr2-0 

 SUMMER-1مفاعل 

UF  مفاعلvirgil summer-1 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 SUMMIT-1مفاعل 

*BT1  مفاعل من نوعhtgr 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالهليوم 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 SUMMIT-2مفاعل 

*BT1  مفاعل من نوعhtgr 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالهليوم 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 SUNDESERT-1مفاعل 

INIS: 1977-10-17; ETDE: 1977-05-07 

*BT1 نمط مفاعالت من الpwr 

 SUNDESERT-2مفاعل 

INIS: 1977-10-17; ETDE: 1977-05-07 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 SUPER KUKLAمفاعل 

1975-11-27 

*BT1 مفاعالت أبحاث واختبار 

*BT1 مفاعالت نبضية 

 super phenixمفاعل 

USE  مفاعلsuperphenix 

 SUPERPHENIXمفاعل 

2010-08-17 
 Creeys-mepieu, Isere, Franceكهرباء فرنسا، 

UF  مفاعلcreys-malville 

UF  مفاعلsuper phenix 
*BT1 مفاعالت بلوتونيوم 

*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 

*BT1  مفاعالت من نوعlmfbr 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 SUPOمفاعل 

UF مرجل الماء الفائق االستطاعة 

UF مفاعل مرجل الماء في لوس أالموس 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت متجانسة مائية 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 في آخن sur-100مفاعل 

USE  سلسلة مفاعالتsur-100 

 في أولم sur-100مفاعل 

USE  سلسلة مفاعالتsur-100 

 في برلين sur-100مفاعل 

USE الت سلسلة مفاعsur-100 

 في بريمين sur-100مفاعل 

USE  سلسلة مفاعالتsur-100 

 في دارمستات sur-100مفاعل 

USE  سلسلة مفاعالتsur-100 

 في شتوتغارت sur-100مفاعل 

USE  سلسلة مفاعالتsur-100 



 في كارلسروه sur-100مفاعل  TORNESS 774عل مفا

 

 

 في كارلسروه sur-100مفاعل 

USE  سلسلة مفاعالتsur-100 

 في كيل sur-100مفاعل 

USE  سلسلة مفاعالتsur-100 

 في ميونيخ sur-100مفاعل 

USE  سلسلة مفاعالتsur-100 

 في هامبورغ sur-100مفاعل 

USE  سلسلة مفاعالتsur-100 

 SURRY-1مفاعل 

UF  من محطة توليد الكهرباء في سّري 1-وحدة 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 SURRY-2مفاعل 

UF  سّريمن محطة توليد الكهرباء في  2-وحدة 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 SURRY-3مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 SURRY-4مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 في ماريال  swierkمفاعل 

USE  مفاعلmaryla 

 swierk agataمفاعل 

USE  مفاعلagata 

 swierk annaمفاعل 

USE  مفاعلanna 

 swierk ewaمفاعل 

USE  مفاعلewa 

 swierk mariaمفاعل 

USE  مفاعلmaria 

 SWIERK R-2مفاعل 

2000-04-12 

UF  مفاعلr-ii swierk 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

 TAKAHAMA-1مفاعل 

UF  مفاعلkansai-3 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 TAKAHAMA-2مفاعل 

UF  مفاعلkansai-4 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 TAKAHAMA-3ل مفاع

INIS: 1981-07-13; ETDE: 1981-08-04 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 TAKAHAMA-4مفاعل 

INIS: 1981-07-13; ETDE: 1981-08-04 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 TAPIROمفاعل 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت سريعة 

 TARAPUR-1مفاعل 

*BT1  النوع مفاعالت منbwr 

 TARAPUR-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 TARAPUR-3مفاعل 

2005-07-22 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 TARAPUR-4مفاعل 

2005-07-22 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 TATARIANمفاعل 

INIS: 1990-01-29; ETDE: 1990-02-13 
*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 TCAمفاعل 

UF تجميعة حرجة من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 TEMELIN-1مفاعل 

INIS: 1986-09-26; ETDE: 1988-02-09 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 TEMELIN-2مفاعل 

2003-03-10 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 teollisuuden voima oy-1مفاعل 

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلolkiluoto - 1 

 teollisuuden voima oy-2مفاعل 

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلolkiluoto - 2 

 teollisuuden voima oy-3مفاعل 

2005-09-08 

USE  مفاعلolkiluoto-3 

 THERMOSمفاعل 

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1979-03-28 
*BT1 مفاعالت حرارة العمليات 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

 THETISمفاعل 

UF  مفاعلiisnr 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 THORمفاعل 

UF  مفاعلtopr 
*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 ئرمفاعالت إنتاج نظا 
*BT1 مفاعالت متوسطة 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 thrمفاعل 

INIS: 1991-09-17; ETDE: 1991-11-22 

USE  مفاعلnhr-5 

 THTR-300مفاعل 

1995-05-02 

UF  مفاعلschmehausen 

UF  مفاعلschmehausen thtr 
UF  نموذج أولي لمفاعلthorium-

hochtemperatur 

*BT1  مفاعل من نوعhtgr 
*BT1 مفاعالت الثوريوم 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت سرير الحصى 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالهليوم 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 TIANWAN-1مفاعل 

INIS: 2001-03-15; ETDE: 2001-02-05 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 TIANWAN-2مفاعل 

2014-07-11 
 تيانوان، جيانغ سو، الصين.

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 TIBRمفاعل 

INIS: 1986-12-09; ETDE: 1987-03-09 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت سريعة 

*BT1 مفاعالت قابلة للنقل 
*BT1 مفاعالت نبضية 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 TIHANGEمفاعل 

UF  مفاعلtihange-1 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 tihange-1مفاعل 

INIS: 1982-04-14; ETDE: 1982-05-07 
USE  مفاعلtihange 

 TIHANGE-2مفاعل 

INIS: 1982-04-14; ETDE: 1982-05-07 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 TIHANGE-3مفاعل 

INIS: 1982-04-14; ETDE: 1982-05-07 

*BT1 لنمط مفاعالت من اpwr 

 TJ-II HELIACمفاعل 

INIS: 1999-01-26; ETDE: 1999-09-03 
*BT1 مفاعالت اندماج لولبية 

 TJ-IU TORSATRONمفاعل 

INIS: 1996-03-04; ETDE: 1996-02-26 
*BT1 مفاعالت اندماج تورساترون 

RT  توكاماكtj-1 

 tntr-kiwiمفاعل 

2000-04-12 
USE  مفاعلkiwi-tnt 

 tohoku-1مفاعل 

USE  مفاعلonagawa - 1 

 tokai-1مفاعل 

ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلtokai-mura 

 TOKAI-2مفاعل 

UF  مفاعلjapco-3 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 TOKAI-MURAمفاعل 

UF  مفاعلjapco-1 

UF  مفاعلtokai-1 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من نوعmagnox 

 TOMARI-1مفاعل 

INIS: 1989-09-14; ETDE: 1989-10-16 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 TOMARI-2مفاعل 

INIS: 1989-11-24; ETDE: 1989-12-08 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 TOMARI-3مفاعل 

2010-05-20 
 ,Tomariللطاقة الكهربائية،  Hokkaidoشركة 

Hokkaido ن.اليابا 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 TOPAZمفاعل 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالهدريد 

RT محّوالت ترميونية 

RT مهدئات هدريدية 

 toprمفاعل 

USE  مفاعلthor 

 TORNESSمفاعل 

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1981-03-13 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ



 torrey pines triga-mark-3مفاعل  775 روما TRIGA-2مفاعل 

 

 

*BT1  مفاعالت من النوعagr 

 torrey pines triga-mark-3مفاعل 

2000-04-12 
USE  مفاعلtriga-3 يوال 

 torrey pines triga-mk-3مفاعل 

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلtriga-3 يوال 

 TORY-2مفاعل 

SF مفاعل اختبار دفع تجريبي 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت الدسر 

*BT1 دة بالهواء  مفاعالت مبرَّ

 TORY-2Aمفاعل 

2000-04-12 

SF مفاعل اختبار دفع تجريبي 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت الدسر 
*BT1 دة بالهواء  مفاعالت مبرَّ

 TR-0مفاعل 

UF  مفاعلrez tr-0 

UF  مفاعلtr-o التشيكوسلوفاكي 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 TR-1مفاعل 

UF  1 -مفاعل تركي 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 ةمفاعالت حراري 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 TR-2مفاعل 

1991-07-02 

UF  2 -مفاعل تركي 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 التشيكوسلوفاكي tr-oمفاعل 

USE  مفاعلtr-0 

 TRACYمفاعل 

INIS: 2001-09-25; ETDE: 2001-11-30 

UF منشأة حرجة لتجربة عابرة 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 
*BT1 مفاعالت بلوتونيوم 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

RT  مفاعلstacy 

 TRAWSFYNYDDمفاعل 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من نوعmagnox 

 TREATمفاعل 

UF منشأة اختبار المفاعل العابر 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت صلبة متجانسة 
*BT1 دة بالهواء  مفاعالت مبرَّ

*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 TRICASTIN-1مفاعل 

INIS: 1985-10-22; ETDE: 1985-11-13 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 TRICASTIN-2مفاعل 

2010-07-06 
 Saint-paul-trois-Chateaux, Dromeكهرباء فرنسا، 

France 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 TRICASTIN-3مفاعل 

2010-07-06 

 Saint-paul-trois-Chateaux, Dromeكهرباء فرنسا، 
France 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 TRICASTIN-4مفاعل 

INIS: 1988-04-15; ETDE: 1988-05-23 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 TRICOمفاعل 

UF  مفاعلtriga- كونغو 

UF  مفاعلtriga في كونغو كينتشاسا 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

 في لولبليانا triga - mk - 2مفاعل 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-03-28 

USE  مفاعلtriga-2 لوبليانا 

 تكساس - TRIGAمفاعل 

UF  مفاعلtriga في جامعة تكساس 

UF  مفاعلtriga في جامعة تكساس 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 من النمط  مفاعالتtriga 
*BT1 مفاعالت نبضية 

 فيترانس - TRIGAمفاعل 

UF  مفاعلomaha veterans triga - mk - 1 

UF  مفاعلtriga في مستشفىإدارة المحاربين 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

 برازيل -TRIGAمفاعل 

UF  مفاعلipr-1 

UF  مفاعلtriga البرازيلي 

UF  مفاعلtriga  فيminas gerais 
UF  مفاعلtriga  في جامعةminas gerais 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

 كونغو -trigaمفاعل 

USE  مفاعلtrico 

 أريزونا TRIGA-1مفاعل 

INIS: 1988-11-16; ETDE: 1987-04-08 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

 كاليفورنيا TRIGA-1مفاعل 

ETDE: 1978-03-03 
UF   مفاعلirvine trig - mk - 1 

UF   مفاعلirvine triga 

UF  مفاعلucirr 
UF مفاعل جامعة كاليفورنيا في إيرفين 

UF مفاعلirvine triga-mk-1 في كاليفورنيا 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 ريةمفاعالت حرا 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

*BT1 مفاعالت نبضية 

 ميتشيغان TRIGA-1مفاعل 

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1977-01-31 

UF  مفاعل والية ميتشيغانtriga mk-1 
*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت نبضية 

 هانفورد TRIGA-1مفاعل 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-01-30 
UF  منشأة تصوير إشعاعي نترونيhanford 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

 هانوفر TRIGA-1مفاعل 

1991-07-02 

UF اعل مفfrh 

UF  مفاعلhannover triga-mk-1 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

 هايدلبرغ TRIGA-1مفاعل 

UF  مفاعلheidelberg triga-mk-1-dkfz 

UF  مفاعلtriga-mark-i-dkfz هايدلبرغ 
UF  مفاعلtriga-mk-1-dkfz  هايدلبرغ 

SF  مفاعلtriga-2 هايدبيرغ 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

 TRIGA-2مفاعل 

UF  مفاعلtriga-mark-ii 

UF  مفاعلtriga-mk-2 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

 إيلينوي TRIGA-2مفاعل 

UF  مفاعلtriga-mk-2 في جامعة إيلنوي 

UF  مفاعلtriga-mk-ii في جامعة إيلنوي 

UF  مفاعل جامعة إلينويtriga - mk - 2 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

*BT1 مفاعالت نبضية 

 بافيا TRIGA-2مفاعل 

UF  مفاعلpavia triga-mk-2 
UF ضي مفاعل نبlena triga - mk - 2 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1  مفاعالتtraining 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 
*BT1 مفاعالت نبضية 

 باندونغ TRIGA-2مفاعل 

1995-01-10 

UF  مفاعل أندنوسيtriga - nk - 2 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

 بنغالدش TRIGA-2مفاعل 

INIS: 1999-09-24; ETDE: 1999-11-30 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

*BT1 مفاعالت نبضية 

 بيتستي TRIGA-2مفاعل 

1999-09-24 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 اعالت حراريةمف 
*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

*BT1 مفاعالت نبضية 

 داالت TRIGA-2مفاعل 

UF  مفاعلdalat triga-mk-2 

UF  مفاعلtriga-mk-2 الفيتنامي 

UF  مفاعلtriga-mk-ii الفيتنامي 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

 مارو TRIGA-2مفاعل 

UF  مفاعلcasaccia-1 

UF  مفاعلrc-1 

UF  مفاعلtriga-mk-2 في روما 
UF  مفاعل إيطاليtriga - mark -ii 



 ريكويو TRIGA-2مفاعل  TRITON 776مفاعل 

 

 

UF  مفاعل إيطاليtriga - mk - 2 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

 ريكويو TRIGA-2مفاعل 

UF  مفاعلtriga-mk-2 لجامعة ريكيو 
UF  مفاعلtriga-mk-ii لجامعة ريكيو 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

 سيؤول TRIGA-2مفاعل 

UF  مفاعلtriga-mk-2 الكوري 

UF  مفاعلtriga-mk-2 في سيئول 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

 فيينا TRIGA-2مفاعل 

UF  مفاعلtriga-mark-iii النمساوي 

UF  مفاعلtriga-mk-2 في فيينا 
UF  مفاعلtriga-mk-2النمساوي 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

 كنساس TRIGA-2مفاعل 

UF  مفاعلtriga mk-2 في جامعة والية كنساس 

*BT1 إنتاج نظائر مفاعالت 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

*BT1 مفاعالت نبضية 

 كورنل triga-2مفاعل 

INIS: 1984-06-25; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلtriga-mk-2 في كورنِل 

 لوبليانا TRIGA-2مفاعل 

1997-11-11 

UF   مفاعلtriga-mk-ii اليوغسالفي 

UF  مفاعلtriga - mk - 2 في لولبليانا 
UF  مفاعلtriga-mk-2 اليوغسالفي 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

 موساشي TRIGA-2مفاعل 

UF  مفاعلtriga في معهد موزاشي للتقانة 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

 مينز TRIGA-2مفاعل 

UF  مفاعلmainz triga-mk-2 

UF  مفاعلtriga-mk-2 ( األلمانيmainz) 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

*BT1 مفاعالت نبضية 

 هايدبيرغ triga-2مفاعل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-08-19 

SEE  مفاعلtriga-1 هايدلبرغ 

 خليج triga-3مفاعل 

INIS: 1984-06-25; ETDE: 2002-06-13 
USE  مفاعلgulf triga-mk-3 

 ساالزار TRIGA-3مفاعل 

UF  مفاعلmexican triga-mark-3 
UF  مفاعلmexican triga-mk-3 

UF مفاعل ساالزارtriga-mk-3 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 يةمفاعالت حرار 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

 سيؤول TRIGA-3مفاعل 

1980-07-24 
UF  مفاعلtriga-mk-3 الكوري 

UF  مفاعلtriga-mk-3 في سيئول 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

 ميونيخ TRIGA-3مفاعل 

2000-04-12 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 
*BT1 مفاعالت نبضية 

 يوال TRIGA-3مفاعل 

UF  مفاعلla jolla triga - mk - 3 

UF  مفاعلtorrey pines triga-mark-3 
UF  مفاعلtorrey pines triga-mk-3 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

 triga-f-dasaمفاعل 

USE  مفاعلafrri 

 هايدلبرغ triga-mark-i-dkfzمفاعل 

2000-04-12 

USE  مفاعلtriga-1 هايدلبرغ 

 triga-mark-iiمفاعل 

2000-04-12 

USE  مفاعلtriga-2 

 النمساوي triga-mark-iiiمفاعل 

2000-04-12 
USE  مفاعلtriga-2 فيينا 

 هايدلبرغ  triga-mk-1-dkfzمفاعل 

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-06-13 
USE  مفاعلtriga-1 هايدلبرغ 

 triga-mk-2مفاعل 

ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلtriga-2 

 (mainzاأللماني ) triga-mk-2مفاعل 

1993-11-08 

USE  مفاعلtriga-2 مينز 

 الفيتنامي triga-mk-2مفاعل 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-05-24 

USE  مفاعلtriga-2 داالت 

 الكوري triga-mk-2مفاعل 

2000-04-12 
USE  مفاعلtriga-2 سيؤول 

 اليوغسالفي triga-mk-2مفاعل 

INIS: 1984-06-22; ETDE: 2002-05-24 

USE  مفاعلtriga-2 لوبليانا 

 في جامعة إيلنوي triga-mk-2مفاعل 

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-05-11 

USE  مفاعلtriga-2 إيلينوي 

 في جامعة والية كنساس triga mk-2مفاعل 

1993-11-09 

USE  مفاعلtriga-2 كنساس 

 في روما triga-mk-2مفاعل 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-05-11 
USE  مفاعلtriga-2 روما 

 في سيئول triga-mk-2مفاعل 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 
USE  مفاعلtriga-2 سيؤول 

 في فيينا triga-mk-2مفاعل 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-05-24 

USE  مفاعلtriga-2 فيينا 

 في كورنِّل TRIGA-MK-2مفاعل 

UF  مفاعلtriga-2 كورنل 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

 لجامعة ريكيو triga-mk-2مفاعل 

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-05-11 

USE  مفاعلtriga-2 ريكويو 

 النمساويtriga-mk-2مفاعل 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-07 

USE  مفاعلtriga-2 فيينا 

 triga-mk-3مفاعل 

2000-04-12 
SEE  مفاعلatpr 

SEE  مفاعل تريغا- mk-3 في كولورادو 

 الكوري triga-mk-3مفاعل 

2000-04-12 
USE  مفاعلtriga-3 سيؤول 

 في سيئول triga-mk-3مفاعل 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 

USE فاعل مtriga-3 سيؤول 

 الفيتنامي triga-mk-iiمفاعل 

2000-04-12 

USE  مفاعلtriga-2 داالت 

 في جامعة إيلنوي triga-mk-iiمفاعل 

2000-04-12 

USE  مفاعلtriga-2 إيلينوي 

 لجامعة ريكيو triga-mk-iiمفاعل 

2000-04-12 
USE  مفاعلtriga-2 ريكويو 

 triga puspatiمفاعل 

INIS: 1985-01-17; ETDE: 1985-02-22 
USE  مفاعلrtr 

 البرازيلي trigaمفاعل 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلtriga- برازيل 

 بنسلفانيا trigaمفاعل 

USE  مفاعلpstr 

 minas geraisفي  trigaمفاعل 

1993-11-10 
USE  مفاعلtriga- برازيل 

 في بيركلي، جامعة كاليفورنيا trigaمفاعل 

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-05-11 

USE  مفاعلucbrr 

 minas geraisفي جامعة  trigaمفاعل 

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-03-28 

USE  مفاعلtriga- برازيل 

 في جامعة تكساس trigaمفاعل 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلtriga - تكساس 

 في جامعة تكساس trigaمفاعل 

1993-11-10 
USE  مفاعلtriga - تكساس 

 في كونغو كينتشاسا trigaمفاعل 

USE  مفاعلtrico 

 في مستشفىإدارة المحاربين trigaمفاعل 

1993-11-10 
USE  مفاعلtriga - فيترانس 

 في معهد موزاشي للتقانة trigaمفاعل 

1993-11-09 
USE  مفاعلtriga-2 موساشي 

 افي والية بنسلفاني trigaمفاعل 

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-26 

USE  مفاعلpstr 

 في بركليtrigaمفاعل 

USE  مفاعلucbrr 

 TRILLO-1مفاعل 

INIS: 1979-05-28; ETDE: 1979-09-06 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 trino vercelleseمفاعل 

USE  مفاعلselni 

 TRITONمفاعل 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 



 TROJANمفاعل  777 كلية كوين ماريفي   UTR-Bمفاعل 

 

 

 TROJANمفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 trombay r-5مفاعل 

1986-03-04 

USE  مفاعلdhruva 

 TRR-1مفاعل 

UF  في  1-مفاعل البحثthai 
*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 ط البركةمفاعالت من نم 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 TSR-1مفاعل 

UF  1 -مفاعل tower shielding 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 TSR-2مفاعل 

UF  2 -مفاعل tower shielding 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

 TSURUGAمفاعل 

UF  مفاعلjapco-2 

UF  مفاعلtsuruga-1 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 tsuruga-1مفاعل 

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1983-07-20 

USE  مفاعلtsuruga 

 TSURUGA-2مفاعل 

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1983-07-20 

UF  مفاعلjapco-4 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 ttr-1 toshibaمفاعل 

USE مفاعل توشيبا 

 TULLNERFELDمفاعل 

UF  مفاعلzwentendorf 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 TURKEY POINT-3مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 TURKEY POINT-4مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 TVA-1مفاعل 

UF  التابع لسلطة وادي تينسي 1 -مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 TVA-2مفاعل 

UF  التابع لسلطة وادي تينسي 2 -مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 tvo-1مفاعل 

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1976-08-24 
USE  مفاعلolkiluoto - 1 

 tvo-2مفاعل 

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1976-08-24 
USE  مفاعلolkiluoto - 2 

 tvo-3مفاعل 

2005-09-08 

USE  مفاعلolkiluoto-3 

 TWMRمفاعل 

2000-04-12 

UF مفاعل تنغستين مهدأ بالماء 

*BT1 مفاعالت الدفع الفضائية 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

 TYRONE-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 TYRONE-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 TZ1مفاعل 

INIS: 1985-06-07; ETDE: 1985-07-18 

UF  1-مفاعل تموز 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 TZ2مفاعل 

INIS: 1985-06-07; ETDE: 1985-07-18 
UF  2-مفاعل تموز 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 UCBRRمفاعل 

UF  مفاعلberkeley triga  في كاليفورنيا 
UF  مفاعلtriga في بيركلي، جامعة كاليفورنيا 

UF  مفاعلtrigaفي بركلي 

UF  مفاعل بحوثberkeley 
UF في بيركلي مفاعل جامعة كاليفورنيا 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

*BT1 مفاعالت نبضية 

 ucirrمفاعل 

1985-07-19 

USE  مفاعلtriga-1 كاليفورنيا 

 UFTRمفاعل 

UF مفاعل جامعة فلوريدا 

UF مفاعل جامعة فلوريدا 

*BT1  مفاعالتtraining 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من النوعargonaut 

 UHTREXمفاعل 

UF تجربة المفاعل ذي درجة الحرارة فوق العالية 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالهليوم 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 ukaea-didoمفاعل 

USE  مفاعلdido 

 ukaea-junoمفاعل 

USE  مفاعلjuno 

 ukaea-lidoمفاعل 

USE  مفاعلlido 

 ukaea-merlinمفاعل 

2000-04-12 
USE  مفاعلmerlin 

 ukaea-nestorمفاعل 

USE  مفاعلnestor 

 UKNRمفاعل 

2000-04-12 

UF مفاعل جامعة كنساس 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 ULCHIN-1مفاعل 

1991-07-02 

UF  مفاعلuljin-1 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 ULCHIN-2مفاعل 

1991-07-02 
UF  مفاعلuljin-2 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 ULCHIN-3مفاعل 

INIS: 1997-10-03; ETDE: 1998-02-24 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 ULCHIN-4مفاعل 

1997-10-03 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 uljin-1مفاعل 

1991-07-02 

USE  مفاعلulchin-1 

 uljin-2مفاعل 

1991-07-02 

USE  مفاعلulchin-2 

 ULYSSEمفاعل 

*BT1  مفاعالتtraining 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النوعargonaut 

 UMNE-1مفاعل 

UF  مفاعلumr 

UF مفاعل جامعة ماريالند 

UF مفاعل جامعة ماريالند 
*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 umrمفاعل 

USE  مفاعلumne-1 

 UMRRمفاعل 

UF مدرسة ميسوري لمفاعل المناجم 

UF  مفاعلmsmr 

UF  ّمفاعل البحث في جامعة ميسوري/ روال 
UF  مفاعل البحوثrolla 

UF مفاعل بحوث جامعة ميسوري في روال 
*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 UNTERWESERمفاعل 

UF  مفاعلkku 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 URRمفاعل 

UF مفاعل بحوث جامعة مانشستر ليفربول 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النوعargonaut 

 UTR-10-KINKIمفاعل 

UF  مفاعلutr-10  جامعةkinki 

*BT1  مفاعالتtraining 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النوعargonaut 

 kinkiجامعة  utr-10مفاعل 

2000-04-12 

USE  مفاعلutr-10-kinki 

 في والية أيوا utr-10مفاعل 

USE  مفاعلiowa utr - 10 

اعالت البحوث التابع لمركز مف utr-100مفاعل 

 االسكتلندي

1993-11-09 

USE  مفاعلsrrc-utr-100 

 في كلية كوين ماري  UTR-Bمفاعل 

UF  مفاعلutr-b في كلية كوين ماري 
UF مفاعل التدريب في جامعة كوين ماري 



 في كلية كوين ماري utr-bمفاعل  WATERFORD-3 778مفاعل 

 

 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1  مفاعالت من النوعargonaut 

 في كلية كوين ماري utr-bمفاعل 

2000-04-12 

USE  مفاعلutr-b  في كلية كوين ماري 

 UTRRمفاعل 

UF مفاعل البحث في جامعة طهران 
UF مفاعل البحوث في جامعة طهران 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 UVARمفاعل 

UF مفاعل جامعة فرجينيا 

UF مفاعل جامعة فرجينيا 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 uwmakمفاعل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-27 

USE  أجهزةuwmak 

 UWNRمفاعل 

UF  مفاعل جامعةwisconsin النووي 
UF مفاعل جامعة ويسكونسن النووي 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

 UWTRمفاعل 

UF مفاعل جامعة واشنطن 

UF )مفاعل جامعة واشنطن )سياتل 
*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من نوعlwgr 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 VAHNUM-1مفاعل 

INIS: 1977-02-08; ETDE: 1977-04-13 

UF  محطة الطاقة النوويةvahnum-1 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 VAHNUM-2مفاعل 

INIS: 1977-02-08; ETDE: 1977-04-13 

UF  محطة الطاقة النوويةvahnum-2 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 VAKمفاعل 

UF  مفاعلkahl-vak 
UF  مفاعلversuchsatomkraftwerk kahl 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 vallecitosمفاعل 

2000-04-12 
USE  مفاعلevsr 

 vallecitos vbwrمفاعل 

USE  مفاعلvbwr 

 VANDELLOSمفاعل 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من نوعgcr 

 VANDELLOS-2مفاعل 

INIS: 1995-02-15; ETDE: 1986-04-29 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 VBWRمفاعل 

UF  مفاعلvallecitos vbwr 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 venezolano-1مفاعل 

USE  مفاعلrv-1 

 VENUSمفاعل 

UF دراسة نووية لتجربة فولكين 

*BT1 المنظومات دون الحرجة الناشئة عن المسرع 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من نوعlmfbr 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 VERAمفاعل 

UF تجميعة المفاعل التجريبي المتعدد االستخدام 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت سريعة 

RT مفاعالت بلوتونيوم 
RT مفاعالت يورانيوم مخصب 

 VERMONT YANKEEمفاعل 

UF  مفاعلyankee vermont 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 VERPLANCK-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 VERPLANCK-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 versuchsatomkraftwerk kahlمفاعل 

1993-11-10 

USE  مفاعلvak 

 VG-400مفاعل 

INIS: 1989-04-20; ETDE: 1989-05-11 
*BT1  مفاعل من نوعhtgr 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت سرير الحصى 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالهليوم 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 VGR-50مفاعل 

INIS: 1989-04-20; ETDE: 1989-05-11 

*BT1  مفاعل من نوعhtgr 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت سرير الحصى 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالهليوم 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 VHTRمفاعل 

INIS: 1978-01-16; ETDE: 1978-03-03 
UF  مفاعلvhtr متعدد األغراض 

UF  مفاعل تجريبي مبّرد بالغاز ذو درجة حرارة

 عالية جداً 
*BT1  مفاعل من نوعhtgr 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالهليوم 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 متعدد األغراض vhtrمفاعل 

INIS: 1978-01-16; ETDE: 2002-03-28 

USE  مفاعلvhtr 

 VIDAL-1مفاعل 

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1975-10-01 

*BT1  مفاعل من نوعhtgr 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالهليوم 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 VIDAL-2مفاعل 

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1975-10-01 

*BT1  مفاعل من نوعhtgr 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالهليوم 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 في يوغوسالفيا vinca r-aمفاعل 

USE  مفاعلr-a 

 في يوغوسالفيا vinca r-bمفاعل 

USE  مفاعلr-b 

 VIPERمفاعل 

UF مفاعل متوسط بنضي تجريبي متعدد االستخدام 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت سريعة 

*BT1 مفاعالت مهدأة بمادة عضوية 
*BT1 مفاعالت نبضية 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 virgil summer-1مفاعل 

USE  مفاعلsummer-1 

 VK-50مفاعل 

UF  مفاعل أوليانوفسكvk-50 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 VOGTLE-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 VOGTLE-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 VOGTLE-3مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 VOGTLE-4مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 VORONEZH AST-500مفاعل 

INIS: 1990-01-29; ETDE: 1990-02-13 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

 VPI-UTR-10مفاعل 

1985-04-22 

UF مفاعل تدريب معهد بوليتكنيك فرجينيا 
UF  مفاعل تدريبيvpi and su 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النوعargonaut 

 VR-1ل مفاع

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1986-09-05 
*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 VRAINمفاعل 

UF  مفاعلfort st. vrain 
*BT1  مفاعل من نوعhtgr 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالهليوم 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 vulcain/belgian-3مفاعل 

 w. b. mc guire-1مفاعل 

USE  مفاعلmc guire-1 

 w. b. mc guire-2مفاعل 

USE  مفاعلmc guire-2 

 wageningen barnمفاعل 

USE  مفاعلbarn 

 WAGRمفاعل 

UF  مفاعلagr  )ويندسكيل( 

UF مفاعلwindscale المتقدم المبرد بالغاز 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من النوعagr 

 WATERFORD-3مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 



 WATERFORD-4مفاعل  779 الليبي wwrمفاعل 

 

 

 WATERFORD-4مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 WATTS BAR-1مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 WATTS BAR-2مفاعل 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 whiteshell-1مفاعل 

USE  مفاعلwr-1 

 william h. zimmer-1مفاعل 

USE  مفاعلzimmer-1 

 william h. zimmer-2مفاعل 

INIS: 1980-02-26; ETDE: 1980-03-29 
USE  مفاعلzimmer-2 

 wisconsin point beach-1مفاعل 

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-05-24 
USE  مفاعلpoint beach-1 

 wisconsin point beach-2مفاعل 

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-05-24 

USE  مفاعلpoint beach-2 

 wisconsin utilities project-3مفاعل 

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-05-24 

USE  مفاعلwup-3 

 wisconsin utilities project-4مفاعل 

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-05-24 

USE  مفاعلwup-4 

 wisconsin utilities project-5مفاعل 

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-05-24 
USE  مفاعلwup-5 

 wisconsin utilities project-6مفاعل 

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-05-24 

USE  مفاعلwup-6 

 WNP-1مفاعل 

UF  مشروع نوويwppss no.1 

UF  للتزويد العام بالكهرباء في  1 -مفاعل المنظومة
 واشنطن

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

RT  مفاعل- n 

 WNP-2مفاعل 

UF محطة توليد كولومبيا 

UF  مشروع نوويwppss no.2 

UF  مفاعلhanford-2 
UF  للتزويد العام بالكهرباء في  2 -مفاعل المنظومة

 واشنطن

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 WNP-3مفاعل 

UF  مشروع نوويwppss no.3 

UF  للتزويد العام بالكهرباء في  3 -مفاعل المنظومة

 واشنطن
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 WNP-4مفاعل 

1975-08-20 
UF  مشروع نوويwppss no.4 

UF  للتزويد العام بالكهرباء في  4 -مفاعل المنظومة

 واشنطن
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 WNP-5مفاعل 

UF  مشروع نوويwppss no.5 

UF  للتزويد العام بالكهرباء في  5 -مفاعل المنظومة

 واشنطن

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 WNTRمفاعل 

INIS: 1985-04-22; ETDE: 1980-03-04 
UF مفاعل التدريب النووي وستنغهاوس 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت سريعة 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 WOLF CREEK-1مفاعل 

1975-10-29 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 WOLSUNG-1مفاعل 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-03-03 
*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 WOLSUNG-2مفاعل 

INIS: 1991-12-11; ETDE: 1992-01-24 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 
*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 WOLSUNG-3مفاعل 

1994-01-24 
*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1 الت من النوع مفاعphwr 

 WOLSUNG-4مفاعل 

1994-01-24 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 
*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 WPIRمفاعل 

UF  مفاعل معهدworcester polytechnic  من
 نمط البركة

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 WR-1مفاعل 

UF  مفاعلwhiteshell-1 
*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبّردة بمادة عضوية 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 WRRRمفاعل 

UF  مفاعل البحثwalter reed l-54 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت متجانسة مائية 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 WSURمفاعل 

UF  مفاعلpullman في جامعة والية واشنطن 

UF  مفاعلrscw 
UF  مفاعلrwsu 

UF واشنطن مفاعل جامعة والية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت نبضية 

 WTRمفاعل 

UF مفاعل وستنغهاوس االختباري 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 wuerenlingen proteusمفاعل 

USE  مفاعلproteus 

 WUERGASSENمفاعل 

UF  محطة الطاقة النوويةwuergassen 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 wup-1مفاعل 

USE  مفاعلhaven-1 

 wup-2اعل مف

USE  مفاعلhaven-2 

 WUP-3مفاعل 

UF  مفاعلwisconsin utilities project-3 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 WUP-4مفاعل 

UF  مفاعلwisconsin utilities project-4 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 WUP-5مفاعل 

UF  مفاعلwisconsin utilities project-5 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 WUP-6مفاعل 

UF  مفاعلwisconsin utilities project-6 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 wwer-1مفاعل 

2003-06-26 
USE  مفاعلnovovoronezh-1 

 wwer-2مفاعل 

2003-06-26 

USE  مفاعلnovovoronezh-2 

 wwer-3مفاعل 

2003-06-26 

USE  مفاعلnovovoronezh-3 

 wwer-4مفاعل 

2003-06-26 

USE  مفاعلnovovoronezh-4 

 wwer-5مفاعل 

2003-06-26 
USE  مفاعلnovovoronezh-5 

 WWR-2مفاعل 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطwwr 

 في براغ wwr-5مفاعل 

INIS: 1998-09-23; ETDE: 2002-03-27 

USE  مفاعلlvr - 15 

 األوزبيكي wwr-cمفاعل 

2000-04-12 
USE  مفاعل طشقندwwr-s 

 الروماني wwr-cمفاعل 

USE  مفاعل بخارستwwr-s 

 الهنغاري wwr-cمفاعل 

USE  مفاعل بودابستwwr-s 

 األوزبيكي wwr-sمفاعل 

INIS: 1976-06-23; ETDE: 2002-05-24 

USE  مفاعل طشقندwwr-s 

 التشيكي wwr-sمفاعل 

INIS: 1998-09-23; ETDE: 2002-03-27 

USE  مفاعلlvr - 15 

 في القاهرة wwr-sمفاعل 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 
USE  مفاعل القاهرةwwr-s 

 WWR-Zمفاعل 

2000-04-12 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطwwr 

 الليبي wwrمفاعل 

2005-01-24 

USE  مفاعلirt-1 الليبي 



 WYHL-1مفاعل  ZPR-6 780مفاعل 

 

 

 WYHL-1مفاعل 

INIS: 1975-10-31; ETDE: 1975-12-16 
UF  مفاعلkws-1 wyhl 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 WYHL-2مفاعل 

INIS: 1975-10-31; ETDE: 1975-12-16 
UF  مفاعلkws-2 wyhl 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 WYLFAمفاعل 

UF  محطة توليد الكهرباء النوويةwylfa 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ
*BT1  مفاعالت من نوعmagnox 

 X-10مفاعل 

UF  مفاعل غرافيتيornl x - 10 area 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بالهواء  مفاعالت مبرَّ

*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

 XAPRمفاعل 

2003-08-18 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت نبضية 

 XE-2مفاعل 

2000-04-12 
UF 2-تجربة محرك تجريبي أرضية 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت الدفع الفضائية 
RT  مفاعلnerva 

RT مفاعالت مبّردة بالهدروجين 

 XE-PRIMEمفاعل 

2000-04-12 
UF تجربة محرك تجريبي أرضية 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت الدسر 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالهدروجين 

 XMA-1مفاعل 

2000-04-12 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 
*BT1 مفاعالت دفع الطائرات 

*BT1 دة بالهواء  مفاعالت مبرَّ

*BT1 مفاعالت مهدأة بالهدريد 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 yankee connecticutمفاعل 

USE  مفاعلconnecticut yankee 

 yankee maineمفاعل 

USE  مفاعلmaine yankee 

 yankee vermontمفاعل 

USE  مفاعلvermont yankee 

 YELLOW CREEKمفاعل 

*BT1 مفاعالت أبحاث واختبار 

*BT1  سريعةمفاعالت 

 YELLOW CREEK-1مفاعل 

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1976-08-24 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 YELLOW CREEK-2مفاعل 

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1976-08-24 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 yonggwang-1مفاعل 

2000-11-21 

 yonggwang-2مفاعل 

2000-11-21 

 yonggwang-3مفاعل 

INIS: 1997-10-03; ETDE: 1998-02-24 

 yonggwang-4مفاعل 

INIS: 1997-10-03; ETDE: 1998-02-24 

 vincaفي   yugoslavia r-aمفاعل 

USE  مفاعلr-a 

 vincaفي   yugoslavia r-bمفاعل 

USE  مفاعلr-b 

 ZAPOROZHE-1مفاعل 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-20 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 ZAPOROZHE-2مفاعل 

INIS: 1986-12-09; ETDE: 1987-02-24 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 ZAPOROZHE-3مفاعل 

INIS: 1990-01-29; ETDE: 1990-02-13 
*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 ZAPOROZHE-4مفاعل 

INIS: 1990-01-29; ETDE: 1990-02-13 
*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 ZAPOROZHE-5مفاعل 

2001-02-21 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 ZAPOROZHE-6مفاعل 

2001-02-21 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 zarnowiecمفاعل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-04 
USE  مفاعالت من النمطwwr 

 ZEBRAمفاعل 

UF تجميعة مفاعل ولود ذي طاقة صفرية 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1  مفاعالت من نوعfbr 
RT مفاعالت بلوتونيوم 

RT مفاعالت يورانيوم مخصب 

 ZED-2مفاعل 

UF  مفاعلchalk river zed-2 

UF  د مفاعل تشوك ريفر المهدَّأ بالماء الثقيل والمبرَّ

 ً  عضويا

UF  مفاعل تشوك ريفر بمبّرد عضوي ومهدأ بالماء
 الثقيل

*BT1 ليورانيوم الطبيعيمفاعالت ا 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 دة بالهواء  مفاعالت مبرَّ

*BT1 مفاعالت مبّردة بمادة عضوية 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 ZEEPمفاعل 

UF مفاعل الطاقة الصفرية التجريبي 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 
*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1 مفاعالت بلوتونيوم 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 ZENITHمفاعل 

UF مفاعل حراري مسخن باآلزوت ذو طاقة صفرية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبّردة باآلزوت 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

RT مفاعالت الثوريوم 

RT مفاعالت بلوتونيوم 
RT مفاعالت يورانيوم مخصب 

 ZEPHYRمفاعل 

UF  مفاعل الطاقة الصفرية السريعzephyr 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 اليورانيوم الطبيعي مفاعالت 

*BT1 مفاعالت بلوتونيوم 
*BT1 مفاعالت سريعة 

 ZERLINAمفاعل 

UF  مفاعل طاقة صفرية لدراسة الشبيكة والتجميعات

 الجديدة
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت مهدأة بمادة عضوية 

 ZIMMER-1مفاعل 

UF  مفاعلwilliam h. zimmer-1 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 ZIMMER-2مفاعل 

1980-02-26 
UF  مفاعلwilliam h. zimmer-2 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 ZION-1مفاعل 

UF  محطةzion  ، unit-2 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 ZION-2مفاعل 

UF  محطةzion،  unit-2 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 ZLFRمفاعل 

1980-11-07 

UF مفاعل البحث والتعليم في تسيتاور 
UF  مفاعل زيتاوwwr-s 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 
*BT1 ط الصهريجمفاعالت من نم 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 zoeمفاعل 

USE  مفاعلel-1 

 ZORITA-1مفاعل 

UF   محطة توليد الكهرباء النوويةzorita-1 
UF  مفاعلjose cabrera 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 ZPPRمفاعل 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت سريعة 

 ZPRمفاعل 

UF مفاعل الطاقة الصفرية في جامعة كورنِل 
UF )مفاعل القدرة الصفرية )جامعة كورنيل 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 ZPR-3مفاعل 

UF  ذو القدرة الصفرية في مخبر  3-مفاعل البحث

 آرغون الوطني
UF  3 -مفاعل القدرة الصفرية للبحوث (anl) 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت سريعة 

 ZPR-6مفاعل 

UF  ذو القدرة الصفرية في مخبر  6-مفاعل البحث

 آرغون الوطني



 ZPR-9مفاعل  781 مفاعل اختبار جنرال إلكتريك

 

 

UF  6 -مفاعل القدرة الصفرية للبحوث (anl) 

*BT1 رة الصفريةمفاعالت القد 
*BT1 مفاعالت سريعة 

 ZPR-9مفاعل 

UF  ذو القدرة الصفرية في مخبر  9-مفاعل البحث

 آرغون الوطني
UF  9 -مفاعل القدرة الصفرية للبحوث (anl) 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت سريعة 
RT مفاعالت الدسر 

RT مفاعالت ولودة 

 ZR-6مفاعل 

INIS: 1981-10-15; ETDE: 1975-07-29 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

 ZRRمفاعل 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت سريعة 

*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 

 zwentendorfمفاعل 

INIS: 1982-09-21; ETDE: 1982-10-20 

USE  مفاعلtullnerfeld 

 1-مفاعل أبحاث اختبار مصري

2005-05-18 
USE  مفاعلetrr-1 

 2-مفاعل أبحاث اختبار مصري

2005-05-18 
USE  مفاعلetrr-2 

 مفاعل أبردين ماريالند

1999-03-05 

USE  مفاعلaprf 

 مفاعل أثينا

2000-04-12 

UF  مفاعلeindhoven argonaut 

UF  مفاعل أيندهوفنargonaut 
UF مفاعل ذري في معهد آيندهوفن التقني في هوالندا 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النوعargonaut 

 ra-0مفاعل أرجنتيني 

USE  مفاعلra-0 

 ra-1مفاعل أرجنتيني 

USE  مفاعلra-1 

 ra-2مفاعل أرجنتيني 

USE  مفاعلra-2 

 ra-3مفاعل أرجنتيني 

USE  مفاعلra-3 

 ra-4مفاعل أرجنتيني 

INIS: 2002-08-13; ETDE: 2002-06-16 
USE  مفاعلra-4 

 ra-5مفاعل أرجنتيني 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-07 

USE  مفاعلra-5 

 ra-6مفاعل أرجنتيني 

2001-03-01 

USE  مفاعلra-6 

 ra-8مفاعل أرجنتيني 

2002-11-20 

USE  مفاعلra-8 

 1-مفاعل أركانساس

UF  مفاعلrussellville-1 
UF  مفاعل أركانساسpower-light-1 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 2-مفاعل أركانساس

UF  مفاعلrussellville-2 
UF  مفاعل أركانساسpower-light-2 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 power-light-1مفاعل أركانساس 

USE 1-مفاعل أركانساس 

 power-light-2مفاعل أركانساس 

USE 2-مفاعل أركانساس 

 اعل أركتيكامف

INIS: 1984-08-27; ETDE: 1994-09-12 

USE مفاعل ليونيد بريجنييف 

 1-مفاعل أرميني

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-20 

UF  مفاعلoktemberian - 1 
*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 2-مفاعل أرميني

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-20 

UF  مفاعلoktemberian - 2 

*BT1 فاعالت من النمط مwwer 

 مفاعل أسترالي عالي التدفق

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-06-13 

 مفاعل أسترالي عالي التدفق

 مفاعل إسالم آباد باكستان

USE  مفاعلparar-1 

 مفاعل أكسيد البريليوم التجريبي

1993-11-08 
USE  مفاعلebor 

 1-مفاعل ألتوالزيو

INIS: 1985-03-15; ETDE: 1985-04-09 
USE  مفاعلmontalto di castro-1 

 2-مفاعل ألتوالزيو

INIS: 1985-03-15; ETDE: 1985-04-09 

USE  مفاعلmontalto di castro-2 

 wwr-kمفاعل ألما آتا 

1997-07-30 

USE  مفاعل ألماتيwwr-k 

 wwr-kأتا -مفاعل ألما

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1997-08-30 

USE  مفاعل ألماتيwwr-k 

 wwr-kمفاعل ألماتي 

INIS: 1997-07-30; ETDE: 1997-08-30 
USE  مفاعل ألماتيwwr-k 

 WWR-Kمفاعل ألماتي 

INIS: 1997-07-30; ETDE: 1997-08-30 

UF  مفاعل ألما آتاwwr-k 

UF أتا -مفاعل ألماwwr-k 

UF  مفاعل ألماتيwwr-k 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 يةمفاعالت حرار 

*BT1  مفاعالت من النمطwwr 

 مفاعل إنتاج البلوتونيوم وتوليد الكهرباء في ريتشالند

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-05-11 

USE  مفاعل- n 

 triga - nk - 2مفاعل أندنوسي 

1997-01-28 
USE  مفاعلtriga-2 باندونغ 

 مفاعل أنريكو فيرمي

2000-04-12 

SEE مفاعالت دفع السفن 
SEE  مفاعالت من النمطpwr 

 1 -مفاعل أنريكو فيرمي 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 

*BT1  مفاعالت من نوعlmfbr 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 2 -مفاعل أنريكو فيرمي 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 مفاعل أوكلو الطبيعي

INIS: 1976-01-28; ETDE: 2002-04-16 
USE هرة أوكلوظا 

 S1Cمفاعل أولي لمفاعل 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت متحركة 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 vk-50مفاعل أوليانوفسك 

USE  مفاعلvk-50 

 الطاقة النووية في كندا 2 -مفاعل إيضاح 

2000-04-12 

USE  مفاعلnpd 

 مفاعل إيضاح توليد الكهرباء النووية في كندا

1993-11-09 
USE  مفاعلnpd 

 مفاعل إيضاح قدرة ياباني

USE  مفاعلjpdr 

 triga - mark -iiمفاعل إيطالي 

2000-04-12 

USE  مفاعلtriga-2 روما 

 triga - mk - 2مفاعل إيطالي 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 
USE  مفاعلtriga-2 روما 

 argonautمفاعل أيندهوفن 

2000-04-12 

USE مفاعل أثينا 

 hanford 30اعل اختبار مف

2000-04-12 

USE  مفاعلhew-305 

 nasaمفاعل اختبار 

USE  مفاعلpbr 

 مفاعل اختبار إعادة تدوير البلوتونيوم الحرجة

USE  مفاعلprtr 

 مفاعل اختبار التجاوب

USE  مفاعلrtr 

 مفاعل اختبار الثوابت الفيزيائية

2000-04-12 

USE  مفاعلpctr 

 مفاعل اختبار الثوابت الفيزيائية في ريتشالند

1993-11-09 

USE  مفاعلpctr 

 مفاعل اختبار الشّدة المنخفضة

USE  مفاعلlitr 

إيداهو منخفض الشدة في هيئة  -مفاعل اختبار المواد 

 الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة

1993-11-10 

USE  مفاعلmtr 

 idahoمفاعل اختبار المواد 

USE  مفاعلmtr 

 مفاعل اختبار الهندسة النووية

2000-04-12 

USE  مفاعلnetr 

 kiwi -مفاعل اختبار انتقالي

2000-04-12 

USE  مفاعلkiwi-tnt 

 مفاعل اختبار ايداهو المتطور

2000-04-12 
USE  مفاعلatr 

 مفاعل اختبار تدريع الطائرة

2000-04-12 
USE  مفاعلastr 

 مفاعل اختبار جنرال إلكتريك

2000-01-11 

USE  مفاعلgetr 



 مفاعل اختبار دفع تجريبي 782 مفاعل التدريب النووي وستنغهاوس

 

 

 مفاعل اختبار دفع تجريبي

1993-11-08 
SEE  مفاعلtory-2 

SEE  مفاعلtory-2a 

 مفاعل اختبار شبيكة عالي درجة الحرارة

1993-11-08 
USE  مفاعلhtltr 

 مفاعل اختبار صناعي عالي التدفق

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلhfetr 

 مفاعل اختبار عالي درجة الحرارة

INIS: 1988-10-10; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلhttr 

 مفاعل اختبار عنصر الوقود في َكَداراش

1993-11-04 

USE  مفاعلpegase 

 مفاعل اختبار فقد المائع

USE  مفاعلloft 

 idahoمفاعل اختبار متقدم 

USE  مفاعلatr 

 مفاعل اختبار مكونات بالماء الثقيل

USE  مفاعلhwctr 

 nerva nrx-a4مفاعل اختبار منظومة المحرك 

1993-11-09 

USE  مفاعلnrx-a4 

 مفاعل اختبار منظومة فضائية

2000-04-12 

USE  مفاعلastr 

 مفاعل اختبار مواد ياباني

USE  مفاعلjmtr 

 مفاعل اختبار نووي جنرال إلكتريك

1993-11-08 

USE  مفاعلntr 

 مفاعل اختبار نووي لشركة جنرال إلكتريك

1993-11-09 

USE  مفاعلntr 

 (kalpakkamمفاعل اختبار ولود سريع )

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 
USE  مفاعلkalpakkam lmfbr 

 مفاعل اختبارات هندسية

USE  مفاعلetr 

 في سافاناه ريفر 305 -مفاعل اختباري 

USE  مفاعلsr-305 

 snap-10aمفاعل اختباري انتقالي 

1993-11-09 

USE  مفاعالتsnaptran 

 مفاعل اختيار المواد في اليابان

1993-11-09 

USE  مفاعلjmtr 

 r-1مفاعل استوكهولم 

USE  مفاعلr-1 

 مفاعل األبحاث الفلبيني

USE  مفاعلprr-1 

 1 -مفاعل األرجنتيني 

USE  مفاعلra-1 

 2 -مفاعل األرجنتيني 

USE  مفاعلra-2 

 3 -مفاعل األرجنتيني 

USE  مفاعلra-3 

 4 -مفاعل األرجنتيني 

INIS: 2002-08-13; ETDE: 2002-06-16 

USE  مفاعلra-4 

 5 -مفاعل األرجنتيني 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-05-01 
USE  مفاعلra-5 

 8 -مفاعل األرجنتيني 

2002-11-20 

USE  مفاعلra-8 

 0 -مفاعل األرجنتيني

USE  مفاعلra-0 

 ra-6مفاعل األرجنتيني 

2001-03-01 
USE  مفاعلra-6 

 مفاعل األكسيد السريع التجريبي الجنوبي الغربي

1993-11-09 

USE  مفاعلsefor 

 united nuclearمفاعل االختبار البرهاني لشركة 

corporation 

2000-04-12 

USE  مفاعلptf-unc 

منخفض الشدة في هيئة الطاقة الذّرية مفاعل االختبار 

 في الواليات المتحدة

2000-04-12 

USE  مفاعلlitr 

 CLEOمفاعل االندماج النجمي 

*BT1 مفاعالت اندماجية 

RT  مفاعالت االندماجproto-cleo 

 raleigh-ncsc 1 -مفاعل البحث 

1993-11-09 

USE  مفاعلncscr-1 

 thaiفي  1-مفاعل البحث 

USE  مفاعلtrr-1 

ذو القدرة الصفرية في مخبر آرغون  3-مفاعل البحث 

 الوطني

INIS: 1993-11-03; ETDE: 2002-06-07 

USE  مفاعلzpr-3 

ذو القدرة الصفرية في مخبر آرغون  6-مفاعل البحث 

 الوطني

INIS: 1993-11-03; ETDE: 2002-06-07 

USE  مفاعلzpr-6 

ي مخبر آرغون ذو القدرة الصفرية ف 9-مفاعل البحث 

 الوطني

INIS: 1993-11-03; ETDE: 2002-06-07 

USE  مفاعلzpr-9 

 األسباني jen-1مفاعل البحث 

USE  مفاعلjen-1 

 األسباني jen-2مفاعل البحث 

USE  مفاعلjen-2 

 walter reed l-54مفاعل البحث 

1993-11-10 
USE  مفاعلwrrr 

 irt-2000مفاعل البحث البلغاري 

1993-11-04 

USE  مفاعل صوفياirt 

 مفاعل البحث الطبي في بروكهافن

1993-11-04 

USE  مفاعلmrr 

مفاعل البحث الطبي منخفض الشدة في هيئة الطاقة 

 الذّرية في الواليات المتحدة

USE  مفاعلmrr 

 مفاعل البحث الغرافيتي في بروكهافن

1993-11-04 

USE  مفاعلbgrr 

 مفاعل البحث المتطورفي أرغون

2000-04-12 

USE  مفاعلcp-6 

 amesمفاعل البحث المخبري 

2000-04-12 
USE  مفاعلalrr 

 مفاعل البحث النمساوي

USE  مفاعلastra 

 مفاعل البحث النووي في نيويورك الغربية

1993-11-10 
USE  مفاعلpulstar-buffalo 

 2 -مفاعل البحث برلين 

USE  مفاعلber-2 

 مفاعل البحث في أرغون

USE ل مفاعcp-5 

 مفاعل البحث في براونشفايغ

USE  مفاعلfmrb 

 مفاعل البحث في جامعة طهران

1993-11-10 

USE  مفاعلutrr 

 مفاعل البحث في جامعة ميسوري/ روالّ 

1993-11-10 
USE  مفاعلumrr 

 مفاعل البحث في جامعة ميسوري/ كولومبيا

1993-11-10 

USE  مفاعلmurr 

 ذو الصهريج في أرغون aarrمفاعل البحث واالختبار 

2000-04-12 

USE  مفاعلaarr 

 مفاعل البحث والتعليم في تسيتاور

1980-11-07 

USE  مفاعلzlfr 

 columbia missouriمفاعل البحوث 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 
USE  مفاعلmurr 

 النروجي  noraمفاعل البحوث 

1993-11-09 
USE اعل مفnora 

 rollaمفاعل البحوث 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-05-11 

USE  مفاعلumrr 

 مفاعل البحوث البديلة االسترالي

2005-07-22 

USE  مفاعلopal 

 jenمفاعل البحوث البرتغالي 

USE  مفاعلjen 

 مفاعل البحوث الذرية الباكستاني

2000-04-12 

USE  مفاعلparar-1 

 مفاعل البحوث الفيزيائية والتقنية في موسكو

2000-04-12 

USE  مفاعلrpt 

 2 -مفاعل البحوث برلين 

USE  مفاعلber-2 

 مفاعل البحوث فرانكفورت

USE  مفاعلfrf 

 مفاعل البحوث في جامعة طهران

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-06-13 
USE  مفاعلutrr 

 يامفاعل البحوث في جامعة والية بنسلفان

1993-11-09 

USE  مفاعلpstr 

 مفاعل التدريب النووي وستنغهاوس

INIS: 1993-11-10; ETDE: 1980-03-04 

USE  مفاعلwntr 



 مفاعل التدريب في جامعة كوين ماري 783 مفاعل اليونان للبحوث

 

 

 مفاعل التدريب في جامعة كوين ماري

1993-11-10 
USE  مفاعلutr-b  في كلية كوين ماري 

مفاعل التدريب منخفض الشدة في هيئة الطاقة الذّرية 

 في الواليات المتحدة

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-05-24 

USE  مفاعلlitr 

 مفاعل التدفق العالي في أرغون

2000-04-12 

USE  مفاعلcp-6 

 pettenمفاعل التدفق المنخفض 

USE  مفاعلlfr 

 wwr-cمفاعل الجمهورية العربية المتحدة 

1993-11-10 

USE  مفاعل القاهرةwwr-s 

 marylaمفاعل الحكومة البولونية 

1993-11-09 

USE  مفاعلmaryla 

 newbold island-1مفاعل الخدمة العامة 

ETDE: 2002-04-26 
USE  مفاعلhope creek-1 

 newbold island-2مفاعل الخدمة العامة 

ETDE: 2002-04-26 

USE  مفاعلhope creek-2 

 خطوة التالية النووي الحراريمفاعل ال

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعالتtns 

 مفاعل الدرع االختباري

USE  مفاعلstir 

 mutsuمفاعل السفينة الباباني 

1993-11-08 

USE مفاعل موتسو 

 مفاعل الصين التجريبي السريع

INIS: 2000-02-22; ETDE: 2000-10-04 

USE  مفاعلcefr 

 new england 1 -الطاقة مفاعل 

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-04-16 

USE  مفاعلnep-1 

 new england 2 -مفاعل الطاقة 

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-04-16 
USE  مفاعلnep-2 

 مفاعل الطاقة  سانتا ماريا دي غارونا

1993-11-09 

USE  مفاعلgarona 

 في سان باولو ieaمفاعل الطاقة الصفرية 

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلiear - zpr 

 مفاعل الطاقة الصفرية التجريبي

USE  مفاعلzeep 

 zephyrمفاعل الطاقة الصفرية السريع 

1993-11-10 

USE  مفاعلzephyr 

 مفاعل الطاقة الصفرية في جامعة كورنِّل

1993-11-05 

USE  مفاعلzpr 

 مفاعل الطاقة باليموث بيلغريم

USE  مفاعلpilgrim-1 

 مفاعل الغليان ذو السّخان النووي الفائق

1993-11-04 

USE  مفاعلbonus 

 wwr-cمفاعل القاهرة 

INIS: 1976-06-23; ETDE: 2002-05-24 

USE  مفاعل القاهرةwwr-s 

 WWR-Sمفاعل القاهرة 

1976-06-23 
UF  مفاعلare-rr-1 

UF  مفاعلwwr-s في القاهرة 

UF  مفاعل الجمهورية العربية المتحدةwwr-c 
UF  مفاعل القاهرةwwr-c 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من النمطwwr 

 مفاعل القدرة الصفرية )جامعة كورنيل(

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-05-24 

USE  مفاعلzpr 

 (anl) 3 -مفاعل القدرة الصفرية للبحوث 

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-05-24 

USE  مفاعلzpr-3 

 (anl) 6 -مفاعل القدرة الصفرية للبحوث 

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-05-24 

USE  مفاعلzpr-6 

 (anl) 9 -مفاعل القدرة الصفرية للبحوث 

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-05-24 
USE  مفاعلzpr-9 

 jasonمفاعل الكلية البحرية الملكية البريطانية 

1993-11-10 
USE  مفاعلjason 

 مفاعل الماء الثقيل المعدَّل في أرغون

2000-04-12 

USE  مفاعلcp-3m 

 مفاعل الماء الثقيل المولّد للبخار

1993-11-09 

USE  مفاعلsghwr 

 مفاعل الماء الثقيل في أرغون

USE  مفاعلcp-3 

 shippingportمفاعل الماء المضغوط 

1993-11-09 

USE  مفاعلshippingport 

 مفاعل الماء المضغوط المتقدم المتطور

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلefdr-50 

 la crosseمفاعل الماء المغلي 

USE  مفاعلlacbwr 

 مفاعل الماء المغلي التجريبي

2000-04-12 

USE  مفاعلebwr 

 haldenمفاعل الماء المغلي الثقيل 

1993-11-08 

USE  مفاعلhbwr 

 مفاعل المختبر النووي في بركلي

2000-04-12 
SEE مفاعالت أبحاث 

SEE مفاعالت القدرة الصفرية 

SEE مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

 في بورتوريكو l-77مفاعل المركز النووي 

1993-11-09 

USE  مفاعلpanc-l-77 

 lowellمفاعل المعهد التقني 

1993-11-09 

USE  مفاعلltir 

 GEمفاعل المعياري 

1975-09-26 
UF مفاعل معياري جنرال إلكتريك 

UF  مفاعالت من النوعbwr/6 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 
RT  مفاعلhartsville-1 

RT  مفاعلhartsville-2 

RT  مفاعلhartsville-3 
RT  مفاعلhartsville-4 

RT  مفاعلphipps bend-1 

RT  مفاعلphipps bend-2 

RT  مفاعلskagit-1 
RT  مفاعلskagit-2 

RT  1 -مفاعل بالك فوكس 

RT  2 -مفاعل بالك فوكس 

 مفاعل المكتب الوطني  للمعايير

1993-11-09 

USE  مفاعلnbsr 

 مفاعل المنبع الحراري في أرغون

2000-04-12 
USE  مفاعلatsr 

 في أرغون مفاعل المنبع السريع

USE  مفاعلafsr 

 مفاعل المنبع النتروني الصغير السوري

2004-03-15 

USE  مفاعلsrp-1 

 مفاعل المنبع النتروني الصغير النيجيري

2004-11-30 
USE  مفاعلnirr-1 

 مفاعل المنبع النتروني الصغير في شانغدونغ

2004-03-15 

USE  مفاعلmnst-sd 

نزن  مفاعل المنبع النتروني الصغير في شِّ

2004-03-15 

USE  مفاعلmnsr-sz 

 مفاعل المنبع النتروني الصغير في شنغهاي

2004-03-15 

USE  مفاعلmnsr-sh 

 في سافاناه ريفر cمفاعل المنشأة 

INIS: 1993-11-09; ETDE: 1983-11-23 
USE  مفاعالتc 

 في سافاناه ريفر kمفاعل المنشأة 

1993-11-09 
USE  مفاعلk 

 في سافاناه ريفر lمفاعل المنشأة 

INIS: 1993-11-09; ETDE: 1982-05-12 

USE  مفاعلl 

 في سافاناه ريفر pمفاعل المنشأة 

1993-11-09 

USE  مفاعلp 

 في سافاناه ريفر rمفاعل المنشأة 

1993-11-09 

USE  مفاعلr 

للتزويد العام بالكهرباء في  1 -مفاعل المنظومة 

 واشنطن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1997-03-28 

USE  مفاعلwnp-1 

للتزويد العام بالكهرباء في  2 -مفاعل المنظومة 

 واشنطن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1997-03-28 

USE  مفاعلwnp-2 

للتزويد العام بالكهرباء في  3 -مفاعل المنظومة 

 شنطنوا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1997-03-28 

USE  مفاعلwnp-3 

للتزويد العام بالكهرباء في  4 -مفاعل المنظومة 

 واشنطن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1997-03-28 

USE  مفاعلwnp-4 

للتزويد العام بالكهرباء في  5 -مفاعل المنظومة 

 واشنطن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1997-03-28 
USE ل مفاعwnp-5 

 مفاعل اليونان للبحوث

USE  مفاعلdemocritus 



 JIPPمفاعل اندماج  wwr-s 784مفاعل بغداد 

 

 

 JIPPمفاعل اندماج 

UF مفاعل اندماج معهد فيزياء البالزما الياباني 
*BT1 مفاعالت اندماجية 

 SHEILA HELIACمفاعل اندماج 

INIS: 1987-06-29; ETDE: 1987-07-09 

*BT1 مفاعالت اندماج لولبية 
RT  ِهلياكh-1 

 WEGAمفاعل اندماج 

UF  توكاماكwega 

UF  جهازwega 
*BT1 مفاعالت اندماجية 

RT أجهزة التوكامكاك 

 jaeriمفاعل اندماج تجريبي 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-08-04 

USE  توكاماكjxfr 

 مفاعل اندماج معهد فيزياء البالزما الياباني

1993-11-08 
USE  مفاعل اندماجjipp 

 7 -مفاعل اندماج ويندلشتاين 

SF  مفاعالت اندماجw 

*BT1 مفاعالت اندماجية 

 2B-مفاعل اندماج ويندلشتاين 

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-08-25 

SF  مفاعالت اندماجw 
*BT1 مفاعالت اندماجية 

 HSKمفاعل اندماجي 

INIS: 1999-01-26; ETDE: 2000-01-25 

*BT1 مفاعالت اندماج لولبية 

 l-1مفاعل اندماجي 

2000-04-12 

SEE  مفاعل اندماجيl-2 

 L-2مفاعل اندماجي 

1977-11-02 

SF  مفاعل اندماجيl-1 

*BT1 مفاعالت اندماجية 

 URAGANمفاعل اندماجي 

UF  مفاعل اندماجيuragan - 2 

*BT1 مفاعالت اندماجية 

 uragan - 2مفاعل اندماجي 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-05-24 
USE  مفاعل اندماجيuragan 

 uragan - 3مفاعل اندماجي 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-05-24 
USE مفاعالت اندماج تورساترون 

 مفاعل اندماجي نابض

1994-08-22 

USE مفاعالت اندماجية 

 Cمفاعل اندماجي نموذج 

*BT1 مفاعالت اندماجية 

 E -مفاعل اندماجي هليوترون 

INIS: 1999-07-26; ETDE: 1999-09-03 
*BT1 مفاعالت اندماجية 

 BAWTRمفاعل بابكوك وويلكوكس لالختبار

UF  مفاعلbabcock and wilcox لالختبار 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 مفاعل باتل للبحوث

USE  مفاعلbrr 

 مفاعل بحث بيولوجي )جانوس(

1993-11-04 
USE  مفاعلjanus 

 مفاعل بحث ذو قلب حلقي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-10-23 

USE  مفاعلacpr 

 nrxمفاعل بحث كندا 

USE  مفاعلnrx 

 pr-10 aegمفاعل بحو 

USE  مفاعلaeg-pr-10 

 فرانكفورت 2 -مفاعل بحوث 

USE  2مفاعل - frf 

 فرانكفورت 2 -مفاعل بحوث 

USE  2مفاعل - frf 

 berkeleyث مفاعل بحو

2005-05-20 

USE  مفاعلucbrr 

 geesthacht - 1مفاعل بحوث 

USE  1مفاعل - frg 

 geesthacht - 2مفاعل بحوث 

USE  2مفاعل - frg 

 geesthacht-1مفاعل بحوث 

USE  1مفاعل - frg 

 geesthacht-2مفاعل بحوث 

USE  2مفاعل - frg 

 georgia techمفاعل بحوث 

USE  مفاعلgtrr 

 neuherbergمفاعل بحوث 

USE  مفاعلfrn 

 pawlingمفاعل بحوث 

USE  مفاعلprr 

 مفاعل بحوث أوك ريدج

USE  مفاعلorr 

 مفاعل بحوث األمان النووي )اليابان(

INIS: 1993-11-09; ETDE: 1976-05-19 
USE  مفاعلnsrr 

 مفاعل بحوث الفيزياء الصحية

2000-04-12 

USE  مفاعلhprr 

 1-مفاعل بحوث الفيلبين

USE  مفاعلprr-1 

 مفاعل بحوث بالماء الثقيل

INIS: 2003-02-03; ETDE: 2003-01-24 
USE  مفاعلhwrr 

 مفاعل بحوث جامعة مانشستر ليفربول

1993-11-09 

USE  مفاعلurr 

 مفاعل بحوث جامعة ميسوري في روال

1993-11-09 

USE  مفاعلumrr 

 كولومبيامفاعل بحوث جامعة ميسوري في 

1993-11-09 
USE  مفاعلmurr 

 irtمفاعل بحوث سوفييتي 

USE  مفاعلirt 

 irt-cمفاعل بحوث سوفييتي 

2000-04-12 

USE   مفاعلirt - c 

 irt-fمفاعل بحوث سوفييتي 

2000-04-12 
USE   مفاعلirt - f 

 bnlمفاعل بحوث طبية 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-03-28 
USE  مفاعلmrr 

 مفاعل بحوث فرانكفورت

USE  مفاعلfrf 

 مفاعل بحوث في مخبر أوك ريدج الوطني

USE  مفاعلorr 

 مفاعل بحوث متعدد األغراض

USE  مفاعلmzfr 

 مفاعل بحوث موسكو

2000-04-12 

USE  مفاعلmr 

 مفاعل بحوث مونيخ

USE  مفاعلfrm 

 مفاعل بحوث ميونيخ

USE  مفاعلfrm 

 wwr-cمفاعل بخارست 

INIS: 1976-06-23; ETDE: 2002-05-24 
USE  مفاعل بودابستwwr-s 

 WWR-Sمفاعل بخارست 

1976-06-23 

UF  مفاعلwwr-c الروماني 

UF  مفاعل بوخارستwwr-s 

UF  مفاعل بودابستwwr-c 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطwwr 

 wwr-cمفاعل براغ 

INIS: 1998-09-23; ETDE: 2002-03-27 

USE  مفاعلlvr - 15 

 WWR-Sمفاعل براغ 

1998-09-23 
UF مفاعلwwr-c التشيكي 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من النمطwwr 

 argonautمفاعل برشلونة 

USE  مفاعلargos 

 argonautمفاعل برشلونة 

USE  مفاعلargos 

 lynchburgمفاعل بركة 

2000-04-12 

USE  مفاعلlpr 

 مفاعل بُركة اختباري في تشوك ريفر

1993-11-09 

USE  مفاعلptr 

 مفاعل بركلي

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من نوعmagnox 

 irt - 5000مفاعل بغداد  

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1994-08-10 

USE  مفاعل بغدادirt 

 IRTمفاعل بغداد 

INIS: 1985-06-10; ETDE: 1994-08-10 
UF   مفاعل بغدادirt - 5000 

UF  مفاعل بغدادwwr-c 

UF  مفاعل بغدادwwr-s 
UF  مفاعل بغدادwwr-s 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطwwr 

 wwr-cمفاعل بغداد 

INIS: 1976-06-23; ETDE: 1994-08-10 

USE  مفاعل بغدادirt 

 wwr-sمفاعل بغداد 

INIS: 1985-06-10; ETDE: 1994-08-10 
USE  مفاعل بغدادirt 

 wwr-sمفاعل بغداد 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعل بغدادirt 



 مفاعل بكين المنبع النتروني الصغير vpi and su 785مفاعل تدريبي 

 

 

 مفاعل بكين المنبع النتروني الصغير

2004-03-15 
USE  مفاعلmnsr-iae 

 اعل بِّلمف

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 1 -مفاعل بالك فوكس 

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-03-11 
*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

RT  مفاعل المعياريge 

 2 -مفاعل بالك فوكس 

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-03-11 

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

RT  مفاعل المعياريge 

 1 -مفاعل بالهوتوفيس 

INIS: 1988-04-15; ETDE: 1988-05-23 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 / فولكان 3-مفاعل بلجيكي 

 02مفاعل بلجيكي 

USE  مفاعلbr-02 

 1مفاعل بلجيكي 

USE  مفاعلbr-1 

 2مفاعل بلجيكي 

USE  مفاعلbr-2 

 3مفاعل بلجيكي 

USE  مفاعلbr-3 

 1 -مفاعل بلفونت 

*BT1 الت من النمط مفاعpwr 

 2 -مفاعل بلفونت 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 1 -مفاعل بلفيل على نهر لوار 

INIS: 1984-07-20; ETDE: 1984-09-05 
USE  مفاعلbelleville-1 

 2 -مفاعل بلفيل على نهر لوار 

INIS: 1984-07-20; ETDE: 1984-09-05 
USE  مفاعلbelleville-2 

 1 -مفاعل بلويارسك 

UF  مفاعلbnps-2 

SF محطة توليد الكهرباء الذّرية في األورال 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من نوعlwgr 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 1 -مفاعل بلويارسك 

UF  مفاعلbnps-1 

SF محطة توليد الكهرباء الذّرية في األورال 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من نوعlwgr 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 3 -مفاعل بلويارسك 

UF  مفاعلbn-600 
SF محطة توليد الكهرباء الذّرية في األورال 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 
*BT1  مفاعالت من نوعlmfbr 

RT مفاعالت بلوتونيوم 

RT يوم مخصبمفاعالت يوران 

 4 -مفاعل بلويارسك 

INIS: 1990-01-29; ETDE: 1990-02-13 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 
*BT1  مفاعالت من نوعlmfbr 

 مفاعل بمبّرد ومهدىء عضوي

1993-11-09 
USE  مفاعالتomr 

 مفاعل بمهّدئ صلب

2000-04-12 
SEE مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

 wwr-sمفاعل بوخارست 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعل بخارستwwr-s 

 wwr-cمفاعل بودابست 

INIS: 1976-06-23; ETDE: 2002-05-24 

USE  مفاعل بخارستwwr-s 

 wwr-sمفاعل بودابست 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعل بودابستwwr-s 

 WWR-Sمفاعل بودابست 

1976-06-23 
UF  مفاعلkfki 

UF  مفاعلwwr-c الهنغاري 

UF  مفاعل بخارستwwr-c 
UF  مفاعل بودابستwwr-s 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطwwr 

 مفاعل بودابست للتدريب

1980-09-12 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من النمطwwr 

 l - 77مفاعل بورتو ريكو 

USE  مفاعلpanc-l-77 

 مفاعل بورتوريكو ذو البركة

USE  مفاعلprpr 

 bwrمفاعل بورتوريكو ذو السخان الفائق 

1993-11-04 

USE  مفاعلbonus 

 1-مفاعل بوشهر

2004-05-10 

USE  مفاعلiran- 1 

 2-مفاعل بوشهر

2004-05-10 
USE  مفاعلiran- 2 

 مفاعل بيبليس

1990-12-07 

USE  1 -مفاعل بيبليس 

 1 -مفاعل بيبليس 

INIS: 1990-12-07; ETDE: 1991-01-22 

UF  محطة الطاقة النوويةbiblis 
UF  محطة الطاقة النوويةbiblis-a 

UF مفاعل بيبليس 

UF  مفاعل بيبليس- a 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 3 -مفاعل بيبليس 

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-01 

UF  محطة الطاقة النوويةbiblis-3 
UF  مفاعل بيبليس- c 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 4 -مفاعل بيبليس 

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-01 
UF  محطة الطاقة النوويةbiblis-4 

UF  مفاعل بيبليس- d 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 a -مفاعل بيبليس 

2000-04-12 

USE  1 -مفاعل بيبليس 

 b -مفاعل بيبليس 

1990-12-07 

USE  2-مفاعل بيبليس 

 c -مفاعل بيبليس 

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-02 
USE  3 -مفاعل بيبليس 

 d -مفاعل بيبليس 

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-02 

USE 4 -ليس مفاعل بيب 

 2-مفاعل بيبليس 

INIS: 1990-12-07; ETDE: 1991-01-22 

UF   محطة الطاقة النوويةbiblis-b 

UF  مفاعل بيبليس- b 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 مفاعل بيبو

UF تشغيل المفاعل التجريبي البريطاني 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 دة بالهواء  مفاعالت مبرَّ

*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

 مفاعل بيغ روكبوينت

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 مفاعل بيكوا المهدأ بمواد عضوية

USE  مفاعلpnpf 

 argonautمفاعل بيلباو 

USE  مفاعلarbi 

 مفاعل تايوان للبحوث

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 snap-2مفاعل تجريبي 

USE  مفاعلser 

 snap-8مفاعل تجريبي 

USE  مفاعلs8er 

 مفاعل تجريبي ذو طاقة منخفضة بالغرافيت

1993-11-08 

USE  مفاعلgleep 

 مفاعل تجريبي عضوي ذو قدرة صفر

2000-04-12 
USE  مفاعلrospo 

 مفاعل تجريبي في براونشفايغ

1993-11-04 
USE  مفاعلfmrb 

 مفاعل تجريبي مبّرد بالغاز

2000-04-12 

USE مفاعل egcr 

 مفاعل تجريبي مبّرد بالغاز ذو درجة حرارة عالية جدا  

INIS: 1978-01-16; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلvhtr 

 مفاعل تجميعة حرجة في جامعة كيوتو

INIS: 1993-11-09; ETDE: 1976-06-07 

USE  مفاعلkuca 

 hitachiمفاعل تدريب 

USE  مفاعلhtr 

 kawasaki-hitachiمفاعل تدريب 

USE  مفاعلhtr 

 مفاعل تدريب معهد بوليتكنيك فرجينيا

1993-11-10 
USE  مفاعلvpi-utr-10 

 vpi and suمفاعل تدريبي 

INIS: 1985-04-22; ETDE: 2002-05-24 

USE  مفاعلvpi-utr-10 



 مفاعل تدريبي في محطة الكلية في تكساس 786 مفاعل ذو حوض مكيَّف في النمسا

 

 

 مفاعل تدريبي في محطة الكلية في تكساس

1993-11-10 
USE  مفاعلnscr 

 snap-1/10a tsfمفاعل تدريع 

2000-04-12 

USE  مفاعلsnap-tsf 

 1 -مفاعل تدريع جرمي 

USE  مفاعلbsr-1 

 2 -مفاعل تدريع جرمي 

USE  مفاعلbsr-2 

 ألماني -مفاعل تدفق عال فرنسي 

USE مفاعل غرونوبل 

 1 -مفاعل تركي 

USE  مفاعلtr-1 

 2 -مفاعل تركي 

1991-07-02 

USE  مفاعلtr-2 

 في كولورادو MK-3 -مفاعل تريغا 

2000-04-12 
SF  مفاعلtriga-mk-3 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1  مفاعالت من النمطtriga 

د عضويا   أ بالماء الثقيل والمبرَّ  مفاعل تشوك ريفر المهدَّ

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-17 

USE  مفاعلzed-2 

 مفاعل تشوك ريفر بمبّرد عضوي ومهدأ بالماء الثقيل

2000-04-12 

USE  مفاعلzed-2 

 مفاعل تضيق ثيتا مرجعي

*BT1  مفاعالتd-t نبضية 
RT أجهزة تضيق سواري تيتا 

RT تضيّق ثيتا 

 مفاعل تطوير العملية

USE  مفاعلpdp 

 snap-8مفاعل تطويري 

USE  مفاعلs8dr 

 مفاعل تكساس التدريبي في محطة الكلية

INIS: 1993-11-04; ETDE: 2002-06-13 
USE  مفاعلnscr 

 1-مفاعل تموز 

INIS: 1985-06-07; ETDE: 1985-07-18 

USE  مفاعلtz1 

 2-مفاعل تموز 

INIS: 1985-06-07; ETDE: 1985-07-18 

USE  مفاعلtz2 

 مفاعل تنغستين مهدأ بالماء

2000-04-12 

USE  مفاعلtwmr 

 مفاعل توشيبا

UF  مفاعلttr-1 toshiba 
UF مفاعل توشيبا التدريبي 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 مفاعل توشيبا التدريبي

USE مفاعل توشيبا 

 مفاعل توكاماك اختبار االندماج

INIS: 1977-11-02; ETDE: 1975-09-11 
USE  توكاماكtftr 

 مفاعل توكاماك الدولي

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1980-10-07 

USE توكاماك إنتور 

 wisconsin public serviceمفاعل توليد الكهرباء 

1993-11-10 
USE  مفاعلkewaunee 

 yankeeمفاعل توليد الكهرباء 

USE  مفاعلrowe yankee 

 مفاعل توليد الكهرباء في كارلتون

USE  مفاعلkewaunee 

 1-مفاعل ثري مايل آيالند 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 2-مفاعل ثري مايل آيالند 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 IRT - 2000مفاعل جاكرتا  

UF  مفاعل جاكرتاirt-2000 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 irt-2000مفاعل جاكرتا 

USE   مفاعل جاكرتاirt - 2000 

 النووي wisconsinمفاعل جامعة 

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-05-24 
USE  مفاعلuwnr 

 triga - mk - 2مفاعل جامعة إلينوي 

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلtriga-2 إيلينوي 

 مفاعل جامعة فرجينيا

2000-04-12 

USE  مفاعلuvar 

 مفاعل جامعة فرجينيا

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-05-24 

USE  مفاعلuvar 

 مفاعل جامعة فلوريدا

2000-04-12 
USE  مفاعلuftr 

 مفاعل جامعة فلوريدا

USE  مفاعلuftr 

 مفاعل جامعة كاليفورنيا في إيرفين

1993-11-10 

USE  مفاعلtriga-1 كاليفورنيا 

 ورنيا في بيركليمفاعل جامعة كاليف

2000-04-12 

USE  مفاعلucbrr 

 مفاعل جامعة كنساس

2000-04-12 

USE  مفاعلuknr 

 مفاعل جامعة كيوتو

USE  مفاعلkur 

 مفاعل جامعة ماريالند

2000-04-12 
USE  مفاعلumne-1 

 مفاعل جامعة ماريالند

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-03-28 

USE  مفاعلumne-1 

 مفاعل جامعة نيفادا

2000-04-12 

UF  مفاعلl-77 في جامعة نيفادا 
UF  مفاعل جامعة نيفاداl - 77 

UF  مفاعل جامعة نيفاداl-77 

*BT1  مفاعالتtraining 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت متجانسة مائية 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 l - 77مفاعل جامعة نيفادا 

2000-04-12 
USE عل جامعة نيفادامفا 

 l-77مفاعل جامعة نيفادا 

2000-04-12 

USE مفاعل جامعة نيفادا 

 مفاعل جامعة واشنطن

2000-04-12 

USE  مفاعلuwtr 

 مفاعل جامعة واشنطن )سياتل(

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-05-24 

USE  مفاعلuwtr 

 مفاعل جامعة والية أوهايو

1999-06-25 
USE  مفاعلosur 

 ames utr-10مفاعل جامعة والية أيوا 

INIS: 1993-11-03; ETDE: 2002-06-07 

USE  مفاعلiowa utr - 10 

 مفاعل جامعة والية واشنطن

1993-11-10 

USE  مفاعلwsur 

 مفاعل جامعة ويسكونسن النووي

1993-11-10 

USE  مفاعلuwnr 

 AVRمفاعل جمهورية ألمانيا االتحادية 

UF مفاعلarbeitsgemeinschaft 
versuchsreaktor 

*BT1  مفاعل من نوعhtgr 

*BT1 مفاعالت الثوريوم 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت سرير الحصى 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالهليوم 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 1 -مفاعل جنوب أوكرانيا 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-20 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 2 -مفاعل جنوب أوكرانيا 

INIS: 1989-02-24; ETDE: 1988-12-02 
*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 3 -مفاعل جنوب أوكرانيا 

INIS: 1990-01-29; ETDE: 1990-02-13 

*BT1  مفاعالت من النمطwwer 

 مفاعل حراري مسخن باآلزوت ذو طاقة صفرية

1993-11-10 

USE  مفاعلzenith 

 مفاعل حراري مصدر نتروني

USE  مفاعلnestor 

 mayaguez puerto ricoمفاعل حوضي 

2000-04-12 

USE  مفاعلprpr 

 مفاعل حوضي في كداراش

1999-04-15 

USE  مفاعلcabri 

 مفاعل دوبنا النبضي

2000-04-12 

USE  مفاعلibr - 2 

 ندامفاعل ذري في معهد آيندهوفن التقني في هوال

2000-04-12 
USE مفاعل أثينا 

 مفاعل ذو حزمة تدفق عالية في بروكهافن

1993-11-04 
USE  مفاعلhfbr 

 مفاعل ذو حوض مكيَّف في النمسا

1993-11-03 

USE  مفاعلastra 



 مفاعل ذو طاولة متحركة l-77 787مفاعل شركة أتوميكس إنترنيشنال 

 

 

 مفاعل ذو طاولة متحركة

UF  مفاعلstr )طاولة متحركة( 
*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

 مفاعل ذو مبّرد عضوي

2000-04-12 

USE  مفاعلeocr 

 1 -مفاعل راجستان 

UF  مفاعلraps-1 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 
*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 2 -مفاعل راجستان 

UF  مفاعلraps-2 
*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1 النوع  مفاعالت منphwr 

 3 -مفاعل راجستان 

INIS: 1993-02-09; ETDE: 1993-03-04 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 
*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 4 -مفاعل راجستان 

INIS: 1993-02-09; ETDE: 1993-03-04 
*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1  مفاعالت من النوعcandu 

*BT1  مفاعالت من النوعphwr 

 مفاعل راوال بِّْندي لألبحاث

USE  مفاعلparar-1 

 akw1مفاعل راينسبرغ 

INIS: 1993-11-03; ETDE: 2002-06-07 

USE  مفاعل راينِسْبرغakw1 

ْبرغ   AKW1مفاعل راينسِّ

UF  مفاعلakw1 rheinsber 

UF  مفاعل راينسبرغakw1 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 wwr-sمفاعل رتز 

INIS: 1998-09-23; ETDE: 2002-03-27 

USE  مفاعلlvr - 15 

 WWR-SMمفاعل روسندورف 

UF  مفاعل روسيندورفwwr-sm 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطwwr 

 wwr-smمفاعل روسيندورف 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-05-11 
USE  مفاعل روسندورفwwr-sm 

 argonautمفاعل ريو من النوع 

USE  مفاعلrien-1 

 wwr-sمفاعل زيتاو 

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-05-24 

USE  مفاعلzlfr 

 مفاعل سافاناه

UF مفاعل سفينة سافانا النووية 
*BT1 مفاعالت دفع السفن 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

RT السفينة النووية سافانا 

 مفاعل ساكستون

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 triga-mk-3مفاعل ساالزار

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 
USE  مفاعلtriga-3 ساالزار 

 1 -مفاعل سان ألبان 

INIS: 1984-07-20; ETDE: 1984-09-05 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 2 -عل سان ألبان مفا

INIS: 1984-07-20; ETDE: 1984-09-05 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 1 -مفاعل سان لوران 

USE  مفاعلsaint laurent-a1 

 2 -مفاعل سان لوران 

USE  مفاعلsaint laurent-a2 

 3 -مفاعل سان لوران 

1995-10-02 

UF  مفاعلsaint laurent slb1 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 4 -مفاعل سانديا النبضي 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-08-11 

USE  مفاعلspr-4 

 ii -مفاعل سانديا النبضي 

USE  مفاعلspr-2 

 iii -مفاعل سانديا النبضي 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 
USE  مفاعلspr-3 

 iv -مفاعل سانديا النبضي 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلspr-4 

 كروننبورغ -مفاعل ستراسبورغ 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1  مفاعالت من النوعargonaut 

 مفاعل سريع مبرد بالصوديوم

USE  مفاعلsnr 

 mutsuمفاعل سفينة 

2000-04-12 

USE مفاعل موتسو 

 مفاعل سفينة أركتيكا النووية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1994-09-12 

USE نيد بريجنييفمفاعل ليو 

 مفاعل سفينة أوتوهان النووية

1993-11-09 

USE  مفاعلotto hahn 

 مفاعل سفينة سافانا النووية

2000-04-12 
USE مفاعل سافاناه 

 مفاعل سفينة سيبريا النووية

INIS: 1985-09-09; ETDE: 2002-04-17 

USE  مفاعلsibir 

 مفاعل سفينة لينين النووية

2000-04-12 

USE مفاعل لينين 

 مفاعل سفينة ليونيد بريجينيف النووية

INIS: 1993-11-09; ETDE: 1994-09-12 

USE مفاعل ليونيد بريجنييف 

 مفاعل سفينة موتسو النووية

2000-04-12 
USE مفاعل موتسو 

 seco-1مفاعل سكرمنتو رانتشو 

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلrancho seco-1 

 seco-2كرمنتو رانتشو مفاعل س

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلrancho seco-2 

 WNRE -مفاعل سلوبوك 

INIS: 1986-10-29; ETDE: 1986-11-20 

*BT1 مفاعالت حرارة العمليات 

*BT1 مفاعالت من نمط سلوبوك 
RT تدفئة مناطقية 

 ألبرتا -مفاعل سلوبوك 

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1980-01-24 

UF  مفاعلslowpoke في جامعة ألبرتا 

UF  مفاعلslowpoke في جامعة أْلبِْرتا 

*BT1 مفاعالت من نمط سلوبوك 

 أوتاوا -مفاعل سلوبوك 

UF  مفاعلslowpoke  للكيمياء اإلشعاعيةaecl 

UF )مفاعل سلوبوك )أوتاوا 

UF مفاعل سلوبوك في أوتاوا 
*BT1 مفاعالت من نمط سلوبوك 

 تورنتو -مفاعل سلوبوك 

UF  مفاعلslowpoke في جامعة تورنتو 

UF )مفاعل سلوبوك )تورنتو 
UF مفاعالت سلوبوك في جامعة تورنتو 

*BT1 مفاعالت من نمط سلوبوك 

 دالهاوزي -مفاعل سلوبوك 

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1980-01-24 

UF مفاعل في جامعة دالهاوسي 

*BT1 مفاعالت من نمط سلوبوك 

 مونتريال -مفاعل سلوبوك 

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1980-01-24 

UF  مفاعلslowpoke جامعة مونتريال 

UF  مفاعلslowpoke في جامعة مونتريال 
*BT1 مفاعالت من نمط سلوبوك 

 مفاعل سلوبوك )أوتاوا(

2000-04-12 

USE  أوتاوا -مفاعل سلوبوك 

 مفاعل سلوبوك )تورنتو(

2000-04-12 

USE  تورنتو -مفاعل سلوبوك 

 مفاعل سلوبوك في أوتاوا

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-04-17 

USE  أوتاوا -مفاعل سلوبوك 

 مفاعل سلوفاكيا المبّرد بالغاز ذو الماء الثقيل

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 
USE  مفاعلbohunice a-1 

 1 -مفاعل سورة طاقية خاص 

1993-11-09 
USE  مفاعلspert-1 

 2 -مفاعل سورة طاقية خاص 

1993-11-09 

USE  مفاعلspert-2 

 3 -مفاعل سورة طاقية خاص 

1993-11-09 

USE  مفاعلspert-3 

 4 -مفاعل سورة طاقية خاص 

1993-11-09 

USE  مفاعلspert-4 

 1 -مفاعل سوفييتي ولود 

USE  مفاعلsbr-1 

 2 -مفاعل سوفييتي ولود 

USE  مفاعلsbr-2 

 5 -فييتي ولود مفاعل سو

USE  مفاعلsbr-5 

 مفاعل شبيكي للفيزياء التطبيقية متعدد ألغراض

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-03-28 

USE  مفاعالت من نوعmaple 

 basf-1مفاعل شركة 

1999-03-23 
USE  مفاعلbasf-1 

 basf- 2مفاعل شركة 

1993-11-04 

USE  مفاعلbasf-2 

 pr-10 - aegمفاعل شركة 

USE  مفاعلaeg-pr-10 

 l-77مفاعل شركة أتوميكس إنترنيشنال 

1993-11-03 
USE  مفاعلai-l-77 



 كهرباءمفاعل شركة إمداد ال 788 مفاعل ليونيد بريجنييف

 

 

 مفاعل شركة إمداد الكهرباء

1993-11-05 
USE  مفاعلescom 

 مفاعل شركة الطاقة الكهربائية في تشوغوكو

1993-11-04 

USE  مفاعلshimane-1 

 للمستهلكين midland-1مفاعل شركة كهرباء 

INIS: 1993-11-05; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلmidland-1 

 للمستهلكين midland-2مفاعل شركة كهرباء 

INIS: 1993-11-05; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلmidland-2 

 مفاعل صهريج البركة في النمسا

1993-11-09 
USE  مفاعلastra 

 irt - 2000مفاعل صوفيا  

INIS: 1977-03-01; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعل صوفياirt 

 IRTمفاعل صوفيا 

UF  2000مفاعل-irt في صوفيا 

UF  مفاعل البحث البلغاريirt-2000 
UF   مفاعل صوفياirt - 2000 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 eastonمفاعل طاقة 

USE  مفاعلfitzpatrick 

 kalkarمفاعل طاقة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-01 

USE  مفاعلsnr 

 مفاعل طاقة صفر بالماء الثقيل

2003-08-15 

USE  مفاعلhwzpr 

مفاعل طاقة صفرية لدراسة الشبيكة والتجميعات 

 الجديدة

1993-11-10 
USE  مفاعلzerlina 

 ي ريتشالندمفاعل طاقة النتاج البلوتونيوم ف

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-26 
USE  مفاعل- n 

 مفاعل طاقة منخفضة مهّدأ بالدتريوم

1993-11-05 

USE  مفاعلdimple 

 wwr-sمفاعل طشقند  

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعل طشقندwwr-s 

 wwr-cمفاعل طشقند 

INIS: 1976-06-23; ETDE: 2002-05-24 

USE  مفاعل طشقندwwr-s 

 WWR-Sمفاعل طشقند 

1976-06-23 
UF  مفاعلwwr-c األوزبيكي 

UF  مفاعلwwr-s األوزبيكي 

UF   مفاعل طشقندwwr-s 
UF  مفاعل طشقندwwr-c 

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من النمطwwr 

 3 -مفاعل طوكيو 

USE  مفاعلfukushima - 3 

 4 - مفاعل طوكيو

USE  مفاعلfukushima - 4 

 k-1دنريوكو   -مفاعل طوكيو 

INIS: 1987-01-28; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلkashiwazaki-kariwa-1 

 k-2دنريوكو   -مفاعل طوكيو 

INIS: 1985-04-22; ETDE: 1985-05-07 
USE  مفاعلkashiwazaki-kariwa-2 

 1 -مفاعل طوكيو

USE  مفاعلfukushima - 1 

 2 -مفاعل طوكيو

USE  مفاعلfukushima - 2 

 مفاعل طوكيو للتدريب والبحث

1993-11-10 

USE  مفاعلkur 

 مختلط -مفاعل طيف سريع 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-11-10 

USE مفاعالت ذات طيف ممزوج 

USE  مفاعالت من نوعfbr 

 مفاعل عالي التدفق في جامعة كيوتو

1979-11-02 

USE  مفاعلkuhfr 

 مفاعل عملية التطوير في سافاناه ريفر

1993-11-09 

USE  مفاعلpdp 

 مفاعل عياري بهندسة االحتراق

1999-04-21 
USE  مفاعلce العياري 

 مفاعل غرافيت تجريبي

INIS: 2003-11-26; ETDE: 2003-12-03 

USE  مفاعلigr 

 مفاعل غرافيت نبضي

INIS: 2003-11-26; ETDE: 2003-12-03 

USE  مفاعلigr 

 ornl x - 10 areaمفاعل غرافيتي 

USE  مفاعلx-10 

 مفاعل غرافيتي نبضي

INIS: 2003-11-26; ETDE: 2003-12-03 

USE  مفاعلigr 

 مفاعل غرونوبل

UF  ألماني -مفاعل تدفق عال فرنسي 

*BT1 مفاعات اختبارية 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 melusine-1مفاعل غرونوبل 

USE  مفاعلmelusine-1 

 melusine-2مفاعل غرونوبل 

USE  مفاعلsiloette 

 مفاعل فائق

2000-04-12 

USE مفاعالت توليد الكهرباء الفضائية 

 مفاعل فرن نووي

*BT1 مفاعالت أبحاث واختبار 

*BT1 ت من نمط الصهريجمفاعال 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالبيريليوم 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 مفاعل فورشنغ للبحوث والقياس

USE  مفاعلfmrb 

 مفاعل في جامعة دالهاوسي

INIS: 1993-11-05; ETDE: 1980-01-24 

USE  دالهاوزي -مفاعل سلوبوك 

 imatran voimaمفاعل قدرة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلloviisa - 1 

 مفاعل قدرة صفر سريع في كارلسروه

1993-11-09 
USE  مفاعلsneak 

 ewg-1مفاعل كازاخستان  

INIS: 2003-11-26; ETDE: 2003-12-03 
USE  مفاعلewg-1m 

 igrمفاعل كازاخستان  

INIS: 2003-11-26; ETDE: 2003-12-03 

USE ل مفاعigr 

 مفاعل كاسحة الجليد آركتيكا

INIS: 1984-08-27; ETDE: 1994-09-12 

USE مفاعل ليونيد بريجنييف 

 مفاعل كاسحة الجليد سيبريا

INIS: 1985-09-09; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلsibir 

 مفاعل كاسحة الجليد لينين

USE مفاعل لينين 

 مفاعل كاسحة الجليد ليونيد برجنيف

INIS: 1993-11-08; ETDE: 1994-09-12 

USE مفاعل ليونيد بريجنييف 

نتين  مفاعل كليمِّ

*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت بلوتونيوم 

*BT1 مفاعالت سريعة 
*BT1 مفاعالت مبردة بالزئبق 

 الهند -مفاعل كندا 

USE  مفاعلcirus 

 مفاعل كهرحراري داخل القلب

2000-04-12 
USE مفاعالت القدرة الصفرية 

USE مفاعالت ترميونية 

USE مفاعالت مهدأة بالبيريليوم 

USE مفاعالت يورانيوم مخصب 

 WWR-Mمفاعل كييف 

UF  مفاعلkiev wwr-m 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطwwr 

 اعل ليفرمورمن نوع البركةمف

USE  مفاعلlptr 

 argonautمفاعل ليمونت 

USE  مفاعل من النوعargonaut 

 wwr - mمفاعل لينغراد  

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-03-09 
USE  مفاعل ليننغرادwwr-m 

 WWR-Mمفاعل ليننغراد 

UF   مفاعل لينغرادwwr - m 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت اختبار المواد 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1  مفاعالت من النمطwwr 

 مفاعل لينين

UF مفاعل سفينة لينين النووية 

UF مفاعل كاسحة الجليد لينين 
*BT1 مفاعالت دفع السفن 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

RT السفينة النووية لينين 

 فمفاعل ليونيد بريجنيي

INIS: 1984-08-27; ETDE: 1994-08-10 

UF مفاعل أركتيكا 
UF مفاعل سفينة أركتيكا النووية 

UF مفاعل سفينة ليونيد بريجينيف النووية 

UF مفاعل كاسحة الجليد آركتيكا 
UF مفاعل كاسحة الجليد ليونيد برجنيف 

*BT1 مفاعالت دفع السفن 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 
RT ة ليونيد بريجينيفالسفينة النووي 



 مفاعل ماسوركا 789 الفيزيائي PIKمفاعل نموذج 

 

 

 مفاعل ماسوركا

1993-11-04 
USE  مفاعلmasurca 

 1 -مفاعل ماليبو 

2000-04-12 

USE  مفاعلmalibu-1 

 مفاعل مبّرد بالصوديوم متراص

USE  مفاعلknk 

د ومهدأ بالماء الثقيل المضغوط  مفاعل مبرَّ

1993-11-09 
USE  مفاعالت من النوعphwr 

 مفاعل مبّرد ومهّدأ بالماء المغلي

USE  مفاعالت من النوعbwr 

د ومهّدأ بغليان الماء الثقيل  مفاعل مبرَّ

1993-11-04 

USE  مفاعل من نوعbhwr 

 مفاعل مبَّرد ومهّدأ بالماء المضغوط

1993-11-09 
USE  مفاعالت من النمطpwr 

 مفاعل متوسط بنضي تجريبي متعدد االستخدام

1993-11-10 

USE  مفاعلviper 

 nordostschweizerischeمفاعل محطة الطاقة 

kraftwerk-1 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-04-16 

USE  مفاعلbeznau-1 

 nordostschweizerischeمفاعل محطة الطاقة 

kraftwerk-2 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-04-16 

USE  مفاعلbeznau-2 

 atuchaية في  مفاعل محطة توليد الكهرباء النوو

1993-11-04 

SEE  مفاعلatucha 

SEE  مفاعلatucha-2 

 مفاعل مختبر جامعة برمغهام يونغ

2000-04-12 

USE  مفاعلbyu l-77 

 مفاعل مرجل الماء في لوس أالموس

2000-04-12 

USE  مفاعلsupo 

 مفاعل مركز الطاقة النووية في بورسل

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-03-09 
USE  مفاعلborssele 

 مفاعل مركز العلوم النووية في تكساس

1993-11-09 
USE  مفاعلnscr 

 مفاعل مركز العلوم النووية في رود إيالند

USE  مفاعلrinsc 

 مفاعل مركز بحوث أنريكو فيرمي النووية

1993-11-05 
USE  مفاعلcesnef 

 مفاعل مركز فيرمي للدراسات النووية

1993-11-04 
USE  مفاعلcesnef 

ْرماستون رلين في أْلدِّ  مفاعل مِّ

2000-04-12 

USE  مفاعلmerlin 

من نمط  worcester polytechnicمفاعل معهد 

 البركة

1993-11-10 

USE  مفاعلwpir 

 GAمفاعل معياري 

1975-10-29 
UF مفاعل معياري جنرال أتوميك 

*BT1  مفاعل من نوعhtgr 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 مفاعل معياري جنرال أتوميك

1993-11-08 

USE  مفاعل معياريga 

 مفاعل معياري جنرال إلكتريك

2000-01-11 

USE  مفاعل المعياريge 

 br-2مفاعل مقلد للقدرة الصفرية 

1993-11-04 

USE  مفاعلbr-02 

 ARGONAUTمفاعل من النوع 

UF  مفاعلcp-11 
UF مفاعل ليمونت argonaut 

*BT1  مفاعالتtraining 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النوعargonaut 

 plainsboro irlمفاعل من نمط البركة 

USE  مفاعلirl 

 BHWRمفاعل من نوع 

UF د ومهدّأ بغليان الماء الثقيل  مفاعل مبرَّ

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 
*BT1 ت مهدأة بالماء الثقيلمفاعال 

NT1  مفاعلhbwr 

NT1  مفاعلmarviken 
RT مفاعالت الطاقة 

 HTGRمفاعل من نوع 

1998-01-29 

UF  دة بالغاز عالية درجة الحرارة مفاعالت مبرَّ
 ومهدأة بالغرافيت

*BT1 مفاعالت مبّردة بالغاز 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 
NT1  مفاعلdragon 

NT1  مفاعلfulton - 1 

NT1  مفاعلfulton - 2 
NT1  مفاعلhtr-10 

NT1  مفاعلhttr 

NT1  مفاعلkahter 
NT1  مفاعلpeach bottom-1 

NT1  مفاعلschmehausen-2 

NT1  مفاعلsummit-1 
NT1  مفاعلsummit-2 

NT1  مفاعلthtr-300 

NT1  مفاعلvg-400 
NT1  مفاعلvgr-50 

NT1  مفاعلvhtr 

NT1  مفاعلvidal-1 
NT1  مفاعلvidal-2 

NT1  مفاعلvrain 

NT1  مفاعل جمهورية ألمانيا االتحاديةavr 
NT1  مفاعل معياريga 

RT مفاعالت الطاقة 

RT مفاعالت مبّردة بالهليوم 

 مفاعل منبع النترونات الصغير الباكستاني

2004-03-15 

USE  مفاعلparar-2 

 مفاعل منبع النترونات الصغير في غانا

2004-03-15 

USE  مفاعلgharr-1 

 aecمفاعل منبع سريع 

USE  مفاعلafsr 

 لألمان النووي rfpمفاعل منشأة 

1993-11-09 

USE  مفاعلnsf-rfp 

 مفاعل منشأة اختبار األمان

INIS: 1977-06-13; ETDE: 1976-11-17 

USE  مفاعلstf 

 مفاعل منشأة اختبار تدفق سريع

2000-04-12 
USE  مفاعلfftf 

 مفاعل منشأة تجربة بحث األمان

INIS: 1993-11-09; ETDE: 1976-08-24 

USE  مفاعلsaref 

مفاعل منشأة تجريبية لبحوث األمان التابعة للمختبر 

inel 

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلsaref 

د بالغاز متطور أ بالغرافيت مبرَّ  مفاعل مهدَّ

1993-11-03 
USE  مفاعالت من النوعagr 

 مفاعل موتسو

UF  مفاعل السفينة البابانيmutsu 

UF  مفاعل سفينةmutsu 
UF مفاعل سفينة موتسو النووية 

*BT1 مفاعالت دفع السفن 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 
RT السفينة النووية موتسو 

 IRT - 2000مفاعل موسكو  

UF  مفاعلmifi irt-2000 
UF  مفاعلmoscow irt-2000 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 wwr-cمفاعل موسكو 

INIS: 1976-06-23; ETDE: 2002-05-24 

USE  مفاعل موسكوwwr-s 

 wwr-sمفاعل موسكو 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-03-28 
USE موسكو  مفاعلwwr-s 

 WWR-Sمفاعل موسكو 

1976-06-23 
UF  مفاعل موسكوwwr-c 

UF  مفاعل موسكوwwr-s 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1  مفاعالت من النمطwwr 

 مفاعل مولبرغ

USE  مفاعلmuehleberg 

 مفاعل مير

UF  مفاعلmelekess-mir 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 
*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

 plum brookمفاعل ناسا للتدريب في 

USE  مفاعلpbr 

 مفاعل نبتون

UF  مفاعلderby zpr neptune 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

 lena triga - mk - 2مفاعل نبضي 

1984-06-21 
USE  مفاعلtriga-2 بافيا 

 مفاعل نبضي ذو قلب حلقي

USE  مفاعلacpr 

 مفاعل نظائري عالي التدفق

USE  مفاعلhfir 

 الفيزيائي PIKمفاعل نموذج 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1999-09-21 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 



 elkمفاعل نهر  790 مفاعالت

 

 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 elkمفاعل نهر 

USE  مفاعلerr 

 fordمفاعل نووي 

USE  مفاعلfnr 

 المشترك neckarمفاعل نووي 

USE  مفاعلneckar-1 

 mc masterمفاعل نووي جامعة 

1993-11-09 

USE  مفاعلmnr 

 مفاعل هزاز حراري مهدأ بالكربون المخصب الحارّ 

1993-11-08 
USE  مفاعلhector 

 مفاعل هولندا المركزي

UF )مفاعل هولندا المركزي )بيتن 

*BT1 مركز الطاقة الهولندي 

 مفاعل هولندا المركزي )بيتن(

ETDE: 2002-05-01 

USE مفاعل هولندا المركزي 

 مفاعل وحدة توليد الكهرباء الفضائي

2000-04-12 

USE مفاعالت توليد الكهرباء الفضائية 

 مفاعل وستنغهاوس االختباري

USE  مفاعلwtr 

 مفاعل وستنغهاوس العياري

1975-10-29 

UF  مفاعالت من النمطpwr/41 
*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

RT  محطة معياريةgibbssar 

RT  مصنع نموذجي من نوعbopssar 

 triga-mk-fمفاعل وكالة الدعم الذري الدفاعي 

1993-11-05 

USE  مفاعلafrri 

 triga mk-1مفاعل والية ميتشيغان 

1976-02-11 
USE  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 

 مفاعل ولود تجريبي سريع في اليابان

1993-11-08 
USE  مفاعلjoyo 

 مفاعل ولود تجريبي سريع ياباني

1993-11-08 

USE  مفاعلjoyo 

 kalpakkamمفاعل ولود سريع اختباري 

1993-11-10 

USE  مفاعلkalpakkam lmfbr 

 مفاعل ولود سريع غولف جنرال أتوميك

1993-11-08 
USE  مفاعلgcfr 

 مفاعل ولود سريع مبّرد بالغاز

1993-11-08 
USE  مفاعلgcfr 

 atr fugenمفاعل ياباني 

USE  مفاعلjatr 

 htrمفاعل ياباني 

USE  مفاعلhtr 

 arbeitsgemeinschaftمفاعل

versuchsreaktor 

INIS: 1993-11-03; ETDE: 2002-06-07 

USE  مفاعل جمهورية ألمانيا االتحاديةavr 

 BLUE HILLS-2مفاعل

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 

 السريع dounreayمفاعل

USE  مفاعلdfr 

 في كاليفورنيا irvine triga-mk-1مفاعل

INIS: 1993-11-04; ETDE: 2002-06-13 
USE  مفاعلtriga-1 كاليفورنيا 

 OYSTER CREEK-1مفاعل

*BT1  مفاعالت من النوعbwr 

 المتقدم المبرد بالغاز windscaleمفاعل

1993-11-10 
USE  مفاعلwagr 

 التشيكي wwr-cمفاعل

2000-04-12 
USE  مفاعل براغwwr-s 

 مفاعالت

UF مفاعالت نووية 

NT1 مفاعالت أبحاث واختبار 
NT2 مفاعات اختبارية 

NT3   مفاعلispra - 1 

NT3  1مفاعل - frg 
NT3  مفاعلaipfr 

NT3  مفاعلarbus 

NT3  مفاعلastr 
NT3  مفاعلastra 

NT3  مفاعلatpr 

NT3  مفاعلatr 
NT3  مفاعلbarn 

NT3  مفاعلbgrr 

NT3  مفاعلborax-5 
NT3  مفاعلbr-02 

NT3  مفاعلbrr 

NT3  مفاعلcesnef 
NT3  مفاعلcirus 

NT3  مفاعلcp-5 

NT3  مفاعلdhruva 

NT3  مفاعلdimple 

NT3 ل مفاعdiorit 

NT3  مفاعلebor 
NT3  مفاعلebr-1 

NT3  مفاعلeco 
NT3  مفاعلeocr 

NT3  مفاعلesada-vesr 

NT3  مفاعلessor 
NT3  مفاعلetr 

NT3  مفاعلetrc 

NT3  مفاعلfftf 
NT3  مفاعلfir -1 

NT3  مفاعلfmrb 

NT3  مفاعلfnr 
NT3  مفاعلfr - 2 

NT3  مفاعلfrctf 

NT3  مفاعلfrn 

NT3  مفاعلgetr 

NT3  مفاعلgtr 

NT3  مفاعلgtrr 
NT3  مفاعلhanaro 

NT3  مفاعلharmonie 

NT3  مفاعلherald 
NT3  مفاعلhero 

NT3  مفاعلhew-305 

NT3  مفاعلhfir 
NT3  مفاعلhifar 

NT3  مفاعلhre-2 

NT3  مفاعلhtltr 
NT3  مفاعلhtr-10 

NT3  مفاعلirl 

NT3  مفاعلirr - 1 
NT3  مفاعلjmtr 

NT3  مفاعلkalpakkam lmfbr 

NT3  مفاعلloft 
NT3  مفاعلmzfr 

NT3  مفاعلnetr 

NT3  مفاعلnru 
NT3  مفاعلntr 

NT3  مفاعلorphee 

NT3  مفاعلowr 
NT3  مفاعلpat 

NT3  مفاعلpegase 

NT3  مفاعلproteus 

NT3  مفاعلra-3 

NT3  مفاعلra-4 
NT3  مفاعلra-5 

NT3  مفاعلra-6 

NT3  مفاعلra-8 
NT3  مفاعلrapsodie 

NT3  مفاعلrts-1 

NT3  مفاعلsafari-1 
NT3  مفاعلsbr-5 

NT3  مفاعلstf 

NT3  مفاعلtapiro 
NT3  مفاعلtory-2 

NT3  مفاعلtory-2a 

NT3  مفاعلtreat 
NT3  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 

NT3  مفاعلtriga-2 بافيا 

NT3  مفاعلtsr-1 
NT3  مفاعلtsr-2 

NT3  مفاعلurr 

NT3  مفاعلuvar 
NT3  مفاعلviper 

NT3  مفاعلwr-1 

NT3  مفاعلwtr 
NT3  مفاعل أولي لمفاعلs1c 

NT3 مفاعل بابكوك وويلكوكس لالختبارbawtr 

NT3  مفاعل بغدادirt 
NT3   مفاعل جاكرتاirt - 2000 

NT3 مفاعل غرونوبل 

NT3   مفاعل موسكوirt - 2000 
NT3  مفاعالتsnaptran 

NT2  مفاعلkalpakkam pfr 

NT2  مفاعلkamini 
NT2  مفاعلmaple 

NT2  مفاعلmaria 

NT2  مفاعلpurnima-3 

NT2  مفاعلsuper kukla 

NT2  مفاعلyellow creek 

NT2 مفاعل فرن نووي 
NT2 مفاعالت  تجريبية 

NT3 تجميعات دون حرجة 

NT4  المنظومات دون الحرجة الناشئة عن
 المسرع

NT5  مفاعلvenus 

NT5   منشأةmyrrha 
NT5 منشآت التحويل الناشئ عن المسرع 

NT5 منشأة براهما 

NT5 منشأة يالينا 
NT4  تجميعةstsf 

NT4  مفاعلpse 
NT3   مفاعلatrc 

NT3  مفاعلaps 

NT3  مفاعلarbus 

NT3  مفاعلbilibin 

NT3  مفاعلbor-60 

NT3  مفاعلborax-1 
NT3  مفاعلborax-2 

NT3  مفاعلborax-3 

NT3  مفاعلborax-4 
NT3  مفاعلcefr 

NT3  مفاعلcesar 

NT3  مفاعلdfr 
NT3  مفاعلdragon 

NT3  مفاعلebr-1 

NT3  مفاعلebr-2 
NT3  مفاعلebwr 

NT3  مفاعلegcr 

NT3  مفاعلel-1 
NT3  مفاعلeocr 

NT3  مفاعلesada-vesr 

NT3  مفاعلewg-1m 
NT3  مفاعلgcre 

NT3  مفاعلhbwr 

NT3  مفاعلhdr 
NT3  مفاعلhre-2 

NT3  مفاعلhtr-10 

NT3  مفاعلhttr 
NT3  مفاعلigr 

NT3  مفاعلir-100 

NT3  مفاعلjoyo 



 مفاعالت 791 مفاعالت

 

 

NT3  مفاعلjpdr 

NT3  مفاعلjules horowitz 
NT3  مفاعلkiwi-tnt 

NT3  مفاعلknk 

NT3  مفاعلknk-2 
NT3  مفاعلlampre - 1 

NT3  مفاعلmh-1a 

NT3  مفاعلmore 
NT3  مفاعلmsre 

NT3  مفاعلnrx-a1 

NT3  مفاعلnrx-a2 
NT3  مفاعلnrx-a3 

NT3  مفاعلnrx-a4 

NT3  مفاعلnrx-a5 
NT3  مفاعلnrx-a6 

NT3  مفاعلnrx-a7 

NT3  مفاعلopal 
NT3  مفاعلsefor 

NT3  مفاعلspert-1 

NT3  مفاعلspert-2 
NT3  مفاعلspert-3 

NT3  مفاعلspert-4 

NT3  مفاعلsre 
NT3  مفاعلtopaz 

NT3  مفاعلtory-2 

NT3  مفاعلtory-2a 
NT3  مفاعلtreat 

NT3  مفاعلtz1 

NT3  مفاعلtz2 
NT3  مفاعلuhtrex 

NT3  مفاعلvenus 

NT3  مفاعلvhtr 
NT3  مفاعلxe-2 

NT3  مفاعلxe-prime 

NT3  مفاعلxma-1 

NT3  مفاعلzrr 

NT3 مفاعل مير 

NT3  مفاعالتrover 
NT3 مفاعالت القدرة الصفرية 

NT4 تجميعة قلب بالزمية 

NT4   مفاعلpca في مخبر أوك ريدج الوطني 
NT4  مفاعلagata 

NT4  مفاعلakr-1 

NT4  مفاعلanex 
NT4  مفاعلanna 

NT4  مفاعلapfa-3 

NT4  مفاعلaquilon 
NT4  مفاعلbfs 

NT4  مفاعلbig ten 
NT4  مفاعلcfrmf 

NT4  مفاعلcml 

NT4  مفاعلcoral-1 

NT4  مفاعلcrocus 

NT4  مفاعلdca 

NT4  مفاعلdimple 
NT4  مفاعلecel 

NT4  مفاعلermine 

NT4  مفاعلetrc 
NT4  مفاعلfca 

NT4  مفاعلflattop 

NT4  مفاعلfr - 0 
NT4  مفاعلgodiva 

NT4  مفاعلhero 

NT4  مفاعلhitrex-1 
NT4  مفاعلhorace 

NT4  مفاعلhwzpr 

NT4  مفاعلiear - zpr 
NT4  مفاعلifr 

NT4  مفاعلipen - mb - 1 

NT4  مفاعلjezebel 
NT4  مفاعلjuno 

NT4  مفاعلkahter 

NT4  مفاعلkbr-1 
NT4  مفاعلkritz 

NT4  مفاعلkuca 

NT4  مفاعلlptf 
NT4  مفاعلlr - 0 

NT4  مفاعلlvr - 15 

NT4  مفاعلmarius 

NT4  مفاعلmaryla 

NT4  مفاعلmasurca 
NT4  مفاعلminerve 

NT4  مفاعلnsf-rfp 

NT4  مفاعلor - cef 
NT4  مفاعلparka 

NT4  مفاعلpdp 

NT4  مفاعلpeggy 
NT4  مفاعلpelinduna 

NT4  مفاعلprcf 

NT4  مفاعلptf-unc 
NT4  مفاعلpurnima 

NT4  مفاعلpurnima-2 

NT4  مفاعلr-b 
NT4  مفاعلra-0 

NT4  مفاعلra-2 

NT4  مفاعلra-8 
NT4  مفاعلrake-2 

NT4  مفاعلrb-1 

NT4  مفاعلrb-3 
NT4  مفاعلritmo 

NT4  مفاعلrospo 

NT4  مفاعلsaref 
NT4  مفاعلshca 

NT4  مفاعلsilene 

NT4  مفاعلsiloette 
NT4  مفاعلsneak 

NT4  مفاعلsr-oa 

NT4  مفاعلstacy 
NT4  مفاعلtca 

NT4  مفاعلtr-0 

NT4  مفاعلtracy 
NT4  مفاعلvera 

NT4  مفاعلzebra 

NT4  مفاعلzeep 

NT4  مفاعلzenith 

NT4  مفاعلzephyr 

NT4  مفاعلzerlina 
NT4  مفاعلzlfr 

NT4  مفاعلzppr 

NT4  مفاعلzpr 
NT4  مفاعلzpr-3 

NT4  مفاعلzpr-6 

NT4  مفاعلzpr-9 
NT4  مفاعلzr-6 

NT4 مفاعل ذو طاولة متحركة 

NT4 مفاعل نبتون 
NT4  منشأةrensselaer الحرجة 

NT2  مفاعالتtraining 
NT3  سلسلة مفاعالتsur-100 

NT3  1مفاعل - frg 

NT3  مفاعلafrri 

NT3  مفاعلai-l-77 

NT3  مفاعلakr-1 

NT3  مفاعلapsara 
NT3  مفاعلarbi 

NT3  مفاعلargos 

NT3  مفاعلatpr 
NT3  مفاعلbgrr 

NT3  مفاعلbyu l-77 

NT3  مفاعلcesnef 
NT3  مفاعلcirus 

NT3  مفاعلconsort-2 

NT3  مفاعلdow triga-mk-1 
NT3  مفاعلdr-1 

NT3  مفاعلes-salam 

NT3  مفاعلfir -1 
NT3  مفاعلfnr 

NT3  مفاعلfr - 0 

NT3  مفاعلfrf 
NT3  مفاعلgleep 

NT3  مفاعلgtrr 

NT3  مفاعلgulf triga-mk-3 
NT3  مفاعلhor 

NT3  مفاعلhtr 

NT3  مفاعلian-r1 
NT3  مفاعلiowa utr - 10 

NT3  مفاعلir-100 

NT3  مفاعلjason 

NT3  مفاعلjrr-1 

NT3  مفاعلkur 
NT3  مفاعلlfr 

NT3  مفاعلmelusine-1 

NT3  مفاعلmerlin 
NT3  مفاعلmitr 

NT3  مفاعلmoata 

NT3  مفاعلmurr 
NT3  مفاعلncscr-1 

NT3  مفاعلnscr 

NT3  مفاعلostr 
NT3  مفاعلosur 

NT3  مفاعلpanc-l-77 

NT3  مفاعلpstr 
NT3  مفاعلpur-1 

NT3  مفاعلr-b 

NT3  مفاعلra-1 
NT3  مفاعلrien-1 

NT3  مفاعلrts-1 

NT3  مفاعلrv-1 
NT3  مفاعلsr-3p 

NT3  مفاعلsrrc-utr-100 

NT3  مفاعلstark 
NT3  مفاعلthetis 

NT3  مفاعلthor 

NT3  مفاعلtr-1 
NT3  مفاعلtrico 

NT3  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 

NT3  مفاعلtriga-2 بافيا 
NT3  مفاعلtriga-mk-2 في كورنِل 

NT3  مفاعلtrr-1 

NT3  مفاعلucbrr 
NT3  مفاعلuftr 

NT3  مفاعلulysse 

NT3  مفاعلumne-1 

NT3  مفاعلumrr 

NT3  مفاعلurr 

NT3  مفاعلutr-10-kinki 
NT3  مفاعلutr-b  في كلية كوين ماري 

NT3  مفاعلuvar 

NT3  مفاعلuwnr 
NT3  مفاعلuwtr 

NT3  مفاعلvpi-utr-10 

NT3  مفاعلvr-1 
NT3  مفاعلwntr 

NT3  مفاعلwpir 

NT3  مفاعلx-10 
NT3  مفاعلzlfr 

NT3  مفاعلzpr 
NT3 مفاعل أثينا 

NT3  مفاعل بودابستwwr-s 

NT3 مفاعل بودابست للتدريب 

NT3  مفاعل تريغا- mk-3 في كولورادو 

NT3 مفاعل توشيبا 

NT3 مفاعل جامعة نيفادا 
NT3  كروننبورغ -مفاعل ستراسبورغ 

NT3  النوع مفاعل منargonaut 

NT3  مفاعالتaerojet-general nucleonics 
NT2 مفاعالت أبحاث 

NT3   مفاعلirt - c 

NT3   مفاعلirt - f 
NT3   مفاعلirt - m 

NT3   مفاعلisis 

NT3   مفاعلispra - 1 
NT3  1مفاعل - frg 

NT3  2مفاعل - frg 

NT3  مفاعلaarr 
NT3  مفاعلacpr 

NT3  مفاعلaeg-pr-10 

NT3  مفاعلafrri 
NT3  مفاعلafsr 

NT3  مفاعلagata 

NT3  مفاعلai-l-77 
NT3  مفاعلalrr 

NT3  مفاعلanna 

NT3  مفاعلaprf 
NT3  مفاعلapsara 

NT3  مفاعلarbi 

NT3  مفاعلargos 
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NT3  مفاعلargus 

NT3  مفاعلarmf-1 
NT3  مفاعلastra 

NT3  مفاعلatpr 

NT3  مفاعلatsr 
NT3  مفاعلavogadro rs-1 

NT3  مفاعلbarn 

NT3  مفاعلber-2 
NT3  مفاعلbgrr 

NT3  مفاعلbigr 

NT3  مفاعلbir 
NT3  مفاعلbr-02 

NT3  مفاعلbr-1 

NT3  مفاعلbrr 
NT3  مفاعلbsr-1 

NT3  مفاعلbsr-2 

NT3  مفاعلbyu l-77 
NT3  مفاعلcabri 

NT3  مفاعلcesar 

NT3  مفاعلcesnef 
NT3  مفاعلcirus 

NT3  مفاعلconsort-2 

NT3  مفاعلcoral-1 
NT3  مفاعلcp-2 

NT3  مفاعلcp-3 

NT3  مفاعلcp-3m 
NT3  مفاعلcp-5 

NT3  مفاعلcp-6 

NT3  مفاعلcrocus 
NT3  مفاعلdemocritus 

NT3  مفاعلdhruva 

NT3  مفاعلdido 
NT3  مفاعلdiorit 

NT3  مفاعلdmtr 

NT3  مفاعلdow triga-mk-1 

NT3  مفاعلdr-1 

NT3  مفاعلdr-2 

NT3  مفاعلdr-3 
NT3  مفاعلebor 

NT3  مفاعلebr-1 

NT3  مفاعلeco 
NT3  مفاعلel-1 

NT3  مفاعلel-2 

NT3  مفاعلel-3 
NT3  مفاعلeocr 

NT3  مفاعلeole 

NT3  مفاعلes-salam 
NT3  مفاعلetr 

NT3  مفاعلetrc 
NT3  مفاعلetrr-1 

NT3  مفاعلetrr-2 

NT3  مفاعلewa 

NT3  مفاعلf -1 

NT3  مفاعلfbrf 

NT3  مفاعلfftf 
NT3  مفاعلfir -1 

NT3  مفاعلfmrb 

NT3  مفاعلfnr 
NT3  مفاعلfr - 0 

NT3  مفاعلfr - 2 

NT3  مفاعلfrf 
NT3  مفاعلfrj - 1 

NT3  مفاعلfrj - 2 

NT3  مفاعلfrm 
NT3  مفاعلfrm-ii 

NT3  مفاعلfrn 

NT3  مفاعلga siwabessy 
NT3  مفاعلgidra 

NT3  مفاعلgleep 

NT3  مفاعلgtrr 
NT3  مفاعلgulf triga-mk-3 

NT3  مفاعلhanaro 

NT3  مفاعلharmonie 
NT3  مفاعلhector 

NT3  مفاعلherald 

NT3  مفاعلhero 
NT3  مفاعلhew-305 

NT3  مفاعلhfbr 

NT3  مفاعلhfir 

NT3  مفاعلhfr 

NT3  مفاعلhifar 
NT3  مفاعلhor 

NT3  مفاعلhorace 

NT3  مفاعلhprr 
NT3  مفاعلhre-2 

NT3  مفاعلhtltr 

NT3  مفاعلhtr 
NT3  مفاعلhwrr 

NT3  مفاعلian-r1 

NT3  مفاعلibr - 2 
NT3  مفاعلibr - 30 

NT3  مفاعلiear - 1 

NT3  مفاعلiear - zpr 
NT3  مفاعلirl 

NT3  مفاعلirr - 1 

NT3  مفاعلirr - 2 
NT3  مفاعلirt 

NT3  مفاعلirt-1 الليبي 

NT3  مفاعلivv - 7 
NT3  مفاعلivv-2m 

NT3  مفاعلjanus 

NT3  مفاعلjason 
NT3  مفاعلjeep-2 

NT3  مفاعلjen 

NT3  مفاعلjen-1 
NT3  مفاعلjen-2 

NT3  مفاعلjmtr 

NT3  مفاعلjrr-1 
NT3  مفاعلjrr-2 

NT3  مفاعلjrr-3 

NT3  مفاعلjrr-3m 
NT3  مفاعلjrr-4 

NT3  مفاعلjuno 

NT3  مفاعلkartini-ppny 

NT3  مفاعلking 

NT3  مفاعلkstr 

NT3  مفاعلkuhfr 
NT3  مفاعلkur 

NT3  مفاعلla reina rech - 1 

NT3  مفاعلlfr 
NT3  مفاعلlido 

NT3  مفاعلlo aguirre rech - 2 

NT3  مفاعلlpr 
NT3  مفاعلlptr 

NT3  مفاعلltir 

NT3  مفاعلlvr - 15 
NT3  مفاعلmarius 

NT3  مفاعلmaryla 
NT3  مفاعلmelusine-1 

NT3  مفاعلmerlin 

NT3  مفاعلminerve 

NT3  مفاعلmitr 

NT3  مفاعلmnr 

NT3  مفاعلmoata 
NT3  مفاعلmr 

NT3  مفاعلmrr 

NT3  مفاعلmurr 
NT3  مفاعلnbsr 

NT3  مفاعلncscr-1 

NT3  مفاعلnestor 
NT3  مفاعلnhr-5 

NT3  مفاعلnora 

NT3  مفاعلnru 
NT3  مفاعلnrx 

NT3  مفاعلnsrr 

NT3  مفاعلntr 
NT3  مفاعلnur 

NT3  مفاعلorphee 

NT3  مفاعلosiris 
NT3  مفاعلowr 

NT3  مفاعلpanc-l-77 

NT3  مفاعلparar-1 
NT3  مفاعلpat 

NT3  مفاعلpbr 

NT3  مفاعلpctr 
NT3  مفاعلphebus 

NT3  مفاعلpik 

NT3  مفاعلproteus 

NT3  مفاعلprtr 

NT3  مفاعلpstr 
NT3  مفاعلptr 

NT3  مفاعلpulstar-buffalo 

NT3  مفاعلpulstar-raleigh 
NT3  مفاعلr-1 

NT3  مفاعلr-2 

NT3  مفاعلr-a 
NT3  مفاعلr2-0 

NT3  مفاعلra-0 

NT3  مفاعلra-2 
NT3  مفاعلra-3 

NT3  مفاعلra-4 

NT3  مفاعلra-5 
NT3  مفاعلra-6 

NT3  مفاعلra-8 

NT3  مفاعلrake-2 
NT3  مفاعلrana 

NT3  مفاعلrb-1 

NT3  مفاعلrg-1m 
NT3  مفاعلrien-1 

NT3  مفاعلrinsc 

NT3  مفاعلritmo 
NT3  مفاعلromashka 

NT3  مفاعلrp-10 

NT3  مفاعلrpt 
NT3  مفاعلrts-1 

NT3  مفاعلrv-1 

NT3  مفاعلsafari-1 
NT3  مفاعلsaphir 

NT3  مفاعلsbr-1 

NT3  مفاعلsbr-2 
NT3  مفاعلsbr-5 

NT3  مفاعلscarabee 

NT3  مفاعلsilene 

NT3  مفاعلsneak 

NT3  مفاعلsora 

NT3  مفاعلspert-1 
NT3  مفاعلspr-2 

NT3  مفاعلspr-3 

NT3  مفاعلspr-4 
NT3  مفاعلsr-1 

NT3  مفاعلsr-oa 

NT3  مفاعلsrrc-utr-100 
NT3  مفاعلstf 

NT3  مفاعلsupo 

NT3  مفاعلswierk r-2 
NT3  مفاعلtapiro 

NT3 اعل مفtca 
NT3  مفاعلthetis 

NT3  مفاعلthor 

NT3  مفاعلtibr 

NT3  مفاعلtory-2a 

NT3  مفاعلtr-1 

NT3  مفاعلtr-2 
NT3  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 

NT3  مفاعلtriton 

NT3  مفاعلtrr-1 
NT3  مفاعلtsr-2 

NT3  مفاعلuftr 

NT3  مفاعلuknr 
NT3  مفاعلumne-1 

NT3  مفاعلumrr 

NT3  مفاعلutr-10-kinki 
NT3  مفاعلutrr 

NT3  مفاعلuvar 

NT3  مفاعلvera 
NT3  مفاعلviper 

NT3  مفاعلvpi-utr-10 

NT3  مفاعلwrrr 
NT3  مفاعلwsur 

NT3  مفاعلwtr 

NT3  مفاعلwwr-2 
NT3  مفاعلwwr-z 

NT3  مفاعلx-10 

NT3  مفاعلxapr 
NT3  مفاعلzebra 

NT3  مفاعلzeep 

NT3  مفاعلzenith 
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NT3  مفاعلzerlina 

NT3  مفاعلzlfr 
NT3  مفاعلzppr 

NT3 مفاعل أثينا 

NT3  مفاعل ألماتيwwr-k 
NT3  مفاعل القاهرةwwr-s 

NT3  مفاعل بخارستwwr-s 

NT3  مفاعل براغwwr-s 
NT3  مفاعل بغدادirt 

NT3 مفاعل بيبو 

NT3 مفاعل تايوان للبحوث 
NT3 مفاعل توشيبا 

NT3   مفاعل جاكرتاirt - 2000 

NT3  مفاعل روسندورفwwr-sm 
NT3  مفاعل صوفياirt 

NT3  مفاعل طشقندwwr-s 

NT3 مفاعل غرونوبل 
NT3 مفاعل كليِمنتين 

NT3  مفاعل كييفwwr-m 

NT3  مفاعل ليننغرادwwr-m 
NT3  مفاعل من النوعargonaut 

NT3   مفاعل موسكوirt - 2000 

NT3  مفاعل موسكوwwr-s 
NT3  مفاعل نموذجpik الفيزيائي 

NT3  مفاعالتaerojet-general nucleonics 

NT3 مفاعالت من نمط سلوبوك 
NT4  مفاعل سلوبوك- wnre 

NT4  ألبرتا -مفاعل سلوبوك 

NT4  أوتاوا -مفاعل سلوبوك 
NT4  تورنتو -مفاعل سلوبوك 

NT4  دالهاوزي -مفاعل سلوبوك 

NT4  مونتريال -مفاعل سلوبوك 
NT3  مفاعالت من نوعmnsr 

NT4  مفاعلgharr-1 

NT4  مفاعلmnsr-iae 

NT4  مفاعلmnsr-sh 

NT4  مفاعلmnsr-sz 

NT4  مفاعلmnst-sd 
NT4  مفاعلnirr-1 

NT4  مفاعلparar-2 

NT4  مفاعلsrp-1 
NT3   منشأةmyrrha 

NT2  مفاعالت من النمطtriga 

NT3  2مفاعل - frf 
NT3  مفاعلafrri 

NT3  مفاعلatpr 

NT3  مفاعلdow triga-mk-1 
NT3  مفاعلfir -1 

NT3  مفاعلfrn 
NT3  مفاعلgulf triga-mk-3 

NT3  مفاعلkartini-ppny 

NT3  مفاعلlopra 

NT3  مفاعلnscr 

NT3  مفاعلostr 

NT3  مفاعلprpr 
NT3  مفاعلpstr 

NT3  مفاعلrtr 

NT3  مفاعلtrico 
NT3  مفاعلtriga - تكساس 

NT3  مفاعلtriga - فيترانس 

NT3  مفاعلtriga- برازيل 
NT3  مفاعلtriga-1 أريزونا 

NT3  مفاعلtriga-1 كاليفورنيا 

NT3  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 
NT3  مفاعلtriga-1 هانفورد 

NT3  مفاعلtriga-1 هانوفر 

NT3  مفاعلtriga-1 هايدلبرغ 
NT3  مفاعلtriga-2 

NT3  مفاعلtriga-2 إيلينوي 

NT3  مفاعلtriga-2 بافيا 
NT3  مفاعلtriga-2 باندونغ 

NT3  مفاعلtriga-2 بنغالدش 

NT3  مفاعلtriga-2 بيتستي 
NT3  مفاعلtriga-2 داالت 

NT3  مفاعلtriga-2 روما 

NT3  مفاعلtriga-2 ريكويو 
NT3  مفاعلtriga-2 سيؤول 

NT3  مفاعلtriga-2 فيينا 

NT3  مفاعلtriga-2 كنساس 

NT3  مفاعلtriga-2 لوبليانا 

NT3  مفاعلtriga-2 موساشي 
NT3  مفاعلtriga-2 مينز 

NT3  مفاعلtriga-3 ساالزار 

NT3  مفاعلtriga-3 سيؤول 
NT3  مفاعلtriga-3 ميونيخ 

NT3  مفاعلtriga-3 يوال 

NT3  مفاعلtriga-mk-2 في كورنِل 
NT3  مفاعلucbrr 

NT3  مفاعلuwnr 

NT3  مفاعلwsur 
NT3  مفاعل تريغا- mk-3 في كولورادو 

NT2  مفاعالت من النوعargonaut 

NT3  مفاعلaeg-pr-10 
NT3  مفاعلarbi 

NT3  مفاعلargos 

NT3  مفاعلjason 
NT3  مفاعلlfr 

NT3  مفاعلmoata 

NT3  مفاعلnestor 
NT3  مفاعلra-1 

NT3  مفاعلrb-2 

NT3  مفاعلrien-1 
NT3  مفاعلsrrc-utr-100 

NT3  مفاعلstark 

NT3  مفاعلuftr 
NT3  مفاعلulysse 

NT3  مفاعلurr 

NT3  مفاعلutr-10-kinki 
NT3  مفاعلutr-b  في كلية كوين ماري 

NT3  مفاعلvpi-utr-10 

NT3 مفاعل أثينا 
NT3  كروننبورغ -مفاعل ستراسبورغ 

NT3  مفاعل من النوعargonaut 

NT2  مفاعالت من نوعmaple 

NT1 مفاعالت إزالة الملوحة 

NT2  مفاعلbn-350 

NT1 مفاعالت التشعيع 
NT2 مفاعالت إنتاج نظائر 

NT3   مفاعلirt - c 

NT3   مفاعلirt - f 
NT3   مفاعلispra - 1 

NT3  2مفاعل - frg 

NT3  مفاعلafrri 
NT3  مفاعلai-l-77 

NT3  مفاعلalrr 

NT3  مفاعلapsara 
NT3  مفاعلastra 

NT3  مفاعلatpr 
NT3  مفاعلber-2 

NT3  مفاعلbgrr 

NT3  مفاعلbrr 

NT3  مفاعلbyu l-77 

NT3  مفاعلcelestin 

NT3  مفاعلcesnef 
NT3  مفاعلcirus 

NT3  مفاعلconsort-2 

NT3  مفاعلcp-5 
NT3  مفاعلdhruva 

NT3  مفاعلdido 

NT3  مفاعلdmtr 
NT3  مفاعلdow triga-mk-1 

NT3  مفاعلdr-2 

NT3  مفاعلdr-3 
NT3  مفاعلel-1 

NT3  مفاعلel-2 

NT3  مفاعلel-3 
NT3  مفاعلetr 

NT3  مفاعلewa 

NT3  مفاعلfir -1 
NT3  مفاعلfnr 

NT3  مفاعلfr - 2 

NT3  مفاعلfrf 
NT3  مفاعلfrj - 2 

NT3  مفاعلgetr 

NT3  مفاعلgtrr 
NT3  مفاعلgulf triga-mk-3 

NT3  مفاعلhanaro 

NT3  مفاعلhfir 

NT3  مفاعلhifar 

NT3  مفاعلhtr 
NT3  مفاعلhwrr 

NT3  مفاعلian-r1 

NT3  مفاعلirt 
NT3  مفاعلjeep-2 

NT3  مفاعلjrr-1 

NT3  مفاعلjrr-3 
NT3  مفاعلjrr-3m 

NT3  مفاعلkuhfr 

NT3  مفاعلlptr 
NT3  مفاعلmaria 

NT3  مفاعلmelusine-1 

NT3  مفاعلmnr 
NT3  مفاعلmrr 

NT3  مفاعلnru 

NT3  مفاعلnrx 
NT3  مفاعلopal 

NT3  مفاعلostr 

NT3  مفاعلpulstar-buffalo 
NT3  مفاعلr-1 

NT3  مفاعلr-a 

NT3  مفاعلr2-0 
NT3  مفاعلrtr 

NT3  مفاعلrts-1 

NT3  مفاعلsiloe 
NT3  مفاعلthetis 

NT3  مفاعلthor 

NT3  مفاعلtr-1 
NT3  مفاعلtrico 

NT3  مفاعلtriga - تكساس 

NT3  مفاعلtriga - فيترانس 
NT3  مفاعلtriga- برازيل 

NT3  مفاعلtriga-1 كاليفورنيا 

NT3  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 

NT3  مفاعلtriga-1 هانوفر 

NT3  مفاعلtriga-2 

NT3  مفاعلtriga-2 إيلينوي 
NT3  مفاعلtriga-2 بافيا 

NT3  مفاعلtriga-2 باندونغ 

NT3  مفاعلtriga-2 بنغالدش 
NT3  مفاعلtriga-2 بيتستي 

NT3  مفاعلtriga-2 داالت 

NT3  مفاعلtriga-2 روما 
NT3  مفاعلtriga-2 ريكويو 

NT3  مفاعلtriga-2 سيؤول 

NT3  مفاعلtriga-2 فيينا 
NT3  مفاعلtriga-2 كنساس 

NT3  مفاعلtriga-2 لوبليانا 
NT3  مفاعلtriga-2 موساشي 

NT3  مفاعلtriga-2 مينز 

NT3  مفاعلtriga-3 ساالزار 

NT3  مفاعلtriga-3 سيؤول 

NT3  مفاعلtriga-3 ميونيخ 

NT3  مفاعلtz1 
NT3  مفاعلucbrr 

NT3  مفاعلuftr 

NT3  مفاعلuknr 
NT3  مفاعلuvar 

NT3  مفاعلuwnr 

NT3  مفاعلwtr 
NT3  مفاعلwwr-2 

NT3  مفاعلx-10 

NT3  مفاعل بودابستwwr-s 
NT3 مفاعل بيبو 

NT3 مفاعل تايوان للبحوث 

NT3  مفاعل روسندورفwwr-sm 
NT3  مفاعل صوفياirt 

NT3  مفاعل كييفwwr-m 

NT3  مفاعل ليننغرادwwr-m 
NT3  مفاعل موسكوwwr-s 

NT3 مفاعالت من نمط سلوبوك 

NT4  مفاعل سلوبوك- wnre 
NT4  ألبرتا -مفاعل سلوبوك 

NT4  أوتاوا -مفاعل سلوبوك 

NT4  تورنتو -مفاعل سلوبوك 
NT4  دالهاوزي -مفاعل سلوبوك 

NT4  مونتريال -مفاعل سلوبوك 

NT2 مفاعالت اختبار المواد 
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NT3  2مفاعل - frg 

NT3  مفاعلatr 
NT3  مفاعلbr-2 

NT3  مفاعلcp-2 

NT3  مفاعلdido 
NT3  مفاعلdmtr 

NT3  مفاعلdr-3 

NT3  مفاعلel-3 
NT3  مفاعلewg-1m 

NT3  مفاعلfrj - 2 

NT3  مفاعلga siwabessy 
NT3  مفاعلgleep 

NT3  مفاعلhanaro 

NT3  مفاعلhector 
NT3  مفاعلhfetr 

NT3  مفاعلhfr 

NT3  مفاعلhifar 
NT3  مفاعلhwctr 

NT3  مفاعلhwrr 

NT3  مفاعلigr 
NT3  مفاعلivv-2m 

NT3  مفاعلjmtr 

NT3  مفاعلjrr-3 
NT3  مفاعلjrr-3m 

NT3  مفاعلjules horowitz 

NT3  مفاعلkstr 
NT3  مفاعلlpr 

NT3  مفاعلmerlin 

NT3  مفاعلmtr 
NT3  مفاعلnbsr 

NT3  مفاعلnrx 

NT3  مفاعلosiris 
NT3  مفاعلpbr 

NT3  مفاعلpluto 

NT3  مفاعلr-2 

NT3  مفاعلrv-1 

NT3  مفاعلsm-2 

NT3  مفاعلtriga-1 هانفورد 
NT3  مفاعلwr-1 

NT3  مفاعلzephyr 

NT3 مفاعل تايوان للبحوث 
NT3  مفاعل كييفwwr-m 

NT3  مفاعل ليننغرادwwr-m 

NT2 مفاعالت إلنتاج التريتيوم 
NT3  مفاعلcelestin 

NT2 مفاعالت معالجة المواد 

NT2 مفاعالت نووية كيميائية 
NT1 مفاعالت الثوريوم 

NT2  مفاعلborax-4 
NT2  مفاعلdragon 

NT2  مفاعلerr 

NT2  مفاعلsre 

NT2  مفاعلthtr-300 

NT2  جمهورية ألمانيا االتحادية مفاعلavr 

NT1 مفاعالت الطاقة 
NT2  مفاعل- n 

NT2  مفاعلagesta 

NT2  مفاعلaipfr 
NT2  مفاعلao-phai-1 

NT2  مفاعلaps 

NT2  مفاعلarbus 
NT2  مفاعلbilibin 

NT2  مفاعلbn-1600 

NT2  مفاعلbn-350 
NT2  مفاعلbohunice a-1 

NT2  مفاعلbohunice a-2 

NT2  مفاعلbor-60 
NT2  مفاعلborax-3 

NT2  مفاعلborax-4 

NT2  مفاعلborax-5 
NT2  مفاعلbugey-1 

NT2  مفاعلcdfr 

NT2  مفاعلchernobylsk-1 
NT2  مفاعلchernobylsk-2 

NT2  مفاعلchernobylsk-3 

NT2  مفاعلchernobylsk-4 
NT2  مفاعلchinon-a1 

NT2  مفاعلchinon-a2 

NT2  مفاعلchinon-a3 

NT2  مفاعلclinch river الولود 

NT2  مفاعلconnah quay-b 
NT2  مفاعلdfr 

NT2  مفاعلdragon 

NT2  مفاعلdungeness-b 
NT2  مفاعلebor 

NT2  مفاعلebr-1 

NT2  مفاعلebr-2 
NT2  مفاعلegcr 

NT2  مفاعلepec 

NT2  مفاعلescom 
NT2  مفاعلevsr 

NT2  مفاعلfulton - 1 

NT2  مفاعلfulton - 2 
NT2  مفاعلgcre 

NT2  مفاعلginna-2 

NT2  مفاعلhartlepool 
NT2  مفاعلhbwr 

NT2  مفاعلheysham-a 

NT2  مفاعلheysham-b 
NT2  مفاعلhinkley point-b 

NT2  مفاعلhnpf 

NT2  مفاعلhokuriku-1 
NT2  مفاعلhre-2 

NT2  مفاعلhunterston-b 

NT2  مفاعلignalina - 1 
NT2  مفاعلignalina - 2 

NT2  مفاعلjervis bay 

NT2  مفاعلjoyo 
NT2  مفاعلkaiga-3 

NT2  مفاعلkaiga-4 

NT2  مفاعلknk 
NT2  مفاعلknk-2 

NT2  مفاعلkursk-1 

NT2  مفاعلkursk-2 

NT2  مفاعلkursk-3 

NT2  مفاعلkursk-4 

NT2  مفاعلlampre - 1 
NT2  مفاعلleningrad - 1 

NT2  مفاعلleningrad - 2 

NT2  مفاعلleningrad - 3 
NT2  مفاعلleningrad - 4 

NT2  مفاعلmarviken 

NT2  مفاعلml-1 
NT2  مفاعلmonju 

NT2  مفاعلmsre 

NT2  مفاعلmzfr 
NT2  مفاعلnarora-1 

NT2  مفاعلnarora-2 
NT2  مفاعلokg - 4 

NT2  مفاعلoldbury - b 

NT2  مفاعلpeach bottom-1 

NT2  مفاعلpec brasimone 

NT2  مفاعلperryman-1 

NT2  مفاعلperryman-2 
NT2  مفاعلpfr 

NT2  مفاعلphenix 

NT2  مفاعلplbr 
NT2  مفاعلpnpf 

NT2  مفاعلrajasthan-5 

NT2  مفاعلrajasthan-6 
NT2  مفاعلrancho seco-2 

NT2  مفاعلsaint laurent-a1 

NT2  مفاعلsaint laurent-a2 
NT2  مفاعلschmehausen-2 

NT2  مفاعلsefor 

NT2  مفاعلsmolensk-1 
NT2  مفاعلsmolensk-2 

NT2  مفاعلsmolensk-3 

NT2  مفاعلsnr 
NT2  مفاعلsnr-2 

NT2  مفاعلsre 

NT2  مفاعلsummit-1 
NT2  مفاعلsummit-2 

NT2  مفاعلtarapur-3 

NT2  مفاعلtarapur-4 
NT2  مفاعلthtr-300 

NT2  مفاعلtopaz 

NT2  مفاعلtorness 

NT2  مفاعلvandellos 

NT2  مفاعلvg-400 
NT2  مفاعلvgr-50 

NT2  مفاعلvhtr 

NT2  مفاعلvidal-1 
NT2  مفاعلvidal-2 

NT2  مفاعلvrain 

NT2  مفاعلwagr 
NT2  1 -مفاعل أنريكو فيرمي 

NT2  1 -مفاعل بلويارسك 

NT2  1 -مفاعل بلويارسك 
NT2  3 -مفاعل بلويارسك 

NT2  4 -مفاعل بلويارسك 

NT2 فاعل جمهورية ألمانيا االتحادية مavr 
NT2  مفاعل معياريga 

NT2 مفاعالت أنابيب الضغط 

NT3  مفاعلatucha 
NT3  مفاعلatucha-2 

NT3  مفاعلcirene 

NT3  مفاعلcvtr 
NT3  مفاعلel-4 

NT3  مفاعلjatr 

NT3  مفاعلkalpakkam-1 
NT3  مفاعلkalpakkam-2 

NT3  مفاعلlucens 

NT3  مفاعلniederaichbach 
NT3  مفاعلprtr 

NT3  مفاعلsghwr 

NT3  مفاعالت من النوعcandu 
NT4  مفاعلbruce-1 

NT4  مفاعلbruce-2 

NT4  مفاعلbruce-3 
NT4  مفاعلbruce-4 

NT4  مفاعلbruce-5 

NT4  مفاعلbruce-6 

NT4  مفاعلbruce-7 

NT4  مفاعلbruce-8 

NT4  مفاعلcernavoda-1 
NT4  مفاعلcernavoda-2 

NT4  مفاعلcordoba 

NT4  مفاعلdarlington-1 
NT4  مفاعلdarlington-2 

NT4  مفاعلdarlington-3 

NT4  مفاعلdarlington-4 
NT4  مفاعلdouglas point في أونتاريو 

NT4  مفاعلembalse 

NT4  مفاعلgentilly 
NT4  مفاعلgentilly-2 

NT4  مفاعلkaiga-1 
NT4  مفاعلkaiga-2 

NT4  مفاعلkakrapar-1 

NT4  مفاعلkakrapar-2 

NT4  مفاعلkanupp 

NT4  مفاعلnpd 

NT4  مفاعلpickering-1 
NT4  مفاعلpickering-2 

NT4  مفاعلpickering-3 

NT4  مفاعلpickering-4 
NT4  مفاعلpickering-5 

NT4  مفاعلpickering-6 

NT4  مفاعلpickering-7 
NT4  مفاعلpickering-8 

NT4  مفاعلpoint lepreau-1 

NT4  مفاعلpoint lepreau-2 
NT4  مفاعلqinshan-3-1 

NT4  مفاعلqinshan-3-2 

NT4  مفاعلwolsung-1 
NT4  مفاعلwolsung-2 

NT4  مفاعلwolsung-3 

NT4  مفاعلwolsung-4 
NT4  1 -مفاعل راجستان 

NT4  2 -مفاعل راجستان 

NT4  3 -مفاعل راجستان 
NT4  4 -مفاعل راجستان 

NT2 مفاعالت الدسر 

NT3  مفاعلtory-2 
NT3  مفاعلtory-2a 

NT3  مفاعلxe-prime 

NT3 مفاعالت الدفع الفضائية 
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NT4  مفاعلnerva 

NT4  مفاعلnrx-a1 
NT4  مفاعلnrx-a2 

NT4  مفاعلnrx-a3 

NT4  مفاعلnrx-a4 
NT4  مفاعلnrx-a5 

NT4  مفاعلnrx-a6 

NT4  مفاعلnrx-a7 
NT4  مفاعلpewee-1 

NT4  مفاعلpewee-2 

NT4  مفاعلpewee-3 
NT4  مفاعلpewee-4 

NT4  مفاعلphoebus-1a 

NT4  مفاعلphoebus-1b 
NT4  مفاعلphoebus-2a 

NT4  مفاعلtwmr 

NT4  مفاعلxe-2 
NT4  مفاعالتkiwi 

NT5  مفاعلkiwi-tnt 

NT4  مفاعالتrover 
NT3 مفاعالت دفع السفن 

NT4  مفاعلefdr-50 

NT4  مفاعلotto hahn 
NT4  مفاعلsibir 

NT4 مفاعل سافاناه 

NT4 مفاعل لينين 
NT4 مفاعل ليونيد بريجنييف 

NT4 مفاعل موتسو 

NT3 مفاعالت دفع الطائرات 
NT4  مفاعلxma-1 

NT2 مفاعالت ترميونية 

NT2 مفاعالت توليد الكهرباء الفضائية 
NT3  مفاعالتsnap 

NT4   مفاعلsnap 10 

NT5  مفاعلs10fs-1 

NT5  مفاعلs10fs-3 

NT5  مفاعلs10fs-4 

NT4  مفاعلsnap 2 
NT5  مفاعلs2ds 

NT4  مفاعلsnap 50 

NT4  مفاعلsnap 8 
NT5  مفاعلs8dr 

NT5  مفاعلs8er 

NT3 مفاعالت الدفع الفضائية 
NT4  مفاعلnerva 

NT4  مفاعلnrx-a1 

NT4  مفاعلnrx-a2 
NT4  مفاعلnrx-a3 

NT4  مفاعلnrx-a4 
NT4  مفاعلnrx-a5 

NT4  مفاعلnrx-a6 

NT4  مفاعلnrx-a7 

NT4  مفاعلpewee-1 

NT4  مفاعلpewee-2 

NT4  مفاعلpewee-3 
NT4  مفاعلpewee-4 

NT4  مفاعلphoebus-1a 

NT4  مفاعلphoebus-1b 
NT4  مفاعلphoebus-2a 

NT4  مفاعلtwmr 

NT4  مفاعلxe-2 
NT4  مفاعالتkiwi 

NT5  مفاعلkiwi-tnt 

NT4  مفاعالتrover 
NT2 مفاعالت رزمية 

NT2 مفاعالت كهرحرارية 

NT2  مفاعالت من النمطpwr 
NT3   مفاعلisar - 2 

NT3  1مفاعل- sterling 

NT3  2مفاعل-sterling 
NT3  مفاعلaguirre 

NT3  مفاعلalmaraz-1 

NT3  مفاعلalmaraz-2 
NT3  مفاعلangra-2 

NT3  مفاعلangra-3 

NT3  مفاعلangrh-1 
NT3  مفاعلasco-1 

NT3  مفاعلasco-2 

NT3  مفاعلatlantic-1 

NT3  مفاعلatlantic-2 

NT3  مفاعلbasf-1 
NT3  مفاعلbasf-2 

NT3  مفاعلbeaver valley-1 

NT3  مفاعلbeaver valley-2 
NT3  مفاعلbelleville-1 

NT3  مفاعلbelleville-2 

NT3  مفاعلbeznau-1 
NT3  مفاعلbeznau-2 

NT3  مفاعلblayais-1 

NT3  مفاعلblayais-2 
NT3  مفاعلblayais-3 

NT3  مفاعلblayais-4 

NT3  مفاعلblue hills-1 
NT3  مفاعلborssele 

NT3  مفاعلbr-3 

NT3  مفاعلbraidwood-1 
NT3  مفاعلbraidwood-2 

NT3  مفاعلbrokdorf 

NT3  مفاعلbugey-2 
NT3  مفاعلbugey-3 

NT3  مفاعلbugey-4 

NT3  مفاعلbugey-5 
NT3  مفاعلbw العياري 

NT3  مفاعلbyron-1 

NT3  مفاعلbyron-2 
NT3  مفاعلcalhoun-1 

NT3  مفاعلcalhoun-2 

NT3  مفاعلcallaway-1 
NT3  مفاعلcallaway-2 

NT3  مفاعلcalvert cliffs-1 

NT3  مفاعلcalvert cliffs-2 
NT3  مفاعلcatawba-1 

NT3  مفاعلcatawba-2 

NT3  مفاعلcattenom-1 

NT3  مفاعلcattenom-2 

NT3  مفاعلcattenom-3 

NT3  مفاعلcattenom-4 
NT3  مفاعلce العياري 

NT3  مفاعلcherokee-1 

NT3  مفاعلcherokee-2 
NT3  مفاعلcherokee-3 

NT3  مفاعلchinon-b1 

NT3  مفاعلchinon-b2 
NT3  مفاعلchinon-b3 

NT3  مفاعلchinon-b4 

NT3  مفاعلchooz 
NT3  مفاعلchooz b-1 

NT3  مفاعلchooz b-2 
NT3  مفاعلcivaux-1   

NT3  مفاعلcivaux-2   

NT3  مفاعلcomanche peak-1 

NT3  مفاعلcomanche peak-2 

NT3  مفاعلconnecticut yankee 

NT3  مفاعلcook-1 
NT3  مفاعلcook-2 

NT3  مفاعلcruas-1 

NT3  مفاعلcruas-2 
NT3  مفاعلcruas-3 

NT3  مفاعلcruas-4 

NT3  مفاعلcrystal river-3 
NT3  مفاعلcrystal river-4 

NT3  مفاعلdampierre-1 

NT3  مفاعلdampierre-2 
NT3  مفاعلdampierre-3 

NT3  مفاعلdampierre-4 

NT3  مفاعلdavis besse-1 
NT3  مفاعلdavis besse-2 

NT3  مفاعلdavis besse-3 

NT3  مفاعلdaya bay-1 
NT3  مفاعلdaya bay-2 

NT3  مفاعلdiablo canyon-1 

NT3  مفاعلdiablo canyon-2 
NT3  مفاعلdoel-1 

NT3  مفاعلdoel-2 

NT3  مفاعلdoel-3 
NT3  مفاعلdoel-4 

NT3  مفاعلefdr-50 

NT3  مفاعلemsland 

NT3  مفاعلerie-1 

NT3  مفاعلerie-2 
NT3  مفاعلfarley - 1 

NT3  مفاعلfarley - 2 

NT3  مفاعلfessenheim - 1 
NT3  مفاعلfessenheim - 2 

NT3  مفاعلflamanville  - 1 

NT3  مفاعلflamanville  - 2 
NT3  مفاعلflamanville-3 

NT3  مفاعلforked river - 1 

NT3  مفاعلgenkai-1 
NT3  مفاعلgenkai-2 

NT3  مفاعلgenkai-3 

NT3  مفاعلgenkai-4 
NT3  مفاعلginna-1 

NT3  مفاعلgoesgen 

NT3  مفاعلgolfech-1 
NT3  مفاعلgolfech-2 

NT3  مفاعلgrafenrheinfeld 

NT3  مفاعلgravelines-1   
NT3  مفاعلgravelines-2 

NT3  مفاعلgravelines-3 

NT3  مفاعلgravelines-4 
NT3  مفاعلgravelines-5 

NT3  مفاعلgravelines-6 

NT3  مفاعلgreene county 
NT3  مفاعلgreenwood-2 

NT3  مفاعلgreenwood-3 

NT3  مفاعلgrohnde 
NT3  مفاعلhamm-uentrop 

NT3  مفاعلharris-1 

NT3  مفاعلharris-2 
NT3  مفاعلharris-3 

NT3  مفاعلharris-4 

NT3  مفاعلhaven-1 

NT4  مفاعلkoshkonong-1 

NT3  مفاعلhaven-2 

NT4  مفاعلkoshkonong-2 
NT3  مفاعلikata 

NT3  مفاعلikata - 2 

NT3  مفاعلikata - 3 
NT3  مفاعلindian point - 1 

NT3  مفاعلindian point - 2 

NT3  مفاعلindian point - 3 
NT3  مفاعلiran- 1 

NT3  مفاعلiran- 2 

NT3  مفاعلjamesport-1 
NT3  مفاعلjamesport-2 

NT3  مفاعلkewaunee 
NT3  مفاعلkoeberg-1 

NT3  مفاعلkoeberg-2 

NT3  مفاعلkori-1 

NT3  مفاعلkori-2 

NT3  مفاعلkori-3 

NT3  مفاعلkori-4 
NT3  مفاعلkrsko 

NT3  مفاعلlemoniz - 1 

NT3  مفاعلlemoniz - 2 
NT3  مفاعلlingao - 1 

NT3  مفاعلlingao - 2 

NT3  مفاعلlingao-3 
NT3  مفاعلlingao-4 

NT3  مفاعلloft 

NT3  مفاعلlucie - 1 
NT3  مفاعلlucie - 2 

NT3  مفاعلmaanshan-1 

NT3  مفاعلmaine yankee 
NT3  مفاعلmalibu-1 

NT3  مفاعلmarble hill-1 

NT3  مفاعلmarble hill-2 
NT3  مفاعلmc guire-1 

NT3  مفاعلmc guire-2 

NT3  مفاعلmh-1a 
NT3  مفاعلmidland-1 

NT3  مفاعلmidland-2 

NT3  مفاعلmihama-1 
NT3  مفاعلmihama-2 

NT3  مفاعلmihama-3 

NT3  مفاعلmillstone-2 
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NT3  مفاعلmillstone-3 

NT3  مفاعلmuelheim-kaerlich 
NT3  مفاعلneckar-1 

NT3  مفاعلneckar-2 

NT3  مفاعلnep-1 
NT3  مفاعلnep-2 

NT3  مفاعلneupotz-1 

NT3  مفاعلneupotz-2 
NT3  مفاعلningde-1 

NT3  مفاعلningde-2 

NT3  مفاعلningde-3 
NT3  مفاعلnogent-1 

NT3  مفاعلnogent-2 

NT3  مفاعلnorth anna-1 
NT3  مفاعلnorth anna-2 

NT3  مفاعلnorth anna-3 

NT3  مفاعلnorth anna-4 
NT3  مفاعلnorth coast-1 

NT3  مفاعلobrigheim 

NT3 مفاعل oconee - 1 
NT3  مفاعلoconee - 2 

NT3  مفاعلoconee - 3 

NT3  مفاعلoi - 1 
NT3  مفاعلoi - 2 

NT3  مفاعلoi - 3 

NT3  مفاعلoi - 4 
NT3  مفاعلoktemberian - 3 

NT3  مفاعلolkiluoto-3 

NT3  مفاعلotto hahn 
NT3  مفاعلpairie island-2 

NT3  مفاعلpalisades-1 

NT3  مفاعلpalo verde-1 
NT3  مفاعلpalo verde-2 

NT3  مفاعلpalo verde-3 

NT3  مفاعلpalo verde-4 

NT3  مفاعلpalo verde-5 

NT3  مفاعلpaluel-1 

NT3  مفاعلpaluel-2 
NT3  مفاعلpaluel-3 

NT3  مفاعلpaluel-4 

NT3  مفاعلpat 
NT3  مفاعلpebble springs-1 

NT3  مفاعلpebble springs-2 

NT3  مفاعلpenly-1 
NT3  مفاعلpenyl-2 

NT3  مفاعلpenyl-3 

NT3  مفاعلperkins-1 
NT3  مفاعلperkins-2 

NT3  مفاعلperkins-3 
NT3  مفاعلphilippsburg-2 

NT3  مفاعلpilgrim-2 

NT3  مفاعلpilgrim-3 

NT3  مفاعلpm-2a 

NT3  مفاعلpm-3a 

NT3  مفاعلpnpp-1 
NT3  مفاعلpoint beach-1 

NT3 ل مفاعpoint beach-2 

NT3  مفاعلprairie island-1 
NT3  مفاعلproject-1 في جنوب تكساس 

NT3  مفاعلproject-2 في جنوب تكساس 

NT3  مفاعلqinshan-1 
NT3  مفاعلqinshan-2-1 

NT3  مفاعلqinshan-2-2 

NT3  مفاعلqinshan-2-3 
NT3  مفاعلqinshan-2-4 

NT3  مفاعلquanicassee-1 

NT3  مفاعلquanicassee-2 
NT3  مفاعلrancho seco-1 

NT3  مفاعلremerschen 

NT3  مفاعلringhals-2 
NT3  مفاعلringhals-3 

NT3  مفاعلringhals-4 

NT3  مفاعلrobinson-2 
NT3  مفاعلrooppur 

NT3  مفاعلrowe yankee 

NT3  مفاعلsaint laurent-b2 
NT3  مفاعلsalem - 1 

NT3  مفاعلsalem - 2 

NT3  مفاعلsan onofre -1 

NT3  مفاعلsan onofre -2 

NT3  مفاعلsan onofre -3 
NT3  مفاعلseabrook-1 

NT3  مفاعلseabrook-2 

NT3  مفاعلselni 
NT3  مفاعلsenda-1 

NT3  مفاعلsenda-2 

NT3  مفاعلsequoyah-1 
NT3  مفاعلsequoyah-2 

NT3  مفاعلshippingport 

NT3  مفاعلsizewell-b 
NT3  مفاعلsm-1 

NT3  مفاعلsm-1a 

NT3  مفاعلstade 
NT3  مفاعلsummer-1 

NT3  مفاعلsundesert-1 

NT3  مفاعلsundesert-2 
NT3  مفاعلsurry-1 

NT3  مفاعلsurry-2 

NT3  مفاعلsurry-3 
NT3  مفاعلsurry-4 

NT3  مفاعلtakahama-1 

NT3  مفاعلtakahama-2 
NT3  مفاعلtakahama-3 

NT3  مفاعلtakahama-4 

NT3  مفاعلtihange 
NT3  مفاعلtihange-2 

NT3  مفاعلtihange-3 

NT3  مفاعلtomari-1 
NT3  مفاعلtomari-2 

NT3  مفاعلtomari-3 

NT3  مفاعلtricastin-1 
NT3  مفاعلtricastin-2 

NT3  مفاعلtricastin-3 

NT3  مفاعلtricastin-4 

NT3  مفاعلtrillo-1 

NT3  مفاعلtrojan 

NT3  مفاعلtsuruga-2 
NT3  مفاعلturkey point-3 

NT3  مفاعلturkey point-4 

NT3  مفاعلtva-1 
NT3  مفاعلtva-2 

NT3  مفاعلtyrone-1 

NT3  مفاعلtyrone-2 
NT3  مفاعلulchin-1 

NT3  مفاعلulchin-2 

NT3  مفاعلulchin-3 
NT3  مفاعلulchin-4 

NT3  مفاعلunterweser 
NT3  مفاعلvahnum-1 

NT3  مفاعلvahnum-2 

NT3  مفاعلvandellos-2 

NT3  مفاعلvogtle-1 

NT3  مفاعلvogtle-2 

NT3  مفاعلvogtle-3 
NT3  مفاعلvogtle-4 

NT3  مفاعلwaterford-3 

NT3  مفاعلwaterford-4 
NT3  مفاعلwatts bar-1 

NT3  مفاعلwatts bar-2 

NT3  مفاعلwnp-1 
NT3  مفاعلwnp-3 

NT3  مفاعلwnp-4 

NT3  مفاعلwnp-5 
NT3  مفاعلwolf creek-1 

NT3  مفاعلwup-3 

NT3  مفاعلwup-4 
NT3  مفاعلwup-5 

NT3  مفاعلwup-6 

NT3  مفاعلwyhl-1 
NT3  مفاعلwyhl-2 

NT3  مفاعلyellow creek-1 

NT3  مفاعلyellow creek-2 
NT3  مفاعلzion-1 

NT3  مفاعلzion-2 

NT3  مفاعلzorita-1 
NT3 1-مفاعل أركانساس 

NT3 2-مفاعل أركانساس 

NT3  مفاعل أولي لمفاعلs1c 

NT3  1 -مفاعل بلفونت 

NT3  2 -مفاعل بلفونت 
NT3  1 -مفاعل بيبليس 

NT3  3 -مفاعل بيبليس 

NT3  4 -مفاعل بيبليس 
NT3  2-مفاعل بيبليس 

NT3  1-مفاعل ثري مايل آيالند 

NT3  2-مفاعل ثري مايل آيالند 
NT3  مفاعل راينِسْبرغakw1 

NT3 مفاعل سافاناه 

NT3 مفاعل ساكستون 
NT3  1 -مفاعل سان ألبان 

NT3  2 -مفاعل سان ألبان 

NT3  3 -مفاعل سان لوران 
NT3 مفاعل لينين 

NT3 مفاعل ليونيد بريجنييف 

NT3 مفاعل موتسو 
NT3 مفاعل وستنغهاوس العياري 

NT3 مفاعلblue hills-2 

NT3  مفاعالت من النمطwwer 
NT4  مفاعلbalakovo-1 

NT4  مفاعلbalakovo-2 

NT4  مفاعلbalakovo-3 
NT4  مفاعلbalakovo-4 

NT4  مفاعلbohunice v-1 

NT4  مفاعلbohunice v-2 
NT4  مفاعلdukovany-1 

NT4  مفاعلdukovany-2 

NT4  مفاعلdukovany-3 
NT4  مفاعلdukovany-4 

NT4  مفاعلgreifswald-1 

NT4  مفاعلgreifswald-2 
NT4  مفاعلgreifswald-3 

NT4  مفاعلgreifswald-4 

NT4  مفاعلgreifswald-5 

NT4  مفاعلgreifswald-6 

NT4  مفاعلjuragua 

NT4  مفاعلkalinin-1 
NT4  مفاعلkalinin-2 

NT4  مفاعلkalinin-3 

NT4  مفاعلkalinin-4 
NT4  مفاعلkecerovce-1 

NT4  مفاعلkhmelnitskij-1 

NT4  مفاعلkola-1 
NT4  مفاعلkola-2 

NT4  مفاعلkola-3 

NT4  مفاعلkola-4 
NT4  مفاعلkozloduy-1 

NT4  مفاعلkozloduy-2 
NT4  مفاعلkozloduy-3 

NT4  مفاعلkozloduy-4 

NT4  مفاعلkozloduy-5 

NT4  مفاعلkozloduy-6 

NT4  مفاعلkudankulam-1 

NT4  مفاعلkudankulam-2 
NT4  مفاعلloviisa - 1 

NT4  مفاعلloviisa - 2 

NT4  مفاعلmochovce-1 
NT4  مفاعلmochovce-2 

NT4  مفاعلnovovoronezh-1 

NT4  مفاعلnovovoronezh-2 
NT4  مفاعلnovovoronezh-3 

NT4  مفاعلnovovoronezh-4 

NT4  مفاعلnovovoronezh-5 
NT4  مفاعلpaks-1 

NT4 مفاعل paks-2 

NT4  مفاعلpaks-3 
NT4  مفاعلpaks-4 

NT4  مفاعلrostov-1 

NT4  مفاعلrostov-2 
NT4  مفاعلrovno-1 

NT4  مفاعلrovno-2 

NT4  مفاعلrovno-3 
NT4  مفاعلrovno-4 

NT4  مفاعلrovno-5 

NT4  مفاعلstendal-1 
NT4  مفاعلtatarian 

NT4  مفاعلtemelin-1 

NT4  مفاعلtemelin-2 



 مفاعالت 797 مفاعالت

 

 

NT4  مفاعلtianwan-1 

NT4  مفاعلtianwan-2 
NT4  مفاعلzaporozhe-1 

NT4  مفاعلzaporozhe-2 

NT4  مفاعلzaporozhe-3 
NT4  مفاعلzaporozhe-4 

NT4  مفاعلzaporozhe-5 

NT4  مفاعلzaporozhe-6 
NT4 1-مفاعل أرميني 

NT4 2-مفاعل أرميني 

NT4  1 -مفاعل بالهوتوفيس 
NT4  1 -مفاعل جنوب أوكرانيا 

NT4  2 -مفاعل جنوب أوكرانيا 

NT4  3 -مفاعل جنوب أوكرانيا 
NT2  مفاعالت من النوعbwr 

NT3  شركةhokuriku  للطاقة الكهربائيةshika, 

ishikawa, japan 
NT3  شركةtohoku  للطاقة الكهربائية

higashidori, aomori, japan  

NT3  سوسكويهانا 1-مفاعل 
NT3  سوسكويهانا 2-مفاعل 

NT3   مفاعلisar 

NT3  مفاعلallens creek-1 
NT3  مفاعلallens creek-2 

NT3  مفاعلbailly-1 

NT3  مفاعلbarsebaeck-1 
NT3  مفاعلbarsebaeck-2 

NT3  مفاعلbarton-1 

NT3  مفاعلbarton-2 
NT3  مفاعلbarton-3 

NT3  مفاعلbarton-4 

NT3  مفاعلbolsa chica-1 
NT3  مفاعلbolsa chica-2 

NT3  مفاعلbonus 

NT3  مفاعلbrowns ferry-1 

NT3  مفاعلbrowns ferry-2 

NT3  مفاعلbrowns ferry-3 

NT3  مفاعلbrunsbuettel 
NT3  مفاعلbrunswick-1 

NT3  مفاعلbrunswick-2 

NT3  مفاعلchinshan-1 
NT3  مفاعلchinshan-2 

NT3  مفاعلclinton-1 

NT3  مفاعلclinton-2 
NT3  مفاعلcofrentes 

NT3  مفاعلcooper 

NT3  مفاعلdodewaard 
NT3  مفاعلdouglas point-1 

NT3  مفاعلdouglas point-2 
NT3  مفاعلdresden-1 

NT3  مفاعلdresden-2 

NT3  مفاعلdresden-3 

NT3  مفاعلduane arnold-1 

NT3  مفاعلebwr 

NT3  مفاعلenel-4 
NT3  مفاعلerr 

NT3  مفاعلfitzpatrick 

NT3  مفاعلforsmark - 1 
NT3  مفاعلforsmark - 2 

NT3  مفاعلforsmark - 3 

NT3  مفاعلfukushima - 1 
NT3  مفاعلfukushima - 2 

NT3  مفاعلfukushima - 3 

NT3  مفاعلfukushima - 4 
NT3  مفاعلfukushima - 5 

NT3  مفاعلfukushima - 6 

NT3  مفاعلfukushima - ii - 1 
NT3  مفاعلfukushima - ii - 2 

NT3  مفاعلfukushima - ii - 3 

NT3  مفاعلfukushima - ii - 4 
NT3  مفاعلgarigliano 

NT3  مفاعلgarona 

NT3  مفاعلgraben-1 
NT3  مفاعلgraben-2 

NT3  مفاعلgrand gulf-1 

NT3  مفاعلgrand gulf-2 
NT3  مفاعلgundremmingen-2 

NT3  مفاعلgundremmingen-3 

NT3  مفاعلhamaoka-1 

NT3  مفاعلhamaoka-2 

NT3  مفاعلhamaoka-3 
NT3  مفاعلhamaoka-4 

NT3  مفاعلhamaoka-5 

NT3  مفاعلhartsville-1 
NT3  مفاعلhartsville-2 

NT3  مفاعلhartsville-3 

NT3  مفاعلhartsville-4 
NT3  مفاعلhatch-1 

NT3  مفاعلhatch-2 

NT3  مفاعلhdr 
NT3  مفاعلhope creek-1 

NT3  مفاعلhope creek-2 

NT3  مفاعلhumboldt bay 
NT3  مفاعلjpdr 

NT3  مفاعلjpdr-2 

NT3  مفاعلkaiseraugst 
NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-1 

NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-2 

NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-3 
NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-4 

NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-5 

NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-6 
NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-7 

NT3  مفاعلkruemmel 

NT3  مفاعلkuosheng-1 
NT3  مفاعلkuosheng-2 

NT3  مفاعلla salle county - 1 

NT3  مفاعلla salle county - 2 
NT3  مفاعلlacbwr 

NT3  مفاعلlaguna verde - 1 

NT3  مفاعلlaguna verde - 2 
NT3  مفاعلleibstadt 

NT3  مفاعلlimerick - 1 

NT3  مفاعلlimerick - 2 

NT3  مفاعلlingen 

NT3  مفاعلmendocino-1 

NT3  مفاعلmendocino-2 
NT3  مفاعلmillstone-1 

NT3  مفاعلmontague-1 

NT3  مفاعلmontague-2 
NT3  مفاعلmontalto di castro-1 

NT3 عل مفاmontalto di castro-2 

NT3  مفاعلmonticello 
NT3  مفاعلmuehleberg 

NT3  مفاعلnine mile point-1 

NT3  مفاعلnine mile point-2 
NT3  مفاعلokg - 1 

NT3  مفاعلokg - 2 
NT3  مفاعلokg - 3 

NT3  مفاعلolkiluoto - 1 

NT3  مفاعلolkiluoto - 2 

NT3  مفاعلonagawa - 1 

NT3  مفاعلonagawa - 2 

NT3  مفاعلonagawa - 3 
NT3  مفاعلpathfinder 

NT3  مفاعلpeach bottom-2 

NT3  مفاعلpeach bottom-3 
NT3  مفاعلperry-1 

NT3  مفاعلperry-2 

NT3  مفاعلphilippsburg-1 
NT3  مفاعلphipps bend-1 

NT3  مفاعلphipps bend-2 

NT3  مفاعلpilgrim-1 
NT3  مفاعلquad cities-1 

NT3  مفاعلquad cities-2 

NT3  مفاعلringhals-1 
NT3  مفاعلriver bend-1 

NT3  مفاعلriver bend-2 

NT3  مفاعلrwe-bayernwerk 
NT3  مفاعلshika-1 

NT3  مفاعلshimane-1 

NT3  مفاعلshimane-2 
NT3  مفاعلshoreham 

NT3  مفاعلskagit-1 

NT3  مفاعلskagit-2 
NT3 فاعل مsl-1 

NT3  مفاعلtarapur-1 

NT3  مفاعلtarapur-2 

NT3  مفاعلtokai-2 

NT3  مفاعلtsuruga 
NT3  مفاعلtullnerfeld 

NT3  مفاعلvak 

NT3  مفاعلvbwr 
NT3  مفاعلvermont yankee 

NT3  مفاعلverplanck-1 

NT3  مفاعلverplanck-2 
NT3  مفاعلvk-50 

NT3  مفاعلwnp-2 

NT3  مفاعلwuergassen 
NT3  مفاعلzimmer-1 

NT3  مفاعلzimmer-2 

NT3  2 -مفاعل أنريكو فيرمي 
NT3  مفاعل المعياريge 

NT3 مفاعل بِل 

NT3  1 -مفاعل بالك فوكس 
NT3  2 -مفاعل بالك فوكس 

NT3 مفاعل بيغ روكبوينت 

NT3 مفاعلoyster creek-1 
NT2  مفاعالت من نوعmagnox 

NT3  مفاعلbradwell 

NT3  مفاعلcalder hall a-1 
NT3  مفاعلcalder hall a-2 

NT3  مفاعلcalder hall b-3 

NT3  مفاعلcalder hall b-4 
NT3  مفاعلchapelcross-1 

NT3  مفاعلchapelcross-2 

NT3  مفاعلchapelcross-3 
NT3  مفاعلchapelcross-4 

NT3  مفاعلdungeness-a 

NT3  مفاعلhinkley point-a 
NT3  مفاعلhunterston-a 

NT3  مفاعلlatina 

NT3  مفاعلoldbury - a 

NT3  مفاعلsizewell-a 

NT3  مفاعلtokai-mura 

NT3  مفاعلtrawsfynydd 
NT3  مفاعلwylfa 

NT3 مفاعل بركلي 

NT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 
NT2  مفاعلagesta 

NT2  مفاعلaquilon 

NT2  مفاعلatucha 
NT2  مفاعلatucha-2 

NT2  مفاعلbohunice a-1 

NT2  مفاعلbohunice a-2 
NT2  مفاعلbr-1 

NT2  مفاعلbruce-1 
NT2  مفاعلbruce-2 

NT2  مفاعلbruce-3 

NT2  مفاعلbruce-4 

NT2  مفاعلbruce-5 

NT2  مفاعلbruce-6 

NT2  مفاعلbruce-7 
NT2  مفاعلbruce-8 

NT2  مفاعلcernavoda-1 

NT2  مفاعلcernavoda-2 
NT2 عل مفاcesar 

NT2  مفاعلcirus 

NT2  مفاعلcordoba 
NT2  مفاعلcp-2 

NT2  مفاعلcp-3 

NT2  مفاعلdarlington-1 
NT2  مفاعلdarlington-2 

NT2  مفاعلdarlington-3 

NT2  مفاعلdarlington-4 
NT2  مفاعلdhruva 

NT2  مفاعلdiorit 

NT2  مفاعلdouglas point في أونتاريو 
NT2  مفاعلeco 

NT2  مفاعلel-1 

NT2  مفاعلel-2 
NT2  مفاعلessor 

NT2  مفاعلf -1 

NT2  مفاعلfr - 2 
NT2  مفاعلgentilly 

NT2  مفاعلgentilly-2 

NT2  مفاعلgleep 



 مفاعالت 798 مفاعالت

 

 

NT2  مفاعلhew-305 

NT2  مفاعلhwzpr 
NT2  مفاعلjatr 

NT2  مفاعلjrr-3 

NT2  مفاعلkaiga-1 
NT2  مفاعلkaiga-2 

NT2  مفاعلkakrapar-1 

NT2  مفاعلkakrapar-2 
NT2  مفاعلkalpakkam-1 

NT2  مفاعلkalpakkam-2 

NT2  مفاعلkanupp 
NT2  مفاعلmarius 

NT2  مفاعلmzfr 

NT2  مفاعلnarora-1 
NT2  مفاعلnarora-2 

NT2  مفاعلnpd 

NT2  مفاعلnru 
NT2  مفاعلnrx 

NT2  مفاعلpickering-1 

NT2  مفاعلpickering-2 
NT2  مفاعلpickering-3 

NT2  مفاعلpickering-4 

NT2  مفاعلpickering-5 
NT2  مفاعلpickering-6 

NT2  مفاعلpickering-7 

NT2  مفاعلpickering-8 
NT2  مفاعلpoint lepreau-1 

NT2  مفاعلpoint lepreau-2 

NT2  مفاعلpse 
NT2  مفاعلr-1 

NT2  مفاعلr-b 

NT2  مفاعلwolsung-1 
NT2  مفاعلwolsung-2 

NT2  مفاعلwolsung-3 

NT2  مفاعلwolsung-4 

NT2  مفاعلx-10 

NT2  مفاعلzed-2 

NT2  مفاعلzeep 
NT2  مفاعلzephyr 

NT2 مفاعل بيبو 

NT2 مفاعل تايوان للبحوث 
NT2  1 -مفاعل راجستان 

NT2  2 -مفاعل راجستان 

NT2  3 -مفاعل راجستان 
NT2  4 -مفاعل راجستان 

NT2  مفاعالتwindscale االنتاجية 

NT2  مفاعالت من نوعmagnox 
NT3  مفاعلbradwell 

NT3  مفاعلcalder hall a-1 
NT3  مفاعلcalder hall a-2 

NT3  مفاعلcalder hall b-3 

NT3  مفاعلcalder hall b-4 

NT3  مفاعلchapelcross-1 

NT3  مفاعلchapelcross-2 

NT3  مفاعلchapelcross-3 
NT3  مفاعلchapelcross-4 

NT3  مفاعلdungeness-a 

NT3  مفاعلhinkley point-a 
NT3  مفاعلhunterston-a 

NT3  مفاعلlatina 

NT3  مفاعلoldbury - a 
NT3  مفاعلsizewell-a 

NT3  مفاعلtokai-mura 

NT3  مفاعلtrawsfynydd 
NT3  مفاعلwylfa 

NT3 مفاعل بركلي 

NT1 مفاعالت انتاج 
NT2  مفاعلrtr 

NT2  مفاعلsr-305 

NT2 مفاعالت االنتاج الخاص 
NT3  مفاعلk 

NT3  مفاعلl 

NT3  مفاعلp 
NT3  مفاعلr 

NT3  مفاعالتc 

NT2 مفاعالت انتاج البلوتونيوم 
NT3  مفاعل- n 

NT3  مفاعلcalder hall a-1 

NT3  مفاعلcalder hall a-2 

NT3  مفاعلcalder hall b-3 

NT3  مفاعلcalder hall b-4 
NT3  مفاعلchapelcross-1 

NT3  مفاعلchapelcross-2 

NT3  مفاعلchapelcross-3 
NT3  مفاعلchapelcross-4 

NT3  مفاعلg-1 

NT3  مفاعلg-2 
NT3  مفاعلg-3 

NT3  مفاعالتwindscale االنتاجية 

NT3  مفاعالت إنتاجhanford 
NT1 مفاعالت بلوتونيوم 

NT2  مفاعلebr-1 

NT2  مفاعلjatr 
NT2  مفاعلlampre - 1 

NT2  مفاعلmasurca 

NT2  مفاعلphenix 
NT2  مفاعلprcf 

NT2  مفاعلrapsodie 

NT2  مفاعلsbr-1 
NT2  مفاعلsbr-2 

NT2  مفاعلsbr-5 

NT2  مفاعلsefor 
NT2  مفاعلstacy 

NT2  مفاعلsuperphenix 

NT2  مفاعلtracy 
NT2  مفاعلzeep 

NT2  مفاعلzephyr 

NT2 مفاعل كليِمنتين 
NT2  مفاعالت من نوعhclwr 

NT1 مفاعالت حرارة العمليات 

NT2   مفاعلsnap 10 
NT3  مفاعلs10fs-1 

NT3  مفاعلs10fs-3 

NT3  مفاعلs10fs-4 

NT2  مفاعلagesta 

NT2  مفاعلmidland-1 

NT2  مفاعلmidland-2 
NT2  مفاعلnhr-5 

NT2  مفاعلpm-2a 

NT2  مفاعلser 
NT2  مفاعلsl-1 

NT2  مفاعلsm-1a 

NT2  مفاعلsnap-tsf 
NT2  مفاعلthermos 

NT2  مفاعل سلوبوك- wnre 

NT1 مفاعالت حرارية 
NT2  سلسلة مفاعالتsur-100 

NT2   مفاعلatrc 
NT2   مفاعلirt - c 

NT2   مفاعلirt - f 

NT2   مفاعلisis 

NT2  1مفاعل - frg 

NT2  مفاعلaeg-pr-10 

NT2  مفاعلafrri 
NT2  مفاعلagesta 

NT2  مفاعلai-l-77 

NT2 مفاعل akr-1 
NT2  مفاعلalrr 

NT2  مفاعلanex 

NT2  مفاعلanna 
NT2  مفاعلaps 

NT2  مفاعلapsara 

NT2  مفاعلaquilon 
NT2  مفاعلarbi 

NT2  مفاعلarbus 

NT2  مفاعلargos 
NT2  مفاعلargus 

NT2  مفاعلarmf-1 

NT2  مفاعلastra 
NT2  مفاعلatpr 

NT2  مفاعلatr 

NT2  مفاعلatsr 
NT2  مفاعلatucha 

NT2  مفاعلatucha-2 

NT2  مفاعلavogadro rs-1 
NT2  مفاعلber-2 

NT2  مفاعلbgrr 

NT2  مفاعلbilibin 

NT2  مفاعلbohunice a-1 

NT2  مفاعلbohunice a-2 
NT2  مفاعلborax-1 

NT2  مفاعلborax-2 

NT2  مفاعلborax-3 
NT2  مفاعلborax-4 

NT2  مفاعلborax-5 

NT2  مفاعلbr-02 
NT2  مفاعلbr-1 

NT2  مفاعلbr-2 

NT2  مفاعلbradwell 
NT2  مفاعلbrr 

NT2  مفاعلbsr-1 

NT2  مفاعلbsr-2 
NT2  مفاعلbugey-1 

NT2  مفاعلbyu l-77 

NT2  مفاعلcabri 
NT2  مفاعلcalder hall a-1 

NT2  مفاعلcalder hall a-2 

NT2  مفاعلcalder hall b-3 
NT2  مفاعلcalder hall b-4 

NT2  مفاعلcesar 

NT2  مفاعلcesnef 
NT2  مفاعلchapelcross-1 

NT2  مفاعلchapelcross-2 

NT2  مفاعلchapelcross-3 
NT2  مفاعلchapelcross-4 

NT2  مفاعلchernobylsk-1 

NT2  مفاعلchernobylsk-2 
NT2  مفاعلchernobylsk-3 

NT2  مفاعلchernobylsk-4 

NT2  مفاعلchinon-a1 
NT2  مفاعلchinon-a2 

NT2  مفاعلchinon-a3 

NT2  مفاعلcirene 

NT2  مفاعلcirus 

NT2  مفاعلconsort-2 

NT2  مفاعلcp-2 
NT2  مفاعلcp-3 

NT2  مفاعلcp-3m 

NT2  مفاعلcp-5 
NT2  مفاعلcvtr 

NT2  مفاعلdemocritus 

NT2  مفاعلdhruva 
NT2  مفاعلdido 

NT2  مفاعلdimple 

NT2  مفاعلdmtr 
NT2  مفاعلdow triga-mk-1 

NT2  مفاعلdr-1 
NT2  مفاعلdr-2 

NT2  مفاعلdr-3 

NT2  مفاعلdragon 

NT2  مفاعلdungeness-a 

NT2  مفاعلdungeness-b 

NT2  مفاعلebor 
NT2  مفاعلegcr 

NT2  مفاعلel-1 

NT2  مفاعلel-2 
NT2  مفاعلel-4 

NT2  مفاعلeocr 

NT2  مفاعلes-salam 
NT2  مفاعلesada-vesr 

NT2  مفاعلessor 

NT2  مفاعلetr 
NT2  مفاعلetrc 

NT2  مفاعلetrr-2 

NT2  مفاعلewg-1m 
NT2  مفاعلfir -1 

NT2  مفاعلfnr 

NT2  مفاعلfr - 2 
NT2  مفاعلfrm-ii 

NT2  مفاعلfulton - 1 

NT2  مفاعلfulton - 2 
NT2  مفاعلg-1 

NT2  مفاعلg-2 

NT2  مفاعلg-3 
NT2  مفاعلga siwabessy 

NT2  مفاعلgetr 

NT2  مفاعلgidra 
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NT2  مفاعلgleep 

NT2  مفاعلhartlepool 
NT2  مفاعلhbwr 

NT2  مفاعلhector 

NT2  مفاعلherald 
NT2  مفاعلhew-305 

NT2  مفاعلheysham-a 

NT2  مفاعلheysham-b 
NT2  مفاعلhfbr 

NT2  مفاعلhfetr 

NT2  مفاعلhfir 
NT2  مفاعلhfr 

NT2  مفاعلhifar 

NT2  مفاعلhinkley point-a 
NT2  مفاعلhinkley point-b 

NT2  مفاعلhitrex-1 

NT2  مفاعلhnpf 
NT2  مفاعلhor 

NT2  مفاعلhtr 

NT2  مفاعلhunterston-a 
NT2  مفاعلhunterston-b 

NT2  مفاعلhwctr 

NT2  مفاعلhwzpr 
NT2  مفاعلian-r1 

NT2  مفاعلiear - 1 

NT2  مفاعلignalina - 1 
NT2  مفاعلignalina - 2 

NT2  مفاعلigr 

NT2  مفاعلirl 
NT2  مفاعلirr - 1 

NT2  مفاعلirt 

NT2  مفاعلirt-1 الليبي 
NT2  مفاعلivv-2m 

NT2  مفاعلjanus 

NT2  مفاعلjatr 

NT2  مفاعلjen 

NT2  مفاعلjen-1 

NT2  مفاعلjules horowitz 
NT2  مفاعلjuno 

NT2  مفاعلkaiga-3 

NT2  مفاعلkaiga-4 
NT2  مفاعلkamini 

NT2  مفاعلknk 

NT2  مفاعلkuhfr 
NT2  مفاعلkursk-1 

NT2  مفاعلkursk-2 

NT2  مفاعلkursk-3 
NT2  مفاعلkursk-4 

NT2  مفاعلlatina 
NT2  مفاعلleningrad - 1 

NT2  مفاعلleningrad - 2 

NT2  مفاعلleningrad - 3 

NT2  مفاعلleningrad - 4 

NT2  مفاعلlfr 

NT2  مفاعلlido 
NT2  مفاعلlitr 

NT2  مفاعلlpr 

NT2  مفاعلlptr 
NT2  مفاعلlucens 

NT2  مفاعلlvr - 15 

NT2  مفاعلmaria 
NT2  مفاعلmarius 

NT2  مفاعلmelusine-1 

NT2  مفاعلmerlin 
NT2  مفاعلminerve 

NT2  مفاعلmitr 

NT2  مفاعلmrr 
NT2  مفاعلmsre 

NT2  مفاعلmtr 

NT2  مفاعلmzfr 
NT2  مفاعلnbsr 

NT2  مفاعلncscr-1 

NT2  مفاعلnestor 
NT2  مفاعلnetr 

NT2  مفاعلnhr-5 

NT2  مفاعلniederaichbach 
NT2  مفاعلnora 

NT2  مفاعلnrx 

NT2  مفاعلntr 

NT2  مفاعلnur 

NT2  مفاعلoldbury - a 
NT2  مفاعلoldbury - b 

NT2  مفاعلopal 

NT2  مفاعلosiris 
NT2  مفاعلowr 

NT2  مفاعلpctr 

NT2  مفاعلpeach bottom-1 
NT2  مفاعلpegase 

NT2  مفاعلpelinduna 

NT2  مفاعلperryman-1 
NT2  مفاعلperryman-2 

NT2  مفاعلphebus 

NT2  مفاعلpik 
NT2  مفاعلpluto 

NT2  مفاعلpnpf 

NT2  مفاعلprr 
NT2  مفاعلpse 

NT2  مفاعلpstr 

NT2  مفاعلpur-1 
NT2  مفاعلpurnima-3 

NT2  مفاعلr-1 

NT2  مفاعلr-a 
NT2  مفاعلra-5 

NT2  مفاعلra-6 

NT2  مفاعلra-8 
NT2  مفاعلrajasthan-5 

NT2  مفاعلrajasthan-6 

NT2  مفاعلrb-1 
NT2  مفاعلrb-2 

NT2  مفاعلrg-1m 

NT2  مفاعلritmo 
NT2  مفاعلrts-1 

NT2  مفاعلsafari-1 

NT2  مفاعلsaint laurent-a1 

NT2  مفاعلsaint laurent-a2 

NT2  مفاعلsaphir 

NT2  مفاعلscarabee 
NT2  مفاعلsghwr 

NT2  مفاعلshca 

NT2  مفاعلsiloe 
NT2  مفاعلsiloette 

NT2  مفاعلsizewell-a 

NT2  مفاعلsm-2 
NT2  مفاعلsmolensk-1 

NT2  مفاعلsmolensk-2 

NT2  مفاعلsmolensk-3 
NT2  مفاعلspert-1 

NT2  مفاعلspert-2 
NT2  مفاعلspert-3 

NT2  مفاعلspert-4 

NT2  مفاعلspr-2 

NT2  مفاعلsr-1 

NT2  مفاعلsr-305 

NT2  مفاعلsr-3p 
NT2  مفاعلsre 

NT2  مفاعلsrrc-utr-100 

NT2  مفاعلstark 
NT2  مفاعلstek 

NT2  مفاعلstir 

NT2  مفاعلsupo 
NT2  مفاعلtarapur-3 

NT2  مفاعلtarapur-4 

NT2  مفاعلthermos 
NT2  مفاعلthetis 

NT2  مفاعلthtr-300 

NT2  مفاعلtokai-mura 
NT2  مفاعلtorness 

NT2  مفاعلtr-1 

NT2  مفاعلtr-2 
NT2  مفاعلtrawsfynydd 

NT2  مفاعلtreat 

NT2  مفاعلtrico 
NT2  مفاعلtriga - تكساس 

NT2  مفاعلtriga - فيترانس 

NT2  مفاعلtriga- برازيل 
NT2 مفاعل triga-1 كاليفورنيا 

NT2  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 

NT2  مفاعلtriga-1 هانوفر 

NT2  مفاعلtriga-1 هايدلبرغ 

NT2  مفاعلtriga-2 
NT2  مفاعلtriga-2 إيلينوي 

NT2  مفاعلtriga-2 بافيا 

NT2  مفاعلtriga-2 باندونغ 
NT2  مفاعلtriga-2 بنغالدش 

NT2  مفاعلtriga-2 بيتستي 

NT2  مفاعلtriga-2 داالت 
NT2  مفاعلtriga-2 روما 

NT2  مفاعلtriga-2 ريكويو 

NT2  مفاعلtriga-2 سيؤول 
NT2  مفاعلtriga-2 فيينا 

NT2  مفاعلtriga-2 كنساس 

NT2  مفاعلtriga-2 لوبليانا 
NT2  مفاعلtriga-2 موساشي 

NT2  مفاعلtriga-2 مينز 

NT2  مفاعلtriga-3 ساالزار 
NT2  مفاعلtriga-3 سيؤول 

NT2  مفاعلtriga-3 ميونيخ 

NT2  مفاعلtriton 
NT2  مفاعلtrr-1 

NT2  مفاعلtz1 

NT2  مفاعلtz2 
NT2  مفاعلucbrr 

NT2  مفاعلuftr 

NT2  مفاعلuhtrex 
NT2  مفاعلuknr 

NT2  مفاعلulysse 

NT2  مفاعلumne-1 
NT2  مفاعلumrr 

NT2  مفاعلurr 

NT2  مفاعلutr-10-kinki 
NT2  مفاعلutrr 

NT2  مفاعلuvar 

NT2  مفاعلuwnr 

NT2  مفاعلuwtr 

NT2  مفاعلvandellos 

NT2  مفاعلvenus 
NT2  مفاعلvg-400 

NT2  مفاعلvgr-50 

NT2  مفاعلvhtr 
NT2  مفاعلvidal-1 

NT2  مفاعلvidal-2 

NT2  مفاعلvoronezh ast-500 
NT2  مفاعلvpi-utr-10 

NT2  مفاعلvr-1 

NT2  مفاعلwagr 
NT2  مفاعلwpir 

NT2  مفاعلwr-1 
NT2  مفاعلwrrr 

NT2  مفاعلwsur 

NT2  مفاعلwtr 

NT2  مفاعلwwr-2 

NT2  مفاعلwwr-z 

NT2  مفاعلwylfa 
NT2  مفاعلx-10 

NT2  مفاعلzed-2 

NT2  مفاعلzenith 
NT2  مفاعلzerlina 

NT2  مفاعلzlfr 

NT2  مفاعلzpr 
NT2 مفاعل أثينا 

NT2  مفاعل ألماتيwwr-k 

NT2  مفاعل القاهرةwwr-s 
NT2 مفاعل بابكوك وويلكوكس لالختبارbawtr 

NT2  مفاعل بخارستwwr-s 

NT2  مفاعل براغwwr-s 
NT2 مفاعل بركلي 

NT2  مفاعل بغدادirt 

NT2  1 -مفاعل بلويارسك 
NT2  1 -مفاعل بلويارسك 

NT2  مفاعل بودابستwwr-s 

NT2 يبمفاعل بودابست للتدر 
NT2 مفاعل بيبو 

NT2 مفاعل تايوان للبحوث 

NT2 مفاعل توشيبا 
NT2   مفاعل جاكرتاirt - 2000 

NT2 مفاعل جامعة نيفادا 

NT2  مفاعل جمهورية ألمانيا االتحاديةavr 
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NT2  مفاعل روسندورفwwr-sm 

NT2  مفاعل صوفياirt 
NT2  مفاعل طشقندwwr-s 

NT2  مفاعل كييفwwr-m 

NT2  مفاعل ليننغرادwwr-m 
NT2  مفاعل معياريga 

NT2  مفاعل من النوعargonaut 

NT2   مفاعل موسكوirt - 2000 
NT2  مفاعل موسكوwwr-s 

NT2 مفاعل مير 

NT2  مفاعل نموذجpik الفيزيائي 
NT2  مفاعالتaerojet-general nucleonics 

NT2  مفاعالتwindscale االنتاجية 

NT2  مفاعالت من النمطpwr 
NT3   مفاعلisar - 2 

NT3  1مفاعل- sterling 

NT3  2مفاعل-sterling 
NT3  مفاعلaguirre 

NT3  مفاعلalmaraz-1 

NT3  مفاعلalmaraz-2 
NT3  مفاعلangra-2 

NT3  مفاعلangra-3 

NT3  مفاعلangrh-1 
NT3  مفاعلasco-1 

NT3  مفاعلasco-2 

NT3  مفاعلatlantic-1 
NT3 فاعل مatlantic-2 

NT3  مفاعلbasf-1 

NT3  مفاعلbasf-2 
NT3  مفاعلbeaver valley-1 

NT3  مفاعلbeaver valley-2 

NT3  مفاعلbelleville-1 
NT3  مفاعلbelleville-2 

NT3  مفاعلbeznau-1 

NT3  مفاعلbeznau-2 

NT3  مفاعلblayais-1 

NT3  مفاعلblayais-2 

NT3  مفاعلblayais-3 
NT3  مفاعلblayais-4 

NT3  مفاعلblue hills-1 

NT3  مفاعلborssele 
NT3  مفاعلbr-3 

NT3  مفاعلbraidwood-1 

NT3  مفاعلbraidwood-2 
NT3  مفاعلbrokdorf 

NT3  مفاعلbugey-2 

NT3  مفاعلbugey-3 
NT3  مفاعلbugey-4 

NT3  مفاعلbugey-5 
NT3  مفاعلbw العياري 

NT3  مفاعلbyron-1 

NT3 مفاعل byron-2 

NT3  مفاعلcalhoun-1 

NT3  مفاعلcalhoun-2 

NT3  مفاعلcallaway-1 
NT3  مفاعلcallaway-2 

NT3  مفاعلcalvert cliffs-1 

NT3  مفاعلcalvert cliffs-2 
NT3  مفاعلcatawba-1 

NT3  مفاعلcatawba-2 

NT3  مفاعلcattenom-1 
NT3  مفاعلcattenom-2 

NT3  مفاعلcattenom-3 

NT3  مفاعلcattenom-4 
NT3  مفاعلce العياري 

NT3  مفاعلcherokee-1 

NT3  مفاعلcherokee-2 
NT3  مفاعلcherokee-3 

NT3  مفاعلchinon-b1 

NT3  مفاعلchinon-b2 
NT3  مفاعلchinon-b3 

NT3  مفاعلchinon-b4 

NT3  مفاعلchooz 
NT3  مفاعلchooz b-1 

NT3  مفاعلchooz b-2 

NT3  مفاعلcivaux-1   
NT3  مفاعلcivaux-2   

NT3  مفاعلcomanche peak-1 

NT3  مفاعلcomanche peak-2 

NT3  مفاعلconnecticut yankee 

NT3  مفاعلcook-1 
NT3  مفاعلcook-2 

NT3  مفاعلcruas-1 

NT3  مفاعلcruas-2 
NT3  مفاعلcruas-3 

NT3  مفاعلcruas-4 

NT3  مفاعلcrystal river-3 
NT3 فاعل مcrystal river-4 

NT3  مفاعلdampierre-1 

NT3  مفاعلdampierre-2 
NT3  مفاعلdampierre-3 

NT3  مفاعلdampierre-4 

NT3  مفاعلdavis besse-1 
NT3  مفاعلdavis besse-2 

NT3  مفاعلdavis besse-3 

NT3  مفاعلdaya bay-1 
NT3  مفاعلdaya bay-2 

NT3  مفاعلdiablo canyon-1 

NT3  مفاعلdiablo canyon-2 
NT3  مفاعلdoel-1 

NT3  مفاعلdoel-2 

NT3  مفاعلdoel-3 
NT3  مفاعلdoel-4 

NT3  مفاعلefdr-50 

NT3  مفاعلemsland 
NT3  مفاعلerie-1 

NT3  مفاعلerie-2 

NT3  مفاعلfarley - 1 
NT3  مفاعلfarley - 2 

NT3  مفاعلfessenheim - 1 

NT3  مفاعلfessenheim - 2 
NT3  مفاعلflamanville  - 1 

NT3  مفاعلflamanville  - 2 

NT3  مفاعلflamanville-3 

NT3  مفاعلforked river - 1 

NT3  مفاعلgenkai-1 

NT3  مفاعلgenkai-2 
NT3  مفاعلgenkai-3 

NT3  مفاعلgenkai-4 

NT3  مفاعلginna-1 
NT3  مفاعلgoesgen 

NT3  مفاعلgolfech-1 

NT3  مفاعلgolfech-2 
NT3  مفاعلgrafenrheinfeld 

NT3  مفاعلgravelines-1   

NT3  مفاعلgravelines-2 
NT3  مفاعلgravelines-3 

NT3  مفاعلgravelines-4 
NT3  مفاعلgravelines-5 

NT3  مفاعلgravelines-6 

NT3  مفاعلgreene county 

NT3  مفاعلgreenwood-2 

NT3  مفاعلgreenwood-3 

NT3  مفاعلgrohnde 
NT3  مفاعلhamm-uentrop 

NT3  مفاعلharris-1 

NT3  مفاعلharris-2 
NT3  مفاعلharris-3 

NT3  مفاعلharris-4 

NT3  مفاعلhaven-1 
NT4  مفاعلkoshkonong-1 

NT3  مفاعلhaven-2 

NT4  مفاعلkoshkonong-2 
NT3  مفاعلikata 

NT3  مفاعلikata - 2 

NT3  مفاعلikata - 3 
NT3  مفاعلindian point - 1 

NT3  مفاعلindian point - 2 

NT3  مفاعلindian point - 3 
NT3  مفاعلiran- 1 

NT3  مفاعلiran- 2 

NT3  مفاعلjamesport-1 
NT3  مفاعلjamesport-2 

NT3  مفاعلkewaunee 

NT3  مفاعلkoeberg-1 
NT3  مفاعلkoeberg-2 

NT3  مفاعلkori-1 

NT3  مفاعلkori-2 

NT3  مفاعلkori-3 

NT3  مفاعلkori-4 
NT3  مفاعلkrsko 

NT3  مفاعلlemoniz - 1 

NT3  مفاعلlemoniz - 2 
NT3  مفاعلlingao - 1 

NT3  مفاعلlingao - 2 

NT3  مفاعلlingao-3 
NT3  مفاعلlingao-4 

NT3  مفاعلloft 

NT3  مفاعلlucie - 1 
NT3  مفاعلlucie - 2 

NT3  مفاعلmaanshan-1 

NT3  مفاعلmaine yankee 
NT3  مفاعلmalibu-1 

NT3  مفاعلmarble hill-1 

NT3  مفاعلmarble hill-2 
NT3  مفاعلmc guire-1 

NT3  مفاعلmc guire-2 

NT3  مفاعلmh-1a 
NT3  مفاعلmidland-1 

NT3  مفاعلmidland-2 

NT3  مفاعلmihama-1 
NT3  مفاعلmihama-2 

NT3  مفاعلmihama-3 

NT3  مفاعلmillstone-2 
NT3  مفاعلmillstone-3 

NT3  مفاعلmuelheim-kaerlich 

NT3  مفاعلneckar-1 
NT3  مفاعلneckar-2 

NT3  مفاعلnep-1 

NT3  مفاعلnep-2 
NT3  مفاعلneupotz-1 

NT3  مفاعلneupotz-2 

NT3  مفاعلningde-1 

NT3  مفاعلningde-2 

NT3  مفاعلningde-3 

NT3  مفاعلnogent-1 
NT3  مفاعلnogent-2 

NT3  مفاعلnorth anna-1 

NT3  مفاعلnorth anna-2 
NT3  مفاعلnorth anna-3 

NT3  مفاعلnorth anna-4 

NT3  مفاعلnorth coast-1 
NT3  مفاعلobrigheim 

NT3  مفاعلoconee - 1 

NT3  مفاعلoconee - 2 
NT3  مفاعلoconee - 3 

NT3  مفاعلoi - 1 
NT3  مفاعلoi - 2 

NT3  مفاعلoi - 3 

NT3  مفاعلoi - 4 

NT3  مفاعلoktemberian - 3 

NT3  مفاعلolkiluoto-3 

NT3  مفاعلotto hahn 
NT3  مفاعلpairie island-2 

NT3  مفاعلpalisades-1 

NT3  مفاعلpalo verde-1 
NT3  مفاعلpalo verde-2 

NT3  مفاعلpalo verde-3 

NT3  مفاعلpalo verde-4 
NT3  مفاعلpalo verde-5 

NT3  مفاعلpaluel-1 

NT3  مفاعلpaluel-2 
NT3  مفاعلpaluel-3 

NT3  مفاعلpaluel-4 

NT3  مفاعلpat 
NT3  مفاعلpebble springs-1 

NT3  مفاعلpebble springs-2 

NT3  مفاعلpenly-1 
NT3  مفاعلpenyl-2 

NT3  مفاعلpenyl-3 

NT3  مفاعلperkins-1 
NT3  مفاعلperkins-2 

NT3  مفاعلperkins-3 

NT3  مفاعلphilippsburg-2 
NT3  مفاعلpilgrim-2 

NT3  مفاعلpilgrim-3 

NT3  مفاعلpm-2a 
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NT3  مفاعلpm-3a 

NT3  مفاعلpnpp-1 
NT3  مفاعلpoint beach-1 

NT3  مفاعلpoint beach-2 

NT3  مفاعلprairie island-1 
NT3  مفاعلproject-1 في جنوب تكساس 

NT3  مفاعلproject-2 في جنوب تكساس 

NT3  مفاعلqinshan-1 
NT3  مفاعلqinshan-2-1 

NT3  مفاعلqinshan-2-2 

NT3  مفاعلqinshan-2-3 
NT3  مفاعلqinshan-2-4 

NT3  مفاعلquanicassee-1 

NT3  مفاعلquanicassee-2 
NT3  مفاعلrancho seco-1 

NT3  مفاعلremerschen 

NT3  مفاعلringhals-2 
NT3  مفاعلringhals-3 

NT3  مفاعلringhals-4 

NT3  مفاعلrobinson-2 
NT3  مفاعلrooppur 

NT3  مفاعلrowe yankee 

NT3  مفاعلsaint laurent-b2 
NT3  مفاعلsalem - 1 

NT3  مفاعلsalem - 2 

NT3  مفاعلsan onofre -1 
NT3  مفاعلsan onofre -2 

NT3  مفاعلsan onofre -3 

NT3  مفاعلseabrook-1 
NT3  مفاعلseabrook-2 

NT3  مفاعلselni 

NT3  مفاعلsenda-1 
NT3  مفاعلsenda-2 

NT3  مفاعلsequoyah-1 

NT3  مفاعلsequoyah-2 

NT3  مفاعلshippingport 

NT3  مفاعلsizewell-b 

NT3  مفاعلsm-1 
NT3  مفاعلsm-1a 

NT3  مفاعلstade 

NT3  مفاعلsummer-1 
NT3  مفاعلsundesert-1 

NT3  مفاعلsundesert-2 

NT3  مفاعلsurry-1 
NT3  مفاعلsurry-2 

NT3  مفاعلsurry-3 

NT3  مفاعلsurry-4 
NT3  مفاعلtakahama-1 

NT3  مفاعلtakahama-2 
NT3  مفاعلtakahama-3 

NT3  مفاعلtakahama-4 

NT3  مفاعلtihange 

NT3  مفاعلtihange-2 

NT3  مفاعلtihange-3 

NT3  مفاعلtomari-1 
NT3  مفاعلtomari-2 

NT3  مفاعلtomari-3 

NT3  مفاعلtricastin-1 
NT3  مفاعلtricastin-2 

NT3  مفاعلtricastin-3 

NT3  مفاعلtricastin-4 
NT3  مفاعلtrillo-1 

NT3  مفاعلtrojan 

NT3  مفاعلtsuruga-2 
NT3  مفاعلturkey point-3 

NT3  مفاعلturkey point-4 

NT3  مفاعلtva-1 
NT3  مفاعلtva-2 

NT3  مفاعلtyrone-1 

NT3  مفاعلtyrone-2 
NT3  مفاعلulchin-1 

NT3  مفاعلulchin-2 

NT3  مفاعلulchin-3 
NT3  مفاعلulchin-4 

NT3  مفاعلunterweser 

NT3  مفاعلvahnum-1 
NT3  مفاعلvahnum-2 

NT3  مفاعلvandellos-2 

NT3  مفاعلvogtle-1 

NT3  مفاعلvogtle-2 

NT3  مفاعلvogtle-3 
NT3  مفاعلvogtle-4 

NT3  مفاعلwaterford-3 

NT3  مفاعلwaterford-4 
NT3  مفاعلwatts bar-1 

NT3  مفاعلwatts bar-2 

NT3  مفاعلwnp-1 
NT3  مفاعلwnp-3 

NT3  مفاعلwnp-4 

NT3  مفاعلwnp-5 
NT3  مفاعلwolf creek-1 

NT3  مفاعلwup-3 

NT3  مفاعلwup-4 
NT3  مفاعلwup-5 

NT3  مفاعلwup-6 

NT3  مفاعلwyhl-1 
NT3  مفاعلwyhl-2 

NT3  مفاعلyellow creek-1 

NT3  مفاعلyellow creek-2 
NT3  مفاعلzion-1 

NT3  مفاعلzion-2 

NT3  مفاعلzorita-1 
NT3 1-مفاعل أركانساس 

NT3 2-مفاعل أركانساس 

NT3  مفاعل أولي لمفاعلs1c 
NT3  1 -مفاعل بلفونت 

NT3  2 -مفاعل بلفونت 

NT3 1 -عل بيبليس مفا 
NT3  3 -مفاعل بيبليس 

NT3  4 -مفاعل بيبليس 

NT3  2-مفاعل بيبليس 
NT3  1-مفاعل ثري مايل آيالند 

NT3  2-مفاعل ثري مايل آيالند 

NT3  مفاعل راينِسْبرغakw1 

NT3 مفاعل سافاناه 

NT3 مفاعل ساكستون 

NT3  1 -مفاعل سان ألبان 
NT3  2 -مفاعل سان ألبان 

NT3  3 -مفاعل سان لوران 

NT3 مفاعل لينين 
NT3 مفاعل ليونيد بريجنييف 

NT3 مفاعل موتسو 

NT3 مفاعل وستنغهاوس العياري 
NT3 مفاعلblue hills-2 

NT3  مفاعالت من النمطwwer 

NT4  مفاعلbalakovo-1 
NT4  مفاعلbalakovo-2 

NT4  مفاعلbalakovo-3 
NT4  مفاعلbalakovo-4 

NT4  مفاعلbohunice v-1 

NT4  مفاعلbohunice v-2 

NT4  مفاعلdukovany-1 

NT4  مفاعلdukovany-2 

NT4  مفاعلdukovany-3 
NT4  مفاعلdukovany-4 

NT4  مفاعلgreifswald-1 

NT4  مفاعلgreifswald-2 
NT4  مفاعلgreifswald-3 

NT4  مفاعلgreifswald-4 

NT4  مفاعلgreifswald-5 
NT4  مفاعلgreifswald-6 

NT4  مفاعلjuragua 

NT4  مفاعلkalinin-1 
NT4  مفاعلkalinin-2 

NT4  مفاعلkalinin-3 

NT4  مفاعلkalinin-4 
NT4  مفاعلkecerovce-1 

NT4  مفاعلkhmelnitskij-1 

NT4  مفاعلkola-1 
NT4  مفاعلkola-2 

NT4  مفاعلkola-3 

NT4  مفاعلkola-4 
NT4  مفاعلkozloduy-1 

NT4  مفاعلkozloduy-2 

NT4  مفاعلkozloduy-3 
NT4  مفاعلkozloduy-4 

NT4  مفاعلkozloduy-5 

NT4  مفاعلkozloduy-6 

NT4  مفاعلkudankulam-1 

NT4  مفاعلkudankulam-2 
NT4  مفاعلloviisa - 1 

NT4  مفاعلloviisa - 2 

NT4  مفاعلmochovce-1 
NT4  مفاعلmochovce-2 

NT4  مفاعلnovovoronezh-1 

NT4  مفاعلnovovoronezh-2 
NT4  مفاعلnovovoronezh-3 

NT4  مفاعلnovovoronezh-4 

NT4  مفاعلnovovoronezh-5 
NT4  مفاعلpaks-1 

NT4  مفاعلpaks-2 

NT4  مفاعلpaks-3 
NT4  مفاعلpaks-4 

NT4  مفاعلrostov-1 

NT4  مفاعلrostov-2 
NT4  مفاعلrovno-1 

NT4  مفاعلrovno-2 

NT4  مفاعلrovno-3 
NT4  مفاعلrovno-4 

NT4  مفاعلrovno-5 

NT4  مفاعلstendal-1 
NT4  مفاعلtatarian 

NT4  مفاعلtemelin-1 

NT4  مفاعلtemelin-2 
NT4  مفاعلtianwan-1 

NT4  مفاعلtianwan-2 

NT4  مفاعلzaporozhe-1 
NT4  مفاعلzaporozhe-2 

NT4  مفاعلzaporozhe-3 

NT4  مفاعلzaporozhe-4 
NT4  مفاعلzaporozhe-5 

NT4  مفاعلzaporozhe-6 

NT4 1-مفاعل أرميني 

NT4 2-مفاعل أرميني 

NT4  1 -مفاعل بالهوتوفيس 

NT4  1 -مفاعل جنوب أوكرانيا 
NT4  2 -مفاعل جنوب أوكرانيا 

NT4  3 -مفاعل جنوب أوكرانيا 

NT2  مفاعالت من النوعbwr 
NT3  شركةhokuriku  للطاقة الكهربائيةshika, 

ishikawa, japan 

NT3  شركةtohoku  للطاقة الكهربائية
higashidori, aomori, japan  

NT3  سوسكويهانا 1-مفاعل 

NT3  سوسكويهانا 2-مفاعل 
NT3   مفاعلisar 

NT3  مفاعلallens creek-1 
NT3  مفاعلallens creek-2 

NT3  مفاعلbailly-1 

NT3 اعل مفbarsebaeck-1 

NT3  مفاعلbarsebaeck-2 

NT3  مفاعلbarton-1 

NT3  مفاعلbarton-2 
NT3  مفاعلbarton-3 

NT3  مفاعلbarton-4 

NT3  مفاعلbolsa chica-1 
NT3  مفاعلbolsa chica-2 

NT3  مفاعلbonus 

NT3  مفاعلbrowns ferry-1 
NT3  مفاعلbrowns ferry-2 

NT3  مفاعلbrowns ferry-3 

NT3  مفاعلbrunsbuettel 
NT3  مفاعلbrunswick-1 

NT3  مفاعلbrunswick-2 

NT3  مفاعلchinshan-1 
NT3  مفاعلchinshan-2 

NT3  مفاعلclinton-1 

NT3  مفاعلclinton-2 
NT3  مفاعلcofrentes 

NT3  مفاعلcooper 

NT3  مفاعلdodewaard 
NT3  مفاعلdouglas point-1 

NT3  مفاعلdouglas point-2 

NT3  مفاعلdresden-1 
NT3  مفاعلdresden-2 

NT3  مفاعلdresden-3 

NT3  مفاعلduane arnold-1 
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NT3  مفاعلebwr 

NT3  مفاعلenel-4 
NT3  مفاعلerr 

NT3  مفاعلfitzpatrick 

NT3  مفاعلforsmark - 1 
NT3  مفاعلforsmark - 2 

NT3  مفاعلforsmark - 3 

NT3  مفاعلfukushima - 1 
NT3  مفاعلfukushima - 2 

NT3  مفاعلfukushima - 3 

NT3  مفاعلfukushima - 4 
NT3  مفاعلfukushima - 5 

NT3  مفاعلfukushima - 6 

NT3  مفاعلfukushima - ii - 1 
NT3  مفاعلfukushima - ii - 2 

NT3  مفاعلfukushima - ii - 3 

NT3  مفاعلfukushima - ii - 4 
NT3  مفاعلgarigliano 

NT3  مفاعلgarona 

NT3  مفاعلgraben-1 
NT3  مفاعلgraben-2 

NT3  مفاعلgrand gulf-1 

NT3  مفاعلgrand gulf-2 
NT3  مفاعلgundremmingen-2 

NT3  مفاعلgundremmingen-3 

NT3  مفاعلhamaoka-1 
NT3  مفاعلhamaoka-2 

NT3  مفاعلhamaoka-3 

NT3  مفاعلhamaoka-4 
NT3  مفاعلhamaoka-5 

NT3 اعل مفhartsville-1 

NT3  مفاعلhartsville-2 
NT3  مفاعلhartsville-3 

NT3  مفاعلhartsville-4 

NT3  مفاعلhatch-1 

NT3  مفاعلhatch-2 

NT3  مفاعلhdr 

NT3  مفاعلhope creek-1 
NT3  مفاعلhope creek-2 

NT3  مفاعلhumboldt bay 

NT3  مفاعلjpdr 
NT3  مفاعلjpdr-2 

NT3  مفاعلkaiseraugst 

NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-1 
NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-2 

NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-3 

NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-4 
NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-5 

NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-6 
NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-7 

NT3  مفاعلkruemmel 

NT3  مفاعلkuosheng-1 

NT3  مفاعلkuosheng-2 

NT3  مفاعلla salle county - 1 

NT3  مفاعلla salle county - 2 
NT3  مفاعلlacbwr 

NT3  مفاعلlaguna verde - 1 

NT3  مفاعلlaguna verde - 2 
NT3  مفاعلleibstadt 

NT3  مفاعلlimerick - 1 

NT3  مفاعلlimerick - 2 
NT3  مفاعلlingen 

NT3  مفاعلmendocino-1 

NT3  مفاعلmendocino-2 
NT3  مفاعلmillstone-1 

NT3  مفاعلmontague-1 

NT3  مفاعلmontague-2 
NT3  مفاعلmontalto di castro-1 

NT3  مفاعلmontalto di castro-2 

NT3  مفاعلmonticello 
NT3  مفاعلmuehleberg 

NT3  مفاعلnine mile point-1 

NT3  مفاعلnine mile point-2 
NT3  مفاعلokg - 1 

NT3  مفاعلokg - 2 

NT3  مفاعلokg - 3 
NT3  مفاعلolkiluoto - 1 

NT3  مفاعلolkiluoto - 2 

NT3  مفاعلonagawa - 1 

NT3  مفاعلonagawa - 2 

NT3  مفاعلonagawa - 3 
NT3  مفاعلpathfinder 

NT3  مفاعلpeach bottom-2 

NT3  مفاعلpeach bottom-3 
NT3  مفاعلperry-1 

NT3  مفاعلperry-2 

NT3  مفاعلphilippsburg-1 
NT3  مفاعلphipps bend-1 

NT3  مفاعلphipps bend-2 

NT3  مفاعلpilgrim-1 
NT3  مفاعلquad cities-1 

NT3  مفاعلquad cities-2 

NT3  مفاعلringhals-1 
NT3  مفاعلriver bend-1 

NT3  مفاعلriver bend-2 

NT3 فاعل مrwe-bayernwerk 
NT3  مفاعلshika-1 

NT3  مفاعلshimane-1 

NT3  مفاعلshimane-2 
NT3  مفاعلshoreham 

NT3  مفاعلskagit-1 

NT3  مفاعلskagit-2 
NT3  مفاعلsl-1 

NT3  مفاعلtarapur-1 

NT3  مفاعلtarapur-2 
NT3  مفاعلtokai-2 

NT3  مفاعلtsuruga 

NT3  مفاعلtullnerfeld 
NT3  مفاعلvak 

NT3  مفاعلvbwr 

NT3  مفاعلvermont yankee 
NT3  مفاعلverplanck-1 

NT3  مفاعلverplanck-2 

NT3  مفاعلvk-50 

NT3  مفاعلwnp-2 

NT3  مفاعلwuergassen 

NT3  مفاعلzimmer-1 
NT3  مفاعلzimmer-2 

NT3  2 -مفاعل أنريكو فيرمي 

NT3  مفاعل المعياريge 
NT3 مفاعل بِل 

NT3 1 -ل بالك فوكس مفاع 

NT3  2 -مفاعل بالك فوكس 
NT3 مفاعل بيغ روكبوينت 

NT3 مفاعلoyster creek-1 

NT2  مفاعالت من النوعcandu 
NT3  مفاعلbruce-1 

NT3  مفاعلbruce-2 
NT3  مفاعلbruce-3 

NT3  مفاعلbruce-4 

NT3  مفاعلbruce-5 

NT3  مفاعلbruce-6 

NT3  مفاعلbruce-7 

NT3  مفاعلbruce-8 
NT3  مفاعلcernavoda-1 

NT3  مفاعلcernavoda-2 

NT3  مفاعلcordoba 
NT3  مفاعلdarlington-1 

NT3  مفاعلdarlington-2 

NT3  مفاعلdarlington-3 
NT3  مفاعلdarlington-4 

NT3  مفاعلdouglas point في أونتاريو 

NT3  مفاعلembalse 
NT3  مفاعلgentilly 

NT3  مفاعلgentilly-2 

NT3  مفاعلkaiga-1 
NT3  مفاعلkaiga-2 

NT3  مفاعلkakrapar-1 

NT3  مفاعلkakrapar-2 
NT3  مفاعلkanupp 

NT3  مفاعلnpd 

NT3  مفاعلpickering-1 
NT3  مفاعلpickering-2 

NT3  مفاعلpickering-3 

NT3  مفاعلpickering-4 
NT3  مفاعلpickering-5 

NT3  مفاعلpickering-6 

NT3  مفاعلpickering-7 

NT3  مفاعلpickering-8 

NT3  مفاعلpoint lepreau-1 
NT3  مفاعلpoint lepreau-2 

NT3  مفاعلqinshan-3-1 

NT3  مفاعلqinshan-3-2 
NT3  مفاعلwolsung-1 

NT3  مفاعلwolsung-2 

NT3  مفاعلwolsung-3 
NT3  مفاعلwolsung-4 

NT3  1 -مفاعل راجستان 

NT3  2 -مفاعل راجستان 
NT3  3 -مفاعل راجستان 

NT3  4 -مفاعل راجستان 

NT2  مفاعالت من نوعlwbr 
NT2  مفاعالت من نوعmnsr 

NT3  مفاعلgharr-1 

NT3  مفاعلmnsr-iae 
NT3  مفاعلmnsr-sh 

NT3  مفاعلmnsr-sz 

NT3  مفاعلmnst-sd 
NT3  مفاعلnirr-1 

NT3  مفاعلparar-2 

NT3  مفاعلsrp-1 
NT1 مفاعالت ذات طيف ممزوج 

NT2  مفاعلacpr 

NT2  مفاعلbrowns ferry-1 
NT2  مفاعلbrowns ferry-2 

NT2  مفاعلbrowns ferry-3 

NT2  مفاعلdiorit 
NT2  مفاعلmore 

NT2  مفاعلnsrr 

NT2  مفاعلrpt 
NT1 مفاعالت ذات وقود مائع 

NT2 مفاعالت بوقود غازي 

NT3 زميةتجميعة قلب بال 

NT3 مفاعالت تدفق محوري 

NT3 مفاعالت من نوع المصباح الضوئي 

NT2 مفاعالت تعمل بوقود ملح مصهور 
NT2 مفاعالت متجانسة سائلة 

NT3 مفاعالت متجانسة مائية 

NT4  مفاعلai-l-77 
NT4  مفاعلargus 

NT4  مفاعلber-2 

NT4  مفاعلbyu l-77 
NT4  مفاعلcesnef 

NT4  مفاعلdr-1 

NT4  مفاعلfrf 
NT4  مفاعلgidra 

NT4  مفاعلhre-2 
NT4  مفاعلjrr-1 

NT4  مفاعلkewb 

NT4  مفاعلkstr 

NT4  مفاعلncscr-1 

NT4  مفاعلpanc-l-77 

NT4  مفاعلsupo 
NT4  مفاعلwrrr 

NT4 مفاعل جامعة نيفادا 

NT1 مفاعالت فوق حرارية 
NT2 مفاعالت سريعة 

NT3  مفاعلafsr 

NT3  مفاعلaprf 
NT3  مفاعلbfs 

NT3  مفاعلbigr 

NT3  مفاعلbir 
NT3  مفاعلcefr 

NT3  مفاعلcfrmf 

NT3  مفاعلcoral-1 
NT3  مفاعلecel 

NT3  مفاعلfbrf 

NT3  مفاعلfca 
NT3  مفاعلfftf 

NT3  مفاعلfr - 0 

NT3  مفاعلharmonie 
NT3  مفاعلhprr 

NT3  مفاعلibr - 2 

NT3  مفاعلibr - 30 
NT3  مفاعلifr 

NT3  مفاعلkalpakkam pfr 

NT3  مفاعلkbr-1 
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NT3  مفاعلknk-2 

NT3  مفاعلlampre - 1 
NT3  مفاعلmasurca 

NT3  مفاعلpurnima 

NT3  مفاعلpurnima-2 
NT3  مفاعلsaref 

NT3  مفاعلsefor 

NT3  مفاعلsneak 
NT3  مفاعلsora 

NT3  مفاعلstf 

NT3  مفاعلtapiro 
NT3  مفاعلtibr 

NT3  مفاعلvera 

NT3  مفاعلviper 
NT3  مفاعلwntr 

NT3  مفاعلyellow creek 

NT3  مفاعلzephyr 
NT3  مفاعلzppr 

NT3  مفاعلzpr-3 

NT3  مفاعلzpr-6 
NT3  مفاعلzpr-9 

NT3  مفاعلzrr 

NT3 مفاعل كليِمنتين 
NT3 مفاعالت حرق األكتينيدات 

NT3  مفاعالت من نوعfbr 

NT4  مفاعلaipfr 
NT4  مفاعلkalpakkam pfbr 

NT4  مفاعلpec brasimone 

NT4  مفاعلzebra 
NT4  مفاعالت من نوعgcfr 

NT5  مفاعلgcfr 

NT4  مفاعالت من نوعlmfbr 
NT5  مفاعلbn-1600 

NT5  مفاعلbn-350 

NT5  مفاعلbor-60 

NT5  مفاعلcdfr 

NT5  مفاعلclinch river الولود 

NT5  مفاعلdfr 
NT5  مفاعلebr-1 

NT5  مفاعلebr-2 

NT5  مفاعلjoyo 
NT5  مفاعلkalpakkam lmfbr 

NT5  مفاعلmonju 

NT5  مفاعلpfr 
NT5  مفاعلphenix 

NT5  مفاعلplbr 

NT5  مفاعلrapsodie 
NT5  مفاعلsbr-1 

NT5  مفاعلsbr-2 
NT5  مفاعلsbr-5 

NT5  مفاعلsnr 

NT5  مفاعلsnr-2 

NT5  مفاعلsuperphenix 

NT5  مفاعلvenus 

NT5  1 -مفاعل أنريكو فيرمي 
NT5  3 -مفاعل بلويارسك 

NT5  4 -مفاعل بلويارسك 

NT3   منشأةmyrrha 
NT2 مفاعالت متوسطة 

NT3  مفاعلthor 

NT1 مفاعالت قابلة للنقل 
NT2  مفاعلtibr 

NT2 مفاعالت رزمية 

NT1 مفاعالت مبردة بالماء 
NT2  مفاعلaarr 

NT2  مفاعلacpr 

NT2  مفاعلanna 
NT2  مفاعلastr 

NT2  مفاعلatr 

NT2  مفاعلatsr 
NT2  مفاعلborax-1 

NT2  مفاعلborax-2 

NT2  مفاعلborax-3 
NT2  مفاعلborax-4 

NT2  مفاعلborax-5 

NT2  مفاعلbr-02 
NT2  مفاعلbr-2 

NT2  مفاعلcirus 

NT2  مفاعلesada-vesr 

NT2  مفاعلetr 

NT2  مفاعلevsr 
NT2  مفاعلewa 

NT2  مفاعلewg-1m 

NT2  مفاعلgetr 
NT2  مفاعلhfetr 

NT2  مفاعلhfir 

NT2  مفاعلhfr 
NT2  مفاعلigr 

NT2  مفاعلiowa utr - 10 

NT2  مفاعلjanus 
NT2  مفاعلjmtr 

NT2  مفاعلkamini 

NT2  مفاعلkuhfr 
NT2  مفاعلlitr 

NT2  مفاعلmaple 

NT2  مفاعلmrr 
NT2  مفاعلmtr 

NT2  مفاعلmurr 

NT2  مفاعلnetr 
NT2  مفاعلnhr-5 

NT2  مفاعلnsrr 

NT2  مفاعلntr 
NT2  مفاعلorphee 

NT2  مفاعلorr 

NT2  مفاعلosiris 
NT2  مفاعلowr 

NT2  مفاعلpbr 

NT2  مفاعلpegase 
NT2  مفاعلpeggy 

NT2  مفاعلperryman-1 

NT2  مفاعلperryman-2 
NT2  مفاعلpurnima-3 

NT2  مفاعلr-2 

NT2  مفاعلra-5 

NT2  مفاعلrg-1m 

NT2  مفاعلsafari-1 

NT2  مفاعلsghwr 
NT2  مفاعلsm-2 

NT2  مفاعلspert-2 

NT2  مفاعلspert-3 
NT2  مفاعلsr-1 

NT2  مفاعلsr-3p 

NT2  مفاعلsr-oa 
NT2  مفاعلtca 

NT2  مفاعلtsr-2 

NT2  مفاعلvoronezh ast-500 
NT2  مفاعلwntr 

NT2  مفاعلwtr 
NT2  مفاعلzlfr 

NT2  مفاعلzr-6 

NT2 مفاعل مير 

NT2 مفاعالت متجانسة مائية 

NT3  مفاعلai-l-77 

NT3  مفاعلargus 
NT3  مفاعلber-2 

NT3  مفاعلbyu l-77 

NT3  مفاعلcesnef 
NT3  مفاعلdr-1 

NT3  مفاعلfrf 

NT3  مفاعلgidra 
NT3  مفاعلhre-2 

NT3  مفاعلjrr-1 

NT3  مفاعلkewb 
NT3  مفاعلkstr 

NT3  مفاعلncscr-1 

NT3  مفاعلpanc-l-77 
NT3  مفاعلsupo 

NT3  مفاعلwrrr 

NT3 مفاعل جامعة نيفادا 
NT2  مفاعالت من النمطpwr 

NT3   مفاعلisar - 2 

NT3  1مفاعل- sterling 
NT3  2مفاعل-sterling 

NT3  مفاعلaguirre 

NT3  مفاعلalmaraz-1 
NT3  مفاعلalmaraz-2 

NT3  مفاعلangra-2 

NT3 فاعل مangra-3 

NT3  مفاعلangrh-1 

NT3  مفاعلasco-1 
NT3  مفاعلasco-2 

NT3  مفاعلatlantic-1 

NT3  مفاعلatlantic-2 
NT3  مفاعلbasf-1 

NT3  مفاعلbasf-2 

NT3  مفاعلbeaver valley-1 
NT3  مفاعلbeaver valley-2 

NT3  مفاعلbelleville-1 

NT3  مفاعلbelleville-2 
NT3  مفاعلbeznau-1 

NT3  مفاعلbeznau-2 

NT3  مفاعلblayais-1 
NT3  مفاعلblayais-2 

NT3  مفاعلblayais-3 

NT3  مفاعلblayais-4 
NT3  مفاعلblue hills-1 

NT3  مفاعلborssele 

NT3  مفاعلbr-3 
NT3  مفاعلbraidwood-1 

NT3  مفاعلbraidwood-2 

NT3  مفاعلbrokdorf 
NT3  مفاعلbugey-2 

NT3  مفاعلbugey-3 

NT3  مفاعلbugey-4 
NT3  مفاعلbugey-5 

NT3  مفاعلbw العياري 

NT3  مفاعلbyron-1 
NT3  مفاعلbyron-2 

NT3  مفاعلcalhoun-1 

NT3  مفاعلcalhoun-2 
NT3  مفاعلcallaway-1 

NT3  مفاعلcallaway-2 

NT3  مفاعلcalvert cliffs-1 

NT3  مفاعلcalvert cliffs-2 

NT3  مفاعلcatawba-1 

NT3  مفاعلcatawba-2 
NT3  مفاعلcattenom-1 

NT3  مفاعلcattenom-2 

NT3  مفاعلcattenom-3 
NT3  مفاعلcattenom-4 

NT3  مفاعلce العياري 

NT3  مفاعلcherokee-1 
NT3  مفاعلcherokee-2 

NT3  مفاعلcherokee-3 

NT3  مفاعلchinon-b1 
NT3  مفاعلchinon-b2 

NT3  مفاعلchinon-b3 
NT3  مفاعلchinon-b4 

NT3  مفاعلchooz 

NT3  مفاعلchooz b-1 

NT3  مفاعلchooz b-2 

NT3  مفاعلcivaux-1   

NT3  مفاعلcivaux-2   
NT3  مفاعلcomanche peak-1 

NT3  مفاعلcomanche peak-2 

NT3  مفاعلconnecticut yankee 
NT3  مفاعلcook-1 

NT3  مفاعلcook-2 

NT3  مفاعلcruas-1 
NT3  مفاعلcruas-2 

NT3  مفاعلcruas-3 

NT3  مفاعلcruas-4 
NT3  مفاعلcrystal river-3 

NT3  مفاعلcrystal river-4 

NT3  مفاعلdampierre-1 
NT3  مفاعلdampierre-2 

NT3  مفاعلdampierre-3 

NT3  مفاعلdampierre-4 
NT3  مفاعلdavis besse-1 

NT3  مفاعلdavis besse-2 

NT3  مفاعلdavis besse-3 
NT3  مفاعلdaya bay-1 

NT3  مفاعلdaya bay-2 

NT3  مفاعلdiablo canyon-1 
NT3  مفاعلdiablo canyon-2 

NT3  مفاعلdoel-1 

NT3  مفاعلdoel-2 
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NT3  مفاعلdoel-3 

NT3  مفاعلdoel-4 
NT3  مفاعلefdr-50 

NT3  مفاعلemsland 

NT3  مفاعلerie-1 
NT3  مفاعلerie-2 

NT3  مفاعلfarley - 1 

NT3  مفاعلfarley - 2 
NT3  مفاعلfessenheim - 1 

NT3  مفاعلfessenheim - 2 

NT3  مفاعلflamanville  - 1 
NT3  مفاعلflamanville  - 2 

NT3  مفاعلflamanville-3 

NT3  مفاعلforked river - 1 
NT3  مفاعلgenkai-1 

NT3  مفاعلgenkai-2 

NT3  مفاعلgenkai-3 
NT3  مفاعلgenkai-4 

NT3  مفاعلginna-1 

NT3  مفاعلgoesgen 
NT3  مفاعلgolfech-1 

NT3  مفاعلgolfech-2 

NT3  مفاعلgrafenrheinfeld 
NT3  مفاعلgravelines-1   

NT3  مفاعلgravelines-2 

NT3  مفاعلgravelines-3 
NT3  مفاعلgravelines-4 

NT3  مفاعلgravelines-5 

NT3  مفاعلgravelines-6 
NT3  مفاعلgreene county 

NT3  مفاعلgreenwood-2 

NT3  مفاعلgreenwood-3 
NT3  مفاعلgrohnde 

NT3  مفاعلhamm-uentrop 

NT3  مفاعلharris-1 

NT3  مفاعلharris-2 

NT3  مفاعلharris-3 

NT3  مفاعلharris-4 
NT3  مفاعلhaven-1 

NT4  مفاعلkoshkonong-1 

NT3  مفاعلhaven-2 
NT4  مفاعلkoshkonong-2 

NT3  مفاعلikata 

NT3  مفاعلikata - 2 
NT3  مفاعلikata - 3 

NT3  مفاعلindian point - 1 

NT3  مفاعلindian point - 2 
NT3  مفاعلindian point - 3 

NT3  مفاعلiran- 1 
NT3  مفاعلiran- 2 

NT3  مفاعلjamesport-1 

NT3  مفاعلjamesport-2 

NT3  مفاعلkewaunee 

NT3  مفاعلkoeberg-1 

NT3  مفاعلkoeberg-2 
NT3  مفاعلkori-1 

NT3  مفاعلkori-2 

NT3  مفاعلkori-3 
NT3  مفاعلkori-4 

NT3  مفاعلkrsko 

NT3  مفاعلlemoniz - 1 
NT3  مفاعلlemoniz - 2 

NT3  مفاعلlingao - 1 

NT3  مفاعلlingao - 2 
NT3  مفاعلlingao-3 

NT3  مفاعلlingao-4 

NT3  مفاعلloft 
NT3  مفاعلlucie - 1 

NT3  مفاعلlucie - 2 

NT3  مفاعلmaanshan-1 
NT3  مفاعلmaine yankee 

NT3  مفاعلmalibu-1 

NT3  مفاعلmarble hill-1 
NT3  مفاعلmarble hill-2 

NT3  مفاعلmc guire-1 

NT3  مفاعلmc guire-2 
NT3  مفاعلmh-1a 

NT3  مفاعلmidland-1 

NT3  مفاعلmidland-2 

NT3  مفاعلmihama-1 

NT3  مفاعلmihama-2 
NT3  مفاعلmihama-3 

NT3  مفاعلmillstone-2 

NT3  مفاعلmillstone-3 
NT3  مفاعلmuelheim-kaerlich 

NT3  مفاعلneckar-1 

NT3  مفاعلneckar-2 
NT3  مفاعلnep-1 

NT3  مفاعلnep-2 

NT3  مفاعلneupotz-1 
NT3  مفاعلneupotz-2 

NT3  مفاعلningde-1 

NT3  مفاعلningde-2 
NT3  مفاعلningde-3 

NT3  مفاعلnogent-1 

NT3  مفاعلnogent-2 
NT3  مفاعلnorth anna-1 

NT3  مفاعلnorth anna-2 

NT3  مفاعلnorth anna-3 
NT3  مفاعلnorth anna-4 

NT3  مفاعلnorth coast-1 

NT3  مفاعلobrigheim 
NT3  مفاعلoconee - 1 

NT3  مفاعلoconee - 2 

NT3  مفاعلoconee - 3 
NT3  مفاعلoi - 1 

NT3  مفاعلoi - 2 

NT3  مفاعلoi - 3 
NT3  مفاعلoi - 4 

NT3  مفاعلoktemberian - 3 

NT3  مفاعلolkiluoto-3 
NT3  مفاعلotto hahn 

NT3  مفاعلpairie island-2 

NT3  مفاعلpalisades-1 

NT3  مفاعلpalo verde-1 

NT3  مفاعلpalo verde-2 

NT3  مفاعلpalo verde-3 
NT3  مفاعلpalo verde-4 

NT3  مفاعلpalo verde-5 

NT3  مفاعلpaluel-1 
NT3  مفاعلpaluel-2 

NT3  مفاعلpaluel-3 

NT3  مفاعلpaluel-4 
NT3  مفاعلpat 

NT3  مفاعلpebble springs-1 

NT3  مفاعلpebble springs-2 
NT3  مفاعلpenly-1 

NT3  مفاعلpenyl-2 
NT3  مفاعلpenyl-3 

NT3  مفاعلperkins-1 

NT3  مفاعلperkins-2 

NT3  مفاعلperkins-3 

NT3  مفاعلphilippsburg-2 

NT3  مفاعلpilgrim-2 
NT3  مفاعلpilgrim-3 

NT3  مفاعلpm-2a 

NT3  مفاعلpm-3a 
NT3  مفاعلpnpp-1 

NT3  مفاعلpoint beach-1 

NT3 ل مفاعpoint beach-2 
NT3  مفاعلprairie island-1 

NT3  مفاعلproject-1 في جنوب تكساس 

NT3  مفاعلproject-2 في جنوب تكساس 
NT3  مفاعلqinshan-1 

NT3  مفاعلqinshan-2-1 

NT3  مفاعلqinshan-2-2 
NT3  مفاعلqinshan-2-3 

NT3  مفاعلqinshan-2-4 

NT3  مفاعلquanicassee-1 
NT3  مفاعلquanicassee-2 

NT3  مفاعلrancho seco-1 

NT3  مفاعلremerschen 
NT3  مفاعلringhals-2 

NT3  مفاعلringhals-3 

NT3  مفاعلringhals-4 
NT3  مفاعلrobinson-2 

NT3  مفاعلrooppur 

NT3  مفاعلrowe yankee 

NT3  مفاعلsaint laurent-b2 

NT3  مفاعلsalem - 1 
NT3  مفاعلsalem - 2 

NT3  مفاعلsan onofre -1 

NT3  مفاعلsan onofre -2 
NT3  مفاعلsan onofre -3 

NT3  مفاعلseabrook-1 

NT3  مفاعلseabrook-2 
NT3  مفاعلselni 

NT3  مفاعلsenda-1 

NT3  مفاعلsenda-2 
NT3  مفاعلsequoyah-1 

NT3  مفاعلsequoyah-2 

NT3  مفاعلshippingport 
NT3  مفاعلsizewell-b 

NT3  مفاعلsm-1 

NT3  مفاعلsm-1a 
NT3  مفاعلstade 

NT3  مفاعلsummer-1 

NT3  مفاعلsundesert-1 
NT3  مفاعلsundesert-2 

NT3  مفاعلsurry-1 

NT3  مفاعلsurry-2 
NT3  مفاعلsurry-3 

NT3  مفاعلsurry-4 

NT3  مفاعلtakahama-1 
NT3  مفاعلtakahama-2 

NT3  مفاعلtakahama-3 

NT3  مفاعلtakahama-4 
NT3  مفاعلtihange 

NT3  مفاعلtihange-2 

NT3  مفاعلtihange-3 
NT3  مفاعلtomari-1 

NT3  مفاعلtomari-2 

NT3  مفاعلtomari-3 

NT3  مفاعلtricastin-1 

NT3  مفاعلtricastin-2 

NT3  مفاعلtricastin-3 
NT3  مفاعلtricastin-4 

NT3  مفاعلtrillo-1 

NT3  مفاعلtrojan 
NT3  مفاعلtsuruga-2 

NT3  مفاعلturkey point-3 

NT3  مفاعلturkey point-4 
NT3  مفاعلtva-1 

NT3  مفاعلtva-2 

NT3  مفاعلtyrone-1 
NT3  مفاعلtyrone-2 

NT3  مفاعلulchin-1 
NT3  مفاعلulchin-2 

NT3  مفاعلulchin-3 

NT3  مفاعلulchin-4 

NT3  مفاعلunterweser 

NT3  مفاعلvahnum-1 

NT3  مفاعلvahnum-2 
NT3  مفاعلvandellos-2 

NT3  مفاعلvogtle-1 

NT3  مفاعلvogtle-2 
NT3  مفاعلvogtle-3 

NT3  مفاعلvogtle-4 

NT3  مفاعلwaterford-3 
NT3  مفاعلwaterford-4 

NT3  مفاعلwatts bar-1 

NT3  مفاعلwatts bar-2 
NT3  مفاعلwnp-1 

NT3  مفاعلwnp-3 

NT3  مفاعلwnp-4 
NT3  مفاعلwnp-5 

NT3  مفاعلwolf creek-1 

NT3  مفاعلwup-3 
NT3  مفاعلwup-4 

NT3  مفاعلwup-5 

NT3  مفاعلwup-6 
NT3  مفاعلwyhl-1 

NT3  مفاعلwyhl-2 

NT3  مفاعلyellow creek-1 
NT3  مفاعلyellow creek-2 

NT3  مفاعلzion-1 

NT3  مفاعلzion-2 
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NT3  مفاعلzorita-1 

NT3 1-مفاعل أركانساس 
NT3 2-مفاعل أركانساس 

NT3  مفاعل أولي لمفاعلs1c 

NT3  1 -مفاعل بلفونت 
NT3  2 -مفاعل بلفونت 

NT3  1 -مفاعل بيبليس 

NT3  3 -مفاعل بيبليس 
NT3  4 -مفاعل بيبليس 

NT3  2-مفاعل بيبليس 

NT3  1-مفاعل ثري مايل آيالند 
NT3  2-مفاعل ثري مايل آيالند 

NT3  مفاعل راينِسْبرغakw1 

NT3 مفاعل سافاناه 
NT3 مفاعل ساكستون 

NT3  1 -مفاعل سان ألبان 

NT3  2 -مفاعل سان ألبان 
NT3  3 -مفاعل سان لوران 

NT3 مفاعل لينين 

NT3 مفاعل ليونيد بريجنييف 
NT3 مفاعل موتسو 

NT3 مفاعل وستنغهاوس العياري 

NT3 مفاعلblue hills-2 
NT3  مفاعالت من النمطwwer 

NT4  مفاعلbalakovo-1 

NT4  مفاعلbalakovo-2 
NT4  مفاعلbalakovo-3 

NT4  مفاعلbalakovo-4 

NT4  مفاعلbohunice v-1 
NT4  مفاعلbohunice v-2 

NT4  مفاعلdukovany-1 

NT4  مفاعلdukovany-2 
NT4  مفاعلdukovany-3 

NT4  مفاعلdukovany-4 

NT4  مفاعلgreifswald-1 

NT4  مفاعلgreifswald-2 

NT4  مفاعلgreifswald-3 

NT4  مفاعلgreifswald-4 
NT4  مفاعلgreifswald-5 

NT4  مفاعلgreifswald-6 

NT4  مفاعلjuragua 
NT4  مفاعلkalinin-1 

NT4  مفاعلkalinin-2 

NT4  مفاعلkalinin-3 
NT4  مفاعلkalinin-4 

NT4  مفاعلkecerovce-1 

NT4  مفاعلkhmelnitskij-1 
NT4  مفاعلkola-1 

NT4  مفاعلkola-2 
NT4  مفاعلkola-3 

NT4  مفاعلkola-4 

NT4  مفاعلkozloduy-1 

NT4  مفاعلkozloduy-2 

NT4  مفاعلkozloduy-3 

NT4  مفاعلkozloduy-4 
NT4  مفاعلkozloduy-5 

NT4  مفاعلkozloduy-6 

NT4  مفاعلkudankulam-1 
NT4  مفاعلkudankulam-2 

NT4  مفاعلloviisa - 1 

NT4  مفاعلloviisa - 2 
NT4  مفاعلmochovce-1 

NT4  مفاعلmochovce-2 

NT4  مفاعلnovovoronezh-1 
NT4  مفاعلnovovoronezh-2 

NT4  مفاعلnovovoronezh-3 

NT4  مفاعلnovovoronezh-4 
NT4  مفاعلnovovoronezh-5 

NT4  مفاعلpaks-1 

NT4 مفاعل paks-2 
NT4  مفاعلpaks-3 

NT4  مفاعلpaks-4 

NT4  مفاعلrostov-1 
NT4  مفاعلrostov-2 

NT4  مفاعلrovno-1 

NT4  مفاعلrovno-2 
NT4  مفاعلrovno-3 

NT4  مفاعلrovno-4 

NT4  مفاعلrovno-5 

NT4  مفاعلstendal-1 

NT4  مفاعلtatarian 
NT4  مفاعلtemelin-1 

NT4  مفاعلtemelin-2 

NT4  مفاعلtianwan-1 
NT4  مفاعلtianwan-2 

NT4  مفاعلzaporozhe-1 

NT4  مفاعلzaporozhe-2 
NT4  مفاعلzaporozhe-3 

NT4  مفاعلzaporozhe-4 

NT4  مفاعلzaporozhe-5 
NT4  مفاعلzaporozhe-6 

NT4 1-مفاعل أرميني 

NT4 2-مفاعل أرميني 
NT4  1 -مفاعل بالهوتوفيس 

NT4  1 -مفاعل جنوب أوكرانيا 

NT4  2 -مفاعل جنوب أوكرانيا 
NT4  3 -مفاعل جنوب أوكرانيا 

NT2  مفاعالت من النمطtriga 

NT3  2مفاعل - frf 
NT3  مفاعلafrri 

NT3  مفاعلatpr 

NT3  مفاعلdow triga-mk-1 
NT3  مفاعلfir -1 

NT3  مفاعلfrn 

NT3  مفاعلgulf triga-mk-3 
NT3  مفاعلkartini-ppny 

NT3  مفاعلlopra 

NT3  مفاعلnscr 
NT3  مفاعلostr 

NT3  مفاعلprpr 

NT3  مفاعلpstr 
NT3  مفاعلrtr 

NT3  مفاعلtrico 

NT3  مفاعلtriga - تكساس 

NT3  مفاعلtriga - فيترانس 

NT3  مفاعلtriga- برازيل 

NT3  مفاعلtriga-1 أريزونا 
NT3  مفاعلtriga-1 كاليفورنيا 

NT3  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 

NT3  مفاعلtriga-1 هانفورد 
NT3  مفاعلtriga-1 هانوفر 

NT3  مفاعلtriga-1 هايدلبرغ 

NT3  مفاعلtriga-2 
NT3  مفاعلtriga-2 إيلينوي 

NT3  مفاعلtriga-2 بافيا 

NT3  مفاعلtriga-2 باندونغ 
NT3  مفاعلtriga-2 بنغالدش 

NT3  مفاعلtriga-2 بيتستي 
NT3  مفاعلtriga-2 داالت 

NT3  مفاعلtriga-2 ومار 

NT3  مفاعلtriga-2 ريكويو 

NT3  مفاعلtriga-2 سيؤول 

NT3  مفاعلtriga-2 فيينا 

NT3  مفاعلtriga-2 كنساس 
NT3  مفاعلtriga-2 لوبليانا 

NT3  مفاعلtriga-2 موساشي 

NT3  مفاعلtriga-2 مينز 
NT3  مفاعلtriga-3 ساالزار 

NT3  مفاعلtriga-3 سيؤول 

NT3  مفاعلtriga-3 ميونيخ 
NT3  مفاعلtriga-3 يوال 

NT3  مفاعلtriga-mk-2 في كورنِل 

NT3  مفاعلucbrr 
NT3  مفاعلuwnr 

NT3  مفاعلwsur 

NT3  مفاعل تريغا- mk-3 في كولورادو 
NT2  مفاعالت من النمطwwr 

NT3  مفاعلirt-1 الليبي 

NT3  مفاعلlvr - 15 
NT3  مفاعلwwr-2 

NT3  مفاعلwwr-z 

NT3  مفاعل ألماتيwwr-k 
NT3  مفاعل القاهرةwwr-s 

NT3  مفاعل بخارستwwr-s 

NT3  مفاعل براغwwr-s 
NT3  مفاعل بغدادirt 

NT3  مفاعل بودابستwwr-s 

NT3 مفاعل بودابست للتدريب 

NT3  مفاعل روسندورفwwr-sm 

NT3  مفاعل طشقندwwr-s 
NT3  مفاعل كييفwwr-m 

NT3  مفاعل ليننغرادwwr-m 

NT3  مفاعل موسكوwwr-s 
NT2  مفاعالت من النوعargonaut 

NT3  مفاعلaeg-pr-10 

NT3  مفاعلarbi 
NT3  مفاعلargos 

NT3  مفاعلjason 

NT3  مفاعلlfr 
NT3  مفاعلmoata 

NT3  مفاعلnestor 

NT3  مفاعلra-1 
NT3  مفاعلrb-2 

NT3  مفاعلrien-1 

NT3  مفاعلsrrc-utr-100 
NT3  مفاعلstark 

NT3  مفاعلuftr 

NT3  مفاعلulysse 
NT3  مفاعلurr 

NT3  مفاعلutr-10-kinki 

NT3  مفاعلutr-b  في كلية كوين ماري 
NT3  مفاعلvpi-utr-10 

NT3 مفاعل أثينا 

NT3  كروننبورغ -مفاعل ستراسبورغ 
NT3  مفاعل من النوعargonaut 

NT2  مفاعالت من النوعbwr 

NT3  شركةhokuriku  للطاقة الكهربائيةshika, 
ishikawa, japan 

NT3  شركةtohoku  للطاقة الكهربائية

higashidori, aomori, japan  
NT3  سوسكويهانا 1-مفاعل 

NT3  سوسكويهانا 2-مفاعل 

NT3   مفاعلisar 

NT3  مفاعلallens creek-1 

NT3  مفاعلallens creek-2 

NT3  مفاعلbailly-1 
NT3  مفاعلbarsebaeck-1 

NT3  مفاعلbarsebaeck-2 

NT3  مفاعلbarton-1 
NT3  مفاعلbarton-2 

NT3  مفاعلbarton-3 

NT3  مفاعلbarton-4 
NT3  مفاعلbolsa chica-1 

NT3  مفاعلbolsa chica-2 

NT3  مفاعلbonus 
NT3  مفاعلbrowns ferry-1 

NT3  مفاعلbrowns ferry-2 
NT3  مفاعلbrowns ferry-3 

NT3  مفاعلbrunsbuettel 

NT3  مفاعلbrunswick-1 

NT3  مفاعلbrunswick-2 

NT3  مفاعلchinshan-1 

NT3  مفاعلchinshan-2 
NT3  مفاعلclinton-1 

NT3  مفاعلclinton-2 

NT3  مفاعلcofrentes 
NT3  مفاعلcooper 

NT3  مفاعلdodewaard 

NT3  مفاعلdouglas point-1 
NT3  مفاعلdouglas point-2 

NT3  مفاعلdresden-1 

NT3  مفاعلdresden-2 
NT3  مفاعلdresden-3 

NT3  مفاعلduane arnold-1 

NT3  مفاعلebwr 
NT3  مفاعلenel-4 

NT3  مفاعلerr 

NT3  مفاعلfitzpatrick 
NT3  مفاعلforsmark - 1 

NT3  مفاعلforsmark - 2 

NT3  مفاعلforsmark - 3 
NT3  مفاعلfukushima - 1 

NT3  مفاعلfukushima - 2 

NT3  مفاعلfukushima - 3 
NT3 فاعل مfukushima - 4 

NT3  مفاعلfukushima - 5 

NT3  مفاعلfukushima - 6 
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NT3  مفاعلfukushima - ii - 1 

NT3  مفاعلfukushima - ii - 2 
NT3  مفاعلfukushima - ii - 3 

NT3  مفاعلfukushima - ii - 4 

NT3  مفاعلgarigliano 
NT3  مفاعلgarona 

NT3  مفاعلgraben-1 

NT3  مفاعلgraben-2 
NT3  مفاعلgrand gulf-1 

NT3  مفاعلgrand gulf-2 

NT3  مفاعلgundremmingen-2 
NT3  مفاعلgundremmingen-3 

NT3  مفاعلhamaoka-1 

NT3  مفاعلhamaoka-2 
NT3  مفاعلhamaoka-3 

NT3  مفاعلhamaoka-4 

NT3  مفاعلhamaoka-5 
NT3  مفاعلhartsville-1 

NT3  مفاعلhartsville-2 

NT3  مفاعلhartsville-3 
NT3  مفاعلhartsville-4 

NT3  مفاعلhatch-1 

NT3  مفاعلhatch-2 
NT3  مفاعلhdr 

NT3  مفاعلhope creek-1 

NT3  مفاعلhope creek-2 
NT3  مفاعلhumboldt bay 

NT3  مفاعلjpdr 

NT3  مفاعلjpdr-2 
NT3  مفاعلkaiseraugst 

NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-1 

NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-2 
NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-3 

NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-4 

NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-5 

NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-6 

NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-7 

NT3  مفاعلkruemmel 
NT3  مفاعلkuosheng-1 

NT3  مفاعلkuosheng-2 

NT3  مفاعلla salle county - 1 
NT3  مفاعلla salle county - 2 

NT3  مفاعلlacbwr 

NT3  مفاعلlaguna verde - 1 
NT3  مفاعلlaguna verde - 2 

NT3  مفاعلleibstadt 

NT3  مفاعلlimerick - 1 
NT3  مفاعلlimerick - 2 

NT3  مفاعلlingen 
NT3  مفاعلmendocino-1 

NT3  مفاعلmendocino-2 

NT3  مفاعلmillstone-1 

NT3  مفاعلmontague-1 

NT3  مفاعلmontague-2 

NT3  مفاعلmontalto di castro-1 
NT3  مفاعلmontalto di castro-2 

NT3  مفاعلmonticello 

NT3  مفاعلmuehleberg 
NT3  مفاعلnine mile point-1 

NT3  مفاعلnine mile point-2 

NT3  مفاعلokg - 1 
NT3  مفاعلokg - 2 

NT3  مفاعلokg - 3 

NT3  مفاعلolkiluoto - 1 
NT3  مفاعلolkiluoto - 2 

NT3  مفاعلonagawa - 1 

NT3  مفاعلonagawa - 2 
NT3  مفاعلonagawa - 3 

NT3  مفاعلpathfinder 

NT3  مفاعلpeach bottom-2 
NT3  مفاعلpeach bottom-3 

NT3  مفاعلperry-1 

NT3  مفاعلperry-2 
NT3  مفاعلphilippsburg-1 

NT3  مفاعلphipps bend-1 

NT3  مفاعلphipps bend-2 
NT3  مفاعلpilgrim-1 

NT3  مفاعلquad cities-1 

NT3  مفاعلquad cities-2 

NT3  مفاعلringhals-1 

NT3  مفاعلriver bend-1 
NT3  مفاعلriver bend-2 

NT3  مفاعلrwe-bayernwerk 

NT3 مفاعل shika-1 
NT3  مفاعلshimane-1 

NT3  مفاعلshimane-2 

NT3  مفاعلshoreham 
NT3  مفاعلskagit-1 

NT3  مفاعلskagit-2 

NT3  مفاعلsl-1 
NT3  مفاعلtarapur-1 

NT3  مفاعلtarapur-2 

NT3  مفاعلtokai-2 
NT3  مفاعلtsuruga 

NT3  مفاعلtullnerfeld 

NT3  مفاعلvak 
NT3  مفاعلvbwr 

NT3  مفاعلvermont yankee 

NT3  مفاعلverplanck-1 
NT3  مفاعلverplanck-2 

NT3  مفاعلvk-50 

NT3  مفاعلwnp-2 
NT3  مفاعلwuergassen 

NT3  مفاعلzimmer-1 

NT3  مفاعلzimmer-2 
NT3  2 -مفاعل أنريكو فيرمي 

NT3  مفاعل المعياريge 

NT3 مفاعل بِل 
NT3  1 -مفاعل بالك فوكس 

NT3 2 -ك فوكس مفاعل بال 

NT3 مفاعل بيغ روكبوينت 
NT3 مفاعلoyster creek-1 

NT2 مفاعالت من نمط البركة 

NT3   مفاعلatrc 

NT3   مفاعلirt - c 

NT3   مفاعلirt - f 

NT3   مفاعلisis 
NT3  1مفاعل - frg 

NT3  2مفاعل - frg 

NT3  مفاعلagata 
NT3  مفاعلapsara 

NT3  مفاعلarmf-1 

NT3  مفاعلastra 
NT3  مفاعلavogadro rs-1 

NT3  مفاعلbarn 

NT3  مفاعلber-2 
NT3  مفاعلbrr 

NT3  مفاعلbsr-1 
NT3  مفاعلbsr-2 

NT3  مفاعلcabri 

NT3  مفاعلconsort-2 

NT3  مفاعلcp-6 

NT3  مفاعلcrocus 

NT3  مفاعلdemocritus 
NT3  مفاعلdr-2 

NT3  مفاعلetrc 

NT3  مفاعلetrr-2 
NT3  مفاعلfmrb 

NT3  مفاعلfnr 

NT3  مفاعلfrj - 1 
NT3  مفاعلfrm 

NT3  مفاعلfrm-ii 

NT3  مفاعلfrn 
NT3  مفاعلga siwabessy 

NT3  مفاعلgtr 

NT3  مفاعلgulf triga-mk-3 
NT3  مفاعلhanaro 

NT3  مفاعلherald 

NT3  مفاعلhor 
NT3  مفاعلhorace 

NT3  مفاعلhtr 

NT3  مفاعلian-r1 
NT3  مفاعلiear - 1 

NT3  مفاعلir-100 

NT3  مفاعلirl 
NT3  مفاعلirr - 1 

NT3  مفاعلirt 

NT3  مفاعلivv - 7 

NT3  مفاعلivv-2m 

NT3  مفاعلjen 
NT3  مفاعلjen-1 

NT3  مفاعلjen-2 

NT3  مفاعلjrr-3m 
NT3  مفاعلjrr-4 

NT3  مفاعلjules horowitz 

NT3  مفاعلkur 
NT3  مفاعلla reina rech - 1 

NT3  مفاعلlido 

NT3  مفاعلlo aguirre rech - 2 
NT3  مفاعلlpr 

NT3  مفاعلlptr 

NT3  مفاعلlr - 0 
NT3  مفاعلltir 

NT3  مفاعلmaria 

NT3  مفاعلmaryla 
NT3  مفاعلmelusine-1 

NT3  مفاعلmerlin 

NT3  مفاعلminerve 
NT3  مفاعلmnr 

NT3  مفاعلnscr 

NT3  مفاعلnur 
NT3  مفاعلopal 

NT3  مفاعلosur 

NT3  مفاعلparar-1 
NT3  مفاعلphebus 

NT3  مفاعلprpr 

NT3  مفاعلprr-1 
NT3  مفاعلpstr 

NT3  مفاعلptr 

NT3  مفاعلpulstar-buffalo 
NT3  مفاعلpulstar-raleigh 

NT3  مفاعلpur-1 

NT3  مفاعلr2-0 

NT3  مفاعلra-6 

NT3  مفاعلra-8 

NT3  مفاعلrana 
NT3  مفاعلrinsc 

NT3  مفاعلritmo 

NT3  مفاعلrp-10 
NT3  مفاعلrts-1 

NT3  مفاعلrv-1 

NT3  مفاعلsaphir 
NT3  مفاعلscarabee 

NT3  مفاعلsiloe 

NT3  مفاعلsiloette 
NT3  مفاعلspert-4 

NT3  مفاعلstek 
NT3  مفاعلstir 

NT3  مفاعلswierk r-2 

NT3  مفاعلthetis 

NT3  مفاعلthor 

NT3  مفاعلtr-1 

NT3  مفاعلtr-2 
NT3  مفاعلtriton 

NT3  مفاعلtrr-1 

NT3  مفاعلtz1 
NT3  مفاعلtz2 

NT3  مفاعلuknr 

NT3  مفاعلumne-1 
NT3  مفاعلumrr 

NT3  مفاعلutrr 

NT3  مفاعلuvar 
NT3  مفاعلuwnr 

NT3  مفاعلvr-1 

NT3  مفاعلwpir 
NT3  مفاعلwsur 

NT3  مفاعلxapr 

NT3 مفاعل بابكوك وويلكوكس لالختبارbawtr 
NT3 مفاعل توشيبا 

NT3   مفاعل جاكرتاirt - 2000 

NT3  مفاعل صوفياirt 
NT3   مفاعل موسكوirt - 2000 

NT3  مفاعل نموذجpik الفيزيائي 

NT3 مفاعالت من نمط سلوبوك 
NT4  مفاعل سلوبوك- wnre 

NT4  ألبرتا -مفاعل سلوبوك 

NT4  أوتاوا -مفاعل سلوبوك 
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NT4  تورنتو -مفاعل سلوبوك 

NT4  دالهاوزي -مفاعل سلوبوك 
NT4  مونتريال -مفاعل سلوبوك 

NT2  مفاعالت من نوعhclwr 

NT2  مفاعالت من نوعhwlwr 
NT3  مفاعلcirene 

NT3  مفاعلgentilly 

NT3  مفاعلjatr 
NT2  مفاعالت من نوعlwbr 

NT2  مفاعالت من نوعlwgr 

NT3  مفاعل- n 
NT3  مفاعلaps 

NT3  مفاعلbilibin 

NT3 مفاعل chernobylsk-1 
NT3  مفاعلchernobylsk-2 

NT3  مفاعلchernobylsk-3 

NT3  مفاعلchernobylsk-4 
NT3  مفاعلignalina - 1 

NT3  مفاعلignalina - 2 

NT3  مفاعلkursk-1 
NT3  مفاعلkursk-2 

NT3  مفاعلkursk-3 

NT3  مفاعلkursk-4 
NT3  مفاعلleningrad - 1 

NT3  مفاعلleningrad - 2 

NT3  مفاعلleningrad - 3 
NT3  مفاعلleningrad - 4 

NT3  مفاعلrpt 

NT3  مفاعلsmolensk-1 
NT3  مفاعلsmolensk-2 

NT3  مفاعلsmolensk-3 

NT3  مفاعلuwtr 
NT3  1 -مفاعل بلويارسك 

NT3  1 -مفاعل بلويارسك 

NT2  مفاعالت من نوعmaple 

NT2  مفاعالت من نوعmnsr 

NT3  مفاعلgharr-1 

NT3 اعل مفmnsr-iae 
NT3  مفاعلmnsr-sh 

NT3  مفاعلmnsr-sz 

NT3  مفاعلmnst-sd 
NT3  مفاعلnirr-1 

NT3  مفاعلparar-2 

NT3  مفاعلsrp-1 
NT1 مفاعالت مبّردة بالبخار 

NT1 مفاعالت مبّردة بالضباب 

NT1 مفاعالت مبّردة بالغاز 
NT2  مفاعلewg-1m 

NT2  مفاعل من نوعhtgr 
NT3  مفاعلdragon 

NT3  مفاعلfulton - 1 

NT3  مفاعلfulton - 2 

NT3  مفاعلhtr-10 

NT3  مفاعلhttr 

NT3  مفاعلkahter 
NT3  مفاعلpeach bottom-1 

NT3  مفاعلschmehausen-2 

NT3  مفاعلsummit-1 
NT3  مفاعلsummit-2 

NT3  مفاعلthtr-300 

NT3  مفاعلvg-400 
NT3  مفاعلvgr-50 

NT3  مفاعلvhtr 

NT3  مفاعلvidal-1 
NT3  مفاعلvidal-2 

NT3  مفاعلvrain 

NT3  مفاعل جمهورية ألمانيا االتحاديةavr 
NT3  مفاعل معياريga 

NT2 مفاعالت سرير الحصى 

NT3  مفاعلthtr-300 
NT3  مفاعلvg-400 

NT3  مفاعلvgr-50 

NT3  مفاعل جمهورية ألمانيا االتحاديةavr 
NT2 مفاعالت مبّردة باآلزوت 

NT3 فاعل مhtltr 

NT3  مفاعلml-1 
NT3  مفاعلzenith 

NT2 مفاعالت مبّردة بالهدروجين 

NT3  مفاعلnerva 

NT3  مفاعلnrx-a2 

NT3  مفاعلnrx-a3 
NT3  مفاعلnrx-a4 

NT3  مفاعلnrx-a5 

NT3  مفاعلnrx-a6 
NT3  مفاعلpewee-1 

NT3  مفاعلpewee-2 

NT3  مفاعلpewee-3 
NT3  مفاعلpewee-4 

NT3  مفاعلphoebus-1a 

NT3  مفاعلphoebus-1b 
NT3  مفاعلphoebus-2a 

NT3  مفاعلxe-prime 

NT3  مفاعالتkiwi 
NT4  مفاعلkiwi-tnt 

NT3  مفاعالتrover 

NT2 مفاعالت مبّردة بالهليوم 
NT3  مفاعلdragon 

NT3  مفاعلebor 

NT3  مفاعلegcr 
NT3  مفاعلfulton - 1 

NT3  مفاعلfulton - 2 

NT3 عل مفاgcfr 
NT3  مفاعلgcre 

NT3  مفاعلhtr-10 

NT3  مفاعلhttr 
NT3  مفاعلiear - zpr 

NT3  مفاعلpeach bottom-1 

NT3  مفاعلschmehausen-2 
NT3  مفاعلsummit-1 

NT3  مفاعلsummit-2 

NT3  مفاعلthtr-300 
NT3  مفاعلuhtrex 

NT3  مفاعلvg-400 

NT3  مفاعلvgr-50 

NT3  مفاعلvhtr 

NT3  مفاعلvidal-1 

NT3  مفاعلvidal-2 
NT3  مفاعلvrain 

NT3  مفاعل جمهورية ألمانيا االتحاديةavr 

NT2 دة بالهواء  مفاعالت مبرَّ
NT3  مفاعلafsr 

NT3  مفاعلbgrr 

NT3  مفاعلbr-1 
NT3  مفاعلg-1 

NT3  مفاعلgleep 

NT3  مفاعلharmonie 
NT3  مفاعلhprr 

NT3  مفاعلkalpakkam pfr 
NT3  مفاعلmasurca 

NT3  مفاعلsneak 

NT3  مفاعلstf 

NT3  مفاعلtory-2 

NT3  مفاعلtory-2a 

NT3  مفاعلtreat 
NT3  مفاعلx-10 

NT3  مفاعلxma-1 

NT3  مفاعلzed-2 
NT3 مفاعل بيبو 

NT3  مفاعالتwindscale االنتاجية 

NT2 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ
NT3  مفاعلbohunice a-1 

NT3  مفاعلbradwell 

NT3  مفاعلbugey-1 
NT3  مفاعلcalder hall a-1 

NT3  مفاعلcalder hall a-2 

NT3  مفاعلcalder hall b-3 
NT3  مفاعلcalder hall b-4 

NT3  مفاعلcesar 

NT3  مفاعلchapelcross-1 
NT3  مفاعلchapelcross-2 

NT3  مفاعلchapelcross-3 

NT3  مفاعلchapelcross-4 
NT3  مفاعلchinon-a1 

NT3  مفاعلchinon-a2 

NT3  مفاعلchinon-a3 
NT3  مفاعلconnah quay-b 

NT3  مفاعلdungeness-a 

NT3  مفاعلdungeness-b 

NT3  مفاعلel-2 

NT3  مفاعلel-4 
NT3  مفاعلg-2 

NT3  مفاعلg-3 

NT3  مفاعلhartlepool 
NT3  مفاعلhector 

NT3  مفاعلhero 

NT3  مفاعلheysham-a 
NT3  مفاعلheysham-b 

NT3  مفاعلhinkley point-a 

NT3  مفاعلhinkley point-b 
NT3  مفاعلhunterston-a 

NT3  مفاعلhunterston-b 

NT3  مفاعلlatina 
NT3  مفاعلlucens 

NT3  مفاعلniederaichbach 

NT3  مفاعلoldbury - a 
NT3  مفاعلoldbury - b 

NT3  مفاعلsaint laurent-a1 

NT3 ل مفاعsaint laurent-a2 
NT3  مفاعلsizewell-a 

NT3  مفاعلtokai-mura 

NT3  مفاعلtorness 
NT3  مفاعلtrawsfynydd 

NT3  مفاعلvandellos 

NT3  مفاعلwagr 
NT3  مفاعلwylfa 

NT3 مفاعل بركلي 

NT2  مفاعالت من نوعgcfr 
NT3  مفاعلgcfr 

NT2  مفاعالت من نوعgcr 

NT3  مفاعلbugey-1 
NT3  مفاعلchinon-a1 

NT3  مفاعلchinon-a2 

NT3  مفاعلchinon-a3 

NT3  مفاعلg-1 

NT3  مفاعلg-2 

NT3  مفاعلg-3 
NT3  مفاعلsaint laurent-a1 

NT3  مفاعلsaint laurent-a2 

NT3  مفاعلvandellos 
NT3  مفاعالت من النوعagr 

NT4  مفاعلconnah quay-b 

NT4  مفاعلdungeness-b 
NT4  مفاعلhartlepool 

NT4  مفاعلheysham-a 

NT4  مفاعلheysham-b 
NT4  مفاعلhinkley point-b 

NT4  مفاعلhunterston-b 
NT4  مفاعلtorness 

NT4  مفاعلwagr 

NT3  مفاعالت من نوعmagnox 

NT4  مفاعلbradwell 

NT4  مفاعلcalder hall a-1 

NT4  مفاعلcalder hall a-2 
NT4  مفاعلcalder hall b-3 

NT4  مفاعلcalder hall b-4 

NT4  مفاعلchapelcross-1 
NT4  مفاعلchapelcross-2 

NT4  مفاعلchapelcross-3 

NT4  مفاعلchapelcross-4 
NT4  مفاعلdungeness-a 

NT4  مفاعلhinkley point-a 

NT4  مفاعلhunterston-a 
NT4  مفاعلlatina 

NT4  مفاعلoldbury - a 

NT4  مفاعلsizewell-a 
NT4  مفاعلtokai-mura 

NT4  مفاعلtrawsfynydd 

NT4  مفاعلwylfa 
NT4 مفاعل بركلي 

NT2  مفاعالت من نوعhwgcr 

NT3  مفاعلbohunice a-1 
NT3  مفاعلbohunice a-2 

NT3  مفاعلel-4 

NT3  مفاعلlucens 
NT3  مفاعلniederaichbach 

NT1 مفاعالت مبّردة بالغبار 

NT1 يلمفاعالت مبّردة بالماء الثق 
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NT2   مفاعلispra - 1 

NT2  مفاعلalrr 
NT2  مفاعلaquilon 

NT2  مفاعلcelestin 

NT2  مفاعلcp-3 
NT2  مفاعلcp-3m 

NT2  مفاعلcp-5 

NT2  مفاعلdca 
NT2  مفاعلdhruva 

NT2  مفاعلdido 

NT2  مفاعلdiorit 
NT2  مفاعلdmtr 

NT2  مفاعلdr-3 

NT2  مفاعلel-1 
NT2  مفاعلel-3 

NT2  مفاعلeole 

NT2  مفاعلes-salam 
NT2  مفاعلessor 

NT2  مفاعلfr - 2 

NT2  مفاعلfrj - 2 
NT2  مفاعلgtrr 

NT2  مفاعلhfbr 

NT2  مفاعلhifar 
NT2  مفاعلhwctr 

NT2  مفاعلhwrr 

NT2  مفاعلirr - 2 
NT2  مفاعلjeep-2 

NT2  مفاعلjrr-2 

NT2  مفاعلjrr-3 
NT2  مفاعلmitr 

NT2  مفاعلnbsr 

NT2  مفاعلnora 
NT2  مفاعلnru 

NT2  مفاعلnrx 

NT2  مفاعلpdp 

NT2  مفاعلpelinduna 

NT2  مفاعلpik 

NT2  مفاعلpluto 
NT2  مفاعلprr 

NT2  مفاعلprtr 

NT2  مفاعلpse 
NT2  مفاعلr-1 

NT2  مفاعلr-a 

NT2  مفاعلspert-2 
NT2  مفاعلzed-2 

NT2 مفاعل تايوان للبحوث 

NT2 مفاعل غرونوبل 
NT2  مفاعل من نوعbhwr 

NT3  مفاعلhbwr 
NT3  مفاعلmarviken 

NT2  مفاعالت من النوعphwr 

NT3  مفاعلagesta 

NT3  مفاعلatucha 

NT3  مفاعلatucha-2 

NT3  مفاعلbruce-1 
NT3  مفاعلbruce-2 

NT3  مفاعلbruce-3 

NT3  مفاعلbruce-4 
NT3  مفاعلbruce-5 

NT3  مفاعلbruce-6 

NT3  مفاعلbruce-7 
NT3  مفاعلbruce-8 

NT3  مفاعلcernavoda-1 

NT3  مفاعلcernavoda-2 
NT3  مفاعلcordoba 

NT3  مفاعلcvtr 

NT3  مفاعلdarlington-1 
NT3  مفاعلdarlington-2 

NT3  مفاعلdarlington-3 

NT3  مفاعلdarlington-4 
NT3  مفاعلdouglas point في أونتاريو 

NT3  مفاعلembalse 

NT3  مفاعلgentilly-2 
NT3  مفاعلkaiga-1 

NT3  مفاعلkaiga-2 

NT3  مفاعلkaiga-3 
NT3  مفاعلkaiga-4 

NT3  مفاعلkakrapar-1 

NT3  مفاعلkakrapar-2 

NT3  مفاعلkalpakkam-1 

NT3  مفاعلkalpakkam-2 
NT3  مفاعلkanupp 

NT3  مفاعلmzfr 

NT3  مفاعلnarora-1 
NT3  مفاعلnarora-2 

NT3  مفاعلnpd 

NT3  مفاعلpickering-1 
NT3  مفاعلpickering-2 

NT3  مفاعلpickering-3 

NT3  مفاعلpickering-4 
NT3  مفاعلpickering-5 

NT3  مفاعلpickering-6 

NT3  مفاعلpickering-7 
NT3  مفاعلpickering-8 

NT3  مفاعلpoint lepreau-1 

NT3  مفاعلpoint lepreau-2 
NT3  مفاعلqinshan-3-1 

NT3  مفاعلqinshan-3-2 

NT3  مفاعلrajasthan-5 
NT3  مفاعلrajasthan-6 

NT3  مفاعلtarapur-3 

NT3  مفاعلtarapur-4 
NT3  مفاعلwolsung-1 

NT3  مفاعلwolsung-2 

NT3  مفاعلwolsung-3 
NT3  مفاعلwolsung-4 

NT3  1 -مفاعل راجستان 

NT3  2 -مفاعل راجستان 
NT3  3 -مفاعل راجستان 

NT3  4 -مفاعل راجستان 

NT1 مفاعالت مبّردة بمادة عضوية 
NT2  مفاعلeco 

NT2  مفاعلeocr 

NT2  مفاعلessor 

NT2  مفاعلwr-1 

NT2  مفاعلzed-2 

NT2  مفاعالتomr 
NT3  مفاعلarbus 

NT3  مفاعلmore 

NT3  مفاعلpnpf 
NT2  مفاعالت من نوعlwor 

NT1 مفاعالت مبّردة بمعدن سائل 

NT2 مفاعالت مبردة بالبوتاسيوم 
NT3   مفاعلsnap 10 

NT4  مفاعلs10fs-1 

NT4  مفاعلs10fs-3 
NT4  مفاعلs10fs-4 

NT3  مفاعلebr-1 
NT3  مفاعلser 

NT3  مفاعلsnap-tsf 

NT3  مفاعالتsnaptran 

NT2 مفاعالت مبردة بالزئبق 

NT3  مفاعلsbr-2 

NT3  ِنتينمفاعل كليم 
NT2 مفاعالت مبردة بالصوديوم 

NT3   مفاعلsnap 10 

NT4  مفاعلs10fs-1 
NT4  مفاعلs10fs-3 

NT4  مفاعلs10fs-4 

NT3  مفاعلbn-1600 
NT3  مفاعلbn-350 

NT3  مفاعلbor-60 

NT3  مفاعلcdfr 
NT3  مفاعلclinch river الولود 

NT3  مفاعلebr-1 

NT3  مفاعلebr-2 
NT3  مفاعلfftf 

NT3  مفاعلhnpf 

NT3  مفاعلknk 
NT3  مفاعلknk-2 

NT3  مفاعلlampre - 1 

NT3  مفاعلmonju 
NT3  مفاعلpfr 

NT3  مفاعلphenix 

NT3  مفاعلrapsodie 
NT3  مفاعلsbr-5 

NT3  مفاعلsefor 

NT3  مفاعلser 

NT3  مفاعلsnap-tsf 

NT3  مفاعلsnr 
NT3  مفاعلsnr-2 

NT3  مفاعلsuperphenix 

NT3  مفاعلzrr 
NT3  1 -مفاعل أنريكو فيرمي 

NT3  3 -مفاعل بلويارسك 

NT3  4 -مفاعل بلويارسك 
NT3  مفاعالتsnaptran 

NT3  مفاعالت من النمطsgr 

NT4  مفاعلsre 
NT2  مفاعالت مبّردةnak 

NT3  مفاعلebr-1 

NT3  مفاعلs10fs-1 
NT3  مفاعلs10fs-3 

NT3  مفاعلs10fs-4 

NT3  مفاعلs2ds 
NT3  مفاعلs8dr 

NT3  مفاعلs8er 

NT3  مفاعلser 
NT3  مفاعالتsnaptran 

NT2 مفاعالت مبّردة بالليثيوم 

NT2  مفاعالت من النمطszr 
NT3  مفاعلknk 

NT3  مفاعلknk-2 

NT2  مفاعالت من نوعlmfbr 
NT3  مفاعلbn-1600 

NT3  مفاعلbn-350 

NT3  مفاعلbor-60 
NT3  مفاعلcdfr 

NT3  مفاعلclinch river الولود 

NT3  مفاعلdfr 
NT3  مفاعلebr-1 

NT3  مفاعلebr-2 

NT3  مفاعلjoyo 

NT3  مفاعلkalpakkam lmfbr 

NT3  مفاعلmonju 

NT3  مفاعلpfr 
NT3  مفاعلphenix 

NT3  مفاعلplbr 

NT3  مفاعلrapsodie 
NT3  مفاعلsbr-1 

NT3  مفاعلsbr-2 

NT3  مفاعلsbr-5 
NT3  مفاعلsnr 

NT3  مفاعلsnr-2 

NT3  مفاعلsuperphenix 
NT3  مفاعلvenus 

NT3  1 -مفاعل أنريكو فيرمي 
NT3  3 -مفاعل بلويارسك 

NT3  4 -مفاعل بلويارسك 

NT1 مفاعالت متجانسة 

NT2 مفاعالت بوقود غازي 

NT3 تجميعة قلب بالزمية 

NT3 مفاعالت تدفق محوري 
NT3 مفاعالت من نوع المصباح الضوئي 

NT2 مفاعالت ذات وقود مبعثر 

NT3 مفاعالت ذات سرير مميَّع 
NT3 مفاعالت وحلية 

NT2 مفاعالت صلبة متجانسة 

NT3  سلسلة مفاعالتsur-100 
NT3  مفاعلacpr 

NT3  مفاعلakr-1 

NT3  مفاعلanex 
NT3  مفاعلebor 

NT3  مفاعلnsrr 

NT3  مفاعلromashka 
NT3  مفاعلshca 

NT3  مفاعلtreat 

NT3  مفاعالتaerojet-general nucleonics 
NT3 مفاعالت سرير الحصى 

NT4  مفاعلthtr-300 

NT4  مفاعلvg-400 
NT4  مفاعلvgr-50 

NT4  مفاعل جمهورية ألمانيا االتحاديةavr 

NT3  مفاعالت من النمطtriga 
NT4  2مفاعل - frf 

NT4  مفاعلafrri 

NT4  مفاعلatpr 
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NT4  مفاعلdow triga-mk-1 

NT4  مفاعلfir -1 
NT4  مفاعلfrn 

NT4  مفاعلgulf triga-mk-3 

NT4  مفاعلkartini-ppny 
NT4  مفاعلlopra 

NT4  مفاعلnscr 

NT4  مفاعلostr 
NT4  مفاعلprpr 

NT4  مفاعلpstr 

NT4  مفاعلrtr 
NT4  مفاعلtrico 

NT4  مفاعلtriga - تكساس 

NT4  مفاعلtriga - فيترانس 
NT4  مفاعلtriga- برازيل 

NT4  مفاعلtriga-1 أريزونا 

NT4  مفاعلtriga-1 كاليفورنيا 
NT4  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 

NT4  مفاعلtriga-1 هانفورد 

NT4  مفاعلtriga-1 هانوفر 
NT4  مفاعلtriga-1 هايدلبرغ 

NT4  مفاعلtriga-2 

NT4  مفاعلtriga-2 إيلينوي 
NT4  مفاعلtriga-2 بافيا 

NT4  مفاعلtriga-2 باندونغ 

NT4  مفاعلtriga-2 بنغالدش 
NT4  مفاعلtriga-2 بيتستي 

NT4  مفاعلtriga-2 داالت 

NT4  مفاعلtriga-2 روما 
NT4  مفاعلtriga-2 ريكويو 

NT4  مفاعلtriga-2 سيؤول 

NT4  مفاعلtriga-2 فيينا 
NT4  مفاعلtriga-2 كنساس 

NT4  مفاعلtriga-2 لوبليانا 

NT4  مفاعلtriga-2 موساشي 

NT4  مفاعلtriga-2 مينز 

NT4  مفاعلtriga-3 ساالزار 

NT4  مفاعلtriga-3 سيؤول 
NT4  مفاعلtriga-3 ميونيخ 

NT4  مفاعلtriga-3 يوال 

NT4  مفاعلtriga-mk-2 في كورنِل 
NT4  مفاعلucbrr 

NT4  مفاعلuwnr 

NT4  مفاعلwsur 
NT4  مفاعل تريغا- mk-3 في كولورادو 

NT2 مفاعالت متجانسة سائلة 

NT3 مفاعالت متجانسة مائية 
NT4  مفاعلai-l-77 

NT4  مفاعلargus 
NT4  مفاعلber-2 

NT4  مفاعلbyu l-77 

NT4  مفاعلcesnef 

NT4  مفاعلdr-1 

NT4  مفاعلfrf 

NT4  مفاعلgidra 
NT4  مفاعلhre-2 

NT4  مفاعلjrr-1 

NT4  مفاعلkewb 
NT4  مفاعلkstr 

NT4  مفاعلncscr-1 

NT4  مفاعلpanc-l-77 
NT4  مفاعلsupo 

NT4  مفاعلwrrr 

NT4 مفاعل جامعة نيفادا 
NT1 مفاعالت متحركة 

NT2  مفاعلmh-1a 

NT2  مفاعلml-1 
NT2  مفاعل أولي لمفاعلs1c 

NT2 مفاعالت توليد الكهرباء الفضائية 

NT3  مفاعالتsnap 
NT4   مفاعلsnap 10 

NT5  مفاعلs10fs-1 

NT5  مفاعلs10fs-3 
NT5  مفاعلs10fs-4 

NT4  مفاعلsnap 2 

NT5  مفاعلs2ds 
NT4  مفاعلsnap 50 

NT4  مفاعلsnap 8 

NT5  مفاعلs8dr 

NT5  مفاعلs8er 

NT3 مفاعالت الدفع الفضائية 
NT4  مفاعلnerva 

NT4  مفاعلnrx-a1 

NT4  مفاعلnrx-a2 
NT4  مفاعلnrx-a3 

NT4  مفاعلnrx-a4 

NT4  مفاعلnrx-a5 
NT4  مفاعلnrx-a6 

NT4  مفاعلnrx-a7 

NT4  مفاعلpewee-1 
NT4  مفاعلpewee-2 

NT4  مفاعلpewee-3 

NT4  مفاعلpewee-4 
NT4  مفاعلphoebus-1a 

NT4  مفاعلphoebus-1b 

NT4  مفاعلphoebus-2a 
NT4  مفاعلtwmr 

NT4  مفاعلxe-2 

NT4  مفاعالتkiwi 
NT5  مفاعلkiwi-tnt 

NT4  مفاعالتrover 

NT1 مفاعالت ملح مصهور 
NT2 مفاعالت تعمل بوقود ملح مصهور 

NT2 مفاعالت مبّردة بالملح المصهور 

NT3  مفاعلmsre 
NT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

NT2   مفاعلispra - 1 

NT2  مفاعلaarr 
NT2  مفاعلalrr 

NT2  مفاعلaquilon 

NT2  مفاعلatr 
NT2  مفاعلatsr 

NT2  مفاعلborax-1 

NT2  مفاعلborax-2 

NT2  مفاعلborax-3 

NT2  مفاعلborax-4 

NT2  مفاعلborax-5 
NT2  مفاعلbr-02 

NT2  مفاعلbr-1 

NT2  مفاعلbr-2 
NT2  مفاعلcirus 

NT2  مفاعلcp-3 

NT2  مفاعلcp-3m 
NT2  مفاعلcp-5 

NT2  مفاعلdca 

NT2  مفاعلdido 
NT2  مفاعلdiorit 

NT2  مفاعلdmtr 
NT2  مفاعلdr-3 

NT2  مفاعلeco 

NT2  مفاعلel-1 

NT2  مفاعلel-2 

NT2  مفاعلel-3 

NT2  مفاعلeocr 
NT2  مفاعلeole 

NT2  مفاعلesada-vesr 

NT2  مفاعلessor 
NT2  مفاعلetr 

NT2  مفاعلetrr-1 

NT2  مفاعلewa 
NT2  مفاعلewg-1m 

NT2  مفاعلfir -1 

NT2  مفاعلfr - 2 
NT2  مفاعلfrj - 2 

NT2  مفاعلgetr 

NT2  مفاعلgtrr 
NT2  مفاعلhbwr 

NT2  مفاعلhfbr 

NT2  مفاعلhfir 
NT2  مفاعلhfr 

NT2  مفاعلhifar 

NT2  مفاعلhwctr 
NT2  مفاعلigr 

NT2  مفاعلirr - 2 

NT2  مفاعلjanus 
NT2  مفاعلjeep-2 

NT2  مفاعلjmtr 

NT2  مفاعلjrr-2 

NT2  مفاعلjrr-3 

NT2  مفاعلjuno 
NT2  مفاعلkamini 

NT2  مفاعلlitr 

NT2  مفاعلloft 
NT2  مفاعلlptr 

NT2  مفاعلmitr 

NT2  مفاعلmrr 
NT2  مفاعلmtr 

NT2  مفاعلmurr 

NT2  مفاعلnbsr 
NT2  مفاعلnetr 

NT2  مفاعلnora 

NT2  مفاعلnru 
NT2  مفاعلnrx 

NT2  مفاعلntr 

NT2  مفاعلorphee 
NT2  مفاعلorr 

NT2  مفاعلosiris 

NT2  مفاعلowr 
NT2  مفاعلpbf 

NT2  مفاعلpbr 

NT2  مفاعلpegase 
NT2  مفاعلpelinduna 

NT2  مفاعلpik 

NT2  مفاعلpluto 
NT2  مفاعلprcf 

NT2  مفاعلprr 

NT2  مفاعلpse 
NT2  مفاعلpurnima-3 

NT2  مفاعلr-1 

NT2  مفاعلr-2 
NT2  مفاعلr-a 

NT2  مفاعلra-0 

NT2  مفاعلra-2 

NT2  مفاعلra-3 

NT2  مفاعلra-4 

NT2  مفاعلra-5 
NT2  مفاعلrake-2 

NT2  مفاعلrb-3 

NT2  مفاعلrospo 
NT2  مفاعلrpt 

NT2  مفاعلsafari-1 

NT2  مفاعلsm-2 
NT2  مفاعلspert-1 

NT2  مفاعلspert-2 

NT2  مفاعلspert-3 
NT2  مفاعلsr-1 

NT2  مفاعلsr-oa 
NT2  مفاعلtca 

NT2  مفاعلthermos 

NT2  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 

NT2  مفاعلtsr-1 

NT2  مفاعلwntr 

NT2  مفاعلwr-1 
NT2  مفاعلwtr 

NT2  مفاعلzed-2 

NT2  مفاعلzeep 
NT2  مفاعلzlfr 

NT2  مفاعلzpr 

NT2 مفاعل تايوان للبحوث 
NT2 مفاعل غرونوبل 

NT2 مفاعل فرن نووي 

NT2 مفاعل مير 
NT2  مفاعالت من النمطwwr 

NT3  مفاعلirt-1 الليبي 

NT3  مفاعلlvr - 15 
NT3  مفاعلwwr-2 

NT3  مفاعلwwr-z 

NT3  مفاعل ألماتيwwr-k 
NT3  مفاعل القاهرةwwr-s 

NT3  مفاعل بخارستwwr-s 

NT3  مفاعل براغwwr-s 
NT3  مفاعل بغدادirt 

NT3  مفاعل بودابستwwr-s 

NT3 مفاعل بودابست للتدريب 
NT3  مفاعل روسندورفwwr-sm 

NT3  مفاعل طشقندwwr-s 

NT3  مفاعل كييفwwr-m 
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NT3  مفاعل ليننغرادwwr-m 

NT3  مفاعل موسكوwwr-s 
NT2  مفاعالت من نوعmnsr 

NT3  مفاعلgharr-1 

NT3  مفاعلmnsr-iae 
NT3  مفاعلmnsr-sh 

NT3  مفاعلmnsr-sz 

NT3  مفاعلmnst-sd 
NT3  مفاعلnirr-1 

NT3  مفاعلparar-2 

NT3  مفاعلsrp-1 
NT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

NT2  مفاعلanna 

NT2  مفاعلbgrr 
NT2  مفاعلbigr 

NT2  مفاعلbr-1 

NT2  مفاعلcesar 
NT2  مفاعلcp-2 

NT2  مفاعلegcr 

NT2  مفاعلf -1 
NT2  مفاعلgleep 

NT2  مفاعلhector 

NT2  مفاعلhero 
NT2  مفاعلhew-305 

NT2  مفاعلhitrex-1 

NT2  مفاعلhnpf 
NT2  مفاعلhtltr 

NT2  مفاعلiear - zpr 

NT2  مفاعلigr 
NT2  مفاعلiowa utr - 10 

NT2  مفاعلkuca 

NT2  مفاعلmarius 
NT2  مفاعلmsre 

NT2  مفاعلntr 

NT2  مفاعلpctr 

NT2  مفاعلproteus 

NT2  مفاعلrb-1 

NT2  مفاعلshca 
NT2  مفاعلsr-305 

NT2  مفاعلtreat 

NT2  مفاعلuhtrex 
NT2  مفاعلx-10 

NT2  مفاعلzenith 

NT2 مفاعل بيبو 
NT2 وع مفاعل من نhtgr 

NT3  مفاعلdragon 

NT3  مفاعلfulton - 1 
NT3  مفاعلfulton - 2 

NT3  مفاعلhtr-10 
NT3  مفاعلhttr 

NT3  مفاعلkahter 

NT3  مفاعلpeach bottom-1 

NT3  مفاعلschmehausen-2 

NT3  مفاعلsummit-1 

NT3  مفاعلsummit-2 
NT3  مفاعلthtr-300 

NT3  مفاعلvg-400 

NT3  مفاعلvgr-50 
NT3  مفاعلvhtr 

NT3  مفاعلvidal-1 

NT3  مفاعلvidal-2 
NT3  مفاعلvrain 

NT3  مفاعل جمهورية ألمانيا االتحاديةavr 

NT3  مفاعل معياريga 
NT2  مفاعالتwindscale االنتاجية 

NT2  مفاعالت من النمطsgr 

NT3  مفاعلsre 
NT2  مفاعالت من نوعgcr 

NT3  مفاعلbugey-1 

NT3  مفاعلchinon-a1 
NT3  مفاعلchinon-a2 

NT3  مفاعلchinon-a3 

NT3  مفاعلg-1 
NT3  مفاعلg-2 

NT3  مفاعلg-3 

NT3  مفاعلsaint laurent-a1 
NT3  مفاعلsaint laurent-a2 

NT3  مفاعلvandellos 

NT3  مفاعالت من النوعagr 

NT4  مفاعلconnah quay-b 

NT4  مفاعلdungeness-b 
NT4  مفاعلhartlepool 

NT4  مفاعلheysham-a 

NT4  مفاعلheysham-b 
NT4  مفاعلhinkley point-b 

NT4  مفاعلhunterston-b 

NT4  مفاعلtorness 
NT4  مفاعلwagr 

NT3  مفاعالت من نوعmagnox 

NT4  مفاعلbradwell 
NT4  مفاعلcalder hall a-1 

NT4  مفاعلcalder hall a-2 

NT4  مفاعلcalder hall b-3 
NT4  مفاعلcalder hall b-4 

NT4  مفاعلchapelcross-1 

NT4  مفاعلchapelcross-2 
NT4  مفاعلchapelcross-3 

NT4  مفاعلchapelcross-4 

NT4  مفاعلdungeness-a 
NT4  مفاعلhinkley point-a 

NT4  مفاعلhunterston-a 

NT4  مفاعلlatina 
NT4  مفاعلoldbury - a 

NT4  مفاعلsizewell-a 

NT4 عل مفاtokai-mura 
NT4  مفاعلtrawsfynydd 

NT4  مفاعلwylfa 

NT4 مفاعل بركلي 
NT2  مفاعالت من نوعlwgr 

NT3  مفاعل- n 

NT3  مفاعلaps 
NT3  مفاعلbilibin 

NT3  مفاعلchernobylsk-1 

NT3  مفاعلchernobylsk-2 

NT3  مفاعلchernobylsk-3 

NT3  مفاعلchernobylsk-4 

NT3  مفاعلignalina - 1 
NT3  مفاعلignalina - 2 

NT3  مفاعلkursk-1 

NT3  مفاعلkursk-2 
NT3  مفاعلkursk-3 

NT3  مفاعلkursk-4 

NT3  مفاعلleningrad - 1 
NT3  مفاعلleningrad - 2 

NT3  مفاعلleningrad - 3 

NT3  مفاعلleningrad - 4 
NT3  مفاعلrpt 

NT3  مفاعلsmolensk-1 
NT3  مفاعلsmolensk-2 

NT3  مفاعلsmolensk-3 

NT3  مفاعلuwtr 

NT3  1 -مفاعل بلويارسك 

NT3  1 -مفاعل بلويارسك 

NT1 مفاعالت مهدأة بالماء 
NT2  مفاعلaarr 

NT2  مفاعلacpr 

NT2  مفاعلanna 
NT2  مفاعلastr 

NT2  مفاعلatr 

NT2  مفاعلatsr 
NT2  مفاعلborax-1 

NT2  مفاعلborax-2 

NT2  مفاعلborax-3 
NT2  مفاعلborax-4 

NT2  مفاعلborax-5 

NT2  مفاعلbr-02 
NT2  مفاعلbr-2 

NT2  مفاعلesada-vesr 

NT2  مفاعلetr 
NT2  مفاعلevsr 

NT2  مفاعلewa 

NT2  مفاعلewg-1m 
NT2  مفاعلgcre 

NT2  مفاعلgetr 

NT2  مفاعلhfetr 
NT2  مفاعلhfir 

NT2  مفاعلhfr 

NT2  مفاعلigr 

NT2  مفاعلjanus 

NT2  مفاعلjmtr 
NT2  مفاعلjuno 

NT2  مفاعلkamini 

NT2  مفاعلkuca 
NT2  مفاعلkuhfr 

NT2  مفاعلlitr 

NT2  مفاعلmaple 
NT2  مفاعلml-1 

NT2  مفاعلmrr 

NT2  مفاعلmtr 
NT2  مفاعلmurr 

NT2  مفاعلnetr 

NT2  مفاعلnhr-5 
NT2  مفاعلnsrr 

NT2  مفاعلntr 

NT2  مفاعلorr 
NT2  مفاعلosiris 

NT2  مفاعلowr 

NT2  مفاعلpbr 
NT2  مفاعلpegase 

NT2  مفاعلpeggy 

NT2  مفاعلperryman-1 
NT2  مفاعلperryman-2 

NT2  مفاعلpurnima-3 

NT2  مفاعلr-2 
NT2  مفاعلra-5 

NT2  مفاعلrake-2 

NT2  مفاعلrg-1m 
NT2  مفاعلsafari-1 

NT2  مفاعلsm-2 

NT2  مفاعلspert-1 
NT2  مفاعلspert-2 

NT2  مفاعلspert-3 

NT2  مفاعلsr-1 

NT2  مفاعلsr-oa 

NT2  مفاعلtca 

NT2  مفاعلtsr-2 
NT2  مفاعلtwmr 

NT2  مفاعلvoronezh ast-500 

NT2  مفاعلwntr 
NT2  مفاعلwtr 

NT2  مفاعلzlfr 

NT2 مفاعل فرن نووي 
NT2 مفاعل مير 

NT2 مفاعالت متجانسة مائية 

NT3  مفاعلai-l-77 
NT3  مفاعلargus 

NT3  مفاعلber-2 
NT3  مفاعلbyu l-77 

NT3  مفاعلcesnef 

NT3  مفاعلdr-1 

NT3  مفاعلfrf 

NT3  مفاعلgidra 

NT3  مفاعلhre-2 
NT3  مفاعلjrr-1 

NT3  مفاعلkewb 

NT3  مفاعلkstr 
NT3  مفاعلncscr-1 

NT3  مفاعلpanc-l-77 

NT3  مفاعلsupo 
NT3  مفاعلwrrr 

NT3 مفاعل جامعة نيفادا 

NT2  مفاعالت من النمطpwr 
NT3   مفاعلisar - 2 

NT3  1مفاعل- sterling 

NT3  2مفاعل-sterling 
NT3  مفاعلaguirre 

NT3  مفاعلalmaraz-1 

NT3  مفاعلalmaraz-2 
NT3  مفاعلangra-2 

NT3  مفاعلangra-3 

NT3  مفاعلangrh-1 
NT3  مفاعلasco-1 

NT3  مفاعلasco-2 

NT3  مفاعلatlantic-1 
NT3 فاعل مatlantic-2 

NT3  مفاعلbasf-1 

NT3  مفاعلbasf-2 
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NT3  مفاعلbeaver valley-1 

NT3  مفاعلbeaver valley-2 
NT3  مفاعلbelleville-1 

NT3  مفاعلbelleville-2 

NT3  مفاعلbeznau-1 
NT3  مفاعلbeznau-2 

NT3  مفاعلblayais-1 

NT3  مفاعلblayais-2 
NT3  مفاعلblayais-3 

NT3  مفاعلblayais-4 

NT3  مفاعلblue hills-1 
NT3  مفاعلborssele 

NT3  مفاعلbr-3 

NT3  مفاعلbraidwood-1 
NT3  مفاعلbraidwood-2 

NT3  مفاعلbrokdorf 

NT3  مفاعلbugey-2 
NT3  مفاعلbugey-3 

NT3  مفاعلbugey-4 

NT3  مفاعلbugey-5 
NT3  مفاعلbw العياري 

NT3  مفاعلbyron-1 

NT3  مفاعلbyron-2 
NT3  مفاعلcalhoun-1 

NT3  مفاعلcalhoun-2 

NT3  مفاعلcallaway-1 
NT3  مفاعلcallaway-2 

NT3  مفاعلcalvert cliffs-1 

NT3  مفاعلcalvert cliffs-2 
NT3  مفاعلcatawba-1 

NT3  مفاعلcatawba-2 

NT3  مفاعلcattenom-1 
NT3  مفاعلcattenom-2 

NT3  مفاعلcattenom-3 

NT3  مفاعلcattenom-4 

NT3  مفاعلce العياري 

NT3  مفاعلcherokee-1 

NT3  مفاعلcherokee-2 
NT3  مفاعلcherokee-3 

NT3  مفاعلchinon-b1 

NT3  مفاعلchinon-b2 
NT3  مفاعلchinon-b3 

NT3  مفاعلchinon-b4 

NT3  مفاعلchooz 
NT3  مفاعلchooz b-1 

NT3  مفاعلchooz b-2 

NT3  مفاعلcivaux-1   
NT3  مفاعلcivaux-2   

NT3  مفاعلcomanche peak-1 
NT3  مفاعلcomanche peak-2 

NT3  مفاعلconnecticut yankee 

NT3  مفاعلcook-1 

NT3  مفاعلcook-2 

NT3  مفاعلcruas-1 

NT3  مفاعلcruas-2 
NT3  مفاعلcruas-3 

NT3  مفاعلcruas-4 

NT3  مفاعلcrystal river-3 
NT3 فاعل مcrystal river-4 

NT3  مفاعلdampierre-1 

NT3  مفاعلdampierre-2 
NT3  مفاعلdampierre-3 

NT3  مفاعلdampierre-4 

NT3  مفاعلdavis besse-1 
NT3  مفاعلdavis besse-2 

NT3  مفاعلdavis besse-3 

NT3  مفاعلdaya bay-1 
NT3  مفاعلdaya bay-2 

NT3  مفاعلdiablo canyon-1 

NT3  مفاعلdiablo canyon-2 
NT3  مفاعلdoel-1 

NT3  مفاعلdoel-2 

NT3  مفاعلdoel-3 
NT3  مفاعلdoel-4 

NT3  مفاعلefdr-50 

NT3  مفاعلemsland 
NT3  مفاعلerie-1 

NT3  مفاعلerie-2 

NT3  مفاعلfarley - 1 

NT3  مفاعلfarley - 2 

NT3  مفاعلfessenheim - 1 
NT3  مفاعلfessenheim - 2 

NT3  مفاعلflamanville  - 1 

NT3  مفاعلflamanville  - 2 
NT3  مفاعلflamanville-3 

NT3  مفاعلforked river - 1 

NT3  مفاعلgenkai-1 
NT3  مفاعلgenkai-2 

NT3  مفاعلgenkai-3 

NT3  مفاعلgenkai-4 
NT3  مفاعلginna-1 

NT3  مفاعلgoesgen 

NT3  مفاعلgolfech-1 
NT3  مفاعلgolfech-2 

NT3  مفاعلgrafenrheinfeld 

NT3  مفاعلgravelines-1   
NT3  مفاعلgravelines-2 

NT3  مفاعلgravelines-3 

NT3  مفاعلgravelines-4 
NT3  مفاعلgravelines-5 

NT3  مفاعلgravelines-6 

NT3  مفاعلgreene county 
NT3  مفاعلgreenwood-2 

NT3  مفاعلgreenwood-3 

NT3  مفاعلgrohnde 
NT3 عل مفاhamm-uentrop 

NT3  مفاعلharris-1 

NT3  مفاعلharris-2 
NT3  مفاعلharris-3 

NT3  مفاعلharris-4 

NT3  مفاعلhaven-1 
NT4  مفاعلkoshkonong-1 

NT3  مفاعلhaven-2 

NT4  مفاعلkoshkonong-2 

NT3  مفاعلikata 

NT3  مفاعلikata - 2 

NT3  مفاعلikata - 3 
NT3  مفاعلindian point - 1 

NT3  مفاعلindian point - 2 

NT3  مفاعلindian point - 3 
NT3  مفاعلiran- 1 

NT3  مفاعلiran- 2 

NT3  مفاعلjamesport-1 
NT3  مفاعلjamesport-2 

NT3  مفاعلkewaunee 

NT3  مفاعلkoeberg-1 
NT3  مفاعلkoeberg-2 

NT3  مفاعلkori-1 
NT3  مفاعلkori-2 

NT3  مفاعلkori-3 

NT3  مفاعلkori-4 

NT3  مفاعلkrsko 

NT3  مفاعلlemoniz - 1 

NT3  مفاعلlemoniz - 2 
NT3  مفاعلlingao - 1 

NT3  مفاعلlingao - 2 

NT3  مفاعلlingao-3 
NT3  مفاعلlingao-4 

NT3  مفاعلloft 

NT3  مفاعلlucie - 1 
NT3  مفاعلlucie - 2 

NT3  مفاعلmaanshan-1 

NT3  مفاعلmaine yankee 
NT3  مفاعلmalibu-1 

NT3  مفاعلmarble hill-1 

NT3  مفاعلmarble hill-2 
NT3  مفاعلmc guire-1 

NT3  مفاعلmc guire-2 

NT3  مفاعلmh-1a 
NT3  مفاعلmidland-1 

NT3  مفاعلmidland-2 

NT3  مفاعلmihama-1 
NT3  مفاعلmihama-2 

NT3  مفاعلmihama-3 

NT3  مفاعلmillstone-2 
NT3  مفاعلmillstone-3 

NT3  مفاعلmuelheim-kaerlich 

NT3  مفاعلneckar-1 

NT3  مفاعلneckar-2 

NT3  مفاعلnep-1 
NT3  مفاعلnep-2 

NT3  مفاعلneupotz-1 

NT3  مفاعلneupotz-2 
NT3  مفاعلningde-1 

NT3  مفاعلningde-2 

NT3  مفاعلningde-3 
NT3  مفاعلnogent-1 

NT3  مفاعلnogent-2 

NT3 فاعل مnorth anna-1 
NT3  مفاعلnorth anna-2 

NT3  مفاعلnorth anna-3 

NT3  مفاعلnorth anna-4 
NT3  مفاعلnorth coast-1 

NT3  مفاعلobrigheim 

NT3  مفاعلoconee - 1 
NT3  مفاعلoconee - 2 

NT3  مفاعلoconee - 3 

NT3  مفاعلoi - 1 
NT3  مفاعلoi - 2 

NT3  مفاعلoi - 3 

NT3  مفاعلoi - 4 
NT3  مفاعلoktemberian - 3 

NT3  مفاعلolkiluoto-3 

NT3  مفاعلotto hahn 
NT3  مفاعلpairie island-2 

NT3  مفاعلpalisades-1 

NT3  مفاعلpalo verde-1 
NT3  مفاعلpalo verde-2 

NT3  مفاعلpalo verde-3 

NT3  مفاعلpalo verde-4 
NT3  مفاعلpalo verde-5 

NT3  مفاعلpaluel-1 

NT3  مفاعلpaluel-2 

NT3  مفاعلpaluel-3 

NT3  مفاعلpaluel-4 

NT3  مفاعلpat 
NT3  مفاعلpebble springs-1 

NT3  مفاعلpebble springs-2 

NT3  مفاعلpenly-1 
NT3  مفاعلpenyl-2 

NT3  مفاعلpenyl-3 

NT3  مفاعلperkins-1 
NT3  مفاعلperkins-2 

NT3  مفاعلperkins-3 

NT3  مفاعلphilippsburg-2 
NT3  مفاعلpilgrim-2 

NT3  مفاعلpilgrim-3 
NT3  مفاعلpm-2a 

NT3  مفاعلpm-3a 

NT3  مفاعلpnpp-1 

NT3  مفاعلpoint beach-1 

NT3  مفاعلpoint beach-2 

NT3  مفاعلprairie island-1 
NT3  مفاعلproject-1 في جنوب تكساس 

NT3  مفاعلproject-2 في جنوب تكساس 

NT3  مفاعلqinshan-1 
NT3  مفاعلqinshan-2-1 

NT3  مفاعلqinshan-2-2 

NT3  مفاعلqinshan-2-3 
NT3  مفاعلqinshan-2-4 

NT3  مفاعلquanicassee-1 

NT3  مفاعلquanicassee-2 
NT3  مفاعلrancho seco-1 

NT3  مفاعلremerschen 

NT3  مفاعلringhals-2 
NT3  مفاعلringhals-3 

NT3  مفاعلringhals-4 

NT3  مفاعلrobinson-2 
NT3  مفاعلrooppur 

NT3  مفاعلrowe yankee 

NT3  مفاعلsaint laurent-b2 
NT3  مفاعلsalem - 1 

NT3  مفاعلsalem - 2 

NT3  مفاعلsan onofre -1 
NT3  مفاعلsan onofre -2 

NT3  مفاعلsan onofre -3 

NT3  مفاعلseabrook-1 
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NT3  مفاعلseabrook-2 

NT3  مفاعلselni 
NT3  مفاعلsenda-1 

NT3  مفاعلsenda-2 

NT3  مفاعلsequoyah-1 
NT3  مفاعلsequoyah-2 

NT3  مفاعلshippingport 

NT3  مفاعلsizewell-b 
NT3  مفاعلsm-1 

NT3  مفاعلsm-1a 

NT3  مفاعلstade 
NT3  مفاعلsummer-1 

NT3  مفاعلsundesert-1 

NT3  مفاعلsundesert-2 
NT3  مفاعلsurry-1 

NT3  مفاعلsurry-2 

NT3  مفاعلsurry-3 
NT3  مفاعلsurry-4 

NT3  مفاعلtakahama-1 

NT3  مفاعلtakahama-2 
NT3  مفاعلtakahama-3 

NT3  مفاعلtakahama-4 

NT3  مفاعلtihange 
NT3  مفاعلtihange-2 

NT3  مفاعلtihange-3 

NT3  مفاعلtomari-1 
NT3  مفاعلtomari-2 

NT3  مفاعلtomari-3 

NT3  مفاعلtricastin-1 
NT3  مفاعلtricastin-2 

NT3  مفاعلtricastin-3 

NT3  مفاعلtricastin-4 
NT3  مفاعلtrillo-1 

NT3  مفاعلtrojan 

NT3  مفاعلtsuruga-2 

NT3  مفاعلturkey point-3 

NT3  مفاعلturkey point-4 

NT3  مفاعلtva-1 
NT3  مفاعلtva-2 

NT3  مفاعلtyrone-1 

NT3  مفاعلtyrone-2 
NT3  مفاعلulchin-1 

NT3  مفاعلulchin-2 

NT3  مفاعلulchin-3 
NT3  مفاعلulchin-4 

NT3  مفاعلunterweser 

NT3  مفاعلvahnum-1 
NT3  مفاعلvahnum-2 

NT3  مفاعلvandellos-2 
NT3  مفاعلvogtle-1 

NT3  مفاعلvogtle-2 

NT3  مفاعلvogtle-3 

NT3 ل مفاعvogtle-4 

NT3  مفاعلwaterford-3 

NT3  مفاعلwaterford-4 
NT3  مفاعلwatts bar-1 

NT3  مفاعلwatts bar-2 

NT3  مفاعلwnp-1 
NT3  مفاعلwnp-3 

NT3  مفاعلwnp-4 

NT3  مفاعلwnp-5 
NT3  مفاعلwolf creek-1 

NT3  مفاعلwup-3 

NT3  مفاعلwup-4 
NT3  مفاعلwup-5 

NT3  مفاعلwup-6 

NT3  مفاعلwyhl-1 
NT3  مفاعلwyhl-2 

NT3  مفاعلyellow creek-1 

NT3  مفاعلyellow creek-2 
NT3  مفاعلzion-1 

NT3  مفاعلzion-2 

NT3  مفاعلzorita-1 
NT3 1-مفاعل أركانساس 

NT3 2-مفاعل أركانساس 

NT3  مفاعل أولي لمفاعلs1c 
NT3  1 -مفاعل بلفونت 

NT3  2 -مفاعل بلفونت 

NT3 1 -ليس مفاعل بيب 

NT3  3 -مفاعل بيبليس 

NT3  4 -مفاعل بيبليس 
NT3  2-مفاعل بيبليس 

NT3  1-مفاعل ثري مايل آيالند 

NT3  2-مفاعل ثري مايل آيالند 
NT3  مفاعل راينِسْبرغakw1 

NT3 مفاعل سافاناه 

NT3 مفاعل ساكستون 
NT3  1 -مفاعل سان ألبان 

NT3  2 -مفاعل سان ألبان 

NT3  3 -مفاعل سان لوران 
NT3 مفاعل لينين 

NT3 مفاعل ليونيد بريجنييف 

NT3 مفاعل موتسو 
NT3 مفاعل وستنغهاوس العياري 

NT3 مفاعلblue hills-2 

NT3  مفاعالت من النمطwwer 
NT4  مفاعلbalakovo-1 

NT4  مفاعلbalakovo-2 

NT4  مفاعلbalakovo-3 
NT4  مفاعلbalakovo-4 

NT4  مفاعلbohunice v-1 

NT4  مفاعلbohunice v-2 
NT4  مفاعلdukovany-1 

NT4  مفاعلdukovany-2 

NT4  مفاعلdukovany-3 
NT4  مفاعلdukovany-4 

NT4  مفاعلgreifswald-1 

NT4  مفاعلgreifswald-2 
NT4  مفاعلgreifswald-3 

NT4  مفاعلgreifswald-4 

NT4  مفاعلgreifswald-5 
NT4  مفاعلgreifswald-6 

NT4  مفاعلjuragua 

NT4  مفاعلkalinin-1 

NT4  مفاعلkalinin-2 

NT4  مفاعلkalinin-3 

NT4  مفاعلkalinin-4 
NT4  مفاعلkecerovce-1 

NT4  مفاعلkhmelnitskij-1 

NT4  مفاعلkola-1 
NT4  مفاعلkola-2 

NT4  مفاعلkola-3 

NT4  مفاعلkola-4 
NT4  مفاعلkozloduy-1 

NT4  مفاعلkozloduy-2 

NT4  مفاعلkozloduy-3 
NT4  مفاعلkozloduy-4 

NT4  مفاعلkozloduy-5 
NT4  مفاعلkozloduy-6 

NT4  مفاعلkudankulam-1 

NT4  مفاعلkudankulam-2 

NT4  مفاعلloviisa - 1 

NT4  مفاعلloviisa - 2 

NT4  مفاعلmochovce-1 
NT4  مفاعلmochovce-2 

NT4  مفاعلnovovoronezh-1 

NT4  مفاعلnovovoronezh-2 
NT4  مفاعلnovovoronezh-3 

NT4  مفاعلnovovoronezh-4 

NT4  مفاعلnovovoronezh-5 
NT4  مفاعلpaks-1 

NT4  مفاعلpaks-2 

NT4  مفاعلpaks-3 
NT4  مفاعلpaks-4 

NT4  مفاعلrostov-1 

NT4  مفاعلrostov-2 
NT4  مفاعلrovno-1 

NT4  مفاعلrovno-2 

NT4  مفاعلrovno-3 
NT4  مفاعلrovno-4 

NT4  مفاعلrovno-5 

NT4  مفاعلstendal-1 
NT4  مفاعلtatarian 

NT4  مفاعلtemelin-1 

NT4  مفاعلtemelin-2 
NT4  مفاعلtianwan-1 

NT4  مفاعلtianwan-2 

NT4  مفاعلzaporozhe-1 

NT4  مفاعلzaporozhe-2 

NT4  مفاعلzaporozhe-3 
NT4  مفاعلzaporozhe-4 

NT4  مفاعلzaporozhe-5 

NT4  مفاعلzaporozhe-6 
NT4 1-مفاعل أرميني 

NT4 2-مفاعل أرميني 

NT4  1 -مفاعل بالهوتوفيس 
NT4  1 -مفاعل جنوب أوكرانيا 

NT4  2 -مفاعل جنوب أوكرانيا 

NT4  3 -مفاعل جنوب أوكرانيا 
NT2  مفاعالت من النمطtriga 

NT3  2مفاعل - frf 

NT3  مفاعلafrri 
NT3  مفاعلatpr 

NT3  مفاعلdow triga-mk-1 

NT3  مفاعلfir -1 
NT3  مفاعلfrn 

NT3  مفاعلgulf triga-mk-3 

NT3  مفاعلkartini-ppny 
NT3  مفاعلlopra 

NT3  مفاعلnscr 

NT3  مفاعلostr 
NT3  مفاعلprpr 

NT3  مفاعلpstr 

NT3  مفاعلrtr 
NT3  مفاعلtrico 

NT3  مفاعلtriga - تكساس 

NT3  مفاعلtriga - فيترانس 
NT3  مفاعلtriga- برازيل 

NT3  مفاعلtriga-1 أريزونا 

NT3  مفاعلtriga-1 كاليفورنيا 
NT3  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 

NT3  مفاعلtriga-1 هانفورد 

NT3  مفاعلtriga-1 هانوفر 

NT3  مفاعلtriga-1 هايدلبرغ 

NT3  مفاعلtriga-2 

NT3  مفاعلtriga-2 إيلينوي 
NT3  مفاعلtriga-2 بافيا 

NT3  مفاعلtriga-2 باندونغ 

NT3  مفاعلtriga-2 بنغالدش 
NT3  مفاعلtriga-2 بيتستي 

NT3  مفاعلtriga-2 داالت 

NT3  مفاعلtriga-2 روما 
NT3  مفاعلtriga-2 ريكويو 

NT3  مفاعلtriga-2 سيؤول 

NT3  مفاعلtriga-2 فيينا 
NT3  مفاعلtriga-2 كنساس 

NT3  مفاعلtriga-2 لوبليانا 
NT3  مفاعلtriga-2 موساشي 

NT3  مفاعلtriga-2 مينز 

NT3  مفاعلtriga-3 ساالزار 

NT3  مفاعلtriga-3 سيؤول 

NT3  مفاعلtriga-3 ميونيخ 

NT3  مفاعلtriga-3 يوال 
NT3  مفاعلtriga-mk-2 في كورنِل 

NT3  مفاعلucbrr 

NT3  مفاعلuwnr 
NT3  مفاعلwsur 

NT3  مفاعل تريغا- mk-3 في كولورادو 

NT2  مفاعالت من النمطwwr 
NT3  مفاعلirt-1 الليبي 

NT3  مفاعلlvr - 15 

NT3  مفاعلwwr-2 
NT3  مفاعلwwr-z 

NT3  مفاعل ألماتيwwr-k 

NT3  مفاعل القاهرةwwr-s 
NT3  مفاعل بخارستwwr-s 

NT3  مفاعل براغwwr-s 

NT3  مفاعل بغدادirt 
NT3  مفاعل بودابستwwr-s 

NT3 مفاعل بودابست للتدريب 

NT3  مفاعل روسندورفwwr-sm 
NT3  مفاعل طشقندwwr-s 

NT3  مفاعل كييفwwr-m 

NT3  مفاعل ليننغرادwwr-m 
NT3  مفاعل موسكوwwr-s 

NT2  مفاعالت من النوعargonaut 

NT3  مفاعلaeg-pr-10 
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NT3  مفاعلarbi 

NT3  مفاعلargos 
NT3  مفاعلjason 

NT3  مفاعلlfr 

NT3  مفاعلmoata 
NT3  مفاعلnestor 

NT3  مفاعلra-1 

NT3  مفاعلrb-2 
NT3  مفاعلrien-1 

NT3  مفاعلsrrc-utr-100 

NT3  مفاعلstark 
NT3  مفاعلuftr 

NT3  مفاعلulysse 

NT3  مفاعلurr 
NT3  مفاعلutr-10-kinki 

NT3  مفاعلutr-b  في كلية كوين ماري 

NT3  مفاعلvpi-utr-10 
NT3 مفاعل أثينا 

NT3  كروننبورغ -مفاعل ستراسبورغ 

NT3  مفاعل من النوعargonaut 
NT2  مفاعالت من النوعbwr 

NT3  شركةhokuriku  للطاقة الكهربائيةshika, 

ishikawa, japan 
NT3  شركةtohoku  للطاقة الكهربائية

higashidori, aomori, japan  

NT3  سوسكويهانا 1-مفاعل 
NT3  سوسكويهانا 2-مفاعل 

NT3   مفاعلisar 

NT3  مفاعلallens creek-1 
NT3  مفاعلallens creek-2 

NT3  مفاعلbailly-1 

NT3  مفاعلbarsebaeck-1 
NT3  مفاعلbarsebaeck-2 

NT3  مفاعلbarton-1 

NT3  مفاعلbarton-2 

NT3  مفاعلbarton-3 

NT3  مفاعلbarton-4 

NT3 فاعل مbolsa chica-1 
NT3  مفاعلbolsa chica-2 

NT3  مفاعلbonus 

NT3  مفاعلbrowns ferry-1 
NT3  مفاعلbrowns ferry-2 

NT3  مفاعلbrowns ferry-3 

NT3  مفاعلbrunsbuettel 
NT3  مفاعلbrunswick-1 

NT3  مفاعلbrunswick-2 

NT3  مفاعلchinshan-1 
NT3  مفاعلchinshan-2 

NT3  مفاعلclinton-1 
NT3  مفاعلclinton-2 

NT3  مفاعلcofrentes 

NT3  مفاعلcooper 

NT3  مفاعلdodewaard 

NT3  مفاعلdouglas point-1 

NT3  مفاعلdouglas point-2 
NT3  مفاعلdresden-1 

NT3  مفاعلdresden-2 

NT3  مفاعلdresden-3 
NT3  مفاعلduane arnold-1 

NT3  مفاعلebwr 

NT3  مفاعلenel-4 
NT3  مفاعلerr 

NT3  مفاعلfitzpatrick 

NT3  مفاعلforsmark - 1 
NT3  مفاعلforsmark - 2 

NT3  مفاعلforsmark - 3 

NT3  مفاعلfukushima - 1 
NT3  مفاعلfukushima - 2 

NT3  مفاعلfukushima - 3 

NT3  مفاعلfukushima - 4 
NT3  مفاعلfukushima - 5 

NT3  مفاعلfukushima - 6 

NT3  مفاعلfukushima - ii - 1 
NT3  مفاعلfukushima - ii - 2 

NT3  مفاعلfukushima - ii - 3 

NT3  مفاعلfukushima - ii - 4 
NT3  مفاعلgarigliano 

NT3  مفاعلgarona 

NT3  مفاعلgraben-1 

NT3  مفاعلgraben-2 

NT3  مفاعلgrand gulf-1 
NT3  مفاعلgrand gulf-2 

NT3  مفاعلgundremmingen-2 

NT3  مفاعلgundremmingen-3 
NT3  مفاعلhamaoka-1 

NT3  مفاعلhamaoka-2 

NT3  مفاعلhamaoka-3 
NT3  مفاعلhamaoka-4 

NT3  مفاعلhamaoka-5 

NT3  مفاعلhartsville-1 
NT3  مفاعلhartsville-2 

NT3  مفاعلhartsville-3 

NT3  مفاعلhartsville-4 
NT3  مفاعلhatch-1 

NT3  مفاعلhatch-2 

NT3  مفاعلhdr 
NT3  مفاعلhope creek-1 

NT3  مفاعلhope creek-2 

NT3  مفاعلhumboldt bay 
NT3  مفاعلjpdr 

NT3  مفاعلjpdr-2 

NT3  مفاعلkaiseraugst 
NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-1 

NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-2 

NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-3 
NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-4 

NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-5 

NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-6 
NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-7 

NT3  مفاعلkruemmel 

NT3  مفاعلkuosheng-1 
NT3  مفاعلkuosheng-2 

NT3  مفاعلla salle county - 1 

NT3  مفاعلla salle county - 2 

NT3  مفاعلlacbwr 

NT3  مفاعلlaguna verde - 1 

NT3  مفاعلlaguna verde - 2 
NT3  مفاعلleibstadt 

NT3  مفاعلlimerick - 1 

NT3  مفاعلlimerick - 2 
NT3  مفاعلlingen 

NT3  مفاعلmendocino-1 

NT3  مفاعلmendocino-2 
NT3  مفاعلmillstone-1 

NT3  مفاعلmontague-1 

NT3  مفاعلmontague-2 
NT3  مفاعلmontalto di castro-1 

NT3  مفاعلmontalto di castro-2 
NT3  مفاعلmonticello 

NT3  مفاعلmuehleberg 

NT3  مفاعلnine mile point-1 

NT3  مفاعلnine mile point-2 

NT3  مفاعلokg - 1 

NT3  مفاعلokg - 2 
NT3  مفاعلokg - 3 

NT3  مفاعلolkiluoto - 1 

NT3  مفاعلolkiluoto - 2 
NT3  مفاعلonagawa - 1 

NT3  مفاعلonagawa - 2 

NT3  مفاعلonagawa - 3 
NT3  مفاعلpathfinder 

NT3  مفاعلpeach bottom-2 

NT3  مفاعلpeach bottom-3 
NT3  مفاعلperry-1 

NT3  مفاعلperry-2 

NT3  مفاعلphilippsburg-1 
NT3  مفاعلphipps bend-1 

NT3  مفاعلphipps bend-2 

NT3  مفاعلpilgrim-1 
NT3  مفاعلquad cities-1 

NT3  مفاعلquad cities-2 

NT3  مفاعلringhals-1 
NT3  مفاعلriver bend-1 

NT3  مفاعلriver bend-2 

NT3  مفاعلrwe-bayernwerk 
NT3  مفاعلshika-1 

NT3  مفاعلshimane-1 

NT3  مفاعلshimane-2 

NT3  مفاعلshoreham 

NT3  مفاعلskagit-1 
NT3  مفاعلskagit-2 

NT3  مفاعلsl-1 

NT3  مفاعلtarapur-1 
NT3  مفاعلtarapur-2 

NT3  مفاعلtokai-2 

NT3  مفاعلtsuruga 
NT3  مفاعلtullnerfeld 

NT3  مفاعلvak 

NT3  مفاعلvbwr 
NT3  مفاعلvermont yankee 

NT3  مفاعلverplanck-1 

NT3  مفاعلverplanck-2 
NT3  مفاعلvk-50 

NT3  مفاعلwnp-2 

NT3  مفاعلwuergassen 
NT3  مفاعلzimmer-1 

NT3  مفاعلzimmer-2 

NT3  2 -مفاعل أنريكو فيرمي 
NT3  مفاعل المعياريge 

NT3 مفاعل بِل 

NT3  1 -مفاعل بالك فوكس 
NT3  2 -مفاعل بالك فوكس 

NT3 مفاعل بيغ روكبوينت 

NT3 مفاعلoyster creek-1 
NT2 مفاعالت من نمط البركة 

NT3   مفاعلatrc 

NT3   مفاعلirt - c 
NT3   مفاعلirt - f 

NT3   مفاعلisis 

NT3  1مفاعل - frg 
NT3  2مفاعل - frg 

NT3  مفاعلagata 

NT3  مفاعلapsara 

NT3  مفاعلarmf-1 

NT3  مفاعلastra 

NT3  مفاعلavogadro rs-1 
NT3  مفاعلbarn 

NT3  مفاعلber-2 

NT3  مفاعلbrr 
NT3  مفاعلbsr-1 

NT3  مفاعلbsr-2 

NT3  مفاعلcabri 
NT3  مفاعلconsort-2 

NT3  مفاعلcp-6 

NT3  مفاعلcrocus 
NT3  مفاعلdemocritus 

NT3  مفاعلdr-2 
NT3  مفاعلetrc 

NT3  مفاعلetrr-2 

NT3  مفاعلfmrb 

NT3  مفاعلfnr 

NT3  مفاعلfrj - 1 

NT3  مفاعلfrm 
NT3  مفاعلfrm-ii 

NT3  مفاعلfrn 

NT3  مفاعلga siwabessy 
NT3  مفاعلgtr 

NT3  مفاعلgulf triga-mk-3 

NT3  مفاعلhanaro 
NT3  مفاعلherald 

NT3  مفاعلhor 

NT3  مفاعلhorace 
NT3  مفاعلhtr 

NT3  مفاعلian-r1 

NT3  مفاعلiear - 1 
NT3  مفاعلir-100 

NT3  مفاعلirl 

NT3  مفاعلirr - 1 
NT3  مفاعلirt 

NT3  مفاعلivv - 7 

NT3  مفاعلivv-2m 
NT3  مفاعلjen 

NT3  مفاعلjen-1 

NT3  مفاعلjen-2 
NT3  مفاعلjrr-3m 

NT3  مفاعلjrr-4 

NT3  مفاعلjules horowitz 
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NT3  مفاعلkur 

NT3  مفاعلla reina rech - 1 
NT3  مفاعلlido 

NT3  مفاعلlo aguirre rech - 2 

NT3  مفاعلlpr 
NT3  مفاعلlptr 

NT3  مفاعلlr - 0 

NT3  مفاعلltir 
NT3  مفاعلmaria 

NT3  مفاعلmaryla 

NT3  مفاعلmelusine-1 
NT3  مفاعلmerlin 

NT3  مفاعلminerve 

NT3  مفاعلmnr 
NT3  مفاعلnscr 

NT3  مفاعلnur 

NT3  مفاعلopal 
NT3  مفاعلosur 

NT3  مفاعلparar-1 

NT3  مفاعلphebus 
NT3  مفاعلprpr 

NT3  مفاعلprr-1 

NT3  مفاعلpstr 
NT3  مفاعلptr 

NT3  مفاعلpulstar-buffalo 

NT3  مفاعلpulstar-raleigh 
NT3  مفاعلpur-1 

NT3  مفاعلr2-0 

NT3  مفاعلra-6 
NT3  مفاعلra-8 

NT3  مفاعلrana 

NT3  مفاعلrinsc 
NT3  مفاعلritmo 

NT3  مفاعلrp-10 

NT3  مفاعلrts-1 

NT3  مفاعلrv-1 

NT3  مفاعلsaphir 

NT3  مفاعلscarabee 
NT3  مفاعلsiloe 

NT3  مفاعلsiloette 

NT3  مفاعلspert-4 
NT3  مفاعلstek 

NT3  مفاعلstir 

NT3  مفاعلswierk r-2 
NT3  مفاعلthetis 

NT3  مفاعلthor 

NT3  مفاعلtr-1 
NT3  مفاعلtr-2 

NT3  مفاعلtriton 
NT3  مفاعلtrr-1 

NT3  مفاعلtz1 

NT3  مفاعلtz2 

NT3  مفاعلuknr 

NT3  مفاعلumne-1 

NT3  مفاعلumrr 
NT3  مفاعلutrr 

NT3  مفاعلuvar 

NT3  مفاعلuwnr 
NT3  مفاعلvr-1 

NT3  مفاعلwpir 

NT3  مفاعلwsur 
NT3  مفاعلxapr 

NT3 مفاعل بابكوك وويلكوكس لالختبارbawtr 

NT3 مفاعل توشيبا 
NT3   مفاعل جاكرتاirt - 2000 

NT3  مفاعل صوفياirt 

NT3   مفاعل موسكوirt - 2000 
NT3  مفاعل نموذجpik الفيزيائي 

NT3 مفاعالت من نمط سلوبوك 

NT4  مفاعل سلوبوك- wnre 
NT4  ألبرتا -مفاعل سلوبوك 

NT4  أوتاوا -مفاعل سلوبوك 

NT4  تورنتو -مفاعل سلوبوك 
NT4  زيدالهاو -مفاعل سلوبوك 

NT4  مونتريال -مفاعل سلوبوك 

NT2  مفاعالت من نوعhclwr 
NT2  مفاعالت من نوعlwbr 

NT2  مفاعالت من نوعlwor 

NT2  مفاعالت من نوعmaple 

NT2  مفاعالت من نوعmnsr 

NT3  مفاعلgharr-1 
NT3  مفاعلmnsr-iae 

NT3  مفاعلmnsr-sh 

NT3  مفاعلmnsr-sz 
NT3  مفاعلmnst-sd 

NT3  مفاعلnirr-1 

NT3  مفاعلparar-2 
NT3  مفاعلsrp-1 

NT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

NT2   مفاعلispra - 1 
NT2  مفاعلalrr 

NT2  مفاعلaquilon 

NT2  مفاعلcelestin 
NT2  مفاعلcirus 

NT2  مفاعلcp-3 

NT2  مفاعلcp-3m 
NT2  مفاعلcp-5 

NT2  مفاعلdca 

NT2  مفاعلdhruva 
NT2  مفاعلdido 

NT2  مفاعلdimple 

NT2  مفاعلdiorit 
NT2  مفاعلdmtr 

NT2  مفاعلdr-3 

NT2  مفاعلeco 
NT2  مفاعلel-1 

NT2  مفاعلel-2 

NT2  مفاعلel-3 
NT2  مفاعلeole 

NT2  مفاعلes-salam 

NT2  مفاعلessor 
NT2  مفاعلfr - 2 

NT2  مفاعلfrj - 2 

NT2  مفاعلfrm-ii 

NT2  مفاعلgtrr 

NT2  مفاعلhfbr 

NT2  مفاعلhifar 
NT2  مفاعلhre-2 

NT2  مفاعلhwctr 

NT2  مفاعلhwrr 
NT2  مفاعلhwzpr 

NT2  مفاعلirr - 2 

NT2  مفاعلjeep-2 
NT2  مفاعلjrr-2 

NT2  مفاعلjrr-3 

NT2  مفاعلjuno 
NT2  مفاعلk 

NT2  مفاعلl 
NT2  مفاعلmaple 

NT2  مفاعلmitr 

NT2  مفاعلnbsr 

NT2  مفاعلnora 

NT2  مفاعلnru 

NT2  مفاعلnrx 
NT2  مفاعلp 

NT2  مفاعلpdp 

NT2  مفاعلpelinduna 
NT2  مفاعلpik 

NT2  مفاعلpluto 

NT2  مفاعلprr 
NT2  مفاعلprtr 

NT2  مفاعلpse 

NT2  مفاعلr 
NT2  مفاعلr-1 

NT2  مفاعلr-a 

NT2  مفاعلr-b 
NT2  مفاعلrb-3 

NT2  مفاعلrtr 

NT2  مفاعلsghwr 
NT2  مفاعلspert-2 

NT2  مفاعلtr-0 

NT2  مفاعلwr-1 
NT2  مفاعلzed-2 

NT2  مفاعلzeep 

NT2  مفاعلzerlina 
NT2 مفاعل تايوان للبحوث 

NT2 مفاعل غرونوبل 

NT2  مفاعل من نوعbhwr 

NT3  مفاعلhbwr 

NT3  مفاعلmarviken 
NT2  مفاعالتc 

NT2  مفاعالت من النوعcandu 

NT3  مفاعلbruce-1 
NT3 اعل مفbruce-2 

NT3  مفاعلbruce-3 

NT3  مفاعلbruce-4 
NT3  مفاعلbruce-5 

NT3  مفاعلbruce-6 

NT3  مفاعلbruce-7 
NT3  مفاعلbruce-8 

NT3  مفاعلcernavoda-1 

NT3  مفاعلcernavoda-2 
NT3  مفاعلcordoba 

NT3  مفاعلdarlington-1 

NT3  مفاعلdarlington-2 
NT3  مفاعلdarlington-3 

NT3  مفاعلdarlington-4 

NT3  مفاعلdouglas point في أونتاريو 
NT3  مفاعلembalse 

NT3  مفاعلgentilly 

NT3  مفاعلgentilly-2 
NT3  مفاعلkaiga-1 

NT3  مفاعلkaiga-2 

NT3  مفاعلkakrapar-1 
NT3  مفاعلkakrapar-2 

NT3  مفاعلkanupp 

NT3  مفاعلnpd 
NT3  مفاعلpickering-1 

NT3  مفاعلpickering-2 

NT3  مفاعلpickering-3 
NT3  مفاعلpickering-4 

NT3  مفاعلpickering-5 

NT3  مفاعلpickering-6 

NT3  مفاعلpickering-7 

NT3  مفاعلpickering-8 

NT3  مفاعلpoint lepreau-1 
NT3  مفاعلpoint lepreau-2 

NT3  مفاعلqinshan-3-1 

NT3  مفاعلqinshan-3-2 
NT3  مفاعلwolsung-1 

NT3  مفاعلwolsung-2 

NT3  مفاعلwolsung-3 
NT3  مفاعلwolsung-4 

NT3  1 -مفاعل راجستان 

NT3  2 -مفاعل راجستان 
NT3  3 -مفاعل راجستان 

NT3  4 -مفاعل راجستان 
NT2  مفاعالت من النوعphwr 

NT3  مفاعلagesta 

NT3  مفاعلatucha 

NT3  مفاعلatucha-2 

NT3  مفاعلbruce-1 

NT3  مفاعلbruce-2 
NT3  مفاعلbruce-3 

NT3  مفاعلbruce-4 

NT3  مفاعلbruce-5 
NT3  مفاعلbruce-6 

NT3  مفاعلbruce-7 

NT3  مفاعلbruce-8 
NT3  مفاعلcernavoda-1 

NT3  مفاعلcernavoda-2 

NT3  مفاعلcordoba 
NT3  مفاعلcvtr 

NT3  مفاعلdarlington-1 

NT3  مفاعلdarlington-2 
NT3  مفاعلdarlington-3 

NT3  مفاعلdarlington-4 

NT3  مفاعلdouglas point في أونتاريو 
NT3  مفاعلembalse 

NT3  مفاعلgentilly-2 

NT3  مفاعلkaiga-1 
NT3  مفاعلkaiga-2 

NT3  مفاعلkaiga-3 

NT3  مفاعلkaiga-4 
NT3  مفاعلkakrapar-1 

NT3  مفاعلkakrapar-2 

NT3  مفاعلkalpakkam-1 



 مفاعالت 815 مفاعالت

 

 

NT3  مفاعلkalpakkam-2 

NT3  مفاعلkanupp 
NT3  مفاعلmzfr 

NT3  مفاعلnarora-1 

NT3  مفاعلnarora-2 
NT3  مفاعلnpd 

NT3  مفاعلpickering-1 

NT3  مفاعلpickering-2 
NT3  مفاعلpickering-3 

NT3  مفاعلpickering-4 

NT3  مفاعلpickering-5 
NT3  مفاعلpickering-6 

NT3  مفاعلpickering-7 

NT3  مفاعلpickering-8 
NT3  مفاعلpoint lepreau-1 

NT3  مفاعلpoint lepreau-2 

NT3  مفاعلqinshan-3-1 
NT3  مفاعلqinshan-3-2 

NT3  مفاعلrajasthan-5 

NT3  مفاعلrajasthan-6 
NT3  مفاعلtarapur-3 

NT3  مفاعلtarapur-4 

NT3  مفاعلwolsung-1 
NT3  مفاعلwolsung-2 

NT3  مفاعلwolsung-3 

NT3  مفاعلwolsung-4 
NT3  1 -مفاعل راجستان 

NT3  2 -مفاعل راجستان 

NT3  3 -مفاعل راجستان 
NT3  4 -مفاعل راجستان 

NT2  مفاعالت من نوعhwgcr 

NT3  مفاعلbohunice a-1 
NT3  مفاعلbohunice a-2 

NT3  مفاعلel-4 

NT3  مفاعلlucens 

NT3  مفاعلniederaichbach 

NT2  مفاعالت من نوعhwlwr 

NT3  مفاعلcirene 
NT3  مفاعلgentilly 

NT3  مفاعلjatr 

NT2  مفاعالت من نوعmaple 
NT1 مفاعالت مهدأة بالمعدن 

NT2 مفاعالت مهدأة بالبيريليوم 

NT3  مفاعلagata 
NT3  مفاعلbr-02 

NT3  مفاعلebor 

NT3  مفاعلewg-1m 
NT3  مفاعلmaria 

NT3 مفاعل فرن نووي 
NT1 مفاعالت مهدأة بالهدريد 

NT2  مفاعلacpr 

NT2  مفاعلanex 

NT2  مفاعلnsrr 

NT2  مفاعلstir 

NT2  مفاعلtopaz 
NT2  مفاعلxma-1 

NT2  مفاعالت من النمطszr 

NT3  مفاعلknk 
NT3  مفاعلknk-2 

NT2  مفاعالت من النمطtriga 

NT3 2عل مفا - frf 
NT3  مفاعلafrri 

NT3  مفاعلatpr 

NT3  مفاعلdow triga-mk-1 
NT3  مفاعلfir -1 

NT3  مفاعلfrn 

NT3  مفاعلgulf triga-mk-3 
NT3  مفاعلkartini-ppny 

NT3  مفاعلlopra 

NT3  مفاعلnscr 
NT3  مفاعلostr 

NT3  مفاعلprpr 

NT3  مفاعلpstr 
NT3  مفاعلrtr 

NT3  مفاعلtrico 

NT3  مفاعلtriga - تكساس 
NT3  مفاعلtriga - فيترانس 

NT3  مفاعلtriga- برازيل 

NT3  مفاعلtriga-1 أريزونا 

NT3  مفاعلtriga-1 كاليفورنيا 

NT3  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 
NT3  مفاعلtriga-1 هانفورد 

NT3  مفاعلtriga-1 هانوفر 

NT3  مفاعلtriga-1 هايدلبرغ 
NT3  مفاعلtriga-2 

NT3 عل مفاtriga-2 إيلينوي 

NT3  مفاعلtriga-2 بافيا 
NT3  مفاعلtriga-2 باندونغ 

NT3  مفاعلtriga-2 بنغالدش 

NT3  مفاعلtriga-2 بيتستي 
NT3  مفاعلtriga-2 داالت 

NT3  مفاعلtriga-2 روما 

NT3  مفاعلtriga-2 ريكويو 
NT3  مفاعلtriga-2 سيؤول 

NT3  مفاعلtriga-2 فيينا 

NT3  مفاعلtriga-2 كنساس 
NT3  مفاعلtriga-2 لوبليانا 

NT3  مفاعلtriga-2 موساشي 

NT3  مفاعلtriga-2 مينز 
NT3  مفاعلtriga-3 ساالزار 

NT3  مفاعلtriga-3 سيؤول 

NT3  مفاعلtriga-3 ميونيخ 
NT3  مفاعلtriga-3 يوال 

NT3  مفاعلtriga-mk-2 في كورنِل 

NT3  مفاعلucbrr 
NT3  مفاعلuwnr 

NT3  مفاعلwsur 

NT3  مفاعل تريغا- mk-3 في كولورادو 
NT1 مفاعالت مهدأة بمادة عضوية 

NT2  سلسلة مفاعالتsur-100 

NT2  مفاعلakr-1 
NT2  مفاعلeocr 

NT2  مفاعلrospo 

NT2  مفاعلviper 

NT2  مفاعلzerlina 

NT2  مفاعالتomr 

NT3  مفاعلarbus 
NT3  مفاعلmore 

NT3  مفاعلpnpf 

NT1 نبضية مفاعالت 
NT2  مفاعلacpr 

NT2  مفاعلaprf 

NT2  مفاعلatpr 
NT2  مفاعلbigr 

NT2  مفاعلbir 

NT2  مفاعلfbrf 
NT2  مفاعلfir -1 

NT2  مفاعلgidra 
NT2  مفاعلhector 

NT2  مفاعلhprr 

NT2  مفاعلibr - 2 

NT2  مفاعلibr - 30 

NT2  مفاعلigr 

NT2  مفاعلkalpakkam pfr 
NT2  مفاعلnsrr 

NT2  مفاعلostr 

NT2  مفاعلpbf 
NT2  مفاعلsora 

NT2  مفاعلspr-2 

NT2  مفاعلspr-3 
NT2  مفاعلspr-4 

NT2  مفاعلsuper kukla 

NT2  مفاعلtibr 
NT2  مفاعلtriga - تكساس 

NT2  مفاعلtriga-1 كاليفورنيا 

NT2  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 
NT2  مفاعلtriga-2 إيلينوي 

NT2  مفاعلtriga-2 بافيا 

NT2  مفاعلtriga-2 بنغالدش 
NT2  مفاعلtriga-2 بيتستي 

NT2  مفاعلtriga-2 كنساس 

NT2  مفاعلtriga-2 مينز 
NT2  مفاعلtriga-3 ميونيخ 

NT2  مفاعلucbrr 

NT2  مفاعلviper 
NT2  مفاعلwsur 

NT2  مفاعلxapr 

NT1 مفاعالت ولودة 

NT2  مفاعالت من نوعfbr 

NT3  مفاعلaipfr 
NT3  مفاعلkalpakkam pfbr 

NT3  مفاعلpec brasimone 

NT3  مفاعلzebra 
NT3  مفاعالت من نوعgcfr 

NT4  مفاعلgcfr 

NT3  مفاعالت من نوعlmfbr 
NT4  مفاعلbn-1600 

NT4  مفاعلbn-350 

NT4  مفاعلbor-60 
NT4  مفاعلcdfr 

NT4  مفاعلclinch river الولود 

NT4  مفاعلdfr 
NT4  مفاعلebr-1 

NT4  مفاعلebr-2 

NT4  مفاعلjoyo 
NT4  مفاعلkalpakkam lmfbr 

NT4  مفاعلmonju 

NT4  مفاعلpfr 
NT4  مفاعلphenix 

NT4  مفاعلplbr 

NT4  مفاعلrapsodie 
NT4  مفاعلsbr-1 

NT4  مفاعلsbr-2 

NT4  مفاعلsbr-5 
NT4  مفاعلsnr 

NT4  مفاعلsnr-2 

NT4  مفاعلsuperphenix 
NT4  مفاعلvenus 

NT4  1 -مفاعل أنريكو فيرمي 

NT4  3 -مفاعل بلويارسك 
NT4  4 -مفاعل بلويارسك 

NT2  مفاعالت من نوعlwbr 

NT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

NT2  سلسلة مفاعالتsur-100 

NT2  مفاعل- n 

NT2   مفاعلatrc 
NT2   مفاعلirt - c 

NT2   مفاعلirt - f 

NT2   مفاعلisis 
NT2   مفاعلispra - 1 

NT2   مفاعلsnap 10 

NT3  مفاعلs10fs-1 
NT3  مفاعلs10fs-3 

NT3  مفاعلs10fs-4 

NT2  1مفاعل - frg 
NT2  2مفاعل - frg 

NT2  مفاعلacpr 
NT2  مفاعلafsr 

NT2  مفاعلai-l-77 

NT2  مفاعلakr-1 

NT2  مفاعلalrr 

NT2  مفاعلanex 

NT2  مفاعلanna 
NT2  مفاعلaps 

NT2  مفاعلapsara 

NT2  مفاعلarbus 
NT2  مفاعلargus 

NT2  مفاعلarmf-1 

NT2  مفاعلastra 
NT2  مفاعلatr 

NT2  مفاعلavogadro rs-1 

NT2  مفاعلbgrr 
NT2  مفاعلbigr 

NT2  مفاعلbir 

NT2  مفاعلbor-60 
NT2  مفاعلborax-1 

NT2  مفاعلborax-2 

NT2  مفاعلborax-3 
NT2  مفاعلborax-4 

NT2  مفاعلborax-5 

NT2  مفاعلbr-02 
NT2  مفاعلbr-2 

NT2  مفاعلbrr 

NT2  مفاعلbsr-1 
NT2  مفاعلbsr-2 

NT2  مفاعلbyu l-77 

NT2  مفاعلcabri 



 مفاعالت 816 مفاعالت

 

 

NT2  مفاعلcesnef 

NT2  مفاعلchernobylsk-1 
NT2  مفاعلchernobylsk-2 

NT2  مفاعلchernobylsk-3 

NT2  مفاعلchernobylsk-4 
NT2  مفاعلconsort-2 

NT2  مفاعلcoral-1 

NT2  مفاعلcp-3m 
NT2  مفاعلcp-5 

NT2  مفاعلcvtr 

NT2  مفاعلdemocritus 
NT2  مفاعلdfr 

NT2  مفاعلdido 

NT2  مفاعلdmtr 
NT2  مفاعلdr-1 

NT2  مفاعلdr-2 

NT2  مفاعلdr-3 
NT2  مفاعلdragon 

NT2  مفاعلebor 

NT2  مفاعلegcr 
NT2  مفاعلel-3 

NT2  مفاعلel-4 

NT2  مفاعلeocr 
NT2  مفاعلes-salam 

NT2  مفاعلesada-vesr 

NT2  مفاعلessor 
NT2  مفاعلetr 

NT2  مفاعلetrc 

NT2  مفاعلetrr-2 
NT2  مفاعلevsr 

NT2  مفاعلewg-1m 

NT2  مفاعلfmrb 
NT2  مفاعلfnr 

NT2  مفاعلfr - 0 

NT2  مفاعلfrf 

NT2  مفاعلfrj - 1 

NT2  مفاعلfrj - 2 

NT2  مفاعلfrm 
NT2  مفاعلfrm-ii 

NT2  مفاعلfulton - 1 

NT2  مفاعلfulton - 2 
NT2  مفاعلga siwabessy 

NT2  مفاعلgetr 

NT2  مفاعلgidra 
NT2  مفاعلgtrr 

NT2  مفاعلhanaro 

NT2  مفاعلharmonie 
NT2  مفاعلhbwr 

NT2  مفاعلhector 
NT2  مفاعلherald 

NT2  مفاعلhero 

NT2  مفاعلhfbr 

NT2  مفاعلhfetr 

NT2  مفاعلhfir 

NT2  مفاعلhfr 
NT2  مفاعلhifar 

NT2  مفاعلhnpf 

NT2  مفاعلhor 
NT2  مفاعلhorace 

NT2  مفاعلhprr 

NT2  مفاعلhre-2 
NT2  مفاعلhtltr 

NT2  مفاعلhtr 

NT2  مفاعلhtr-10 
NT2  مفاعلhttr 

NT2  مفاعلhwctr 

NT2  مفاعلian-r1 
NT2  مفاعلiear - 1 

NT2  مفاعلignalina - 1 

NT2  مفاعلignalina - 2 
NT2  مفاعلigr 

NT2  مفاعلirl 

NT2  مفاعلirr - 1 
NT2  مفاعلirt 

NT2  مفاعلivv-2m 

NT2  مفاعلjanus 
NT2  مفاعلjeep-2 

NT2  مفاعلjen 

NT2  مفاعلjen-1 

NT2  مفاعلjmtr 

NT2  مفاعلjrr-1 
NT2  مفاعلjrr-2 

NT2  مفاعلjrr-3m 

NT2  مفاعلjrr-4 
NT2  مفاعلjules horowitz 

NT2  مفاعلknk 

NT2  مفاعلknk-2 
NT2  مفاعلkuca 

NT2  مفاعلkuhfr 

NT2  مفاعلkur 
NT2  مفاعلkursk-1 

NT2  مفاعلkursk-2 

NT2  مفاعلkursk-3 
NT2  مفاعلkursk-4 

NT2  مفاعلleningrad - 1 

NT2  مفاعلleningrad - 2 
NT2  مفاعلleningrad - 3 

NT2  مفاعلleningrad - 4 

NT2  مفاعلlido 
NT2  مفاعلlitr 

NT2  مفاعلlpr 

NT2  مفاعلlptr 
NT2  مفاعلlucens 

NT2  مفاعلmaple 

NT2  مفاعلmaria 
NT2  مفاعلmarviken 

NT2  مفاعلmaryla 

NT2  مفاعلmasurca 
NT2  مفاعلmelusine-1 

NT2  مفاعلmerlin 

NT2  مفاعلminerve 
NT2  مفاعلmitr 

NT2  مفاعلml-1 

NT2  مفاعلmnr 

NT2  مفاعلmore 

NT2  مفاعلmrr 

NT2  مفاعلmsre 
NT2  مفاعلmtr 

NT2  مفاعلmurr 

NT2  مفاعلncscr-1 
NT2  مفاعلnhr-5 

NT2  مفاعلniederaichbach 

NT2  مفاعلnsrr 
NT2  مفاعلntr 

NT2  مفاعلnur 

NT2  مفاعلoldbury - b 
NT2  مفاعلopal 

NT2  مفاعلorr 
NT2  مفاعلosiris 

NT2  مفاعلowr 

NT2  مفاعلpanc-l-77 

NT2  مفاعلparar-1 

NT2  مفاعلpbr 

NT2  مفاعلpctr 
NT2  مفاعلpeach bottom-1 

NT2  مفاعلpegase 

NT2  مفاعلpeggy 
NT2  مفاعلpelinduna 

NT2  مفاعلperryman-1 

NT2  مفاعلperryman-2 
NT2  مفاعلphebus 

NT2  مفاعلphenix 

NT2  مفاعلpik 
NT2  مفاعلpluto 

NT2  مفاعلpnpf 

NT2  مفاعلproteus 
NT2  مفاعلprr 

NT2  مفاعلprr-1 

NT2  مفاعلptr 
NT2  مفاعلpulstar-buffalo 

NT2  مفاعلpur-1 

NT2  مفاعلr-2 
NT2  مفاعلr-a 

NT2  مفاعلr2-0 

NT2  مفاعلra-5 
NT2  مفاعلra-6 

NT2  مفاعلra-8 

NT2  مفاعلrana 

NT2  مفاعلrapsodie 

NT2  مفاعلrb-1 
NT2  مفاعلrg-1m 

NT2  مفاعلritmo 

NT2  مفاعلrospo 
NT2  مفاعلrpt 

NT2  مفاعلrts-1 

NT2  مفاعلrv-1 
NT2  مفاعلsafari-1 

NT2  مفاعلsaphir 

NT2  مفاعلsbr-1 
NT2  مفاعلschmehausen-2 

NT2  مفاعلser 

NT2  مفاعلsghwr 
NT2  مفاعلshca 

NT2  مفاعلsilene 

NT2  مفاعلsiloe 
NT2  مفاعلsiloette 

NT2  مفاعلsmolensk-1 

NT2  مفاعلsmolensk-2 
NT2  مفاعلsmolensk-3 

NT2  مفاعلsnap 2 

NT3  مفاعلs2ds 
NT2  مفاعلsnap 50 

NT2  مفاعلsnap 8 

NT3  مفاعلs8dr 
NT3  مفاعلs8er 

NT2  مفاعلsnap-tsf 

NT2  مفاعلspert-1 
NT2  مفاعلspert-2 

NT2  مفاعلspert-3 

NT2  مفاعلspert-4 
NT2  مفاعلsr-1 

NT2  مفاعلsr-oa 

NT2  مفاعلsre 

NT2  مفاعلstacy 

NT2  مفاعلstek 

NT2  مفاعلstir 
NT2  مفاعلsummit-1 

NT2  مفاعلsummit-2 

NT2  مفاعلsuperphenix 
NT2  مفاعلsupo 

NT2  مفاعلtca 

NT2  مفاعلthetis 
NT2  مفاعلthor 

NT2  مفاعلthtr-300 

NT2  مفاعلtibr 
NT2  مفاعلtr-1 

NT2  مفاعلtr-2 
NT2  مفاعلtracy 

NT2  مفاعلtreat 

NT2  مفاعلtriton 

NT2  مفاعلtrr-1 

NT2  مفاعلtsr-1 

NT2  مفاعلtz1 
NT2  مفاعلtz2 

NT2  مفاعلuhtrex 

NT2  مفاعلuknr 
NT2  مفاعلumne-1 

NT2  مفاعلumrr 

NT2  مفاعلutrr 
NT2  مفاعلuvar 

NT2  مفاعلuwtr 

NT2  مفاعلvenus 
NT2  مفاعلvg-400 

NT2  مفاعلvgr-50 

NT2  مفاعلvhtr 
NT2  مفاعلvidal-1 

NT2  مفاعلvidal-2 

NT2  مفاعلviper 
NT2  مفاعلvr-1 

NT2  مفاعلvrain 

NT2  مفاعلwntr 
NT2  مفاعلwpir 

NT2  مفاعلwr-1 

NT2  مفاعلwrrr 
NT2 عل مفاwtr 

NT2  مفاعلxma-1 

NT2  مفاعلzlfr 
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NT2  مفاعلzpr 

NT2  1 -مفاعل أنريكو فيرمي 
NT2 مفاعل بابكوك وويلكوكس لالختبارbawtr 

NT2  1 -مفاعل بلويارسك 

NT2  1 -مفاعل بلويارسك 
NT2 مفاعل توشيبا 

NT2   مفاعل جاكرتاirt - 2000 

NT2 مفاعل جامعة نيفادا 
NT2 نيا االتحادية مفاعل جمهورية ألماavr 

NT2  مفاعل صوفياirt 

NT2 مفاعل فرن نووي 
NT2  مفاعل معياريga 

NT2   مفاعل موسكوirt - 2000 

NT2  مفاعل نموذجpik الفيزيائي 
NT2  مفاعالتaerojet-general nucleonics 

NT2  مفاعالتsnaptran 

NT2  مفاعالت من النمطpwr 
NT3   مفاعلisar - 2 

NT3  1مفاعل- sterling 

NT3  2مفاعل-sterling 
NT3  مفاعلaguirre 

NT3  مفاعلalmaraz-1 

NT3  مفاعلalmaraz-2 
NT3  مفاعلangra-2 

NT3  مفاعلangra-3 

NT3  مفاعلangrh-1 
NT3  مفاعلasco-1 

NT3  مفاعلasco-2 

NT3  مفاعلatlantic-1 
NT3  مفاعلatlantic-2 

NT3  مفاعلbasf-1 

NT3  مفاعلbasf-2 
NT3  مفاعلbeaver valley-1 

NT3  مفاعلbeaver valley-2 

NT3  مفاعلbelleville-1 

NT3  مفاعلbelleville-2 

NT3  مفاعلbeznau-1 

NT3  مفاعلbeznau-2 
NT3  مفاعلblayais-1 

NT3  مفاعلblayais-2 

NT3  مفاعلblayais-3 
NT3  مفاعلblayais-4 

NT3  مفاعلblue hills-1 

NT3  مفاعلborssele 
NT3  مفاعلbr-3 

NT3  مفاعلbraidwood-1 

NT3  مفاعلbraidwood-2 
NT3  مفاعلbrokdorf 

NT3  مفاعلbugey-2 
NT3  مفاعلbugey-3 

NT3  مفاعلbugey-4 

NT3  مفاعلbugey-5 

NT3  مفاعلbw العياري 

NT3  مفاعلbyron-1 

NT3  مفاعلbyron-2 
NT3  مفاعلcalhoun-1 

NT3  مفاعلcalhoun-2 

NT3  مفاعلcallaway-1 
NT3  مفاعلcallaway-2 

NT3  مفاعلcalvert cliffs-1 

NT3  مفاعلcalvert cliffs-2 
NT3  مفاعلcatawba-1 

NT3  مفاعلcatawba-2 

NT3  مفاعلcattenom-1 
NT3  مفاعلcattenom-2 

NT3  مفاعلcattenom-3 

NT3  مفاعلcattenom-4 
NT3  مفاعلce العياري 

NT3  مفاعلcherokee-1 

NT3  مفاعلcherokee-2 
NT3  مفاعلcherokee-3 

NT3  مفاعلchinon-b1 

NT3  مفاعلchinon-b2 
NT3  مفاعلchinon-b3 

NT3  مفاعلchinon-b4 

NT3  مفاعلchooz 
NT3  مفاعلchooz b-1 

NT3  مفاعلchooz b-2 

NT3  مفاعلcivaux-1   

NT3  مفاعلcivaux-2   

NT3  مفاعلcomanche peak-1 
NT3  مفاعلcomanche peak-2 

NT3  مفاعلconnecticut yankee 

NT3  مفاعلcook-1 
NT3  مفاعلcook-2 

NT3  مفاعلcruas-1 

NT3  مفاعلcruas-2 
NT3  مفاعلcruas-3 

NT3  مفاعلcruas-4 

NT3  مفاعلcrystal river-3 
NT3  مفاعلcrystal river-4 

NT3  مفاعلdampierre-1 

NT3  مفاعلdampierre-2 
NT3  مفاعلdampierre-3 

NT3  مفاعلdampierre-4 

NT3  مفاعلdavis besse-1 
NT3  مفاعلdavis besse-2 

NT3  مفاعلdavis besse-3 

NT3  مفاعلdaya bay-1 
NT3  مفاعلdaya bay-2 

NT3  مفاعلdiablo canyon-1 

NT3  مفاعلdiablo canyon-2 
NT3  مفاعلdoel-1 

NT3  مفاعلdoel-2 

NT3  مفاعلdoel-3 
NT3  مفاعلdoel-4 

NT3  مفاعلefdr-50 

NT3  مفاعلemsland 
NT3  مفاعلerie-1 

NT3  مفاعلerie-2 

NT3  مفاعلfarley - 1 
NT3  مفاعلfarley - 2 

NT3  مفاعلfessenheim - 1 

NT3  مفاعلfessenheim - 2 

NT3  مفاعلflamanville  - 1 

NT3  مفاعلflamanville  - 2 

NT3  مفاعلflamanville-3 
NT3  مفاعلforked river - 1 

NT3  مفاعلgenkai-1 

NT3  مفاعلgenkai-2 
NT3  مفاعلgenkai-3 

NT3  مفاعلgenkai-4 

NT3  مفاعلginna-1 
NT3  مفاعلgoesgen 

NT3  مفاعلgolfech-1 

NT3  مفاعلgolfech-2 
NT3  مفاعلgrafenrheinfeld 

NT3  مفاعلgravelines-1   
NT3  مفاعلgravelines-2 

NT3  مفاعلgravelines-3 

NT3  مفاعلgravelines-4 

NT3  مفاعلgravelines-5 

NT3  مفاعلgravelines-6 

NT3  مفاعلgreene county 
NT3  مفاعلgreenwood-2 

NT3  مفاعلgreenwood-3 

NT3  مفاعلgrohnde 
NT3  مفاعلhamm-uentrop 

NT3  مفاعلharris-1 

NT3  مفاعلharris-2 
NT3  مفاعلharris-3 

NT3  مفاعلharris-4 

NT3  مفاعلhaven-1 
NT4  مفاعلkoshkonong-1 

NT3  مفاعلhaven-2 

NT4  مفاعلkoshkonong-2 
NT3  مفاعلikata 

NT3  مفاعلikata - 2 

NT3  مفاعلikata - 3 
NT3  مفاعلindian point - 1 

NT3  مفاعلindian point - 2 

NT3  مفاعلindian point - 3 
NT3  مفاعلiran- 1 

NT3  مفاعلiran- 2 

NT3  مفاعلjamesport-1 
NT3  مفاعلjamesport-2 

NT3  مفاعلkewaunee 

NT3  مفاعلkoeberg-1 

NT3  مفاعلkoeberg-2 

NT3  مفاعلkori-1 
NT3  مفاعلkori-2 

NT3  مفاعلkori-3 

NT3  مفاعلkori-4 
NT3  مفاعلkrsko 

NT3 فاعل مlemoniz - 1 

NT3  مفاعلlemoniz - 2 
NT3  مفاعلlingao - 1 

NT3  مفاعلlingao - 2 

NT3  مفاعلlingao-3 
NT3  مفاعلlingao-4 

NT3  مفاعلloft 

NT3  مفاعلlucie - 1 
NT3  مفاعلlucie - 2 

NT3  مفاعلmaanshan-1 

NT3  مفاعلmaine yankee 
NT3  مفاعلmalibu-1 

NT3  مفاعلmarble hill-1 

NT3  مفاعلmarble hill-2 
NT3  مفاعلmc guire-1 

NT3  مفاعلmc guire-2 

NT3  مفاعلmh-1a 
NT3  مفاعلmidland-1 

NT3  مفاعلmidland-2 

NT3  مفاعلmihama-1 
NT3  مفاعلmihama-2 

NT3  مفاعلmihama-3 

NT3  مفاعلmillstone-2 
NT3  مفاعلmillstone-3 

NT3  مفاعلmuelheim-kaerlich 

NT3  مفاعلneckar-1 
NT3  مفاعلneckar-2 

NT3  مفاعلnep-1 

NT3  مفاعلnep-2 

NT3  مفاعلneupotz-1 

NT3  مفاعلneupotz-2 

NT3  مفاعلningde-1 
NT3  مفاعلningde-2 

NT3  مفاعلningde-3 

NT3  مفاعلnogent-1 
NT3  مفاعلnogent-2 

NT3  مفاعلnorth anna-1 

NT3  مفاعلnorth anna-2 
NT3  مفاعلnorth anna-3 

NT3  مفاعلnorth anna-4 

NT3  مفاعلnorth coast-1 
NT3  مفاعلobrigheim 

NT3  مفاعلoconee - 1 
NT3  مفاعلoconee - 2 

NT3  مفاعلoconee - 3 

NT3  مفاعلoi - 1 

NT3  مفاعلoi - 2 

NT3  مفاعلoi - 3 

NT3  مفاعلoi - 4 
NT3  مفاعلoktemberian - 3 

NT3  مفاعلolkiluoto-3 

NT3  مفاعلotto hahn 
NT3  مفاعلpairie island-2 

NT3  مفاعلpalisades-1 

NT3  مفاعلpalo verde-1 
NT3  مفاعلpalo verde-2 

NT3  مفاعلpalo verde-3 

NT3  مفاعلpalo verde-4 
NT3  مفاعلpalo verde-5 

NT3  مفاعلpaluel-1 

NT3  مفاعلpaluel-2 
NT3  مفاعلpaluel-3 

NT3  مفاعلpaluel-4 

NT3  مفاعلpat 
NT3  مفاعلpebble springs-1 

NT3  مفاعلpebble springs-2 

NT3  مفاعلpenly-1 
NT3  مفاعلpenyl-2 

NT3  مفاعلpenyl-3 

NT3  مفاعلperkins-1 
NT3  مفاعلperkins-2 

NT3  مفاعلperkins-3 

NT3  مفاعلphilippsburg-2 



 مفاعالت 818 مفاعالت

 

 

NT3  مفاعلpilgrim-2 

NT3  مفاعلpilgrim-3 
NT3  مفاعلpm-2a 

NT3  مفاعلpm-3a 

NT3  مفاعلpnpp-1 
NT3  مفاعلpoint beach-1 

NT3  مفاعلpoint beach-2 

NT3  مفاعلprairie island-1 
NT3  مفاعلproject-1 في جنوب تكساس 

NT3  مفاعلproject-2 في جنوب تكساس 

NT3  مفاعلqinshan-1 
NT3  مفاعلqinshan-2-1 

NT3  مفاعلqinshan-2-2 

NT3  مفاعلqinshan-2-3 
NT3  مفاعلqinshan-2-4 

NT3  مفاعلquanicassee-1 

NT3  مفاعلquanicassee-2 
NT3  مفاعلrancho seco-1 

NT3  مفاعلremerschen 

NT3  مفاعلringhals-2 
NT3  مفاعلringhals-3 

NT3  مفاعلringhals-4 

NT3  مفاعلrobinson-2 
NT3  مفاعلrooppur 

NT3  مفاعلrowe yankee 

NT3  مفاعلsaint laurent-b2 
NT3  مفاعلsalem - 1 

NT3  مفاعلsalem - 2 

NT3  مفاعلsan onofre -1 
NT3  مفاعلsan onofre -2 

NT3  مفاعلsan onofre -3 

NT3  مفاعلseabrook-1 
NT3  مفاعلseabrook-2 

NT3  مفاعلselni 

NT3  مفاعلsenda-1 

NT3  مفاعلsenda-2 

NT3  مفاعلsequoyah-1 

NT3  مفاعلsequoyah-2 
NT3  مفاعلshippingport 

NT3  مفاعلsizewell-b 

NT3  مفاعلsm-1 
NT3  مفاعلsm-1a 

NT3  مفاعلstade 

NT3  مفاعلsummer-1 
NT3  مفاعلsundesert-1 

NT3  مفاعلsundesert-2 

NT3  مفاعلsurry-1 
NT3  مفاعلsurry-2 

NT3  مفاعلsurry-3 
NT3  مفاعلsurry-4 

NT3  مفاعلtakahama-1 

NT3  مفاعلtakahama-2 

NT3  مفاعلtakahama-3 

NT3  مفاعلtakahama-4 

NT3  مفاعلtihange 
NT3  مفاعلtihange-2 

NT3  مفاعلtihange-3 

NT3  مفاعلtomari-1 
NT3  مفاعلtomari-2 

NT3  مفاعلtomari-3 

NT3  مفاعلtricastin-1 
NT3  مفاعلtricastin-2 

NT3  مفاعلtricastin-3 

NT3  مفاعلtricastin-4 
NT3  مفاعلtrillo-1 

NT3  مفاعلtrojan 

NT3  مفاعلtsuruga-2 
NT3  مفاعلturkey point-3 

NT3  مفاعلturkey point-4 

NT3  مفاعلtva-1 
NT3  مفاعلtva-2 

NT3  مفاعلtyrone-1 

NT3  مفاعلtyrone-2 
NT3  مفاعلulchin-1 

NT3  مفاعلulchin-2 

NT3  مفاعلulchin-3 
NT3  مفاعلulchin-4 

NT3  مفاعلunterweser 

NT3  مفاعلvahnum-1 

NT3  مفاعلvahnum-2 

NT3  مفاعلvandellos-2 
NT3  مفاعلvogtle-1 

NT3  مفاعلvogtle-2 

NT3  مفاعلvogtle-3 
NT3  مفاعلvogtle-4 

NT3  مفاعلwaterford-3 

NT3  مفاعلwaterford-4 
NT3  مفاعلwatts bar-1 

NT3  مفاعلwatts bar-2 

NT3  مفاعلwnp-1 
NT3  مفاعلwnp-3 

NT3  مفاعلwnp-4 

NT3  مفاعلwnp-5 
NT3  مفاعلwolf creek-1 

NT3  مفاعلwup-3 

NT3  مفاعلwup-4 
NT3  مفاعلwup-5 

NT3  مفاعلwup-6 

NT3  مفاعلwyhl-1 
NT3  مفاعلwyhl-2 

NT3  مفاعلyellow creek-1 

NT3  مفاعلyellow creek-2 
NT3  مفاعلzion-1 

NT3  مفاعلzion-2 

NT3  مفاعلzorita-1 
NT3 1-مفاعل أركانساس 

NT3 2-مفاعل أركانساس 

NT3  مفاعل أولي لمفاعلs1c 
NT3  1 -مفاعل بلفونت 

NT3  2 -مفاعل بلفونت 

NT3  1 -مفاعل بيبليس 
NT3  3 -مفاعل بيبليس 

NT3  4 -مفاعل بيبليس 

NT3  2-مفاعل بيبليس 

NT3  1-مفاعل ثري مايل آيالند 

NT3  2-مفاعل ثري مايل آيالند 

NT3  مفاعل راينِسْبرغakw1 
NT3 مفاعل سافاناه 

NT3 مفاعل ساكستون 

NT3  1 -مفاعل سان ألبان 
NT3  2 -مفاعل سان ألبان 

NT3  3 -مفاعل سان لوران 

NT3 اعل لينينمف 
NT3 مفاعل ليونيد بريجنييف 

NT3 مفاعل موتسو 

NT3 مفاعل وستنغهاوس العياري 
NT3 مفاعلblue hills-2 

NT3  مفاعالت من النمطwwer 
NT4  مفاعلbalakovo-1 

NT4  مفاعلbalakovo-2 

NT4  مفاعلbalakovo-3 

NT4  مفاعلbalakovo-4 

NT4  مفاعلbohunice v-1 

NT4  مفاعلbohunice v-2 
NT4  مفاعلdukovany-1 

NT4  مفاعلdukovany-2 

NT4  مفاعلdukovany-3 
NT4  مفاعلdukovany-4 

NT4  مفاعلgreifswald-1 

NT4  مفاعلgreifswald-2 
NT4  مفاعلgreifswald-3 

NT4  مفاعلgreifswald-4 

NT4  مفاعلgreifswald-5 
NT4  مفاعلgreifswald-6 

NT4  مفاعلjuragua 

NT4  مفاعلkalinin-1 
NT4  مفاعلkalinin-2 

NT4  مفاعلkalinin-3 

NT4  مفاعلkalinin-4 
NT4  مفاعلkecerovce-1 

NT4  مفاعلkhmelnitskij-1 

NT4  مفاعلkola-1 
NT4  مفاعلkola-2 

NT4  مفاعلkola-3 

NT4  مفاعلkola-4 
NT4  مفاعلkozloduy-1 

NT4  مفاعلkozloduy-2 

NT4 فاعل مkozloduy-3 

NT4  مفاعلkozloduy-4 

NT4  مفاعلkozloduy-5 
NT4  مفاعلkozloduy-6 

NT4  مفاعلkudankulam-1 

NT4  مفاعلkudankulam-2 
NT4  مفاعلloviisa - 1 

NT4  مفاعلloviisa - 2 

NT4  مفاعلmochovce-1 
NT4  مفاعلmochovce-2 

NT4  مفاعلnovovoronezh-1 

NT4  مفاعلnovovoronezh-2 
NT4  مفاعلnovovoronezh-3 

NT4  مفاعلnovovoronezh-4 

NT4  مفاعلnovovoronezh-5 
NT4  مفاعلpaks-1 

NT4  مفاعلpaks-2 

NT4  مفاعلpaks-3 
NT4  مفاعلpaks-4 

NT4  مفاعلrostov-1 

NT4  مفاعلrostov-2 
NT4  مفاعلrovno-1 

NT4  مفاعلrovno-2 

NT4  مفاعلrovno-3 
NT4  مفاعلrovno-4 

NT4  مفاعلrovno-5 

NT4  مفاعلstendal-1 
NT4  مفاعلtatarian 

NT4  مفاعلtemelin-1 

NT4  مفاعلtemelin-2 
NT4  مفاعلtianwan-1 

NT4  مفاعلtianwan-2 

NT4  مفاعلzaporozhe-1 
NT4  مفاعلzaporozhe-2 

NT4  مفاعلzaporozhe-3 

NT4  مفاعلzaporozhe-4 

NT4  مفاعلzaporozhe-5 

NT4  مفاعلzaporozhe-6 

NT4 1-مفاعل أرميني 
NT4 2-مفاعل أرميني 

NT4  1 -مفاعل بالهوتوفيس 

NT4  1 -مفاعل جنوب أوكرانيا 
NT4  2 -مفاعل جنوب أوكرانيا 

NT4  3 -مفاعل جنوب أوكرانيا 

NT2  مفاعالت من النمطtriga 
NT3  2مفاعل - frf 

NT3  مفاعلafrri 

NT3  مفاعلatpr 
NT3  مفاعلdow triga-mk-1 

NT3  مفاعلfir -1 
NT3  مفاعلfrn 

NT3  مفاعلgulf triga-mk-3 

NT3  مفاعلkartini-ppny 

NT3  مفاعلlopra 

NT3  مفاعلnscr 

NT3  مفاعلostr 
NT3  مفاعلprpr 

NT3  مفاعلpstr 

NT3  مفاعلrtr 
NT3  مفاعلtrico 

NT3  مفاعلtriga - تكساس 

NT3  مفاعلtriga - فيترانس 
NT3  مفاعلtriga- برازيل 

NT3  مفاعلtriga-1 أريزونا 

NT3  مفاعلtriga-1 كاليفورنيا 
NT3  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 

NT3  مفاعلtriga-1 هانفورد 

NT3  مفاعلtriga-1 هانوفر 
NT3  مفاعلtriga-1 هايدلبرغ 

NT3  مفاعلtriga-2 

NT3  مفاعلtriga-2 إيلينوي 
NT3  مفاعلtriga-2 بافيا 

NT3  مفاعلtriga-2 باندونغ 

NT3  مفاعلtriga-2 بنغالدش 
NT3  مفاعلtriga-2 بيتستي 

NT3  مفاعلtriga-2 داالت 

NT3  مفاعلtriga-2 روما 
NT3  مفاعلtriga-2 ريكويو 

NT3  مفاعلtriga-2 سيؤول 

NT3  مفاعلtriga-2 فيينا 
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NT3  مفاعلtriga-2 كنساس 

NT3  مفاعلtriga-2 لوبليانا 
NT3  مفاعلtriga-2 موساشي 

NT3  مفاعلtriga-2 مينز 

NT3  مفاعلtriga-3 ساالزار 
NT3  مفاعلtriga-3 سيؤول 

NT3  مفاعلtriga-3 ميونيخ 

NT3  مفاعلtriga-3 يوال 
NT3  مفاعلtriga-mk-2 في كورنِل 

NT3  مفاعلucbrr 

NT3  مفاعلuwnr 
NT3  مفاعلwsur 

NT3  مفاعل تريغا- mk-3 في كولورادو 

NT2  مفاعالت من النمطwwr 
NT3  مفاعلirt-1 الليبي 

NT3  مفاعلlvr - 15 

NT3  مفاعلwwr-2 
NT3  مفاعلwwr-z 

NT3  مفاعل ألماتيwwr-k 

NT3  مفاعل القاهرةwwr-s 
NT3  مفاعل بخارستwwr-s 

NT3  مفاعل براغwwr-s 

NT3  مفاعل بغدادirt 
NT3 ست مفاعل بودابwwr-s 

NT3 مفاعل بودابست للتدريب 

NT3  مفاعل روسندورفwwr-sm 
NT3  مفاعل طشقندwwr-s 

NT3  مفاعل كييفwwr-m 

NT3  مفاعل ليننغرادwwr-m 
NT3  مفاعل موسكوwwr-s 

NT2  مفاعالت من النوعagr 

NT3  مفاعلconnah quay-b 
NT3  مفاعلdungeness-b 

NT3  مفاعلhartlepool 

NT3  مفاعلheysham-a 

NT3  مفاعلheysham-b 

NT3  مفاعلhinkley point-b 

NT3  مفاعلhunterston-b 
NT3  مفاعلtorness 

NT3  مفاعلwagr 

NT2  مفاعالت من النوعargonaut 
NT3  مفاعلaeg-pr-10 

NT3  مفاعلarbi 

NT3  مفاعلargos 
NT3  مفاعلjason 

NT3  مفاعلlfr 

NT3  مفاعلmoata 
NT3  مفاعلnestor 

NT3  مفاعلra-1 
NT3  مفاعلrb-2 

NT3  مفاعلrien-1 

NT3  مفاعلsrrc-utr-100 

NT3  مفاعلstark 

NT3  مفاعلuftr 

NT3  مفاعلulysse 
NT3  مفاعلurr 

NT3  مفاعلutr-10-kinki 

NT3  مفاعلutr-b  في كلية كوين ماري 
NT3  مفاعلvpi-utr-10 

NT3 مفاعل أثينا 

NT3  كروننبورغ -مفاعل ستراسبورغ 
NT3  مفاعل من النوعargonaut 

NT2  مفاعالت من النوعbwr 

NT3  شركةhokuriku  للطاقة الكهربائيةshika, 
ishikawa, japan 

NT3  شركةtohoku  للطاقة الكهربائية

higashidori, aomori, japan  
NT3  سوسكويهانا 1-مفاعل 

NT3  سوسكويهانا 2-مفاعل 

NT3   مفاعلisar 
NT3  مفاعلallens creek-1 

NT3  مفاعلallens creek-2 

NT3  مفاعلbailly-1 
NT3  مفاعلbarsebaeck-1 

NT3  مفاعلbarsebaeck-2 

NT3  مفاعلbarton-1 
NT3  مفاعلbarton-2 

NT3  مفاعلbarton-3 

NT3  مفاعلbarton-4 

NT3  مفاعلbolsa chica-1 

NT3  مفاعلbolsa chica-2 
NT3 فاعل مbonus 

NT3  مفاعلbrowns ferry-1 

NT3  مفاعلbrowns ferry-2 
NT3  مفاعلbrowns ferry-3 

NT3  مفاعلbrunsbuettel 

NT3  مفاعلbrunswick-1 
NT3  مفاعلbrunswick-2 

NT3  مفاعلchinshan-1 

NT3  مفاعلchinshan-2 
NT3  مفاعلclinton-1 

NT3  مفاعلclinton-2 

NT3  مفاعلcofrentes 
NT3  مفاعلcooper 

NT3  مفاعلdodewaard 

NT3  مفاعلdouglas point-1 
NT3  مفاعلdouglas point-2 

NT3  مفاعلdresden-1 

NT3  مفاعلdresden-2 
NT3  مفاعلdresden-3 

NT3  مفاعلduane arnold-1 

NT3  مفاعلebwr 
NT3  مفاعلenel-4 

NT3  مفاعلerr 

NT3  مفاعلfitzpatrick 
NT3  مفاعلforsmark - 1 

NT3  مفاعلforsmark - 2 

NT3  مفاعلforsmark - 3 
NT3  مفاعلfukushima - 1 

NT3  مفاعلfukushima - 2 

NT3  مفاعلfukushima - 3 
NT3  مفاعلfukushima - 4 

NT3  مفاعلfukushima - 5 

NT3  مفاعلfukushima - 6 

NT3  مفاعلfukushima - ii - 1 

NT3  مفاعلfukushima - ii - 2 

NT3  مفاعلfukushima - ii - 3 
NT3  مفاعلfukushima - ii - 4 

NT3  مفاعلgarigliano 

NT3  مفاعلgarona 
NT3  مفاعلgraben-1 

NT3  مفاعلgraben-2 

NT3  مفاعلgrand gulf-1 
NT3  مفاعلgrand gulf-2 

NT3  مفاعلgundremmingen-2 

NT3  مفاعلgundremmingen-3 
NT3  مفاعلhamaoka-1 

NT3  مفاعلhamaoka-2 
NT3  مفاعلhamaoka-3 

NT3  مفاعلhamaoka-4 

NT3  مفاعلhamaoka-5 

NT3  مفاعلhartsville-1 

NT3  مفاعلhartsville-2 

NT3  مفاعلhartsville-3 
NT3  مفاعلhartsville-4 

NT3  مفاعلhatch-1 

NT3  مفاعلhatch-2 
NT3  مفاعلhdr 

NT3  مفاعلhope creek-1 

NT3  مفاعلhope creek-2 
NT3  مفاعلhumboldt bay 

NT3  مفاعلjpdr 

NT3  مفاعلjpdr-2 
NT3  مفاعلkaiseraugst 

NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-1 

NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-2 
NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-3 

NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-4 

NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-5 
NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-6 

NT3  مفاعلkashiwazaki-kariwa-7 

NT3  مفاعلkruemmel 
NT3  مفاعلkuosheng-1 

NT3  مفاعلkuosheng-2 

NT3  مفاعلla salle county - 1 
NT3  مفاعلla salle county - 2 

NT3  مفاعلlacbwr 

NT3  مفاعلlaguna verde - 1 

NT3  مفاعلlaguna verde - 2 

NT3  مفاعلleibstadt 
NT3  مفاعلlimerick - 1 

NT3  مفاعلlimerick - 2 

NT3  مفاعلlingen 
NT3  مفاعلmendocino-1 

NT3  مفاعلmendocino-2 

NT3  مفاعلmillstone-1 
NT3  مفاعلmontague-1 

NT3  مفاعلmontague-2 

NT3  مفاعلmontalto di castro-1 
NT3  مفاعلmontalto di castro-2 

NT3  مفاعلmonticello 

NT3  مفاعلmuehleberg 
NT3  مفاعلnine mile point-1 

NT3  مفاعلnine mile point-2 

NT3  مفاعلokg - 1 
NT3  مفاعلokg - 2 

NT3  مفاعلokg - 3 

NT3  مفاعلolkiluoto - 1 
NT3  مفاعلolkiluoto - 2 

NT3  مفاعلonagawa - 1 

NT3  مفاعلonagawa - 2 
NT3  مفاعلonagawa - 3 

NT3  مفاعلpathfinder 

NT3  مفاعلpeach bottom-2 
NT3  مفاعلpeach bottom-3 

NT3  مفاعلperry-1 

NT3  مفاعلperry-2 
NT3  مفاعلphilippsburg-1 

NT3  مفاعلphipps bend-1 

NT3  مفاعلphipps bend-2 
NT3  مفاعلpilgrim-1 

NT3  مفاعلquad cities-1 

NT3  مفاعلquad cities-2 

NT3  مفاعلringhals-1 

NT3  مفاعلriver bend-1 

NT3  مفاعلriver bend-2 
NT3  مفاعلrwe-bayernwerk 

NT3  مفاعلshika-1 

NT3  مفاعلshimane-1 
NT3  مفاعلshimane-2 

NT3  مفاعلshoreham 

NT3  مفاعلskagit-1 
NT3  مفاعلskagit-2 

NT3 فاعل مsl-1 

NT3  مفاعلtarapur-1 
NT3  مفاعلtarapur-2 

NT3  مفاعلtokai-2 
NT3  مفاعلtsuruga 

NT3  مفاعلtullnerfeld 

NT3  مفاعلvak 

NT3  مفاعلvbwr 

NT3  مفاعلvermont yankee 

NT3  مفاعلverplanck-1 
NT3  مفاعلverplanck-2 

NT3  مفاعلvk-50 

NT3  مفاعلwnp-2 
NT3  مفاعلwuergassen 

NT3  مفاعلzimmer-1 

NT3  مفاعلzimmer-2 
NT3  2 -مفاعل أنريكو فيرمي 

NT3  مفاعل المعياريge 

NT3 مفاعل بِل 
NT3  1 -مفاعل بالك فوكس 

NT3  2 -مفاعل بالك فوكس 

NT3 مفاعل بيغ روكبوينت 
NT3 مفاعلoyster creek-1 

NT2 مفاعالت من نمط سلوبوك 

NT3  مفاعل سلوبوك- wnre 
NT3  ألبرتا -مفاعل سلوبوك 

NT3  أوتاوا -مفاعل سلوبوك 

NT3  تورنتو -مفاعل سلوبوك 
NT3  دالهاوزي -مفاعل سلوبوك 

NT3  مونتريال -مفاعل سلوبوك 

NT2  مفاعالت من نوعmaple 
NT2  مفاعالت من نوعmnsr 

NT3  مفاعلgharr-1 

NT3  مفاعلmnsr-iae 
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NT3  مفاعلmnsr-sh 

NT3  مفاعلmnsr-sz 
NT3  مفاعلmnst-sd 

NT3  مفاعلnirr-1 

NT3  مفاعلparar-2 
NT3  مفاعلsrp-1 

RT أمان المفاعل 

RT انشطار 
RT تقانة المفاعالت 

RT َحَرجيَة 

RT سورات طاقية 
RT عناصر وقود 

RT مفاعالت نووية طبيعية 

RT مفاعالت هجينة 
RT نواتج االنشطار 

RT هندسة نووية 

RT وقود مستهلك 
RT وقود نووي 

 مفاعالت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-08 

USE أساسات 

 مفاعالت  تجريبية

1998-01-29 

UF تجربة مفاعل مبّرد بالليثيوم 
UF  مفاعلlcre 

*BT1 مفاعالت أبحاث واختبار 

NT1 تجميعات دون حرجة 
NT2 المنظومات دون الحرجة الناشئة عن المسرع 

NT3  مفاعلvenus 

NT3   منشأةmyrrha 
NT3 منشآت التحويل الناشئ عن المسرع 

NT3 منشأة براهما 

NT3 منشأة يالينا 
NT2  تجميعةstsf 

NT2  مفاعلpse 

NT1   مفاعلatrc 
NT1  مفاعلaps 

NT1  مفاعلarbus 

NT1  مفاعلbilibin 
NT1  مفاعلbor-60 

NT1  مفاعلborax-1 

NT1  مفاعلborax-2 
NT1  مفاعلborax-3 

NT1  مفاعلborax-4 

NT1  مفاعلcefr 
NT1  مفاعلcesar 

NT1  مفاعلdfr 

NT1  مفاعلdragon 
NT1  مفاعلebr-1 

NT1  مفاعلebr-2 

NT1  مفاعلebwr 

NT1  مفاعلegcr 

NT1  مفاعلel-1 

NT1  مفاعلeocr 
NT1  مفاعلesada-vesr 

NT1  مفاعلewg-1m 

NT1  مفاعلgcre 
NT1  مفاعلhbwr 

NT1  مفاعلhdr 

NT1  مفاعلhre-2 
NT1  مفاعلhtr-10 

NT1  مفاعلhttr 

NT1  مفاعلigr 
NT1  مفاعلir-100 

NT1  مفاعلjoyo 

NT1  مفاعلjpdr 
NT1  مفاعلjules horowitz 

NT1  مفاعلkiwi-tnt 

NT1  مفاعلknk 
NT1  مفاعلknk-2 

NT1  مفاعلlampre - 1 

NT1  مفاعلmh-1a 
NT1  مفاعلmore 

NT1  مفاعلmsre 
NT1  مفاعلnrx-a1 

NT1  مفاعلnrx-a2 

NT1  مفاعلnrx-a3 
NT1  مفاعلnrx-a4 

NT1  مفاعلnrx-a5 

NT1  مفاعلnrx-a6 
NT1  مفاعلnrx-a7 

NT1  مفاعلopal 

NT1  مفاعلsefor 
NT1  مفاعلspert-1 

NT1  مفاعلspert-2 

NT1  مفاعلspert-3 
NT1  مفاعلspert-4 

NT1  مفاعلsre 

NT1  مفاعلtopaz 
NT1  مفاعلtory-2 

NT1  مفاعلtory-2a 

NT1  مفاعلtreat 
NT1  مفاعلtz1 

NT1  مفاعلtz2 

NT1  مفاعلuhtrex 
NT1  مفاعلvenus 

NT1  مفاعلvhtr 

NT1  مفاعلxe-2 
NT1  مفاعلxe-prime 

NT1  مفاعلxma-1 

NT1  مفاعلzrr 
NT1 مفاعل مير 

NT1  مفاعالتrover 

NT1 مفاعالت القدرة الصفرية 
NT2 تجميعة قلب بالزمية 

NT2   مفاعلpca في مخبر أوك ريدج الوطني 

NT2  مفاعلagata 
NT2  مفاعلakr-1 

NT2  مفاعلanex 

NT2  مفاعلanna 
NT2  مفاعلapfa-3 

NT2  مفاعلaquilon 

NT2  مفاعلbfs 

NT2  مفاعلbig ten 

NT2  مفاعلcfrmf 

NT2  مفاعلcml 
NT2  مفاعلcoral-1 

NT2  مفاعلcrocus 

NT2  مفاعلdca 
NT2  مفاعلdimple 

NT2  مفاعلecel 

NT2  مفاعلermine 
NT2  مفاعلetrc 

NT2  مفاعلfca 

NT2  مفاعلflattop 
NT2  مفاعلfr - 0 

NT2  مفاعلgodiva 
NT2  مفاعلhero 

NT2  مفاعلhitrex-1 

NT2  مفاعلhorace 

NT2  مفاعلhwzpr 

NT2  مفاعلiear - zpr 

NT2  مفاعلifr 
NT2  مفاعلipen - mb - 1 

NT2  مفاعلjezebel 

NT2  مفاعلjuno 
NT2  مفاعلkahter 

NT2  مفاعلkbr-1 

NT2  مفاعلkritz 
NT2  مفاعلkuca 

NT2  مفاعلlptf 

NT2  مفاعلlr - 0 
NT2  مفاعلlvr - 15 

NT2  مفاعلmarius 

NT2  مفاعلmaryla 
NT2  مفاعلmasurca 

NT2  مفاعلminerve 

NT2  مفاعلnsf-rfp 
NT2  مفاعلor - cef 

NT2  مفاعلparka 

NT2  مفاعلpdp 
NT2  مفاعلpeggy 

NT2  مفاعلpelinduna 

NT2  مفاعلprcf 
NT2  مفاعلptf-unc 

NT2  مفاعلpurnima 

NT2  مفاعلpurnima-2 

NT2  مفاعلr-b 

NT2  مفاعلra-0 
NT2  مفاعلra-2 

NT2 اعل مفra-8 

NT2  مفاعلrake-2 
NT2  مفاعلrb-1 

NT2  مفاعلrb-3 

NT2  مفاعلritmo 
NT2  مفاعلrospo 

NT2  مفاعلsaref 

NT2  مفاعلshca 
NT2  مفاعلsilene 

NT2  مفاعلsiloette 

NT2  مفاعلsneak 
NT2  مفاعلsr-oa 

NT2  مفاعلstacy 

NT2  مفاعلtca 
NT2  مفاعلtr-0 

NT2  مفاعلtracy 

NT2  مفاعلvera 
NT2  مفاعلzebra 

NT2  مفاعلzeep 

NT2  مفاعلzenith 
NT2  مفاعلzephyr 

NT2  مفاعلzerlina 

NT2  مفاعلzlfr 
NT2  مفاعلzppr 

NT2  مفاعلzpr 

NT2  مفاعلzpr-3 
NT2  مفاعلzpr-6 

NT2  مفاعلzpr-9 

NT2  مفاعلzr-6 
NT2 مفاعل ذو طاولة متحركة 

NT2 مفاعل نبتون 

NT2  منشأةrensselaer الحرجة 

 AEROJET-GENERALمفاعالت 

NUCLEONICS 

1994-08-12 

UF  سلسلة مفاعالتagn 

*BT1  مفاعالتtraining 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت صلبة متجانسة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 Cمفاعالت 

INIS: 1985-11-16; ETDE: 1983-11-23 

UF  مفاعل المنشأةc في سافاناه ريفر 
*BT1 مفاعالت االنتاج الخاص 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

 canduمفاعالت 

2009-10-30 

إذا كان   CANDUيجب أن يستعمل النوع الخاص للمفاعل 
 معروفاً 

USE  مفاعالت من النوعcandu 

 D-Dمفاعالت 

INIS: 1983-10-14; ETDE: 1983-11-09 

BT1 مفاعالت نووية حرارية 

 D-Tمفاعالت 

1996-03-04 

BT1 مفاعالت نووية حرارية 

NT1  مفاعالتd-t نبضية 
NT2 مفاعل تضيق ثيتا مرجعي 

NT1  مفاعالت الحالة الوطيدةd-t 

RT  عمليةd-t 

 نبضية D-Tمفاعالت 

*BT1  مفاعالتd-t 

*BT1 مفاعالت اندماج نبضية 
NT1 مفاعل تضيق ثيتا مرجعي 

 KIWIمفاعالت 

1985-07-18 

UF  مفاعالت من نوعkiwi 
*BT1 مفاعالت الدفع الفضائية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالهدروجين 

NT1  مفاعلkiwi-tnt 



 LINUSمفاعالت  821 مفاعالت أبحاث

 

 

 LINUSمفاعالت 

INIS: 1981-08-31; ETDE: 1978-01-23 
BT1 مفاعالت نووية حرارية 

RT انبجارات 

RT انضغاط مغنطيسي 
RT بطانات 

 numakمفاعالت 

INIS: 1982-11-30; ETDE: 1978-10-23 

USE  أجهزةuwmak 

 OMRمفاعالت 

UF مفاعل بمبّرد ومهدىء عضوي 

*BT1 مفاعالت مبّردة بمادة عضوية 
*BT1 مفاعالت مهدأة بمادة عضوية 

NT1  مفاعلarbus 

NT1  مفاعلmore 
NT1  مفاعلpnpf 

RT مفاعالت الطاقة 

 ROVERمفاعالت 

UF  تجربة المفاعل الصاروخيrover 
*BT1 مفاعالت  تجريبية 

*BT1 مفاعالت الدفع الفضائية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالهدروجين 

 SNAPمفاعالت 

UF  مفاعلsnap 4 

SF  مفاعلs4 

*BT1 مفاعالت توليد الكهرباء الفضائية 
NT1   مفاعلsnap 10 

NT2  مفاعلs10fs-1 

NT2  مفاعلs10fs-3 
NT2  مفاعلs10fs-4 

NT1  مفاعلsnap 2 

NT2  مفاعلs2ds 

NT1  مفاعلsnap 50 

NT1  مفاعلsnap 8 

NT2  مفاعلs8dr 
NT2  مفاعلs8er 

RT مفاعالت ترميونية 

 SNAPTRANمفاعالت 

UF  مفاعلsnaptran-1 

UF  مفاعلsnaptran-2 

UF  مفاعلsnaptran-3 
UF  مفاعل اختباري انتقاليsnap-10a 

*BT1 مفاعات اختبارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالبوتاسيوم 
*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 

*BT1  مفاعالت مبّردةnak 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

 surmacمفاعالت 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-01-23 

USE  توكاماكsurmac 

 TENTOKمفاعالت 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-05-08 

UF توكاماك تينيسي 

*BT1 مفاعالت من نمط توكاماك 

 TFCXمفاعالت 

INIS: 1994-04-11; ETDE: 1984-10-24 

UF تجربة توكاماك القلب االندماجي 

*BT1 مفاعالت من نمط توكاماك 

 tftrمفاعالت 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-06 

USE  توكاماكtftr 

 TMRمفاعالت 

INIS: 1981-07-06; ETDE: 1978-04-27 

UF ن نمط المرآة الترادفيةمفاعالت م 

SF أجهزة مرآة ترادفية 
*BT1 مفاعالت من نوع مرآة مغنطيسية 

RT حواجز حرارية 

RT مرايا ترادفية 
RT مرايا مغنطيسية 

 TNSمفاعالت 

INIS: 1978-09-28; ETDE: 1978-03-03 
UF جهاز الخطوة التالية 

UF مفاعل الخطوة التالية النووي الحراري 

*BT1 مفاعالت من نمط توكاماك 

 TRAININGمفاعالت 

*BT1 مفاعالت أبحاث واختبار 

NT1  سلسلة مفاعالتsur-100 

NT1  1مفاعل - frg 
NT1  مفاعلafrri 

NT1  مفاعلai-l-77 

NT1  مفاعلakr-1 
NT1  مفاعلapsara 

NT1  مفاعلarbi 

NT1  مفاعلargos 
NT1  مفاعلatpr 

NT1  مفاعلbgrr 

NT1  مفاعلbyu l-77 
NT1  مفاعلcesnef 

NT1  مفاعلcirus 

NT1  مفاعلconsort-2 
NT1  مفاعلdow triga-mk-1 

NT1  مفاعلdr-1 
NT1  مفاعلes-salam 

NT1  مفاعلfir -1 

NT1  مفاعلfnr 
NT1  مفاعلfr - 0 

NT1  مفاعلfrf 

NT1  مفاعلgleep 
NT1  مفاعلgtrr 

NT1  مفاعلgulf triga-mk-3 

NT1  مفاعلhor 
NT1  مفاعلhtr 

NT1  مفاعلian-r1 

NT1  مفاعلiowa utr - 10 
NT1  مفاعلir-100 

NT1  مفاعلjason 

NT1  مفاعلjrr-1 
NT1  مفاعلkur 

NT1  مفاعلlfr 

NT1  مفاعلmelusine-1 
NT1  مفاعلmerlin 

NT1  مفاعلmitr 

NT1  مفاعلmoata 
NT1  مفاعلmurr 

NT1  مفاعلncscr-1 

NT1  مفاعلnscr 
NT1  مفاعلostr 

NT1  مفاعلosur 

NT1  مفاعلpanc-l-77 
NT1  مفاعلpstr 

NT1  مفاعلpur-1 

NT1  مفاعلr-b 
NT1  مفاعلra-1 

NT1  مفاعلrien-1 

NT1  مفاعلrts-1 
NT1  مفاعلrv-1 

NT1  مفاعلsr-3p 

NT1  مفاعلsrrc-utr-100 
NT1  مفاعلstark 

NT1  مفاعلthetis 

NT1  مفاعلthor 
NT1  مفاعلtr-1 

NT1  مفاعلtrico 

NT1  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 
NT1  مفاعلtriga-2 بافيا 

NT1  مفاعلtriga-mk-2 في كورنِل 

NT1  مفاعلtrr-1 

NT1  مفاعلucbrr 

NT1  مفاعلuftr 

NT1  مفاعلulysse 
NT1  مفاعلumne-1 

NT1  مفاعلumrr 

NT1  مفاعلurr 
NT1  مفاعلutr-10-kinki 

NT1  مفاعلutr-b  في كلية كوين ماري 
NT1  مفاعلuvar 

NT1  مفاعلuwnr 

NT1  مفاعلuwtr 

NT1  مفاعلvpi-utr-10 
NT1  مفاعلvr-1 

NT1  مفاعلwntr 

NT1  مفاعلwpir 
NT1  مفاعلx-10 

NT1  مفاعلzlfr 

NT1  مفاعلzpr 
NT1 مفاعل أثينا 

NT1  مفاعل بودابستwwr-s 

NT1 مفاعل بودابست للتدريب 
NT1  مفاعل تريغا- mk-3 في كولورادو 

NT1 مفاعل توشيبا 

NT1 مفاعل جامعة نيفادا 
NT1  كروننبورغ -مفاعل ستراسبورغ 

NT1  مفاعل من النوعargonaut 

NT1  مفاعالتaerojet-general nucleonics 

 االنتاجية WINDSCALEمفاعالت 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 

*BT1 نيوممفاعالت انتاج البلوتو 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 دة بالهواء  مفاعالت مبرَّ

*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

 مفاعالت أبحاث

1996-01-24 

UF  مفاعلla reina 

SF  مفاعلbnl 
SF مفاعل المختبر النووي في بركلي 

*BT1 مفاعالت أبحاث واختبار 

NT1   مفاعلirt - c 
NT1   مفاعلirt - f 

NT1   مفاعلirt - m 

NT1   مفاعلisis 
NT1   مفاعلispra - 1 

NT1  1مفاعل - frg 

NT1  2مفاعل - frg 
NT1  مفاعلaarr 

NT1  مفاعلacpr 

NT1  مفاعلaeg-pr-10 
NT1  مفاعلafrri 

NT1  مفاعلafsr 

NT1  مفاعلagata 
NT1  مفاعلai-l-77 

NT1  مفاعلalrr 

NT1  مفاعلanna 
NT1  مفاعلaprf 

NT1  مفاعلapsara 

NT1  مفاعلarbi 
NT1  مفاعلargos 

NT1  مفاعلargus 

NT1  مفاعلarmf-1 

NT1  مفاعلastra 

NT1  مفاعلatpr 

NT1  مفاعلatsr 
NT1  مفاعلavogadro rs-1 

NT1  مفاعلbarn 

NT1  مفاعلber-2 
NT1  مفاعلbgrr 

NT1  مفاعلbigr 

NT1  مفاعلbir 
NT1  مفاعلbr-02 

NT1  مفاعلbr-1 

NT1  مفاعلbrr 
NT1  مفاعلbsr-1 

NT1  مفاعلbsr-2 

NT1  مفاعلbyu l-77 
NT1  مفاعلcabri 

NT1  مفاعلcesar 

NT1  مفاعلcesnef 
NT1  مفاعلcirus 

NT1  مفاعلconsort-2 

NT1  مفاعلcoral-1 
NT1  مفاعلcp-2 

NT1  مفاعلcp-3 
NT1  مفاعلcp-3m 

NT1  مفاعلcp-5 

NT1  مفاعلcp-6 
NT1  مفاعلcrocus 



 مفاعالت أبحاث 822 مفاعالت أبحاث

 

 

NT1  مفاعلdemocritus 

NT1  مفاعلdhruva 
NT1  مفاعلdido 

NT1  مفاعلdiorit 

NT1  مفاعلdmtr 
NT1  مفاعلdow triga-mk-1 

NT1  مفاعلdr-1 

NT1  مفاعلdr-2 
NT1  مفاعلdr-3 

NT1  مفاعلebor 

NT1  مفاعلebr-1 
NT1  مفاعلeco 

NT1  مفاعلel-1 

NT1  مفاعلel-2 
NT1  مفاعلel-3 

NT1  مفاعلeocr 

NT1  مفاعلeole 
NT1  مفاعلes-salam 

NT1  مفاعلetr 

NT1  مفاعلetrc 
NT1  مفاعلetrr-1 

NT1  مفاعلetrr-2 

NT1  مفاعلewa 
NT1  مفاعلf -1 

NT1  مفاعلfbrf 

NT1  مفاعلfftf 
NT1  مفاعلfir -1 

NT1  مفاعلfmrb 

NT1  مفاعلfnr 
NT1  مفاعلfr - 0 

NT1  مفاعلfr - 2 

NT1  مفاعلfrf 
NT1  مفاعلfrj - 1 

NT1  مفاعلfrj - 2 

NT1  مفاعلfrm 

NT1  مفاعلfrm-ii 

NT1  مفاعلfrn 

NT1  مفاعلga siwabessy 
NT1  مفاعلgidra 

NT1  مفاعلgleep 

NT1  مفاعلgtrr 
NT1  مفاعلgulf triga-mk-3 

NT1  مفاعلhanaro 

NT1  مفاعلharmonie 
NT1  مفاعلhector 

NT1  مفاعلherald 

NT1  مفاعلhero 
NT1  مفاعلhew-305 

NT1  مفاعلhfbr 
NT1  مفاعلhfir 

NT1  مفاعلhfr 

NT1  مفاعلhifar 

NT1  مفاعلhor 

NT1  مفاعلhorace 

NT1  مفاعلhprr 
NT1  مفاعلhre-2 

NT1  مفاعلhtltr 

NT1  مفاعلhtr 
NT1  مفاعلhwrr 

NT1  مفاعلian-r1 

NT1  مفاعلibr - 2 
NT1  مفاعلibr - 30 

NT1  مفاعلiear - 1 

NT1  مفاعلiear - zpr 
NT1  مفاعلirl 

NT1  مفاعلirr - 1 

NT1  مفاعلirr - 2 
NT1  مفاعلirt 

NT1  مفاعلirt-1 الليبي 

NT1  مفاعلivv - 7 
NT1  مفاعلivv-2m 

NT1  مفاعلjanus 

NT1  مفاعلjason 
NT1  مفاعلjeep-2 

NT1  مفاعلjen 

NT1  مفاعلjen-1 
NT1  مفاعلjen-2 

NT1  مفاعلjmtr 

NT1  مفاعلjrr-1 

NT1  مفاعلjrr-2 

NT1  مفاعلjrr-3 
NT1  مفاعلjrr-3m 

NT1  مفاعلjrr-4 

NT1  مفاعلjuno 
NT1  مفاعلkartini-ppny 

NT1  مفاعلking 

NT1  مفاعلkstr 
NT1  مفاعلkuhfr 

NT1  مفاعلkur 

NT1  مفاعلla reina rech - 1 
NT1  مفاعلlfr 

NT1  مفاعلlido 

NT1  مفاعلlo aguirre rech - 2 
NT1  مفاعلlpr 

NT1  مفاعلlptr 

NT1  مفاعلltir 
NT1  مفاعلlvr - 15 

NT1  مفاعلmarius 

NT1  مفاعلmaryla 
NT1  مفاعلmelusine-1 

NT1  مفاعلmerlin 

NT1  مفاعلminerve 
NT1  مفاعلmitr 

NT1  مفاعلmnr 

NT1  مفاعلmoata 
NT1  مفاعلmr 

NT1  مفاعلmrr 

NT1  مفاعلmurr 
NT1  مفاعلnbsr 

NT1  مفاعلncscr-1 

NT1  مفاعلnestor 
NT1  مفاعلnhr-5 

NT1  مفاعلnora 

NT1  مفاعلnru 

NT1  مفاعلnrx 

NT1  مفاعلnsrr 

NT1  مفاعلntr 
NT1  مفاعلnur 

NT1  مفاعلorphee 

NT1  مفاعلosiris 
NT1  مفاعلowr 

NT1  مفاعلpanc-l-77 

NT1  مفاعلparar-1 
NT1  مفاعلpat 

NT1  مفاعلpbr 

NT1  مفاعلpctr 
NT1  مفاعلphebus 

NT1  مفاعلpik 
NT1  مفاعلproteus 

NT1  مفاعلprtr 

NT1  مفاعلpstr 

NT1  مفاعلptr 

NT1  مفاعلpulstar-buffalo 

NT1  مفاعلpulstar-raleigh 
NT1  مفاعلr-1 

NT1  مفاعلr-2 

NT1  مفاعلr-a 
NT1  مفاعلr2-0 

NT1  مفاعلra-0 

NT1  مفاعلra-2 
NT1  مفاعلra-3 

NT1  مفاعلra-4 

NT1  مفاعلra-5 
NT1  مفاعلra-6 

NT1  مفاعلra-8 

NT1  مفاعلrake-2 
NT1  مفاعلrana 

NT1  مفاعلrb-1 

NT1  مفاعلrg-1m 
NT1  مفاعلrien-1 

NT1  مفاعلrinsc 

NT1  مفاعلritmo 
NT1  مفاعلromashka 

NT1  مفاعلrp-10 

NT1  مفاعلrpt 
NT1  مفاعلrts-1 

NT1  مفاعلrv-1 

NT1  مفاعلsafari-1 

NT1  مفاعلsaphir 

NT1  مفاعلsbr-1 
NT1  مفاعلsbr-2 

NT1  مفاعلsbr-5 

NT1  مفاعلscarabee 
NT1  مفاعلsilene 

NT1  مفاعلsneak 

NT1  مفاعلsora 
NT1  مفاعلspert-1 

NT1  مفاعلspr-2 

NT1  مفاعلspr-3 
NT1  مفاعلspr-4 

NT1  مفاعلsr-1 

NT1  مفاعلsr-oa 
NT1  مفاعلsrrc-utr-100 

NT1  مفاعلstf 

NT1  مفاعلsupo 
NT1  مفاعلswierk r-2 

NT1  مفاعلtapiro 

NT1  مفاعلtca 
NT1  مفاعلthetis 

NT1  مفاعلthor 

NT1  مفاعلtibr 
NT1  مفاعلtory-2a 

NT1  مفاعلtr-1 

NT1  مفاعلtr-2 
NT1  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 

NT1  مفاعلtriton 

NT1  مفاعلtrr-1 
NT1  مفاعلtsr-2 

NT1  مفاعلuftr 

NT1  مفاعلuknr 
NT1  مفاعلumne-1 

NT1  مفاعلumrr 

NT1  مفاعلutr-10-kinki 

NT1  مفاعلutrr 

NT1  مفاعلuvar 

NT1  مفاعلvera 
NT1  مفاعلviper 

NT1  مفاعلvpi-utr-10 

NT1  مفاعلwrrr 
NT1  مفاعلwsur 

NT1  مفاعلwtr 

NT1  مفاعلwwr-2 
NT1  مفاعلwwr-z 

NT1  مفاعلx-10 

NT1  مفاعلxapr 
NT1  مفاعلzebra 

NT1  مفاعلzeep 
NT1  مفاعلzenith 

NT1  مفاعلzerlina 

NT1  مفاعلzlfr 

NT1  مفاعلzppr 

NT1 مفاعل أثينا 

NT1  مفاعل ألماتيwwr-k 
NT1  مفاعل القاهرةwwr-s 

NT1  مفاعل بخارستwwr-s 

NT1  مفاعل براغwwr-s 
NT1  مفاعل بغدادirt 

NT1 مفاعل بيبو 

NT1 مفاعل تايوان للبحوث 
NT1 مفاعل توشيبا 

NT1   مفاعل جاكرتاirt - 2000 

NT1  مفاعل روسندورفwwr-sm 
NT1  مفاعل صوفياirt 

NT1  مفاعل طشقندwwr-s 

NT1 مفاعل غرونوبل 
NT1 مفاعل كليِمنتين 

NT1  مفاعل كييفwwr-m 

NT1 عل ليننغراد مفاwwr-m 
NT1  مفاعل من النوعargonaut 

NT1   مفاعل موسكوirt - 2000 

NT1  مفاعل موسكوwwr-s 
NT1  مفاعل نموذجpik الفيزيائي 

NT1  مفاعالتaerojet-general nucleonics 

NT1 مفاعالت من نمط سلوبوك 
NT2  مفاعل سلوبوك- wnre 

NT2  ألبرتا -مفاعل سلوبوك 

NT2  أوتاوا -مفاعل سلوبوك 



 مفاعالت أبحاث واختبار 823 مفاعالت أبحاث واختبار

 

 

NT2  تورنتو -مفاعل سلوبوك 

NT2  دالهاوزي -مفاعل سلوبوك 
NT2  مونتريال -مفاعل سلوبوك 

NT1  مفاعالت من نوعmnsr 

NT2  مفاعلgharr-1 
NT2  مفاعلmnsr-iae 

NT2  مفاعلmnsr-sh 

NT2  مفاعلmnsr-sz 
NT2  مفاعلmnst-sd 

NT2  مفاعلnirr-1 

NT2  مفاعلparar-2 
NT2  مفاعلsrp-1 

NT1   منشأةmyrrha 

 مفاعالت أبحاث واختبار

BT1 مفاعالت 
NT1 مفاعات اختبارية 

NT2   مفاعلispra - 1 

NT2  1مفاعل - frg 

NT2  مفاعلaipfr 

NT2  مفاعلarbus 

NT2  مفاعلastr 
NT2  مفاعلastra 

NT2  مفاعلatpr 

NT2  مفاعلatr 
NT2  مفاعلbarn 

NT2  مفاعلbgrr 

NT2  مفاعلborax-5 
NT2  مفاعلbr-02 

NT2  مفاعلbrr 

NT2  مفاعلcesnef 
NT2  مفاعلcirus 

NT2  مفاعلcp-5 

NT2  مفاعلdhruva 
NT2  مفاعلdimple 

NT2  مفاعلdiorit 

NT2  مفاعلebor 
NT2  مفاعلebr-1 

NT2  مفاعلeco 
NT2  مفاعلeocr 

NT2  مفاعلesada-vesr 

NT2  مفاعلessor 
NT2  مفاعلetr 

NT2  مفاعلetrc 

NT2  مفاعلfftf 
NT2  مفاعلfir -1 

NT2  مفاعلfmrb 

NT2  مفاعلfnr 
NT2  مفاعلfr - 2 

NT2  مفاعلfrctf 

NT2  مفاعلfrn 
NT2  مفاعلgetr 

NT2  مفاعلgtr 

NT2  مفاعلgtrr 
NT2  مفاعلhanaro 

NT2  مفاعلharmonie 

NT2  مفاعلherald 
NT2  مفاعلhero 

NT2  مفاعلhew-305 

NT2  مفاعلhfir 
NT2  مفاعلhifar 

NT2  مفاعلhre-2 

NT2  مفاعلhtltr 
NT2  مفاعلhtr-10 

NT2  مفاعلirl 

NT2  مفاعلirr - 1 
NT2  مفاعلjmtr 

NT2  مفاعلkalpakkam lmfbr 

NT2  مفاعلloft 

NT2  مفاعلmzfr 

NT2  مفاعلnetr 

NT2  مفاعلnru 
NT2  مفاعلntr 

NT2  مفاعلorphee 

NT2  مفاعلowr 
NT2  مفاعلpat 

NT2  مفاعلpegase 

NT2  مفاعلproteus 
NT2  مفاعلra-3 

NT2  مفاعلra-4 

NT2  مفاعلra-5 
NT2  مفاعلra-6 

NT2  مفاعلra-8 

NT2  مفاعلrapsodie 
NT2  مفاعلrts-1 

NT2  مفاعلsafari-1 

NT2  مفاعلsbr-5 
NT2  مفاعلstf 

NT2  مفاعلtapiro 

NT2  مفاعلtory-2 
NT2  مفاعلtory-2a 

NT2  مفاعلtreat 

NT2  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 
NT2  مفاعلtriga-2 بافيا 

NT2  مفاعلtsr-1 

NT2  مفاعلtsr-2 
NT2  مفاعلurr 

NT2  مفاعلuvar 

NT2  مفاعلviper 
NT2  مفاعلwr-1 

NT2  مفاعلwtr 

NT2  مفاعل أولي لمفاعلs1c 
NT2 مفاعل بابكوك وويلكوكس لالختبارbawtr 

NT2  مفاعل بغدادirt 

NT2   مفاعل جاكرتاirt - 2000 
NT2 مفاعل غرونوبل 

NT2   مفاعل موسكوirt - 2000 

NT2  مفاعالتsnaptran 
NT1  مفاعلkalpakkam pfr 

NT1  مفاعلkamini 

NT1  مفاعلmaple 
NT1  مفاعلmaria 

NT1  مفاعلpurnima-3 

NT1  مفاعلsuper kukla 

NT1  مفاعلyellow creek 

NT1 مفاعل فرن نووي 

NT1 مفاعالت  تجريبية 
NT2 تجميعات دون حرجة 

NT3 المنظومات دون الحرجة الناشئة عن المسرع 

NT4  مفاعلvenus 
NT4   منشأةmyrrha 

NT4 منشآت التحويل الناشئ عن المسرع 

NT4 منشأة براهما 
NT4 منشأة يالينا 

NT3  تجميعةstsf 

NT3  مفاعلpse 
NT2   مفاعلatrc 

NT2  مفاعلaps 
NT2 عل مفاarbus 

NT2  مفاعلbilibin 

NT2  مفاعلbor-60 

NT2  مفاعلborax-1 

NT2  مفاعلborax-2 

NT2  مفاعلborax-3 
NT2  مفاعلborax-4 

NT2  مفاعلcefr 

NT2  مفاعلcesar 
NT2  مفاعلdfr 

NT2  مفاعلdragon 

NT2  مفاعلebr-1 
NT2  مفاعلebr-2 

NT2  مفاعلebwr 

NT2  مفاعلegcr 
NT2  مفاعلel-1 

NT2  مفاعلeocr 

NT2  مفاعلesada-vesr 
NT2  مفاعلewg-1m 

NT2  مفاعلgcre 

NT2  مفاعلhbwr 
NT2  مفاعلhdr 

NT2  مفاعلhre-2 

NT2  مفاعلhtr-10 
NT2  مفاعلhttr 

NT2  مفاعلigr 

NT2  مفاعلir-100 
NT2  مفاعلjoyo 

NT2  مفاعلjpdr 

NT2  مفاعلjules horowitz 

NT2  مفاعلkiwi-tnt 

NT2 اعل مفknk 
NT2  مفاعلknk-2 

NT2  مفاعلlampre - 1 

NT2  مفاعلmh-1a 
NT2  مفاعلmore 

NT2  مفاعلmsre 

NT2  مفاعلnrx-a1 
NT2  مفاعلnrx-a2 

NT2  مفاعلnrx-a3 

NT2  مفاعلnrx-a4 
NT2  مفاعلnrx-a5 

NT2  مفاعلnrx-a6 

NT2  مفاعلnrx-a7 
NT2  مفاعلopal 

NT2  مفاعلsefor 

NT2  مفاعلspert-1 
NT2  مفاعلspert-2 

NT2  مفاعلspert-3 

NT2  مفاعلspert-4 
NT2  مفاعلsre 

NT2  مفاعلtopaz 

NT2  مفاعلtory-2 
NT2  مفاعلtory-2a 

NT2  مفاعلtreat 

NT2  مفاعلtz1 
NT2  مفاعلtz2 

NT2  مفاعلuhtrex 

NT2  مفاعلvenus 
NT2  مفاعلvhtr 

NT2  مفاعلxe-2 

NT2  مفاعلxe-prime 
NT2  مفاعلxma-1 

NT2  مفاعلzrr 

NT2 مفاعل مير 

NT2  مفاعالتrover 

NT2 مفاعالت القدرة الصفرية 

NT3 تجميعة قلب بالزمية 
NT3   مفاعلpca في مخبر أوك ريدج الوطني 

NT3  مفاعلagata 

NT3  مفاعلakr-1 
NT3  مفاعلanex 

NT3  مفاعلanna 

NT3  مفاعلapfa-3 
NT3  مفاعلaquilon 

NT3  مفاعلbfs 

NT3  مفاعلbig ten 
NT3  مفاعلcfrmf 

NT3  مفاعلcml 
NT3  مفاعلcoral-1 

NT3  مفاعلcrocus 

NT3  مفاعلdca 

NT3  مفاعلdimple 

NT3  مفاعلecel 

NT3  مفاعلermine 
NT3  مفاعلetrc 

NT3  مفاعلfca 

NT3  مفاعلflattop 
NT3  مفاعلfr - 0 

NT3  مفاعلgodiva 

NT3  مفاعلhero 
NT3  مفاعلhitrex-1 

NT3  مفاعلhorace 

NT3  مفاعلhwzpr 
NT3  مفاعلiear - zpr 

NT3  مفاعلifr 

NT3  مفاعلipen - mb - 1 
NT3  مفاعلjezebel 

NT3  مفاعلjuno 

NT3  مفاعلkahter 
NT3  مفاعلkbr-1 

NT3  مفاعلkritz 

NT3  مفاعلkuca 
NT3  مفاعلlptf 

NT3  مفاعلlr - 0 

NT3  مفاعلlvr - 15 
NT3  مفاعلmarius 

NT3  مفاعلmaryla 

NT3  مفاعلmasurca 



 مفاعالت أبحاث واختبار 824 مفاعالت أبحاث واختبار

 

 

NT3  مفاعلminerve 

NT3  مفاعلnsf-rfp 
NT3  مفاعلor - cef 

NT3  مفاعلparka 

NT3  مفاعلpdp 
NT3  مفاعلpeggy 

NT3  مفاعلpelinduna 

NT3  مفاعلprcf 
NT3  مفاعلptf-unc 

NT3  مفاعلpurnima 

NT3  مفاعلpurnima-2 
NT3  مفاعلr-b 

NT3  مفاعلra-0 

NT3  مفاعلra-2 
NT3  مفاعلra-8 

NT3  مفاعلrake-2 

NT3  مفاعلrb-1 
NT3  مفاعلrb-3 

NT3  مفاعلritmo 

NT3  مفاعلrospo 
NT3  مفاعلsaref 

NT3  مفاعلshca 

NT3  مفاعلsilene 
NT3  مفاعلsiloette 

NT3  مفاعلsneak 

NT3  مفاعلsr-oa 
NT3  مفاعلstacy 

NT3 عل مفاtca 

NT3  مفاعلtr-0 
NT3  مفاعلtracy 

NT3  مفاعلvera 

NT3  مفاعلzebra 
NT3  مفاعلzeep 

NT3  مفاعلzenith 

NT3  مفاعلzephyr 

NT3  مفاعلzerlina 

NT3  مفاعلzlfr 

NT3  مفاعلzppr 
NT3  مفاعلzpr 

NT3  مفاعلzpr-3 

NT3  مفاعلzpr-6 
NT3  مفاعلzpr-9 

NT3  مفاعلzr-6 

NT3 مفاعل ذو طاولة متحركة 
NT3 مفاعل نبتون 

NT3  منشأةrensselaer الحرجة 

NT1  مفاعالتtraining 
NT2  سلسلة مفاعالتsur-100 

NT2  1مفاعل - frg 
NT2  مفاعلafrri 

NT2  مفاعلai-l-77 

NT2  مفاعلakr-1 

NT2  مفاعلapsara 

NT2  مفاعلarbi 

NT2  مفاعلargos 
NT2  مفاعلatpr 

NT2  مفاعلbgrr 

NT2  مفاعلbyu l-77 
NT2  مفاعلcesnef 

NT2  مفاعلcirus 

NT2  مفاعلconsort-2 
NT2  مفاعلdow triga-mk-1 

NT2  مفاعلdr-1 

NT2  مفاعلes-salam 
NT2  مفاعلfir -1 

NT2  مفاعلfnr 

NT2  مفاعلfr - 0 
NT2  مفاعلfrf 

NT2  مفاعلgleep 

NT2  مفاعلgtrr 
NT2  مفاعلgulf triga-mk-3 

NT2  مفاعلhor 

NT2  مفاعلhtr 
NT2  مفاعلian-r1 

NT2  مفاعلiowa utr - 10 

NT2  مفاعلir-100 
NT2  مفاعلjason 

NT2  مفاعلjrr-1 

NT2  مفاعلkur 

NT2  مفاعلlfr 

NT2  مفاعلmelusine-1 
NT2  مفاعلmerlin 

NT2  مفاعلmitr 

NT2  مفاعلmoata 
NT2  مفاعلmurr 

NT2  مفاعلncscr-1 

NT2  مفاعلnscr 
NT2  مفاعلostr 

NT2  مفاعلosur 

NT2  مفاعلpanc-l-77 
NT2  مفاعلpstr 

NT2  مفاعلpur-1 

NT2  مفاعلr-b 
NT2  مفاعلra-1 

NT2  مفاعلrien-1 

NT2  مفاعلrts-1 
NT2  مفاعلrv-1 

NT2  مفاعلsr-3p 

NT2  مفاعلsrrc-utr-100 
NT2  مفاعلstark 

NT2  مفاعلthetis 

NT2  مفاعلthor 
NT2  مفاعلtr-1 

NT2  مفاعلtrico 

NT2  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 
NT2  مفاعلtriga-2 بافيا 

NT2  مفاعلtriga-mk-2 في كورنِل 

NT2  مفاعلtrr-1 
NT2  مفاعلucbrr 

NT2  مفاعلuftr 

NT2  مفاعلulysse 
NT2  مفاعلumne-1 

NT2  مفاعلumrr 

NT2  مفاعلurr 

NT2  مفاعلutr-10-kinki 

NT2  مفاعلutr-b  في كلية كوين ماري 

NT2  مفاعلuvar 
NT2  مفاعلuwnr 

NT2  مفاعلuwtr 

NT2  مفاعلvpi-utr-10 
NT2  مفاعلvr-1 

NT2  مفاعلwntr 

NT2  مفاعلwpir 
NT2  مفاعلx-10 

NT2  مفاعلzlfr 

NT2  مفاعلzpr 
NT2 مفاعل أثينا 

NT2  مفاعل بودابستwwr-s 
NT2 مفاعل بودابست للتدريب 

NT2  مفاعل تريغا- mk-3 في كولورادو 

NT2 مفاعل توشيبا 

NT2 مفاعل جامعة نيفادا 

NT2  كروننبورغ -مفاعل ستراسبورغ 

NT2  مفاعل من النوعargonaut 
NT2  مفاعالتaerojet-general nucleonics 

NT1 مفاعالت أبحاث 

NT2   مفاعلirt - c 
NT2   مفاعلirt - f 

NT2   مفاعلirt - m 

NT2   مفاعلisis 
NT2   مفاعلispra - 1 

NT2  1مفاعل - frg 

NT2  2مفاعل - frg 
NT2  مفاعلaarr 

NT2  مفاعلacpr 

NT2  مفاعلaeg-pr-10 
NT2  مفاعلafrri 

NT2  مفاعلafsr 

NT2  مفاعلagata 
NT2  مفاعلai-l-77 

NT2  مفاعلalrr 

NT2  مفاعلanna 
NT2  مفاعلaprf 

NT2  مفاعلapsara 

NT2  مفاعلarbi 
NT2  مفاعلargos 

NT2  مفاعلargus 

NT2  مفاعلarmf-1 

NT2  مفاعلastra 

NT2  مفاعلatpr 
NT2  مفاعلatsr 

NT2  مفاعلavogadro rs-1 

NT2  مفاعلbarn 
NT2  مفاعلber-2 

NT2  مفاعلbgrr 

NT2  مفاعلbigr 
NT2  مفاعلbir 

NT2  مفاعلbr-02 

NT2  مفاعلbr-1 
NT2  مفاعلbrr 

NT2  مفاعلbsr-1 

NT2  مفاعلbsr-2 
NT2  مفاعلbyu l-77 

NT2  مفاعلcabri 

NT2  مفاعلcesar 
NT2  مفاعلcesnef 

NT2  مفاعلcirus 

NT2  مفاعلconsort-2 
NT2  مفاعلcoral-1 

NT2  مفاعلcp-2 

NT2  مفاعلcp-3 
NT2  مفاعلcp-3m 

NT2  مفاعلcp-5 

NT2  مفاعلcp-6 
NT2  مفاعلcrocus 

NT2  مفاعلdemocritus 

NT2  مفاعلdhruva 
NT2  مفاعلdido 

NT2  مفاعلdiorit 

NT2  مفاعلdmtr 
NT2  مفاعلdow triga-mk-1 

NT2  مفاعلdr-1 

NT2  مفاعلdr-2 

NT2  مفاعلdr-3 

NT2  مفاعلebor 

NT2  مفاعلebr-1 
NT2  مفاعلeco 

NT2  مفاعلel-1 

NT2  مفاعلel-2 
NT2  مفاعلel-3 

NT2  مفاعلeocr 

NT2  مفاعلeole 
NT2  مفاعلes-salam 

NT2  مفاعلetr 

NT2  مفاعلetrc 
NT2  مفاعلetrr-1 

NT2  مفاعلetrr-2 
NT2  مفاعلewa 

NT2  مفاعلf -1 

NT2  مفاعلfbrf 

NT2  مفاعلfftf 

NT2  مفاعلfir -1 

NT2  مفاعلfmrb 
NT2  مفاعلfnr 

NT2  مفاعلfr - 0 

NT2  مفاعلfr - 2 
NT2  مفاعلfrf 

NT2  مفاعلfrj - 1 

NT2  مفاعلfrj - 2 
NT2  مفاعلfrm 

NT2  مفاعلfrm-ii 

NT2  مفاعلfrn 
NT2  مفاعلga siwabessy 

NT2  مفاعلgidra 

NT2  مفاعلgleep 
NT2  مفاعلgtrr 

NT2  مفاعلgulf triga-mk-3 

NT2  مفاعلhanaro 
NT2  مفاعلharmonie 

NT2  مفاعلhector 

NT2  مفاعلherald 
NT2  مفاعلhero 

NT2  مفاعلhew-305 

NT2  مفاعلhfbr 
NT2  مفاعلhfir 

NT2  مفاعلhfr 

NT2  مفاعلhifar 



 مفاعالت أبحاث واختبار 825 ت أبحاث واختبارمفاعال

 

 

NT2  مفاعلhor 

NT2  مفاعلhorace 
NT2  مفاعلhprr 

NT2  مفاعلhre-2 

NT2  مفاعلhtltr 
NT2  مفاعلhtr 

NT2  مفاعلhwrr 

NT2  مفاعلian-r1 
NT2  مفاعلibr - 2 

NT2  مفاعلibr - 30 

NT2  مفاعلiear - 1 
NT2  مفاعلiear - zpr 

NT2  مفاعلirl 

NT2  مفاعلirr - 1 
NT2  مفاعلirr - 2 

NT2  مفاعلirt 

NT2  مفاعلirt-1 الليبي 
NT2  مفاعلivv - 7 

NT2  مفاعلivv-2m 

NT2  مفاعلjanus 
NT2  مفاعلjason 

NT2  مفاعلjeep-2 

NT2  مفاعلjen 
NT2  مفاعلjen-1 

NT2  مفاعلjen-2 

NT2  مفاعلjmtr 
NT2  مفاعلjrr-1 

NT2  مفاعلjrr-2 

NT2  مفاعلjrr-3 
NT2  مفاعلjrr-3m 

NT2  مفاعلjrr-4 

NT2  مفاعلjuno 
NT2  مفاعلkartini-ppny 

NT2  مفاعلking 

NT2  مفاعلkstr 

NT2  مفاعلkuhfr 

NT2  مفاعلkur 

NT2  مفاعلla reina rech - 1 
NT2  مفاعلlfr 

NT2  مفاعلlido 

NT2 ل مفاعlo aguirre rech - 2 
NT2  مفاعلlpr 

NT2  مفاعلlptr 

NT2  مفاعلltir 
NT2  مفاعلlvr - 15 

NT2  مفاعلmarius 

NT2  مفاعلmaryla 
NT2  مفاعلmelusine-1 

NT2  مفاعلmerlin 
NT2  مفاعلminerve 

NT2  مفاعلmitr 

NT2  مفاعلmnr 

NT2  مفاعلmoata 

NT2  مفاعلmr 

NT2  مفاعلmrr 
NT2  مفاعلmurr 

NT2  مفاعلnbsr 

NT2  مفاعلncscr-1 
NT2  مفاعلnestor 

NT2  مفاعلnhr-5 

NT2  مفاعلnora 
NT2  مفاعلnru 

NT2  مفاعلnrx 

NT2  مفاعلnsrr 
NT2  مفاعلntr 

NT2  مفاعلnur 

NT2  مفاعلorphee 
NT2  مفاعلosiris 

NT2  مفاعلowr 

NT2  مفاعلpanc-l-77 
NT2  مفاعلparar-1 

NT2 عل مفاpat 

NT2  مفاعلpbr 
NT2  مفاعلpctr 

NT2  مفاعلphebus 

NT2  مفاعلpik 
NT2  مفاعلproteus 

NT2  مفاعلprtr 

NT2  مفاعلpstr 

NT2  مفاعلptr 

NT2  مفاعلpulstar-buffalo 
NT2  مفاعلpulstar-raleigh 

NT2  مفاعلr-1 

NT2  مفاعلr-2 
NT2  مفاعلr-a 

NT2  مفاعلr2-0 

NT2  مفاعلra-0 
NT2  مفاعلra-2 

NT2  مفاعلra-3 

NT2  مفاعلra-4 
NT2  مفاعلra-5 

NT2  مفاعلra-6 

NT2  مفاعلra-8 
NT2  مفاعلrake-2 

NT2  مفاعلrana 

NT2  مفاعلrb-1 
NT2  مفاعلrg-1m 

NT2  مفاعلrien-1 

NT2  مفاعلrinsc 
NT2  مفاعلritmo 

NT2  مفاعلromashka 

NT2  مفاعلrp-10 
NT2  مفاعلrpt 

NT2 ل مفاعrts-1 

NT2  مفاعلrv-1 
NT2  مفاعلsafari-1 

NT2  مفاعلsaphir 

NT2  مفاعلsbr-1 
NT2  مفاعلsbr-2 

NT2  مفاعلsbr-5 

NT2  مفاعلscarabee 
NT2  مفاعلsilene 

NT2  مفاعلsneak 

NT2  مفاعلsora 

NT2  مفاعلspert-1 

NT2  مفاعلspr-2 

NT2  مفاعلspr-3 
NT2  مفاعلspr-4 

NT2  مفاعلsr-1 

NT2  مفاعلsr-oa 
NT2  مفاعلsrrc-utr-100 

NT2  مفاعلstf 

NT2  مفاعلsupo 
NT2  مفاعلswierk r-2 

NT2  مفاعلtapiro 

NT2  مفاعلtca 
NT2  مفاعلthetis 

NT2  مفاعلthor 
NT2  مفاعلtibr 

NT2  مفاعلtory-2a 

NT2  مفاعلtr-1 

NT2  مفاعلtr-2 

NT2  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 

NT2  مفاعلtriton 
NT2  مفاعلtrr-1 

NT2  مفاعلtsr-2 

NT2  مفاعلuftr 
NT2  مفاعلuknr 

NT2  مفاعلumne-1 

NT2  مفاعلumrr 
NT2  مفاعلutr-10-kinki 

NT2  مفاعلutrr 

NT2  مفاعلuvar 
NT2  مفاعلvera 

NT2  مفاعلviper 

NT2  مفاعلvpi-utr-10 
NT2  مفاعلwrrr 

NT2  مفاعلwsur 

NT2  مفاعلwtr 
NT2  مفاعلwwr-2 

NT2  مفاعلwwr-z 

NT2  مفاعلx-10 
NT2  مفاعلxapr 

NT2  مفاعلzebra 

NT2  مفاعلzeep 
NT2  مفاعلzenith 

NT2  مفاعلzerlina 

NT2  مفاعلzlfr 

NT2  مفاعلzppr 

NT2 مفاعل أثينا 
NT2  مفاعل ألماتيwwr-k 

NT2  مفاعل القاهرةwwr-s 

NT2  مفاعل بخارستwwr-s 
NT2  مفاعل براغwwr-s 

NT2  مفاعل بغدادirt 

NT2 مفاعل بيبو 
NT2 مفاعل تايوان للبحوث 

NT2 مفاعل توشيبا 

NT2   مفاعل جاكرتاirt - 2000 
NT2  مفاعل روسندورفwwr-sm 

NT2  مفاعل صوفياirt 

NT2  مفاعل طشقندwwr-s 
NT2 مفاعل غرونوبل 

NT2 مفاعل كليِمنتين 

NT2  مفاعل كييفwwr-m 
NT2  مفاعل ليننغرادwwr-m 

NT2  مفاعل من النوعargonaut 

NT2   مفاعل موسكوirt - 2000 
NT2  مفاعل موسكوwwr-s 

NT2  مفاعل نموذجpik الفيزيائي 

NT2  مفاعالتaerojet-general nucleonics 
NT2 مفاعالت من نمط سلوبوك 

NT3  مفاعل سلوبوك- wnre 

NT3  ألبرتا -مفاعل سلوبوك 
NT3  أوتاوا -مفاعل سلوبوك 

NT3  تورنتو -مفاعل سلوبوك 

NT3  دالهاوزي -مفاعل سلوبوك 
NT3  مونتريال -مفاعل سلوبوك 

NT2  مفاعالت من نوعmnsr 

NT3  مفاعلgharr-1 
NT3  مفاعلmnsr-iae 

NT3  مفاعلmnsr-sh 

NT3  مفاعلmnsr-sz 

NT3  مفاعلmnst-sd 

NT3  مفاعلnirr-1 

NT3  مفاعلparar-2 
NT3  مفاعلsrp-1 

NT2   منشأةmyrrha 

NT1  مفاعالت من النمطtriga 
NT2  2مفاعل - frf 

NT2  مفاعلafrri 

NT2  مفاعلatpr 
NT2  مفاعلdow triga-mk-1 

NT2  مفاعلfir -1 

NT2  مفاعلfrn 
NT2  مفاعلgulf triga-mk-3 

NT2  مفاعلkartini-ppny 
NT2  مفاعلlopra 

NT2  مفاعلnscr 

NT2  مفاعلostr 

NT2  مفاعلprpr 

NT2  مفاعلpstr 

NT2  مفاعلrtr 
NT2  مفاعلtrico 

NT2  مفاعلtriga - تكساس 

NT2  مفاعلtriga - فيترانس 
NT2  مفاعلtriga- برازيل 

NT2  مفاعلtriga-1 أريزونا 

NT2  مفاعلtriga-1 كاليفورنيا 
NT2  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 

NT2  مفاعلtriga-1 هانفورد 

NT2  مفاعلtriga-1 هانوفر 
NT2  مفاعلtriga-1 هايدلبرغ 

NT2  مفاعلtriga-2 

NT2  مفاعلtriga-2 إيلينوي 
NT2  مفاعلtriga-2 بافيا 

NT2  مفاعلtriga-2 باندونغ 

NT2  مفاعلtriga-2 بنغالدش 
NT2  مفاعلtriga-2 بيتستي 

NT2  مفاعلtriga-2 داالت 

NT2  مفاعلtriga-2 روما 
NT2  مفاعلtriga-2 ريكويو 

NT2  مفاعلtriga-2 سيؤول 

NT2  مفاعلtriga-2 فيينا 
NT2  مفاعلtriga-2 كنساس 

NT2  مفاعلtriga-2 لوبليانا 

NT2  مفاعلtriga-2 موساشي 



 مفاعالت إزالة الملوحة 826 مفاعالت اختبار المواد

 

 

NT2  مفاعلtriga-2 مينز 

NT2  مفاعلtriga-3 ساالزار 
NT2  مفاعلtriga-3 سيؤول 

NT2  مفاعلtriga-3 ميونيخ 

NT2  مفاعلtriga-3 يوال 
NT2  مفاعلtriga-mk-2 في كورنِل 

NT2  مفاعلucbrr 

NT2  مفاعلuwnr 
NT2  مفاعلwsur 

NT2  مفاعل تريغا- mk-3 في كولورادو 

NT1  مفاعالت من النوعargonaut 
NT2  مفاعلaeg-pr-10 

NT2  مفاعلarbi 

NT2  مفاعلargos 
NT2  مفاعلjason 

NT2  مفاعلlfr 

NT2  مفاعلmoata 
NT2  مفاعلnestor 

NT2  مفاعلra-1 

NT2  مفاعلrb-2 
NT2  مفاعلrien-1 

NT2  مفاعلsrrc-utr-100 

NT2  مفاعلstark 
NT2  مفاعلuftr 

NT2  مفاعلulysse 

NT2  مفاعلurr 
NT2  مفاعلutr-10-kinki 

NT2  مفاعلutr-b  في كلية كوين ماري 

NT2  مفاعلvpi-utr-10 
NT2 مفاعل أثينا 

NT2  رغكروننبو -مفاعل ستراسبورغ 

NT2  مفاعل من النوعargonaut 
NT1  مفاعالت من نوعmaple 

 مفاعالت إزالة الملوحة

BT1 مفاعالت 

NT1  مفاعلbn-350 
RT إزالة الملوحة 

RT مفاعالت الطاقة 
RT منشآت إزالة الملوحة 

 مفاعالت أنابيب الضغط

1999-09-07 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
NT1  مفاعلatucha 

NT1  مفاعلatucha-2 

NT1  مفاعلcirene 
NT1  مفاعلcvtr 

NT1  مفاعلel-4 

NT1  مفاعلjatr 
NT1  مفاعلkalpakkam-1 

NT1  مفاعلkalpakkam-2 

NT1  مفاعلlucens 

NT1  مفاعلniederaichbach 

NT1  مفاعلprtr 

NT1  مفاعلsghwr 
NT1  مفاعالت من النوعcandu 

NT2  مفاعلbruce-1 

NT2  مفاعلbruce-2 
NT2  مفاعلbruce-3 

NT2  مفاعلbruce-4 

NT2  مفاعلbruce-5 
NT2  مفاعلbruce-6 

NT2  مفاعلbruce-7 

NT2  مفاعلbruce-8 
NT2  مفاعلcernavoda-1 

NT2  مفاعلcernavoda-2 

NT2  مفاعلcordoba 
NT2  مفاعلdarlington-1 

NT2  مفاعلdarlington-2 

NT2  مفاعلdarlington-3 
NT2  مفاعلdarlington-4 

NT2  مفاعلdouglas point في أونتاريو 

NT2  مفاعلembalse 
NT2  مفاعلgentilly 

NT2  مفاعلgentilly-2 
NT2  مفاعلkaiga-1 

NT2  مفاعلkaiga-2 

NT2  مفاعلkakrapar-1 
NT2  مفاعلkakrapar-2 

NT2  مفاعلkanupp 

NT2  مفاعلnpd 
NT2  مفاعلpickering-1 

NT2  مفاعلpickering-2 

NT2  مفاعلpickering-3 
NT2  مفاعلpickering-4 

NT2  مفاعلpickering-5 

NT2  مفاعلpickering-6 
NT2  مفاعلpickering-7 

NT2  مفاعلpickering-8 

NT2  مفاعلpoint lepreau-1 
NT2  مفاعلpoint lepreau-2 

NT2  مفاعلqinshan-3-1 

NT2  مفاعلqinshan-3-2 
NT2  مفاعلwolsung-1 

NT2  مفاعلwolsung-2 

NT2  مفاعلwolsung-3 
NT2  مفاعلwolsung-4 

NT2  1 -مفاعل راجستان 

NT2  2 -مفاعل راجستان 
NT2  3 -مفاعل راجستان 

NT2  4 -مفاعل راجستان 

 HANFORDمفاعالت إنتاج 

*BT1 مفاعالت انتاج البلوتونيوم 

 مفاعالت إنتاج نظائر

1995-01-10 

*BT1 مفاعالت التشعيع 
NT1 عل  مفاirt - c 

NT1   مفاعلirt - f 

NT1   مفاعلispra - 1 
NT1  2مفاعل - frg 

NT1  مفاعلafrri 

NT1  مفاعلai-l-77 
NT1  مفاعلalrr 

NT1  مفاعلapsara 

NT1  مفاعلastra 
NT1  مفاعلatpr 

NT1  مفاعلber-2 

NT1  مفاعلbgrr 
NT1  مفاعلbrr 

NT1  مفاعلbyu l-77 

NT1  مفاعلcelestin 
NT1  مفاعلcesnef 

NT1  مفاعلcirus 

NT1  مفاعلconsort-2 
NT1  مفاعلcp-5 

NT1  مفاعلdhruva 

NT1  مفاعلdido 
NT1  مفاعلdmtr 

NT1  مفاعلdow triga-mk-1 

NT1  مفاعلdr-2 

NT1  مفاعلdr-3 

NT1  مفاعلel-1 

NT1  مفاعلel-2 
NT1  مفاعلel-3 

NT1  مفاعلetr 

NT1  مفاعلewa 
NT1  مفاعلfir -1 

NT1  مفاعلfnr 

NT1  مفاعلfr - 2 
NT1  مفاعلfrf 

NT1  مفاعلfrj - 2 

NT1  مفاعلgetr 
NT1  مفاعلgtrr 

NT1  مفاعلgulf triga-mk-3 

NT1  مفاعلhanaro 
NT1  مفاعلhfir 

NT1  مفاعلhifar 

NT1  مفاعلhtr 
NT1  مفاعلhwrr 

NT1  مفاعلian-r1 

NT1  مفاعلirt 
NT1  مفاعلjeep-2 

NT1  مفاعلjrr-1 
NT1  مفاعلjrr-3 

NT1  مفاعلjrr-3m 

NT1  مفاعلkuhfr 
NT1  مفاعلlptr 

NT1  مفاعلmaria 

NT1  مفاعلmelusine-1 
NT1  مفاعلmnr 

NT1  مفاعلmrr 

NT1  مفاعلnru 
NT1  مفاعلnrx 

NT1  مفاعلopal 

NT1  مفاعلostr 
NT1  مفاعلpulstar-buffalo 

NT1  مفاعلr-1 

NT1  مفاعلr-a 
NT1  مفاعلr2-0 

NT1  مفاعلrtr 

NT1  مفاعلrts-1 
NT1  مفاعلsiloe 

NT1  مفاعلthetis 

NT1  مفاعلthor 
NT1  مفاعلtr-1 

NT1  مفاعلtrico 

NT1  مفاعلtriga - تكساس 
NT1  مفاعلtriga - فيترانس 

NT1  مفاعلtriga- برازيل 

NT1  مفاعلtriga-1 كاليفورنيا 
NT1  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 

NT1  مفاعلtriga-1 هانوفر 

NT1  مفاعلtriga-2 
NT1  مفاعلtriga-2 إيلينوي 

NT1  مفاعلtriga-2 بافيا 

NT1  مفاعلtriga-2 باندونغ 
NT1  مفاعلtriga-2 بنغالدش 

NT1  مفاعلtriga-2 بيتستي 

NT1  مفاعلtriga-2 داالت 
NT1  مفاعلtriga-2 روما 

NT1  مفاعلtriga-2 ريكويو 

NT1  مفاعلtriga-2 سيؤول 

NT1  مفاعلtriga-2 فيينا 

NT1  مفاعلtriga-2 كنساس 

NT1  مفاعلtriga-2 لوبليانا 
NT1  مفاعلtriga-2 موساشي 

NT1  مفاعلtriga-2 مينز 

NT1  مفاعلtriga-3 ساالزار 
NT1  مفاعلtriga-3 سيؤول 

NT1  مفاعلtriga-3 ميونيخ 

NT1  مفاعلtz1 
NT1  مفاعلucbrr 

NT1  مفاعلuftr 

NT1  مفاعلuknr 
NT1  مفاعلuvar 

NT1  مفاعلuwnr 
NT1  مفاعلwtr 

NT1  مفاعلwwr-2 

NT1  مفاعلx-10 

NT1  مفاعل بودابستwwr-s 

NT1 مفاعل بيبو 

NT1 مفاعل تايوان للبحوث 
NT1  مفاعل روسندورفwwr-sm 

NT1  مفاعل صوفياirt 

NT1  مفاعل كييفwwr-m 
NT1  مفاعل ليننغرادwwr-m 

NT1  مفاعل موسكوwwr-s 

NT1 مفاعالت من نمط سلوبوك 
NT2  مفاعل سلوبوك- wnre 

NT2  ألبرتا -مفاعل سلوبوك 

NT2  أوتاوا -مفاعل سلوبوك 
NT2  تورنتو -مفاعل سلوبوك 

NT2  دالهاوزي -مفاعل سلوبوك 

NT2  مونتريال -مفاعل سلوبوك 
RT إنتاج نظيري 

 مفاعالت اختبار المواد

*BT1 عيعمفاعالت التش 

NT1  2مفاعل - frg 
NT1  مفاعلatr 

NT1  مفاعلbr-2 

NT1  مفاعلcp-2 
NT1  مفاعلdido 

NT1  مفاعلdmtr 

NT1  مفاعلdr-3 
NT1  مفاعلel-3 



 مفاعالت االنتاج الخاص 827 مفاعالت الثوريوم

 

 

NT1  مفاعلewg-1m 

NT1  مفاعلfrj - 2 
NT1  مفاعلga siwabessy 

NT1  مفاعلgleep 

NT1  مفاعلhanaro 
NT1  مفاعلhector 

NT1  مفاعلhfetr 

NT1  مفاعلhfr 
NT1  مفاعلhifar 

NT1  مفاعلhwctr 

NT1  مفاعلhwrr 
NT1  مفاعلigr 

NT1  مفاعلivv-2m 

NT1  مفاعلjmtr 
NT1  مفاعلjrr-3 

NT1  مفاعلjrr-3m 

NT1  مفاعلjules horowitz 
NT1  مفاعلkstr 

NT1  مفاعلlpr 

NT1  مفاعلmerlin 
NT1  مفاعلmtr 

NT1  مفاعلnbsr 

NT1  مفاعلnrx 
NT1  مفاعلosiris 

NT1  مفاعلpbr 

NT1  مفاعلpluto 
NT1  مفاعلr-2 

NT1  مفاعلrv-1 

NT1  مفاعلsm-2 
NT1  مفاعلtriga-1 هانفورد 

NT1  مفاعلwr-1 

NT1  مفاعلzephyr 
NT1 مفاعل تايوان للبحوث 

NT1  مفاعل كييفwwr-m 

NT1  مفاعل ليننغرادwwr-m 

 مفاعالت االنتاج الخاص

*BT1 مفاعالت انتاج 

NT1  مفاعلk 
NT1  مفاعلl 

NT1  مفاعلp 

NT1  مفاعلr 
NT1  مفاعالتc 

 PROTO-CLEOمفاعالت االندماج 

*BT1 مفاعالت اندماجية 

RT  مفاعل االندماج النجميcleo 

 مفاعالت االندماج ذات الحزمة اإللكترونية

INIS: 1982-11-29; ETDE: 1983-02-09 

UF مفاعالت من نمط الحزمة اإللكترونية 

UF  مفاعالت من نوعe-beam 
BT1 مفاعالت نووية حرارية 

RT  أجهزةicf 

RT حصر عطالي 
RT مسّرع االندماج ذو الحزمة اإللكترونية 

 مفاعالت البركة

USE مفاعالت من نمط البركة 

 مفاعالت التشعيع

BT1 مفاعالت 

NT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

NT2   مفاعلirt - c 
NT2   مفاعلirt - f 

NT2   مفاعلispra - 1 

NT2  2مفاعل - frg 
NT2  مفاعلafrri 

NT2  مفاعلai-l-77 

NT2  مفاعلalrr 

NT2  مفاعلapsara 

NT2  مفاعلastra 

NT2  مفاعلatpr 
NT2  مفاعلber-2 

NT2  مفاعلbgrr 

NT2  مفاعلbrr 
NT2  مفاعلbyu l-77 

NT2  مفاعلcelestin 

NT2  مفاعلcesnef 
NT2  مفاعلcirus 

NT2  مفاعلconsort-2 

NT2  مفاعلcp-5 

NT2  مفاعلdhruva 
NT2  مفاعلdido 

NT2  مفاعلdmtr 

NT2  مفاعلdow triga-mk-1 
NT2  مفاعلdr-2 

NT2  مفاعلdr-3 

NT2  مفاعلel-1 
NT2  مفاعلel-2 

NT2  مفاعلel-3 

NT2  مفاعلetr 
NT2  مفاعلewa 

NT2  مفاعلfir -1 

NT2  مفاعلfnr 
NT2  مفاعلfr - 2 

NT2  مفاعلfrf 

NT2  مفاعلfrj - 2 
NT2  مفاعلgetr 

NT2  مفاعلgtrr 

NT2  مفاعلgulf triga-mk-3 
NT2  مفاعلhanaro 

NT2  مفاعلhfir 

NT2  مفاعلhifar 
NT2  مفاعلhtr 

NT2  مفاعلhwrr 

NT2  مفاعلian-r1 
NT2  مفاعلirt 

NT2  مفاعلjeep-2 

NT2  مفاعلjrr-1 
NT2  مفاعلjrr-3 

NT2  مفاعلjrr-3m 

NT2  مفاعلkuhfr 
NT2  مفاعلlptr 

NT2  مفاعلmaria 

NT2  مفاعلmelusine-1 

NT2  مفاعلmnr 

NT2  مفاعلmrr 

NT2  مفاعلnru 
NT2  مفاعلnrx 

NT2  مفاعلopal 

NT2  مفاعلostr 
NT2  مفاعلpulstar-buffalo 

NT2  مفاعلr-1 

NT2  مفاعلr-a 
NT2  مفاعلr2-0 

NT2  مفاعلrtr 

NT2 اعل مفrts-1 
NT2  مفاعلsiloe 

NT2  مفاعلthetis 
NT2  مفاعلthor 

NT2  مفاعلtr-1 

NT2  مفاعلtrico 

NT2  مفاعلtriga - تكساس 

NT2  مفاعلtriga - فيترانس 

NT2  مفاعلtriga- برازيل 
NT2  مفاعلtriga-1 كاليفورنيا 

NT2  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 

NT2  مفاعلtriga-1 هانوفر 
NT2  مفاعلtriga-2 

NT2  مفاعلtriga-2 إيلينوي 

NT2  مفاعلtriga-2 بافيا 
NT2  مفاعلtriga-2 باندونغ 

NT2  مفاعلtriga-2 بنغالدش 

NT2  مفاعلtriga-2 بيتستي 
NT2  مفاعلtriga-2 داالت 

NT2  مفاعلtriga-2 روما 

NT2  مفاعلtriga-2 ريكويو 
NT2  مفاعلtriga-2 سيؤول 

NT2  مفاعلtriga-2 فيينا 

NT2  مفاعلtriga-2 كنساس 
NT2  مفاعلtriga-2 لوبليانا 

NT2  مفاعلtriga-2 موساشي 

NT2  مفاعلtriga-2 مينز 
NT2  مفاعلtriga-3 ساالزار 

NT2  مفاعلtriga-3 سيؤول 

NT2  مفاعلtriga-3 ميونيخ 
NT2  مفاعلtz1 

NT2  مفاعلucbrr 

NT2  مفاعلuftr 

NT2  مفاعلuknr 

NT2  مفاعلuvar 
NT2  مفاعلuwnr 

NT2  مفاعلwtr 

NT2  مفاعلwwr-2 
NT2  مفاعلx-10 

NT2  مفاعل بودابستwwr-s 

NT2 مفاعل بيبو 
NT2 مفاعل تايوان للبحوث 

NT2  مفاعل روسندورفwwr-sm 

NT2  مفاعل صوفياirt 
NT2  مفاعل كييفwwr-m 

NT2  مفاعل ليننغرادwwr-m 

NT2  مفاعل موسكوwwr-s 
NT2 مفاعالت من نمط سلوبوك 

NT3  مفاعل سلوبوك- wnre 

NT3  ألبرتا -مفاعل سلوبوك 
NT3  أوتاوا -مفاعل سلوبوك 

NT3  تورنتو -مفاعل سلوبوك 

NT3  دالهاوزي -مفاعل سلوبوك 
NT3  مونتريال -مفاعل سلوبوك 

NT1 مفاعالت اختبار المواد 

NT2  2مفاعل - frg 
NT2  مفاعلatr 

NT2  مفاعلbr-2 

NT2  مفاعلcp-2 
NT2  مفاعلdido 

NT2  مفاعلdmtr 

NT2  مفاعلdr-3 
NT2  مفاعلel-3 

NT2  مفاعلewg-1m 

NT2  مفاعلfrj - 2 
NT2  مفاعلga siwabessy 

NT2  مفاعلgleep 

NT2  مفاعلhanaro 

NT2  مفاعلhector 

NT2  مفاعلhfetr 

NT2  مفاعلhfr 
NT2  مفاعلhifar 

NT2  مفاعلhwctr 

NT2  مفاعلhwrr 
NT2  مفاعلigr 

NT2  مفاعلivv-2m 

NT2  مفاعلjmtr 
NT2  مفاعلjrr-3 

NT2  مفاعلjrr-3m 

NT2  مفاعلjules horowitz 
NT2  مفاعلkstr 

NT2  مفاعلlpr 
NT2  مفاعلmerlin 

NT2  مفاعلmtr 

NT2  مفاعلnbsr 

NT2  مفاعلnrx 

NT2  مفاعلosiris 

NT2  مفاعلpbr 
NT2  مفاعلpluto 

NT2  مفاعلr-2 

NT2  مفاعلrv-1 
NT2  مفاعلsm-2 

NT2  مفاعلtriga-1 هانفورد 

NT2  مفاعلwr-1 
NT2  مفاعلzephyr 

NT2 مفاعل تايوان للبحوث 

NT2  مفاعل كييفwwr-m 
NT2  مفاعل ليننغرادwwr-m 

NT1 مفاعالت إلنتاج التريتيوم 

NT2  مفاعلcelestin 
NT1 مفاعالت معالجة المواد 

NT1 مفاعالت نووية كيميائية 

 مفاعالت الثوريوم

BT1 مفاعالت 
NT1  مفاعلborax-4 

NT1  مفاعلdragon 

NT1  مفاعلerr 
NT1  مفاعلsre 

NT1  مفاعلthtr-300 

NT1  مفاعل جمهورية ألمانيا االتحاديةavr 
RT  مفاعلiear - zpr 
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RT  مفاعلzenith 

 D-Tمفاعالت الحالة الوطيدة 

*BT1  مفاعالتd-t 
*BT1 مفاعالت الحالة الوطيدة االندماجية 

 مفاعالت الحالة الوطيدة االندماجية

BT1 مفاعالت نووية حرارية 

NT1  مفاعالت الحالة الوطيدةd-t 
RT شروط الحالة الوطيدة 

 مفاعالت الدسر

SF  710مفاعل 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

NT1  مفاعلtory-2 

NT1  مفاعلtory-2a 
NT1  مفاعلxe-prime 

NT1 مفاعالت الدفع الفضائية 

NT2  مفاعلnerva 

NT2  مفاعلnrx-a1 

NT2  مفاعلnrx-a2 

NT2  مفاعلnrx-a3 
NT2  مفاعلnrx-a4 

NT2  مفاعلnrx-a5 

NT2  مفاعلnrx-a6 
NT2  مفاعلnrx-a7 

NT2  مفاعلpewee-1 

NT2  مفاعلpewee-2 
NT2  مفاعلpewee-3 

NT2  مفاعلpewee-4 

NT2  مفاعلphoebus-1a 
NT2  مفاعلphoebus-1b 

NT2  مفاعلphoebus-2a 

NT2  مفاعلtwmr 
NT2  مفاعلxe-2 

NT2  مفاعالتkiwi 

NT3  مفاعلkiwi-tnt 
NT2  مفاعالتrover 

NT1 مفاعالت دفع السفن 

NT2  مفاعلefdr-50 
NT2  مفاعلotto hahn 

NT2  مفاعلsibir 

NT2 مفاعل سافاناه 
NT2 مفاعل لينين 

NT2 مفاعل ليونيد بريجنييف 

NT2 مفاعل موتسو 
NT1 مفاعالت دفع الطائرات 

NT2  مفاعلxma-1 

RT دَْفع 
RT  مفاعلzpr-9 

RT منظومات الدسر 

 مفاعالت الدفع الفضائية

*BT1 مفاعالت الدسر 

*BT1 مفاعالت توليد الكهرباء الفضائية 

NT1  مفاعلnerva 
NT1  مفاعلnrx-a1 

NT1  مفاعلnrx-a2 

NT1 عل مفاnrx-a3 
NT1  مفاعلnrx-a4 

NT1  مفاعلnrx-a5 

NT1  مفاعلnrx-a6 
NT1  مفاعلnrx-a7 

NT1  مفاعلpewee-1 

NT1  مفاعلpewee-2 
NT1  مفاعلpewee-3 

NT1  مفاعلpewee-4 

NT1  مفاعلphoebus-1a 
NT1  مفاعلphoebus-1b 

NT1  مفاعلphoebus-2a 

NT1  مفاعلtwmr 
NT1  مفاعلxe-2 

NT1  مفاعالتkiwi 

NT2  مفاعلkiwi-tnt 
NT1  مفاعالتrover 

RT بالزما منشطرة 

RT مفاعالت مبّردة بالهدروجين 

 مفاعالت الطاقة

1996-02-09 

BT1 مفاعالت 

NT1  مفاعل- n 

NT1  مفاعلagesta 
NT1  مفاعلaipfr 

NT1  مفاعلao-phai-1 

NT1  مفاعلaps 
NT1  مفاعلarbus 

NT1  مفاعلbilibin 

NT1 عل مفاbn-1600 
NT1  مفاعلbn-350 

NT1  مفاعلbohunice a-1 

NT1  مفاعلbohunice a-2 
NT1  مفاعلbor-60 

NT1  مفاعلborax-3 

NT1  مفاعلborax-4 
NT1  مفاعلborax-5 

NT1  مفاعلbugey-1 

NT1  مفاعلcdfr 
NT1  مفاعلchernobylsk-1 

NT1  مفاعلchernobylsk-2 

NT1  مفاعلchernobylsk-3 
NT1  مفاعلchernobylsk-4 

NT1  مفاعلchinon-a1 

NT1  مفاعلchinon-a2 
NT1  مفاعلchinon-a3 

NT1  مفاعلclinch river الولود 

NT1  مفاعلconnah quay-b 
NT1  مفاعلdfr 

NT1  مفاعلdragon 

NT1  مفاعلdungeness-b 
NT1  مفاعلebor 

NT1  مفاعلebr-1 

NT1  مفاعلebr-2 
NT1  مفاعلegcr 

NT1  مفاعلepec 

NT1  مفاعلescom 

NT1  مفاعلevsr 

NT1  مفاعلfulton - 1 

NT1  مفاعلfulton - 2 
NT1  مفاعلgcre 

NT1  مفاعلginna-2 

NT1  مفاعلhartlepool 
NT1  مفاعلhbwr 

NT1  مفاعلheysham-a 

NT1  مفاعلheysham-b 
NT1  مفاعلhinkley point-b 

NT1  مفاعلhnpf 

NT1  مفاعلhokuriku-1 
NT1  مفاعلhre-2 

NT1  مفاعلhunterston-b 
NT1  مفاعلignalina - 1 

NT1  مفاعلignalina - 2 

NT1  مفاعلjervis bay 

NT1  مفاعلjoyo 

NT1  مفاعلkaiga-3 

NT1  مفاعلkaiga-4 
NT1  مفاعلknk 

NT1  مفاعلknk-2 

NT1  مفاعلkursk-1 
NT1  مفاعلkursk-2 

NT1  مفاعلkursk-3 

NT1  مفاعلkursk-4 
NT1  مفاعلlampre - 1 

NT1  مفاعلleningrad - 1 

NT1  مفاعلleningrad - 2 
NT1  مفاعلleningrad - 3 

NT1  مفاعلleningrad - 4 

NT1  مفاعلmarviken 
NT1  مفاعلml-1 

NT1  مفاعلmonju 

NT1  مفاعلmsre 
NT1  مفاعلmzfr 

NT1  مفاعلnarora-1 

NT1  مفاعلnarora-2 
NT1  مفاعلokg - 4 

NT1  مفاعلoldbury - b 

NT1  مفاعلpeach bottom-1 
NT1  مفاعلpec brasimone 

NT1  مفاعلperryman-1 

NT1  مفاعلperryman-2 

NT1  مفاعلpfr 

NT1  مفاعلphenix 
NT1  مفاعلplbr 

NT1  مفاعلpnpf 

NT1  مفاعلrajasthan-5 
NT1  مفاعلrajasthan-6 

NT1  مفاعلrancho seco-2 

NT1  مفاعلsaint laurent-a1 
NT1  مفاعلsaint laurent-a2 

NT1  مفاعلschmehausen-2 

NT1  مفاعلsefor 
NT1  مفاعلsmolensk-1 

NT1  مفاعلsmolensk-2 

NT1  مفاعلsmolensk-3 
NT1  مفاعلsnr 

NT1  مفاعلsnr-2 

NT1  مفاعلsre 
NT1  مفاعلsummit-1 

NT1  مفاعلsummit-2 

NT1  مفاعلtarapur-3 
NT1  مفاعلtarapur-4 

NT1  مفاعلthtr-300 

NT1  مفاعلtopaz 
NT1  مفاعلtorness 

NT1  مفاعلvandellos 

NT1  مفاعلvg-400 
NT1  مفاعلvgr-50 

NT1  مفاعلvhtr 

NT1  مفاعلvidal-1 
NT1  مفاعلvidal-2 

NT1  مفاعلvrain 

NT1  مفاعلwagr 
NT1  1 -مفاعل أنريكو فيرمي 

NT1  1 -مفاعل بلويارسك 

NT1  1 -مفاعل بلويارسك 

NT1  3 -مفاعل بلويارسك 

NT1  4 -مفاعل بلويارسك 

NT1  مفاعل جمهورية ألمانيا االتحاديةavr 
NT1  مفاعل معياريga 

NT1 مفاعالت أنابيب الضغط 

NT2  مفاعلatucha 
NT2  مفاعلatucha-2 

NT2  مفاعلcirene 

NT2  مفاعلcvtr 
NT2  مفاعلel-4 

NT2  مفاعلjatr 

NT2  مفاعلkalpakkam-1 
NT2  مفاعلkalpakkam-2 

NT2  مفاعلlucens 
NT2  مفاعلniederaichbach 

NT2  مفاعلprtr 

NT2  مفاعلsghwr 

NT2  مفاعالت من النوعcandu 

NT3  مفاعلbruce-1 

NT3  مفاعلbruce-2 
NT3  مفاعلbruce-3 

NT3  مفاعلbruce-4 

NT3  مفاعلbruce-5 
NT3  مفاعلbruce-6 

NT3  مفاعلbruce-7 

NT3  مفاعلbruce-8 
NT3  مفاعلcernavoda-1 

NT3  مفاعلcernavoda-2 

NT3  مفاعلcordoba 
NT3  مفاعلdarlington-1 

NT3  مفاعلdarlington-2 

NT3  مفاعلdarlington-3 
NT3  مفاعلdarlington-4 

NT3  مفاعلdouglas point في أونتاريو 

NT3  مفاعلembalse 
NT3  مفاعلgentilly 

NT3  مفاعلgentilly-2 

NT3  مفاعلkaiga-1 
NT3  مفاعلkaiga-2 

NT3  مفاعلkakrapar-1 

NT3  مفاعلkakrapar-2 
NT3  مفاعلkanupp 

NT3  مفاعلnpd 

NT3  مفاعلpickering-1 
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NT3  مفاعلpickering-2 

NT3  مفاعلpickering-3 
NT3  مفاعلpickering-4 

NT3  مفاعلpickering-5 

NT3  مفاعلpickering-6 
NT3  مفاعلpickering-7 

NT3  مفاعلpickering-8 

NT3  مفاعلpoint lepreau-1 
NT3  مفاعلpoint lepreau-2 

NT3  مفاعلqinshan-3-1 

NT3  مفاعلqinshan-3-2 
NT3  مفاعلwolsung-1 

NT3  مفاعلwolsung-2 

NT3  مفاعلwolsung-3 
NT3  مفاعلwolsung-4 

NT3  1 -مفاعل راجستان 

NT3  2 -مفاعل راجستان 
NT3  3 -مفاعل راجستان 

NT3  4 -مفاعل راجستان 

NT1 مفاعالت الدسر 
NT2  مفاعلtory-2 

NT2  مفاعلtory-2a 

NT2  مفاعلxe-prime 
NT2 مفاعالت الدفع الفضائية 

NT3  مفاعلnerva 

NT3  مفاعلnrx-a1 
NT3  مفاعلnrx-a2 

NT3  مفاعلnrx-a3 

NT3  مفاعلnrx-a4 
NT3  مفاعلnrx-a5 

NT3  مفاعلnrx-a6 

NT3  مفاعلnrx-a7 
NT3  مفاعلpewee-1 

NT3  مفاعلpewee-2 

NT3  مفاعلpewee-3 

NT3  مفاعلpewee-4 

NT3  مفاعلphoebus-1a 

NT3  مفاعلphoebus-1b 
NT3  مفاعلphoebus-2a 

NT3  مفاعلtwmr 

NT3  مفاعلxe-2 
NT3 ت مفاعالkiwi 

NT4  مفاعلkiwi-tnt 

NT3  مفاعالتrover 
NT2 مفاعالت دفع السفن 

NT3  مفاعلefdr-50 

NT3  مفاعلotto hahn 
NT3  مفاعلsibir 

NT3 مفاعل سافاناه 
NT3 مفاعل لينين 

NT3 مفاعل ليونيد بريجنييف 

NT3 مفاعل موتسو 

NT2 مفاعالت دفع الطائرات 

NT3  مفاعلxma-1 

NT1 مفاعالت ترميونية 
NT1 مفاعالت توليد الكهرباء الفضائية 

NT2  مفاعالتsnap 

NT3   مفاعلsnap 10 
NT4  مفاعلs10fs-1 

NT4  مفاعلs10fs-3 

NT4  مفاعلs10fs-4 
NT3  مفاعلsnap 2 

NT4  مفاعلs2ds 

NT3  مفاعلsnap 50 
NT3  مفاعلsnap 8 

NT4  مفاعلs8dr 

NT4  مفاعلs8er 
NT2 مفاعالت الدفع الفضائية 

NT3  مفاعلnerva 

NT3  مفاعلnrx-a1 
NT3  مفاعلnrx-a2 

NT3  مفاعلnrx-a3 

NT3  مفاعلnrx-a4 
NT3  مفاعلnrx-a5 

NT3  مفاعلnrx-a6 

NT3  مفاعلnrx-a7 
NT3  مفاعلpewee-1 

NT3  مفاعلpewee-2 

NT3  مفاعلpewee-3 

NT3  مفاعلpewee-4 

NT3  مفاعلphoebus-1a 
NT3  مفاعلphoebus-1b 

NT3  مفاعلphoebus-2a 

NT3  مفاعلtwmr 
NT3  مفاعلxe-2 

NT3  مفاعالتkiwi 

NT4  مفاعلkiwi-tnt 
NT3  مفاعالتrover 

NT1 مفاعالت رزمية 

NT1 مفاعالت كهرحرارية 
NT1  مفاعالت من النمطpwr 

NT2   مفاعلisar - 2 

NT2  1مفاعل- sterling 
NT2  2مفاعل-sterling 

NT2  مفاعلaguirre 

NT2  مفاعلalmaraz-1 
NT2  مفاعلalmaraz-2 

NT2  مفاعلangra-2 

NT2  مفاعلangra-3 
NT2  مفاعلangrh-1 

NT2  مفاعلasco-1 

NT2  مفاعلasco-2 
NT2  مفاعلatlantic-1 

NT2  مفاعلatlantic-2 

NT2  مفاعلbasf-1 
NT2  مفاعلbasf-2 

NT2  مفاعلbeaver valley-1 

NT2  مفاعلbeaver valley-2 
NT2  مفاعلbelleville-1 

NT2  مفاعلbelleville-2 

NT2  مفاعلbeznau-1 
NT2  مفاعلbeznau-2 

NT2  مفاعلblayais-1 

NT2  مفاعلblayais-2 

NT2  مفاعلblayais-3 

NT2  مفاعلblayais-4 

NT2  مفاعلblue hills-1 
NT2  مفاعلborssele 

NT2  مفاعلbr-3 

NT2  مفاعلbraidwood-1 
NT2  مفاعلbraidwood-2 

NT2  مفاعلbrokdorf 

NT2  مفاعلbugey-2 
NT2  مفاعلbugey-3 

NT2  مفاعلbugey-4 

NT2  مفاعلbugey-5 
NT2  مفاعلbw العياري 

NT2  مفاعلbyron-1 
NT2  مفاعلbyron-2 

NT2  مفاعلcalhoun-1 

NT2  مفاعلcalhoun-2 

NT2  مفاعلcallaway-1 

NT2  مفاعلcallaway-2 

NT2  مفاعلcalvert cliffs-1 
NT2  مفاعلcalvert cliffs-2 

NT2  مفاعلcatawba-1 

NT2  مفاعلcatawba-2 
NT2  مفاعلcattenom-1 

NT2  مفاعلcattenom-2 

NT2  مفاعلcattenom-3 
NT2  مفاعلcattenom-4 

NT2  مفاعلce العياري 

NT2  مفاعلcherokee-1 
NT2  مفاعلcherokee-2 

NT2  مفاعلcherokee-3 

NT2  مفاعلchinon-b1 
NT2  مفاعلchinon-b2 

NT2  مفاعلchinon-b3 

NT2  مفاعلchinon-b4 
NT2  مفاعلchooz 

NT2  مفاعلchooz b-1 

NT2  مفاعلchooz b-2 
NT2  مفاعلcivaux-1   

NT2  مفاعلcivaux-2   

NT2  مفاعلcomanche peak-1 
NT2  مفاعلcomanche peak-2 

NT2  مفاعلconnecticut yankee 

NT2  مفاعلcook-1 

NT2  مفاعلcook-2 

NT2  مفاعلcruas-1 
NT2  مفاعلcruas-2 

NT2  مفاعلcruas-3 

NT2  مفاعلcruas-4 
NT2  مفاعلcrystal river-3 

NT2  مفاعلcrystal river-4 

NT2  مفاعلdampierre-1 
NT2  مفاعلdampierre-2 

NT2  مفاعلdampierre-3 

NT2  مفاعلdampierre-4 
NT2  مفاعلdavis besse-1 

NT2  مفاعلdavis besse-2 

NT2  مفاعلdavis besse-3 
NT2  مفاعلdaya bay-1 

NT2  مفاعلdaya bay-2 

NT2  مفاعلdiablo canyon-1 
NT2  مفاعلdiablo canyon-2 

NT2  مفاعلdoel-1 

NT2  مفاعلdoel-2 
NT2  مفاعلdoel-3 

NT2  مفاعلdoel-4 

NT2  مفاعلefdr-50 
NT2  مفاعلemsland 

NT2  مفاعلerie-1 

NT2  مفاعلerie-2 
NT2  مفاعلfarley - 1 

NT2  مفاعلfarley - 2 

NT2  مفاعلfessenheim - 1 
NT2  مفاعلfessenheim - 2 

NT2  مفاعلflamanville  - 1 

NT2  مفاعلflamanville  - 2 
NT2  مفاعلflamanville-3 

NT2  مفاعلforked river - 1 

NT2  مفاعلgenkai-1 

NT2  مفاعلgenkai-2 

NT2  مفاعلgenkai-3 

NT2  مفاعلgenkai-4 
NT2  مفاعلginna-1 

NT2  مفاعلgoesgen 

NT2  مفاعلgolfech-1 
NT2  مفاعلgolfech-2 

NT2  مفاعلgrafenrheinfeld 

NT2  مفاعلgravelines-1   
NT2  مفاعلgravelines-2 

NT2 عل مفاgravelines-3 

NT2  مفاعلgravelines-4 
NT2  مفاعلgravelines-5 

NT2  مفاعلgravelines-6 
NT2  مفاعلgreene county 

NT2  مفاعلgreenwood-2 

NT2  مفاعلgreenwood-3 

NT2  مفاعلgrohnde 

NT2  مفاعلhamm-uentrop 

NT2  مفاعلharris-1 
NT2  مفاعلharris-2 

NT2  مفاعلharris-3 

NT2  مفاعلharris-4 
NT2  مفاعلhaven-1 

NT3  مفاعلkoshkonong-1 

NT2  مفاعلhaven-2 
NT3  مفاعلkoshkonong-2 

NT2  مفاعلikata 

NT2  مفاعلikata - 2 
NT2  مفاعلikata - 3 

NT2  مفاعلindian point - 1 

NT2  مفاعلindian point - 2 
NT2  مفاعلindian point - 3 

NT2  مفاعلiran- 1 

NT2  مفاعلiran- 2 
NT2  مفاعلjamesport-1 

NT2  مفاعلjamesport-2 

NT2  مفاعلkewaunee 
NT2  مفاعلkoeberg-1 

NT2  مفاعلkoeberg-2 

NT2  مفاعلkori-1 
NT2  مفاعلkori-2 

NT2  مفاعلkori-3 

NT2  مفاعلkori-4 
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NT2  مفاعلkrsko 

NT2  مفاعلlemoniz - 1 
NT2  مفاعلlemoniz - 2 

NT2  مفاعلlingao - 1 

NT2  مفاعلlingao - 2 
NT2  مفاعلlingao-3 

NT2  مفاعلlingao-4 

NT2  مفاعلloft 
NT2  مفاعلlucie - 1 

NT2  مفاعلlucie - 2 

NT2  مفاعلmaanshan-1 
NT2  مفاعلmaine yankee 

NT2  مفاعلmalibu-1 

NT2  مفاعلmarble hill-1 
NT2  مفاعلmarble hill-2 

NT2  مفاعلmc guire-1 

NT2  مفاعلmc guire-2 
NT2  مفاعلmh-1a 

NT2  مفاعلmidland-1 

NT2  مفاعلmidland-2 
NT2  مفاعلmihama-1 

NT2  مفاعلmihama-2 

NT2  مفاعلmihama-3 
NT2  مفاعلmillstone-2 

NT2  مفاعلmillstone-3 

NT2  مفاعلmuelheim-kaerlich 
NT2  مفاعلneckar-1 

NT2  مفاعلneckar-2 

NT2  مفاعلnep-1 
NT2  مفاعلnep-2 

NT2  مفاعلneupotz-1 

NT2  مفاعلneupotz-2 
NT2  مفاعلningde-1 

NT2  مفاعلningde-2 

NT2  مفاعلningde-3 

NT2  مفاعلnogent-1 

NT2  مفاعلnogent-2 

NT2  مفاعلnorth anna-1 
NT2  مفاعلnorth anna-2 

NT2  مفاعلnorth anna-3 

NT2  مفاعلnorth anna-4 
NT2  مفاعلnorth coast-1 

NT2  مفاعلobrigheim 

NT2  مفاعلoconee - 1 
NT2  مفاعلoconee - 2 

NT2  مفاعلoconee - 3 

NT2  مفاعلoi - 1 
NT2  مفاعلoi - 2 

NT2  مفاعلoi - 3 
NT2  مفاعلoi - 4 

NT2  مفاعلoktemberian - 3 

NT2  مفاعلolkiluoto-3 

NT2  مفاعلotto hahn 

NT2  مفاعلpairie island-2 

NT2  مفاعلpalisades-1 
NT2  مفاعلpalo verde-1 

NT2  مفاعلpalo verde-2 

NT2  مفاعلpalo verde-3 
NT2  مفاعلpalo verde-4 

NT2  مفاعلpalo verde-5 

NT2  مفاعلpaluel-1 
NT2  مفاعلpaluel-2 

NT2  مفاعلpaluel-3 

NT2  مفاعلpaluel-4 
NT2  مفاعلpat 

NT2  مفاعلpebble springs-1 

NT2  مفاعلpebble springs-2 
NT2  مفاعلpenly-1 

NT2  مفاعلpenyl-2 

NT2  مفاعلpenyl-3 
NT2  مفاعلperkins-1 

NT2  مفاعلperkins-2 

NT2  مفاعلperkins-3 
NT2  مفاعلphilippsburg-2 

NT2  مفاعلpilgrim-2 

NT2  مفاعلpilgrim-3 
NT2  مفاعلpm-2a 

NT2  مفاعلpm-3a 

NT2  مفاعلpnpp-1 

NT2  مفاعلpoint beach-1 

NT2  مفاعلpoint beach-2 
NT2  مفاعلprairie island-1 

NT2  مفاعلproject-1 في جنوب تكساس 

NT2  مفاعلproject-2 في جنوب تكساس 
NT2  مفاعلqinshan-1 

NT2  مفاعلqinshan-2-1 

NT2  مفاعلqinshan-2-2 
NT2  مفاعلqinshan-2-3 

NT2  مفاعلqinshan-2-4 

NT2  مفاعلquanicassee-1 
NT2  مفاعلquanicassee-2 

NT2  مفاعلrancho seco-1 

NT2  مفاعلremerschen 
NT2  مفاعلringhals-2 

NT2  مفاعلringhals-3 

NT2  مفاعلringhals-4 
NT2  مفاعلrobinson-2 

NT2  مفاعلrooppur 

NT2  مفاعلrowe yankee 
NT2  مفاعلsaint laurent-b2 

NT2  مفاعلsalem - 1 

NT2  مفاعلsalem - 2 
NT2  مفاعلsan onofre -1 

NT2  مفاعلsan onofre -2 

NT2  مفاعلsan onofre -3 
NT2  مفاعلseabrook-1 

NT2  مفاعلseabrook-2 

NT2  مفاعلselni 
NT2  مفاعلsenda-1 

NT2  مفاعلsenda-2 

NT2  مفاعلsequoyah-1 
NT2  مفاعلsequoyah-2 

NT2  مفاعلshippingport 

NT2  مفاعلsizewell-b 

NT2  مفاعلsm-1 

NT2  مفاعلsm-1a 

NT2  مفاعلstade 
NT2  مفاعلsummer-1 

NT2  مفاعلsundesert-1 

NT2  مفاعلsundesert-2 
NT2  مفاعلsurry-1 

NT2  مفاعلsurry-2 

NT2  مفاعلsurry-3 
NT2  مفاعلsurry-4 

NT2  مفاعلtakahama-1 

NT2  مفاعلtakahama-2 
NT2  مفاعلtakahama-3 

NT2  مفاعلtakahama-4 
NT2  مفاعلtihange 

NT2  مفاعلtihange-2 

NT2  مفاعلtihange-3 

NT2  مفاعلtomari-1 

NT2  مفاعلtomari-2 

NT2  مفاعلtomari-3 
NT2  مفاعلtricastin-1 

NT2  مفاعلtricastin-2 

NT2  مفاعلtricastin-3 
NT2  مفاعلtricastin-4 

NT2  مفاعلtrillo-1 

NT2  مفاعلtrojan 
NT2  مفاعلtsuruga-2 

NT2  مفاعلturkey point-3 

NT2  مفاعلturkey point-4 
NT2  مفاعلtva-1 

NT2  مفاعلtva-2 

NT2  مفاعلtyrone-1 
NT2  مفاعلtyrone-2 

NT2  مفاعلulchin-1 

NT2  مفاعلulchin-2 
NT2  مفاعلulchin-3 

NT2  مفاعلulchin-4 

NT2  مفاعلunterweser 
NT2  مفاعلvahnum-1 

NT2  مفاعلvahnum-2 

NT2  مفاعلvandellos-2 
NT2  مفاعلvogtle-1 

NT2  مفاعلvogtle-2 

NT2  مفاعلvogtle-3 

NT2  مفاعلvogtle-4 

NT2  مفاعلwaterford-3 
NT2  مفاعلwaterford-4 

NT2  مفاعلwatts bar-1 

NT2  مفاعلwatts bar-2 
NT2  مفاعلwnp-1 

NT2  مفاعلwnp-3 

NT2  مفاعلwnp-4 
NT2  مفاعلwnp-5 

NT2  مفاعلwolf creek-1 

NT2  مفاعلwup-3 
NT2  مفاعلwup-4 

NT2  مفاعلwup-5 

NT2  مفاعلwup-6 
NT2  مفاعلwyhl-1 

NT2  مفاعلwyhl-2 

NT2  مفاعلyellow creek-1 
NT2  مفاعلyellow creek-2 

NT2  مفاعلzion-1 

NT2  مفاعلzion-2 
NT2  مفاعلzorita-1 

NT2 1-مفاعل أركانساس 

NT2 2-مفاعل أركانساس 
NT2  مفاعل أولي لمفاعلs1c 

NT2  1 -مفاعل بلفونت 

NT2  2 -مفاعل بلفونت 
NT2  1 -مفاعل بيبليس 

NT2  3 -مفاعل بيبليس 

NT2  4 -مفاعل بيبليس 
NT2  2-مفاعل بيبليس 

NT2  1-مفاعل ثري مايل آيالند 

NT2  2-مفاعل ثري مايل آيالند 
NT2  مفاعل راينِسْبرغakw1 

NT2 مفاعل سافاناه 

NT2 مفاعل ساكستون 

NT2  1 -مفاعل سان ألبان 

NT2  2 -مفاعل سان ألبان 

NT2  3 -مفاعل سان لوران 
NT2 مفاعل لينين 

NT2 مفاعل ليونيد بريجنييف 

NT2 اعل موتسومف 
NT2 مفاعل وستنغهاوس العياري 

NT2 مفاعلblue hills-2 

NT2  مفاعالت من النمطwwer 
NT3  مفاعلbalakovo-1 

NT3  مفاعلbalakovo-2 

NT3  مفاعلbalakovo-3 
NT3  مفاعلbalakovo-4 

NT3  مفاعلbohunice v-1 
NT3  مفاعلbohunice v-2 

NT3  مفاعلdukovany-1 

NT3  مفاعلdukovany-2 

NT3  مفاعلdukovany-3 

NT3  مفاعلdukovany-4 

NT3  مفاعلgreifswald-1 
NT3  مفاعلgreifswald-2 

NT3  مفاعلgreifswald-3 

NT3  مفاعلgreifswald-4 
NT3  مفاعلgreifswald-5 

NT3  مفاعلgreifswald-6 

NT3  مفاعلjuragua 
NT3  مفاعلkalinin-1 

NT3  مفاعلkalinin-2 

NT3  مفاعلkalinin-3 
NT3  مفاعلkalinin-4 

NT3  مفاعلkecerovce-1 

NT3  مفاعلkhmelnitskij-1 
NT3  مفاعلkola-1 

NT3  مفاعلkola-2 

NT3  مفاعلkola-3 
NT3  مفاعلkola-4 

NT3  مفاعلkozloduy-1 

NT3  مفاعلkozloduy-2 
NT3  مفاعلkozloduy-3 

NT3  مفاعلkozloduy-4 

NT3  مفاعلkozloduy-5 
NT3  مفاعلkozloduy-6 

NT3  مفاعلkudankulam-1 

NT3  مفاعلkudankulam-2 
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NT3  مفاعلloviisa - 1 

NT3  مفاعلloviisa - 2 
NT3  مفاعلmochovce-1 

NT3  مفاعلmochovce-2 

NT3  مفاعلnovovoronezh-1 
NT3  مفاعلnovovoronezh-2 

NT3  مفاعلnovovoronezh-3 

NT3  مفاعلnovovoronezh-4 
NT3  مفاعلnovovoronezh-5 

NT3  مفاعلpaks-1 

NT3  مفاعلpaks-2 
NT3  مفاعلpaks-3 

NT3  مفاعلpaks-4 

NT3  مفاعلrostov-1 
NT3  مفاعلrostov-2 

NT3  مفاعلrovno-1 

NT3  مفاعلrovno-2 
NT3  مفاعلrovno-3 

NT3  مفاعلrovno-4 

NT3  مفاعلrovno-5 
NT3  مفاعلstendal-1 

NT3  مفاعلtatarian 

NT3  مفاعلtemelin-1 
NT3  مفاعلtemelin-2 

NT3  مفاعلtianwan-1 

NT3  مفاعلtianwan-2 
NT3  مفاعلzaporozhe-1 

NT3  مفاعلzaporozhe-2 

NT3  مفاعلzaporozhe-3 
NT3  مفاعلzaporozhe-4 

NT3  مفاعلzaporozhe-5 

NT3  مفاعلzaporozhe-6 
NT3 1-أرميني مفاعل 

NT3 2-مفاعل أرميني 

NT3  1 -مفاعل بالهوتوفيس 

NT3  1 -مفاعل جنوب أوكرانيا 

NT3  2 -مفاعل جنوب أوكرانيا 

NT3  3 -مفاعل جنوب أوكرانيا 
NT1  مفاعالت من النوعbwr 

NT2  شركةhokuriku  للطاقة الكهربائيةshika, 

ishikawa, japan 
NT2  شركةtohoku  للطاقة الكهربائية

higashidori, aomori, japan  

NT2  سوسكويهانا 1-مفاعل 
NT2  سوسكويهانا 2-مفاعل 

NT2   مفاعلisar 

NT2  مفاعلallens creek-1 
NT2  مفاعلallens creek-2 

NT2  مفاعلbailly-1 
NT2  مفاعلbarsebaeck-1 

NT2  مفاعلbarsebaeck-2 

NT2  مفاعلbarton-1 

NT2  مفاعلbarton-2 

NT2  مفاعلbarton-3 

NT2  مفاعلbarton-4 
NT2  مفاعلbolsa chica-1 

NT2  مفاعلbolsa chica-2 

NT2  مفاعلbonus 
NT2  مفاعلbrowns ferry-1 

NT2  مفاعلbrowns ferry-2 

NT2  مفاعلbrowns ferry-3 
NT2  مفاعلbrunsbuettel 

NT2  مفاعلbrunswick-1 

NT2  مفاعلbrunswick-2 
NT2  مفاعلchinshan-1 

NT2  مفاعلchinshan-2 

NT2  مفاعلclinton-1 
NT2  مفاعلclinton-2 

NT2  مفاعلcofrentes 

NT2  مفاعلcooper 
NT2  مفاعلdodewaard 

NT2  مفاعلdouglas point-1 

NT2  مفاعلdouglas point-2 
NT2  مفاعلdresden-1 

NT2  مفاعلdresden-2 

NT2  مفاعلdresden-3 
NT2  مفاعلduane arnold-1 

NT2  مفاعلebwr 

NT2  مفاعلenel-4 

NT2  مفاعلerr 

NT2  مفاعلfitzpatrick 
NT2  مفاعلforsmark - 1 

NT2  مفاعلforsmark - 2 

NT2  مفاعلforsmark - 3 
NT2  مفاعلfukushima - 1 

NT2  مفاعلfukushima - 2 

NT2  مفاعلfukushima - 3 
NT2  مفاعلfukushima - 4 

NT2  مفاعلfukushima - 5 

NT2  مفاعلfukushima - 6 
NT2  مفاعلfukushima - ii - 1 

NT2  مفاعلfukushima - ii - 2 

NT2  مفاعلfukushima - ii - 3 
NT2  مفاعلfukushima - ii - 4 

NT2  مفاعلgarigliano 

NT2  مفاعلgarona 
NT2  مفاعلgraben-1 

NT2  مفاعلgraben-2 

NT2  مفاعلgrand gulf-1 
NT2  مفاعلgrand gulf-2 

NT2  مفاعلgundremmingen-2 

NT2  مفاعلgundremmingen-3 
NT2  مفاعلhamaoka-1 

NT2  مفاعلhamaoka-2 

NT2  مفاعلhamaoka-3 
NT2  مفاعلhamaoka-4 

NT2  مفاعلhamaoka-5 

NT2  مفاعلhartsville-1 
NT2  مفاعلhartsville-2 

NT2  مفاعلhartsville-3 

NT2  مفاعلhartsville-4 
NT2  مفاعلhatch-1 

NT2  مفاعلhatch-2 

NT2  مفاعلhdr 

NT2  مفاعلhope creek-1 

NT2  مفاعلhope creek-2 

NT2  مفاعلhumboldt bay 
NT2  مفاعلjpdr 

NT2  مفاعلjpdr-2 

NT2  مفاعلkaiseraugst 
NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-1 

NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-2 

NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-3 
NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-4 

NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-5 

NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-6 
NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-7 

NT2  مفاعلkruemmel 
NT2  مفاعلkuosheng-1 

NT2  مفاعلkuosheng-2 

NT2  مفاعلla salle county - 1 

NT2  مفاعلla salle county - 2 

NT2  مفاعلlacbwr 

NT2  مفاعلlaguna verde - 1 
NT2  مفاعلlaguna verde - 2 

NT2  مفاعلleibstadt 

NT2  مفاعلlimerick - 1 
NT2  مفاعلlimerick - 2 

NT2  مفاعلlingen 

NT2  مفاعلmendocino-1 
NT2  مفاعلmendocino-2 

NT2  مفاعلmillstone-1 

NT2  مفاعلmontague-1 
NT2  مفاعلmontague-2 

NT2  مفاعلmontalto di castro-1 

NT2  مفاعلmontalto di castro-2 
NT2  مفاعلmonticello 

NT2  مفاعلmuehleberg 

NT2  مفاعلnine mile point-1 
NT2  مفاعلnine mile point-2 

NT2  مفاعلokg - 1 

NT2  مفاعلokg - 2 
NT2  مفاعلokg - 3 

NT2  مفاعلolkiluoto - 1 

NT2  مفاعلolkiluoto - 2 
NT2  مفاعلonagawa - 1 

NT2  مفاعلonagawa - 2 

NT2  مفاعلonagawa - 3 

NT2  مفاعلpathfinder 

NT2  مفاعلpeach bottom-2 
NT2  مفاعلpeach bottom-3 

NT2  مفاعلperry-1 

NT2  مفاعلperry-2 
NT2  مفاعلphilippsburg-1 

NT2  مفاعلphipps bend-1 

NT2  مفاعلphipps bend-2 
NT2  مفاعلpilgrim-1 

NT2  مفاعلquad cities-1 

NT2  مفاعلquad cities-2 
NT2  مفاعلringhals-1 

NT2  مفاعلriver bend-1 

NT2  مفاعلriver bend-2 
NT2  مفاعلrwe-bayernwerk 

NT2  مفاعلshika-1 

NT2  مفاعلshimane-1 
NT2  مفاعلshimane-2 

NT2  مفاعلshoreham 

NT2  مفاعلskagit-1 
NT2  مفاعلskagit-2 

NT2  مفاعلsl-1 

NT2  مفاعلtarapur-1 
NT2  مفاعلtarapur-2 

NT2  مفاعلtokai-2 

NT2  مفاعلtsuruga 
NT2  مفاعلtullnerfeld 

NT2  مفاعلvak 

NT2  مفاعلvbwr 
NT2  مفاعلvermont yankee 

NT2  مفاعلverplanck-1 

NT2  مفاعلverplanck-2 
NT2  مفاعلvk-50 

NT2  مفاعلwnp-2 

NT2  مفاعلwuergassen 

NT2  مفاعلzimmer-1 

NT2  مفاعلzimmer-2 

NT2  2 -مفاعل أنريكو فيرمي 
NT2  مفاعل المعياريge 

NT2 مفاعل بِل 

NT2  1 -مفاعل بالك فوكس 
NT2  2 -مفاعل بالك فوكس 

NT2 مفاعل بيغ روكبوينت 

NT2 مفاعلoyster creek-1 
NT1  مفاعالت من نوعmagnox 

NT2  مفاعلbradwell 

NT2  مفاعلcalder hall a-1 
NT2  مفاعلcalder hall a-2 

NT2  مفاعلcalder hall b-3 
NT2  مفاعلcalder hall b-4 

NT2  مفاعلchapelcross-1 

NT2  مفاعلchapelcross-2 

NT2  مفاعلchapelcross-3 

NT2  مفاعلchapelcross-4 

NT2  مفاعلdungeness-a 
NT2  مفاعلhinkley point-a 

NT2  مفاعلhunterston-a 

NT2  مفاعلlatina 
NT2  مفاعلoldbury - a 

NT2  مفاعلsizewell-a 

NT2  مفاعلtokai-mura 
NT2  مفاعلtrawsfynydd 

NT2  مفاعلwylfa 

NT2 مفاعل بركلي 
RT طريقة الكفاءة الحالية 

RT محطات نووية تحت أرضية 

RT  مفاعل من نوعbhwr 
RT  مفاعل من نوعhtgr 

RT  مفاعالتomr 

RT مفاعالت إزالة الملوحة 
RT مفاعالت حرارة العمليات 

RT  مفاعالت من النمطsgr 

RT  مفاعالت من النمطszr 
RT  مفاعالت من النوعagr 

RT  مفاعالت من النوعphwr 

RT  مفاعالت من نوعfbr 
RT  مفاعالت من نوعgcr 

RT  مفاعالت من نوعhwgcr 

RT  مفاعالت من نوعhwlwr 
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RT  مفاعالت من نوعlwgr 

RT  مفاعالت من نوعlwor 
RT منشآت الكهرياء النووية 

 مفاعالت القدرة الصفرية

1995-12-08 

UF  تجارب المفاعل الترميوني الحرجةtrce 
UF تجارب حرجة في مفاعل ترميوني 

UF تجميعات حرجة 

UF  مفاعلcepfr-1 
UF  مفاعلhitrex-2 

UF  مفاعلitr 

UF  مفاعلsr-of 
UF مفاعل كهرحراري داخل القلب 

SF  مفاعلbnl 

SF  مفاعلfcel 
SF مفاعل المختبر النووي في بركلي 

*BT1 مفاعالت  تجريبية 

NT1 تجميعة قلب بالزمية 

NT1   مفاعلpca في مخبر أوك ريدج الوطني 

NT1  مفاعلagata 

NT1  مفاعلakr-1 
NT1  مفاعلanex 

NT1  مفاعلanna 

NT1  مفاعلapfa-3 
NT1  مفاعلaquilon 

NT1  مفاعلbfs 

NT1  مفاعلbig ten 
NT1  مفاعلcfrmf 

NT1  مفاعلcml 

NT1  مفاعلcoral-1 
NT1  مفاعلcrocus 

NT1  مفاعلdca 

NT1  مفاعلdimple 
NT1  مفاعلecel 

NT1  مفاعلermine 

NT1  مفاعلetrc 
NT1  مفاعلfca 

NT1  مفاعلflattop 
NT1  مفاعلfr - 0 

NT1  مفاعلgodiva 

NT1  مفاعلhero 
NT1  مفاعلhitrex-1 

NT1  مفاعلhorace 

NT1  مفاعلhwzpr 
NT1  مفاعلiear - zpr 

NT1  مفاعلifr 

NT1  مفاعلipen - mb - 1 
NT1  مفاعلjezebel 

NT1  مفاعلjuno 

NT1  مفاعلkahter 
NT1  مفاعلkbr-1 

NT1  مفاعلkritz 

NT1  مفاعلkuca 
NT1  مفاعلlptf 

NT1  مفاعلlr - 0 

NT1  مفاعلlvr - 15 
NT1  مفاعلmarius 

NT1  مفاعلmaryla 

NT1  مفاعلmasurca 
NT1  مفاعلminerve 

NT1  مفاعلnsf-rfp 

NT1  مفاعلor - cef 
NT1  مفاعلparka 

NT1  مفاعلpdp 

NT1  مفاعلpeggy 
NT1  مفاعلpelinduna 

NT1  مفاعلprcf 

NT1  مفاعلptf-unc 

NT1  مفاعلpurnima 

NT1  مفاعلpurnima-2 

NT1  مفاعلr-b 
NT1  مفاعلra-0 

NT1  مفاعلra-2 

NT1  مفاعلra-8 
NT1  مفاعلrake-2 

NT1  مفاعلrb-1 

NT1  مفاعلrb-3 
NT1  مفاعلritmo 

NT1  مفاعلrospo 

NT1  مفاعلsaref 
NT1  مفاعلshca 

NT1  مفاعلsilene 

NT1  مفاعلsiloette 
NT1  مفاعلsneak 

NT1  مفاعلsr-oa 

NT1  مفاعلstacy 
NT1  مفاعلtca 

NT1  مفاعلtr-0 

NT1  مفاعلtracy 
NT1  مفاعلvera 

NT1  مفاعلzebra 

NT1  مفاعلzeep 
NT1  مفاعلzenith 

NT1  مفاعلzephyr 

NT1  مفاعلzerlina 
NT1  مفاعلzlfr 

NT1  مفاعلzppr 

NT1  مفاعلzpr 
NT1  مفاعلzpr-3 

NT1  مفاعلzpr-6 

NT1  مفاعلzpr-9 
NT1  مفاعلzr-6 

NT1 مفاعل ذو طاولة متحركة 

NT1 مفاعل نبتون 
NT1  منشأةrensselaer الحرجة 

RT شبيكات المفاعل 

 مفاعالت الماء المضغوط

USE  مفاعالت من النمطpwr 

 stone-websterالمضغوط المرجعية  مفاعالت الماء

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 

USE  منشأةswessar المعيارية 

 مفاعالت النترون السريع

2016-05-03 

USE مفاعالت سريعة 

 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي

BT1 مفاعالت 
NT1  مفاعلagesta 

NT1  مفاعلaquilon 

NT1  مفاعلatucha 
NT1  مفاعلatucha-2 

NT1  مفاعلbohunice a-1 

NT1  مفاعلbohunice a-2 
NT1  مفاعلbr-1 

NT1  مفاعلbruce-1 

NT1  مفاعلbruce-2 
NT1  مفاعلbruce-3 

NT1  مفاعلbruce-4 

NT1  مفاعلbruce-5 

NT1  مفاعلbruce-6 

NT1  مفاعلbruce-7 
NT1  مفاعلbruce-8 

NT1  مفاعلcernavoda-1 

NT1  مفاعلcernavoda-2 
NT1  مفاعلcesar 

NT1  مفاعلcirus 

NT1  مفاعلcordoba 
NT1  مفاعلcp-2 

NT1  مفاعلcp-3 

NT1  مفاعلdarlington-1 
NT1  مفاعلdarlington-2 

NT1  مفاعلdarlington-3 

NT1  مفاعلdarlington-4 
NT1  مفاعلdhruva 

NT1  مفاعلdiorit 

NT1  مفاعلdouglas point في أونتاريو 
NT1  مفاعلeco 

NT1  مفاعلel-1 

NT1  مفاعلel-2 
NT1  مفاعلessor 

NT1  مفاعلf -1 

NT1  مفاعلfr - 2 
NT1  مفاعلgentilly 

NT1  مفاعلgentilly-2 

NT1  مفاعلgleep 

NT1  مفاعلhew-305 

NT1  مفاعلhwzpr 
NT1  مفاعلjatr 

NT1  مفاعلjrr-3 

NT1  مفاعلkaiga-1 
NT1  مفاعلkaiga-2 

NT1  مفاعلkakrapar-1 

NT1  مفاعلkakrapar-2 
NT1  مفاعلkalpakkam-1 

NT1  مفاعلkalpakkam-2 

NT1  مفاعلkanupp 
NT1  مفاعلmarius 

NT1  مفاعلmzfr 

NT1  مفاعلnarora-1 
NT1  مفاعلnarora-2 

NT1  مفاعلnpd 

NT1  مفاعلnru 
NT1  مفاعلnrx 

NT1  مفاعلpickering-1 

NT1  مفاعلpickering-2 
NT1  مفاعلpickering-3 

NT1  مفاعلpickering-4 

NT1  مفاعلpickering-5 
NT1  مفاعلpickering-6 

NT1  مفاعلpickering-7 

NT1  مفاعلpickering-8 
NT1  مفاعلpoint lepreau-1 

NT1  مفاعلpoint lepreau-2 

NT1  مفاعلpse 
NT1  مفاعلr-1 

NT1  مفاعلr-b 

NT1  مفاعلwolsung-1 
NT1  مفاعلwolsung-2 

NT1  مفاعلwolsung-3 

NT1  مفاعلwolsung-4 

NT1  مفاعلx-10 

NT1  مفاعلzed-2 

NT1  مفاعلzeep 
NT1  مفاعلzephyr 

NT1 مفاعل بيبو 

NT1 مفاعل تايوان للبحوث 
NT1  1 -مفاعل راجستان 

NT1  2 -مفاعل راجستان 

NT1  3 -مفاعل راجستان 
NT1  4 -مفاعل راجستان 

NT1  مفاعالتwindscale االنتاجية 

NT1  مفاعالت من نوعmagnox 
NT2  مفاعلbradwell 

NT2  مفاعلcalder hall a-1 
NT2  مفاعلcalder hall a-2 

NT2  مفاعلcalder hall b-3 

NT2  مفاعلcalder hall b-4 

NT2  مفاعلchapelcross-1 

NT2  مفاعلchapelcross-2 

NT2  مفاعلchapelcross-3 
NT2  مفاعلchapelcross-4 

NT2  مفاعلdungeness-a 

NT2  مفاعلhinkley point-a 
NT2  مفاعلhunterston-a 

NT2  مفاعلlatina 

NT2  مفاعلoldbury - a 
NT2  مفاعلsizewell-a 

NT2  مفاعلtokai-mura 

NT2  مفاعلtrawsfynydd 
NT2  مفاعلwylfa 

NT2 مفاعل بركلي 

RT  مفاعلebr-1 
RT  مفاعلeole 

RT  مفاعلnora 

RT  مفاعلpdp 

 مفاعالت انتاج

BT1 مفاعالت 

NT1  مفاعلrtr 

NT1  مفاعلsr-305 
NT1 مفاعالت االنتاج الخاص 

NT2  مفاعلk 

NT2  مفاعلl 
NT2  مفاعلp 



 مفاعالت انتاج البلوتونيوم 833 مفاعالت توليد الكهرباء الفضائية

 

 

NT2  مفاعلr 

NT2  مفاعالتc 
NT1 مفاعالت انتاج البلوتونيوم 

NT2  مفاعل- n 

NT2  مفاعلcalder hall a-1 
NT2  مفاعلcalder hall a-2 

NT2  مفاعلcalder hall b-3 

NT2  مفاعلcalder hall b-4 
NT2  مفاعلchapelcross-1 

NT2  مفاعلchapelcross-2 

NT2  مفاعلchapelcross-3 
NT2  مفاعلchapelcross-4 

NT2  مفاعلg-1 

NT2  مفاعلg-2 
NT2  مفاعلg-3 

NT2  مفاعالتwindscale االنتاجية 

NT2  مفاعالت إنتاجhanford 

 ج البلوتونيوممفاعالت انتا

*BT1 مفاعالت انتاج 

NT1  مفاعل- n 

NT1  مفاعلcalder hall a-1 
NT1  مفاعلcalder hall a-2 

NT1  مفاعلcalder hall b-3 

NT1  مفاعلcalder hall b-4 
NT1  مفاعلchapelcross-1 

NT1  مفاعلchapelcross-2 

NT1  مفاعلchapelcross-3 
NT1  مفاعلchapelcross-4 

NT1  مفاعلg-1 

NT1  مفاعلg-2 
NT1  مفاعلg-3 

NT1  مفاعالتwindscale االنتاجية 

NT1  مفاعالت إنتاجhanford 

 مفاعالت اندماج

USE مفاعالت نووية حرارية 

 wمفاعالت اندماج 

2000-04-12 
SEE  7 -مفاعل اندماج ويندلشتاين 

SEE  2-مفاعل اندماج ويندلشتاينb 

 مفاعالت اندماج تورساترون

1996-03-04 
UF  مفاعل اندماجيuragan - 3 

*BT1 مفاعالت اندماجية 

NT1  تورساترونatf 
NT1  تورساترونchs 

NT1  تورساترونvint 

NT1  مفاعلtj-iu torsatron 
RT  جهاز لولبي كبيرlhd 

RT هليوترون 

 مفاعالت اندماج ذات حزم أيونية

INIS: 1995-07-21; ETDE: 1983-02-09 

UF مفاعالت اندماج من نوع الحزمة األيونية 

UF  مفاعالت من نوعi-beam 
BT1 مفاعالت نووية حرارية 

RT  أجهزةicf 

RT حصر عطالي 
RT سواقات االندماج العطالي 

RT مسّرع حزمة الجسيمات االندماجي 

 مفاعالت اندماج لولبية

INIS: 1995-09-14; ETDE: 1987-06-09 
*BT1 مفاعالت اندماجية 

NT1  مفاعلtj-ii heliac 

NT1  مفاعل اندماجsheila heliac 
NT1  مفاعل اندماجيhsk 

NT1  ِهلياكh-1 

 مفاعالت اندماج ليزرية

INIS: 1999-04-19; ETDE: 1976-09-15 

BT1 مفاعالت نووية حرارية 

NT1  محّولhylife 
NT1 مفاعالت تشلشلية 

RT  أجهزةicf 

RT انبجار بواسطة الليزر غير مباشر 
RT انبجار بواسطة الليزر مباشر 

RT انبجارات ليزرية 

RT حصر عطالي 

RT سواقات االندماج العطالي 
RT  منشأةantares 

RT  منشأةgdl 

RT  منشأةgekko 
RT  منشأةnova 

RT  منشأةomega 

RT  منشأةtrident 
RT  منشأةvulcan 

RT منشأة أورورا 

RT منشأة شيفا 
RT منشأة هليوس 

 مفاعالت اندماج من نوع الحزمة األيونية

INIS: 1982-11-30; ETDE: 1976-09-15 

USE مفاعالت اندماج ذات حزم أيونية 

 مفاعالت اندماج نبضية

BT1 مفاعالت نووية حرارية 

NT1  مفاعالتd-t نبضية 

NT2 مفاعل تضيق ثيتا مرجعي 
RT انبجار بواسطة الليزر غير مباشر 

RT انبجار بواسطة الليزر مباشر 

RT انبجارات ليزرية 

 مفاعالت اندماجية

1996-07-18 

UF  أدواتtor 
UF  جهازclasp 

UF مفاعل اندماجي نابض 

*BT1 أجهزة بالزمية مغلقة 
NT1  جهازjippt-2 

NT1  جهازsirus 

NT1  حلقة البالزماims 
NT1  مفاعل االندماج النجميcleo 

NT1  مفاعل اندماجjipp 

NT1  مفاعل اندماجwega 
NT1  7 -مفاعل اندماج ويندلشتاين 

NT1  2-مفاعل اندماج ويندلشتاينb 

NT1  مفاعل اندماجيl-2 
NT1  مفاعل اندماجيuragan 

NT1  مفاعل اندماجي نموذجc 

NT1  مفاعل اندماجي هليوترون- e 
NT1  مفاعالت االندماجproto-cleo 

NT1 مفاعالت اندماج تورساترون 

NT2 ورساترون تatf 
NT2  تورساترونchs 

NT2  تورساترونvint 

NT2  مفاعلtj-iu torsatron 
NT1 مفاعالت اندماج لولبية 

NT2  مفاعلtj-ii heliac 

NT2  مفاعل اندماجsheila heliac 
NT2  مفاعل اندماجيhsk 

NT2  ِهلياكh-1 

RT إشعاع الطرف الالمتناظر 
RT اهتزازات بشكل أسنان المنشار 

RT بروفيالت قطرية بالزمية 

RT حدّ كروسكال 
RT سطوح مغنطيسية 

RT سطوح مغنطيسية تجاوبية 

RT  مفاعالت من النمطstellarator 
RT مفّرعات 

RT نظام الموزة 

RT  شلوتر -نظام بفيرش 

 مفاعالت بحرية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-04-14 

USE مفاعالت دفع السفن 

 مفاعالت بلوتونيوم

BT1 مفاعالت 

NT1  مفاعلebr-1 

NT1  مفاعلjatr 
NT1  مفاعلlampre - 1 

NT1  مفاعلmasurca 

NT1  مفاعلphenix 
NT1  مفاعلprcf 

NT1  مفاعلrapsodie 

NT1  مفاعلsbr-1 
NT1  مفاعلsbr-2 

NT1  مفاعلsbr-5 

NT1  مفاعلsefor 

NT1  مفاعلstacy 
NT1  مفاعلsuperphenix 

NT1  مفاعلtracy 

NT1  مفاعلzeep 
NT1  مفاعلzephyr 

NT1 مفاعل كليِمنتين 

NT1  مفاعالت من نوعhclwr 
RT  مفاعلbn-350 

RT  مفاعلclinch river الولود 

RT  مفاعلebr-2 
RT  مفاعلpfr 

RT  مفاعلsneak 

RT  مفاعلvera 
RT  مفاعلzebra 

RT  مفاعلzenith 

RT  3 -مفاعل بلويارسك 

 مفاعالت بوقود غازي

*BT1 مفاعالت ذات وقود مائع 

*BT1 مفاعالت متجانسة 

NT1 تجميعة قلب بالزمية 
NT1 مفاعالت تدفق محوري 

NT1 مفاعالت من نوع المصباح الضوئي 

RT وقود غازي 

 مفاعالت بوقود غباري

USE مفاعالت ذات وقود مائع 

 مفاعالت بيولوجية

INIS: 1986-05-23; ETDE: 1983-04-07 
USE مفاعالت حيوية 

 الت تدفق محوريمفاع

*BT1 مفاعالت بوقود غازي 

 مفاعالت ترميونية

UF  تجارب المفاعل الترميوني الحرجةtrce 
UF تجارب حرجة في مفاعل ترميوني 

UF ( تجربة المفاعل الترميونيtrex) 
UF  مفاعلitr 

UF مفاعل كهرحراري داخل القلب 

*BT1 مفاعالت الطاقة 
RT عناصر وقود ترميونية 

RT محّوالت ترميونية 

RT  مفاعالتsnap 
RT مفاعالت متحركة 

 مفاعالت تشلشلية

INIS: 1999-04-19; ETDE: 1984-05-23 

*BT1 مفاعالت اندماج ليزرية 
RT  أجهزةicf 

 مفاعالت تعمل بوقود ملح مصهور

*BT1 مفاعالت ذات وقود مائع 

*BT1 مفاعالت ملح مصهور 

 مفاعالت تفريع

INIS: 2000-07-11; ETDE: 1979-08-07 

*BT1 تجهيزات كهربائية 
RT خطوط نقل الطاقة الكهربائية 

RT نقل الطاقة الكهربائية 

 مفاعالت توليد الكهرباء الفضائية

UF مفاعل فائق 
UF مفاعل وحدة توليد الكهرباء الفضائي 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت متحركة 
NT1  مفاعالتsnap 

NT2   مفاعلsnap 10 

NT3  مفاعلs10fs-1 
NT3  مفاعلs10fs-3 

NT3  مفاعلs10fs-4 

NT2  مفاعلsnap 2 
NT3  مفاعلs2ds 

NT2  مفاعلsnap 50 

NT2  مفاعلsnap 8 
NT3  مفاعلs8dr 

NT3  مفاعلs8er 

NT1 مفاعالت الدفع الفضائية 
NT2  مفاعلnerva 

NT2  مفاعلnrx-a1 



 مفاعالت ثنائية 834 مفاعالت حرارية

 

 

NT2  مفاعلnrx-a2 

NT2  مفاعلnrx-a3 
NT2  مفاعلnrx-a4 

NT2  مفاعلnrx-a5 

NT2  مفاعلnrx-a6 
NT2  مفاعلnrx-a7 

NT2  مفاعلpewee-1 

NT2  مفاعلpewee-2 
NT2  مفاعلpewee-3 

NT2  مفاعلpewee-4 

NT2  مفاعلphoebus-1a 
NT2  مفاعلphoebus-1b 

NT2  مفاعلphoebus-2a 

NT2  مفاعلtwmr 
NT2  مفاعلxe-2 

NT2  مفاعالتkiwi 

NT3  مفاعلkiwi-tnt 
NT2  مفاعالتrover 

 مفاعالت ثنائية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-27 

*BT1 مفاعالت من نمط توكاماك 

 مفاعالت حرارة العمليات

BT1 مفاعالت 

NT1   مفاعلsnap 10 
NT2  مفاعلs10fs-1 

NT2  مفاعلs10fs-3 

NT2  مفاعلs10fs-4 
NT1  مفاعلagesta 

NT1  مفاعلmidland-1 

NT1  مفاعلmidland-2 
NT1  مفاعلnhr-5 

NT1  مفاعلpm-2a 

NT1  مفاعلser 
NT1  مفاعلsl-1 

NT1  مفاعلsm-1a 

NT1  مفاعلsnap-tsf 
NT1  مفاعلthermos 

NT1  مفاعل سلوبوك- wnre 

RT حرارة العمليات الصناعية 
RT مفاعالت الطاقة 

 مفاعالت حرارية

1996-02-09 

BT1 مفاعالت 
NT1  سلسلة مفاعالتsur-100 

NT1   مفاعلatrc 

NT1   مفاعلirt - c 
NT1   مفاعلirt - f 

NT1   مفاعلisis 

NT1  1مفاعل - frg 
NT1  مفاعلaeg-pr-10 

NT1  مفاعلafrri 

NT1  مفاعلagesta 
NT1  مفاعلai-l-77 

NT1  مفاعلakr-1 

NT1  مفاعلalrr 
NT1  مفاعلanex 

NT1  مفاعلanna 

NT1  مفاعلaps 
NT1  مفاعلapsara 

NT1  مفاعلaquilon 

NT1  مفاعلarbi 
NT1  مفاعلarbus 

NT1  مفاعلargos 
NT1  مفاعلargus 

NT1  مفاعلarmf-1 

NT1  مفاعلastra 
NT1  مفاعلatpr 

NT1  مفاعلatr 

NT1  مفاعلatsr 
NT1  مفاعلatucha 

NT1  مفاعلatucha-2 

NT1  مفاعلavogadro rs-1 
NT1  مفاعلber-2 

NT1  مفاعلbgrr 

NT1  مفاعلbilibin 
NT1  مفاعلbohunice a-1 

NT1  مفاعلbohunice a-2 

NT1  مفاعلborax-1 

NT1  مفاعلborax-2 
NT1  مفاعلborax-3 

NT1  مفاعلborax-4 

NT1  مفاعلborax-5 
NT1  مفاعلbr-02 

NT1  مفاعلbr-1 

NT1  مفاعلbr-2 
NT1  مفاعلbradwell 

NT1  مفاعلbrr 

NT1  مفاعلbsr-1 
NT1  مفاعلbsr-2 

NT1  مفاعلbugey-1 

NT1  مفاعلbyu l-77 
NT1  مفاعلcabri 

NT1  مفاعلcalder hall a-1 

NT1  مفاعلcalder hall a-2 
NT1  مفاعلcalder hall b-3 

NT1  مفاعلcalder hall b-4 

NT1  مفاعلcesar 
NT1  مفاعلcesnef 

NT1  مفاعلchapelcross-1 

NT1  مفاعلchapelcross-2 
NT1  مفاعلchapelcross-3 

NT1  مفاعلchapelcross-4 

NT1  مفاعلchernobylsk-1 
NT1  مفاعلchernobylsk-2 

NT1  مفاعلchernobylsk-3 

NT1  مفاعلchernobylsk-4 
NT1  مفاعلchinon-a1 

NT1  مفاعلchinon-a2 

NT1  مفاعلchinon-a3 
NT1  مفاعلcirene 

NT1  مفاعلcirus 

NT1  مفاعلconsort-2 

NT1  مفاعلcp-2 

NT1  مفاعلcp-3 

NT1  مفاعلcp-3m 
NT1  مفاعلcp-5 

NT1  مفاعلcvtr 

NT1  مفاعلdemocritus 
NT1  مفاعلdhruva 

NT1  مفاعلdido 

NT1  مفاعلdimple 
NT1  مفاعلdmtr 

NT1  مفاعلdow triga-mk-1 

NT1  مفاعلdr-1 
NT1  مفاعلdr-2 

NT1  مفاعلdr-3 
NT1  مفاعلdragon 

NT1  مفاعلdungeness-a 

NT1  مفاعلdungeness-b 

NT1  مفاعلebor 

NT1  مفاعلegcr 

NT1  مفاعلel-1 
NT1  مفاعلel-2 

NT1  مفاعلel-4 

NT1  مفاعلeocr 
NT1  مفاعلes-salam 

NT1  مفاعلesada-vesr 

NT1  مفاعلessor 
NT1  مفاعلetr 

NT1  مفاعلetrc 

NT1  مفاعلetrr-2 
NT1  مفاعلewg-1m 

NT1  مفاعلfir -1 

NT1  مفاعلfnr 
NT1  مفاعلfr - 2 

NT1  مفاعلfrm-ii 

NT1  مفاعلfulton - 1 
NT1  مفاعلfulton - 2 

NT1  مفاعلg-1 

NT1  مفاعلg-2 
NT1  مفاعلg-3 

NT1  مفاعلga siwabessy 

NT1  مفاعلgetr 
NT1  مفاعلgidra 

NT1  مفاعلgleep 

NT1  مفاعلhartlepool 

NT1  مفاعلhbwr 

NT1  مفاعلhector 
NT1  مفاعلherald 

NT1  مفاعلhew-305 

NT1  مفاعلheysham-a 
NT1  مفاعلheysham-b 

NT1  مفاعلhfbr 

NT1  مفاعلhfetr 
NT1  مفاعلhfir 

NT1  مفاعلhfr 

NT1  مفاعلhifar 
NT1  مفاعلhinkley point-a 

NT1  مفاعلhinkley point-b 

NT1  مفاعلhitrex-1 
NT1  مفاعلhnpf 

NT1  مفاعلhor 

NT1  مفاعلhtr 
NT1  مفاعلhunterston-a 

NT1  مفاعلhunterston-b 

NT1  مفاعلhwctr 
NT1  مفاعلhwzpr 

NT1  مفاعلian-r1 

NT1  مفاعلiear - 1 
NT1  مفاعلignalina - 1 

NT1  مفاعلignalina - 2 

NT1  مفاعلigr 
NT1  مفاعلirl 

NT1  مفاعلirr - 1 

NT1  مفاعلirt 
NT1  مفاعلirt-1 الليبي 

NT1  مفاعلivv-2m 

NT1  مفاعلjanus 
NT1  مفاعلjatr 

NT1  مفاعلjen 

NT1  مفاعلjen-1 

NT1  مفاعلjules horowitz 

NT1  مفاعلjuno 

NT1  مفاعلkaiga-3 
NT1  مفاعلkaiga-4 

NT1  مفاعلkamini 

NT1  مفاعلknk 
NT1  مفاعلkuhfr 

NT1  مفاعلkursk-1 

NT1  مفاعلkursk-2 
NT1  مفاعلkursk-3 

NT1  مفاعلkursk-4 

NT1  مفاعلlatina 
NT1  مفاعلleningrad - 1 

NT1  مفاعلleningrad - 2 
NT1  مفاعلleningrad - 3 

NT1  مفاعلleningrad - 4 

NT1  مفاعلlfr 

NT1  مفاعلlido 

NT1  مفاعلlitr 

NT1  مفاعلlpr 
NT1  مفاعلlptr 

NT1  مفاعلlucens 

NT1  مفاعلlvr - 15 
NT1  مفاعلmaria 

NT1  مفاعلmarius 

NT1  مفاعلmelusine-1 
NT1  مفاعلmerlin 

NT1  مفاعلminerve 

NT1  مفاعلmitr 
NT1  مفاعلmrr 

NT1  مفاعلmsre 

NT1  مفاعلmtr 
NT1  مفاعلmzfr 

NT1  مفاعلnbsr 

NT1  مفاعلncscr-1 
NT1  مفاعلnestor 

NT1  مفاعلnetr 

NT1  مفاعلnhr-5 
NT1  مفاعلniederaichbach 

NT1  مفاعلnora 

NT1  مفاعلnrx 
NT1  مفاعلntr 

NT1  مفاعلnur 

NT1  مفاعلoldbury - a 
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NT1  مفاعلoldbury - b 

NT1  مفاعلopal 
NT1  مفاعلosiris 

NT1  مفاعلowr 

NT1  مفاعلpctr 
NT1  مفاعلpeach bottom-1 

NT1  مفاعلpegase 

NT1  مفاعلpelinduna 
NT1  مفاعلperryman-1 

NT1  مفاعلperryman-2 

NT1  مفاعلphebus 
NT1  مفاعلpik 

NT1  مفاعلpluto 

NT1  مفاعلpnpf 
NT1  مفاعلprr 

NT1  مفاعلpse 

NT1  مفاعلpstr 
NT1  مفاعلpur-1 

NT1  مفاعلpurnima-3 

NT1  مفاعلr-1 
NT1  مفاعلr-a 

NT1  مفاعلra-5 

NT1  مفاعلra-6 
NT1  مفاعلra-8 

NT1  مفاعلrajasthan-5 

NT1  مفاعلrajasthan-6 
NT1  مفاعلrb-1 

NT1  مفاعلrb-2 

NT1  مفاعلrg-1m 
NT1  مفاعلritmo 

NT1  مفاعلrts-1 

NT1  مفاعلsafari-1 
NT1  مفاعلsaint laurent-a1 

NT1  مفاعلsaint laurent-a2 

NT1  مفاعلsaphir 

NT1  مفاعلscarabee 

NT1  مفاعلsghwr 

NT1  مفاعلshca 
NT1  مفاعلsiloe 

NT1  مفاعلsiloette 

NT1  مفاعلsizewell-a 
NT1  مفاعلsm-2 

NT1  مفاعلsmolensk-1 

NT1  مفاعلsmolensk-2 
NT1  مفاعلsmolensk-3 

NT1  مفاعلspert-1 

NT1  مفاعلspert-2 
NT1  مفاعلspert-3 

NT1  مفاعلspert-4 
NT1  مفاعلspr-2 

NT1 عل مفاsr-1 

NT1  مفاعلsr-305 

NT1  مفاعلsr-3p 

NT1  مفاعلsre 

NT1  مفاعلsrrc-utr-100 
NT1  مفاعلstark 

NT1  مفاعلstek 

NT1  مفاعلstir 
NT1  مفاعلsupo 

NT1  مفاعلtarapur-3 

NT1  مفاعلtarapur-4 
NT1  مفاعلthermos 

NT1  مفاعلthetis 

NT1  مفاعلthtr-300 
NT1  مفاعلtokai-mura 

NT1  مفاعلtorness 

NT1  مفاعلtr-1 
NT1  مفاعلtr-2 

NT1  مفاعلtrawsfynydd 

NT1  مفاعلtreat 
NT1  مفاعلtrico 

NT1  مفاعلtriga - تكساس 

NT1  مفاعلtriga - فيترانس 
NT1  مفاعلtriga- برازيل 

NT1  مفاعلtriga-1 كاليفورنيا 

NT1  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 
NT1  مفاعلtriga-1 هانوفر 

NT1  مفاعلtriga-1 هايدلبرغ 

NT1  مفاعلtriga-2 

NT1  مفاعلtriga-2 إيلينوي 

NT1  مفاعلtriga-2 بافيا 
NT1  مفاعلtriga-2 باندونغ 

NT1  مفاعلtriga-2 بنغالدش 

NT1  مفاعلtriga-2 بيتستي 
NT1  مفاعلtriga-2 داالت 

NT1  مفاعلtriga-2 روما 

NT1  مفاعلtriga-2 ريكويو 
NT1  مفاعلtriga-2 سيؤول 

NT1  مفاعلtriga-2 فيينا 

NT1  مفاعلtriga-2 كنساس 
NT1  مفاعلtriga-2 لوبليانا 

NT1  مفاعلtriga-2 موساشي 

NT1  مفاعلtriga-2 مينز 
NT1  مفاعلtriga-3 ساالزار 

NT1  مفاعلtriga-3 سيؤول 

NT1  مفاعلtriga-3 ميونيخ 
NT1  مفاعلtriton 

NT1  مفاعلtrr-1 

NT1 فاعل مtz1 
NT1  مفاعلtz2 

NT1  مفاعلucbrr 

NT1  مفاعلuftr 
NT1  مفاعلuhtrex 

NT1  مفاعلuknr 

NT1  مفاعلulysse 
NT1  مفاعلumne-1 

NT1  مفاعلumrr 

NT1  مفاعلurr 
NT1  مفاعلutr-10-kinki 

NT1  مفاعلutrr 

NT1  مفاعلuvar 
NT1  مفاعلuwnr 

NT1  مفاعلuwtr 

NT1  مفاعلvandellos 

NT1  مفاعلvenus 

NT1  مفاعلvg-400 

NT1  مفاعلvgr-50 
NT1  مفاعلvhtr 

NT1  مفاعلvidal-1 

NT1  مفاعلvidal-2 
NT1  مفاعلvoronezh ast-500 

NT1  مفاعلvpi-utr-10 

NT1  مفاعلvr-1 
NT1  مفاعلwagr 

NT1  مفاعلwpir 

NT1  مفاعلwr-1 
NT1  مفاعلwrrr 

NT1  مفاعلwsur 
NT1  مفاعلwtr 

NT1  مفاعلwwr-2 

NT1  مفاعلwwr-z 

NT1  مفاعلwylfa 

NT1  مفاعلx-10 

NT1  مفاعلzed-2 
NT1  مفاعلzenith 

NT1  مفاعلzerlina 

NT1  مفاعلzlfr 
NT1  مفاعلzpr 

NT1 مفاعل أثينا 

NT1  مفاعل ألماتيwwr-k 
NT1  مفاعل القاهرةwwr-s 

NT1 مفاعل بابكوك وويلكوكس لالختبارbawtr 

NT1  مفاعل بخارستwwr-s 
NT1  مفاعل براغwwr-s 

NT1 مفاعل بركلي 

NT1  مفاعل بغدادirt 
NT1  1 -مفاعل بلويارسك 

NT1  1 -مفاعل بلويارسك 

NT1  مفاعل بودابستwwr-s 
NT1 مفاعل بودابست للتدريب 

NT1 مفاعل بيبو 

NT1 مفاعل تايوان للبحوث 
NT1 مفاعل توشيبا 

NT1   مفاعل جاكرتاirt - 2000 

NT1 مفاعل جامعة نيفادا 
NT1  مفاعل جمهورية ألمانيا االتحاديةavr 

NT1  مفاعل روسندورفwwr-sm 

NT1  مفاعل صوفياirt 

NT1  مفاعل طشقندwwr-s 

NT1  مفاعل كييفwwr-m 
NT1  مفاعل ليننغرادwwr-m 

NT1  مفاعل معياريga 

NT1  مفاعل من النوعargonaut 
NT1   مفاعل موسكوirt - 2000 

NT1  مفاعل موسكوwwr-s 

NT1 مفاعل مير 
NT1  مفاعل نموذجpik الفيزيائي 

NT1  مفاعالتaerojet-general nucleonics 

NT1  مفاعالتwindscale االنتاجية 
NT1  مفاعالت من النمطpwr 

NT2   مفاعلisar - 2 

NT2  1مفاعل- sterling 
NT2  2مفاعل-sterling 

NT2  مفاعلaguirre 

NT2  مفاعلalmaraz-1 
NT2  مفاعلalmaraz-2 

NT2  مفاعلangra-2 

NT2  مفاعلangra-3 
NT2  مفاعلangrh-1 

NT2  مفاعلasco-1 

NT2  مفاعلasco-2 
NT2  مفاعلatlantic-1 

NT2  مفاعلatlantic-2 

NT2  مفاعلbasf-1 
NT2  مفاعلbasf-2 

NT2  مفاعلbeaver valley-1 

NT2  مفاعلbeaver valley-2 
NT2  مفاعلbelleville-1 

NT2  مفاعلbelleville-2 

NT2  مفاعلbeznau-1 
NT2  مفاعلbeznau-2 

NT2  مفاعلblayais-1 

NT2  مفاعلblayais-2 

NT2  مفاعلblayais-3 

NT2  مفاعلblayais-4 

NT2  مفاعلblue hills-1 
NT2  مفاعلborssele 

NT2  مفاعلbr-3 

NT2  مفاعلbraidwood-1 
NT2  مفاعلbraidwood-2 

NT2  مفاعلbrokdorf 

NT2  مفاعلbugey-2 
NT2  مفاعلbugey-3 

NT2  مفاعلbugey-4 

NT2  مفاعلbugey-5 
NT2  مفاعلbw العياري 

NT2  مفاعلbyron-1 
NT2  مفاعلbyron-2 

NT2  مفاعلcalhoun-1 

NT2  مفاعلcalhoun-2 

NT2  مفاعلcallaway-1 

NT2  مفاعلcallaway-2 

NT2 ل مفاعcalvert cliffs-1 
NT2  مفاعلcalvert cliffs-2 

NT2  مفاعلcatawba-1 

NT2  مفاعلcatawba-2 
NT2  مفاعلcattenom-1 

NT2  مفاعلcattenom-2 

NT2  مفاعلcattenom-3 
NT2  مفاعلcattenom-4 

NT2  مفاعلce العياري 

NT2  مفاعلcherokee-1 
NT2  مفاعلcherokee-2 

NT2  مفاعلcherokee-3 

NT2  مفاعلchinon-b1 
NT2  مفاعلchinon-b2 

NT2  مفاعلchinon-b3 

NT2  مفاعلchinon-b4 
NT2  مفاعلchooz 

NT2  مفاعلchooz b-1 

NT2  مفاعلchooz b-2 
NT2  مفاعلcivaux-1   

NT2  مفاعلcivaux-2   

NT2  مفاعلcomanche peak-1 
NT2  مفاعلcomanche peak-2 

NT2  مفاعلconnecticut yankee 

NT2  مفاعلcook-1 
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NT2  مفاعلcook-2 

NT2  مفاعلcruas-1 
NT2  مفاعلcruas-2 

NT2  مفاعلcruas-3 

NT2  مفاعلcruas-4 
NT2  مفاعلcrystal river-3 

NT2  مفاعلcrystal river-4 

NT2  مفاعلdampierre-1 
NT2  مفاعلdampierre-2 

NT2  مفاعلdampierre-3 

NT2  مفاعلdampierre-4 
NT2  مفاعلdavis besse-1 

NT2  مفاعلdavis besse-2 

NT2  مفاعلdavis besse-3 
NT2  مفاعلdaya bay-1 

NT2  مفاعلdaya bay-2 

NT2  مفاعلdiablo canyon-1 
NT2  مفاعلdiablo canyon-2 

NT2  مفاعلdoel-1 

NT2  مفاعلdoel-2 
NT2  مفاعلdoel-3 

NT2  مفاعلdoel-4 

NT2  مفاعلefdr-50 
NT2  مفاعلemsland 

NT2  مفاعلerie-1 

NT2  مفاعلerie-2 
NT2  مفاعلfarley - 1 

NT2  مفاعلfarley - 2 

NT2  مفاعلfessenheim - 1 
NT2  مفاعلfessenheim - 2 

NT2  مفاعلflamanville  - 1 

NT2  مفاعلflamanville  - 2 
NT2  مفاعلflamanville-3 

NT2  مفاعلforked river - 1 

NT2  مفاعلgenkai-1 

NT2  مفاعلgenkai-2 

NT2  مفاعلgenkai-3 

NT2  مفاعلgenkai-4 
NT2  مفاعلginna-1 

NT2  مفاعلgoesgen 

NT2  مفاعلgolfech-1 
NT2  مفاعلgolfech-2 

NT2  مفاعلgrafenrheinfeld 

NT2  مفاعلgravelines-1   
NT2  مفاعلgravelines-2 

NT2  مفاعلgravelines-3 

NT2  مفاعلgravelines-4 
NT2  مفاعلgravelines-5 

NT2  مفاعلgravelines-6 
NT2  مفاعلgreene county 

NT2  مفاعلgreenwood-2 

NT2  مفاعلgreenwood-3 

NT2  مفاعلgrohnde 

NT2  مفاعلhamm-uentrop 

NT2  مفاعلharris-1 
NT2  مفاعلharris-2 

NT2  مفاعلharris-3 

NT2  مفاعلharris-4 
NT2 اعل مفhaven-1 

NT3  مفاعلkoshkonong-1 

NT2  مفاعلhaven-2 
NT3  مفاعلkoshkonong-2 

NT2  مفاعلikata 

NT2  مفاعلikata - 2 
NT2  مفاعلikata - 3 

NT2  مفاعلindian point - 1 

NT2  مفاعلindian point - 2 
NT2  مفاعلindian point - 3 

NT2  مفاعلiran- 1 

NT2  مفاعلiran- 2 
NT2 عل مفاjamesport-1 

NT2  مفاعلjamesport-2 

NT2  مفاعلkewaunee 
NT2  مفاعلkoeberg-1 

NT2  مفاعلkoeberg-2 

NT2  مفاعلkori-1 
NT2  مفاعلkori-2 

NT2  مفاعلkori-3 

NT2  مفاعلkori-4 

NT2  مفاعلkrsko 

NT2  مفاعلlemoniz - 1 
NT2  مفاعلlemoniz - 2 

NT2  مفاعلlingao - 1 

NT2  مفاعلlingao - 2 
NT2  مفاعلlingao-3 

NT2  مفاعلlingao-4 

NT2  مفاعلloft 
NT2  مفاعلlucie - 1 

NT2  مفاعلlucie - 2 

NT2  مفاعلmaanshan-1 
NT2  مفاعلmaine yankee 

NT2  مفاعلmalibu-1 

NT2  مفاعلmarble hill-1 
NT2  مفاعلmarble hill-2 

NT2  مفاعلmc guire-1 

NT2  مفاعلmc guire-2 
NT2  مفاعلmh-1a 

NT2  مفاعلmidland-1 

NT2  مفاعلmidland-2 
NT2  مفاعلmihama-1 

NT2  مفاعلmihama-2 

NT2  مفاعلmihama-3 
NT2  مفاعلmillstone-2 

NT2  مفاعلmillstone-3 

NT2  مفاعلmuelheim-kaerlich 
NT2  مفاعلneckar-1 

NT2  مفاعلneckar-2 

NT2  مفاعلnep-1 
NT2  مفاعلnep-2 

NT2  مفاعلneupotz-1 

NT2  مفاعلneupotz-2 
NT2  مفاعلningde-1 

NT2  مفاعلningde-2 

NT2  مفاعلningde-3 

NT2  مفاعلnogent-1 

NT2  مفاعلnogent-2 

NT2  مفاعلnorth anna-1 
NT2  مفاعلnorth anna-2 

NT2  مفاعلnorth anna-3 

NT2  مفاعلnorth anna-4 
NT2  مفاعلnorth coast-1 

NT2  مفاعلobrigheim 

NT2  مفاعلoconee - 1 
NT2  مفاعلoconee - 2 

NT2  مفاعلoconee - 3 

NT2  مفاعلoi - 1 
NT2  مفاعلoi - 2 

NT2  مفاعلoi - 3 
NT2  مفاعلoi - 4 

NT2  مفاعلoktemberian - 3 

NT2  مفاعلolkiluoto-3 

NT2  مفاعلotto hahn 

NT2  مفاعلpairie island-2 

NT2  مفاعلpalisades-1 
NT2  مفاعلpalo verde-1 

NT2  مفاعلpalo verde-2 

NT2  مفاعلpalo verde-3 
NT2  مفاعلpalo verde-4 

NT2  مفاعلpalo verde-5 

NT2  مفاعلpaluel-1 
NT2  مفاعلpaluel-2 

NT2  مفاعلpaluel-3 

NT2  مفاعلpaluel-4 
NT2  مفاعلpat 

NT2  مفاعلpebble springs-1 

NT2  مفاعلpebble springs-2 
NT2  مفاعلpenly-1 

NT2  مفاعلpenyl-2 

NT2  مفاعلpenyl-3 
NT2  مفاعلperkins-1 

NT2  مفاعلperkins-2 

NT2  مفاعلperkins-3 
NT2  مفاعلphilippsburg-2 

NT2  مفاعلpilgrim-2 

NT2  مفاعلpilgrim-3 
NT2  مفاعلpm-2a 

NT2  مفاعلpm-3a 

NT2  مفاعلpnpp-1 

NT2  مفاعلpoint beach-1 

NT2  مفاعلpoint beach-2 
NT2  مفاعلprairie island-1 

NT2  مفاعلproject-1 في جنوب تكساس 

NT2  مفاعلproject-2 في جنوب تكساس 
NT2  مفاعلqinshan-1 

NT2  مفاعلqinshan-2-1 

NT2  مفاعلqinshan-2-2 
NT2  مفاعلqinshan-2-3 

NT2  مفاعلqinshan-2-4 

NT2 مفاعل quanicassee-1 
NT2  مفاعلquanicassee-2 

NT2  مفاعلrancho seco-1 

NT2  مفاعلremerschen 
NT2  مفاعلringhals-2 

NT2  مفاعلringhals-3 

NT2  مفاعلringhals-4 
NT2  مفاعلrobinson-2 

NT2  مفاعلrooppur 

NT2  مفاعلrowe yankee 
NT2  مفاعلsaint laurent-b2 

NT2  مفاعلsalem - 1 

NT2  مفاعلsalem - 2 
NT2  مفاعلsan onofre -1 

NT2  مفاعلsan onofre -2 

NT2  مفاعلsan onofre -3 
NT2  مفاعلseabrook-1 

NT2  مفاعلseabrook-2 

NT2  مفاعلselni 
NT2  مفاعلsenda-1 

NT2  مفاعلsenda-2 

NT2  مفاعلsequoyah-1 
NT2  مفاعلsequoyah-2 

NT2  مفاعلshippingport 

NT2  مفاعلsizewell-b 

NT2  مفاعلsm-1 

NT2  مفاعلsm-1a 

NT2  مفاعلstade 
NT2  مفاعلsummer-1 

NT2  مفاعلsundesert-1 

NT2  مفاعلsundesert-2 
NT2  مفاعلsurry-1 

NT2  مفاعلsurry-2 

NT2  مفاعلsurry-3 
NT2  مفاعلsurry-4 

NT2  مفاعلtakahama-1 

NT2  مفاعلtakahama-2 
NT2  مفاعلtakahama-3 

NT2  مفاعلtakahama-4 
NT2  مفاعلtihange 

NT2  مفاعلtihange-2 

NT2  مفاعلtihange-3 

NT2  مفاعلtomari-1 

NT2  مفاعلtomari-2 

NT2  مفاعلtomari-3 
NT2  مفاعلtricastin-1 

NT2  مفاعلtricastin-2 

NT2  مفاعلtricastin-3 
NT2  مفاعلtricastin-4 

NT2  مفاعلtrillo-1 

NT2  مفاعلtrojan 
NT2  مفاعلtsuruga-2 

NT2  مفاعلturkey point-3 

NT2  مفاعلturkey point-4 
NT2  مفاعلtva-1 

NT2  مفاعلtva-2 

NT2  مفاعلtyrone-1 
NT2  مفاعلtyrone-2 

NT2  مفاعلulchin-1 

NT2  مفاعلulchin-2 
NT2  مفاعلulchin-3 

NT2  مفاعلulchin-4 

NT2 ل مفاعunterweser 
NT2  مفاعلvahnum-1 

NT2  مفاعلvahnum-2 

NT2  مفاعلvandellos-2 
NT2  مفاعلvogtle-1 

NT2  مفاعلvogtle-2 

NT2  مفاعلvogtle-3 
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NT2  مفاعلvogtle-4 

NT2  مفاعلwaterford-3 
NT2  مفاعلwaterford-4 

NT2  مفاعلwatts bar-1 

NT2  مفاعلwatts bar-2 
NT2  مفاعلwnp-1 

NT2  مفاعلwnp-3 

NT2  مفاعلwnp-4 
NT2  مفاعلwnp-5 

NT2  مفاعلwolf creek-1 

NT2  مفاعلwup-3 
NT2  مفاعلwup-4 

NT2  مفاعلwup-5 

NT2  مفاعلwup-6 
NT2  مفاعلwyhl-1 

NT2  مفاعلwyhl-2 

NT2  مفاعلyellow creek-1 
NT2  مفاعلyellow creek-2 

NT2  مفاعلzion-1 

NT2  مفاعلzion-2 
NT2 اعل مفzorita-1 

NT2 1-مفاعل أركانساس 

NT2 2-مفاعل أركانساس 
NT2  مفاعل أولي لمفاعلs1c 

NT2  1 -مفاعل بلفونت 

NT2  2 -مفاعل بلفونت 
NT2  1 -مفاعل بيبليس 

NT2  3 -مفاعل بيبليس 

NT2  4 -مفاعل بيبليس 
NT2  2-مفاعل بيبليس 

NT2  1-مفاعل ثري مايل آيالند 

NT2  2-مفاعل ثري مايل آيالند 
NT2  مفاعل راينِسْبرغakw1 

NT2 مفاعل سافاناه 

NT2 مفاعل ساكستون 

NT2  1 -مفاعل سان ألبان 

NT2  2 -مفاعل سان ألبان 

NT2  3 -مفاعل سان لوران 
NT2 مفاعل لينين 

NT2 مفاعل ليونيد بريجنييف 

NT2 مفاعل موتسو 
NT2 مفاعل وستنغهاوس العياري 

NT2 مفاعلblue hills-2 

NT2  مفاعالت من النمطwwer 
NT3  مفاعلbalakovo-1 

NT3  مفاعلbalakovo-2 

NT3  مفاعلbalakovo-3 
NT3  مفاعلbalakovo-4 

NT3  مفاعلbohunice v-1 
NT3  مفاعلbohunice v-2 

NT3  مفاعلdukovany-1 

NT3  مفاعلdukovany-2 

NT3  مفاعلdukovany-3 

NT3  مفاعلdukovany-4 

NT3  مفاعلgreifswald-1 
NT3  مفاعلgreifswald-2 

NT3  مفاعلgreifswald-3 

NT3  مفاعلgreifswald-4 
NT3  مفاعلgreifswald-5 

NT3  مفاعلgreifswald-6 

NT3  مفاعلjuragua 
NT3  مفاعلkalinin-1 

NT3  مفاعلkalinin-2 

NT3  مفاعلkalinin-3 
NT3  مفاعلkalinin-4 

NT3  مفاعلkecerovce-1 

NT3  مفاعلkhmelnitskij-1 
NT3  مفاعلkola-1 

NT3  مفاعلkola-2 

NT3  مفاعلkola-3 
NT3  مفاعلkola-4 

NT3  مفاعلkozloduy-1 

NT3  مفاعلkozloduy-2 
NT3  مفاعلkozloduy-3 

NT3  مفاعلkozloduy-4 

NT3  مفاعلkozloduy-5 
NT3  مفاعلkozloduy-6 

NT3  مفاعلkudankulam-1 

NT3  مفاعلkudankulam-2 

NT3  مفاعلloviisa - 1 

NT3  مفاعلloviisa - 2 
NT3  مفاعلmochovce-1 

NT3  مفاعلmochovce-2 

NT3  مفاعلnovovoronezh-1 
NT3  مفاعلnovovoronezh-2 

NT3  مفاعلnovovoronezh-3 

NT3  مفاعلnovovoronezh-4 
NT3  مفاعلnovovoronezh-5 

NT3  مفاعلpaks-1 

NT3  مفاعلpaks-2 
NT3  مفاعلpaks-3 

NT3  مفاعلpaks-4 

NT3  مفاعلrostov-1 
NT3  مفاعلrostov-2 

NT3  مفاعلrovno-1 

NT3  مفاعلrovno-2 
NT3  مفاعلrovno-3 

NT3  مفاعلrovno-4 

NT3  مفاعلrovno-5 
NT3  مفاعلstendal-1 

NT3  مفاعلtatarian 

NT3  مفاعلtemelin-1 
NT3  مفاعلtemelin-2 

NT3  مفاعلtianwan-1 

NT3  مفاعلtianwan-2 
NT3  مفاعلzaporozhe-1 

NT3  مفاعلzaporozhe-2 

NT3  مفاعلzaporozhe-3 
NT3  مفاعلzaporozhe-4 

NT3  مفاعلzaporozhe-5 

NT3  مفاعلzaporozhe-6 
NT3 1-مفاعل أرميني 

NT3 2-مفاعل أرميني 

NT3  1 -مفاعل بالهوتوفيس 

NT3  1 -مفاعل جنوب أوكرانيا 

NT3  2 -مفاعل جنوب أوكرانيا 

NT3  3 -مفاعل جنوب أوكرانيا 
NT1  مفاعالت من النوعbwr 

NT2  شركةhokuriku  للطاقة الكهربائيةshika, 

ishikawa, japan 
NT2  شركةtohoku  للطاقة الكهربائية

higashidori, aomori, japan  

NT2  سوسكويهانا 1-مفاعل 
NT2 سوسكويهانا 2-اعل مف 

NT2   مفاعلisar 

NT2  مفاعلallens creek-1 
NT2  مفاعلallens creek-2 

NT2  مفاعلbailly-1 
NT2  مفاعلbarsebaeck-1 

NT2  مفاعلbarsebaeck-2 

NT2  مفاعلbarton-1 

NT2  مفاعلbarton-2 

NT2  مفاعلbarton-3 

NT2  مفاعلbarton-4 
NT2  مفاعلbolsa chica-1 

NT2  مفاعلbolsa chica-2 

NT2  مفاعلbonus 
NT2  مفاعلbrowns ferry-1 

NT2  مفاعلbrowns ferry-2 

NT2  مفاعلbrowns ferry-3 
NT2  مفاعلbrunsbuettel 

NT2  مفاعلbrunswick-1 

NT2  مفاعلbrunswick-2 
NT2  مفاعلchinshan-1 

NT2  مفاعلchinshan-2 

NT2  مفاعلclinton-1 
NT2  مفاعلclinton-2 

NT2  مفاعلcofrentes 

NT2  مفاعلcooper 
NT2  مفاعلdodewaard 

NT2  مفاعلdouglas point-1 

NT2  مفاعلdouglas point-2 
NT2  مفاعلdresden-1 

NT2  مفاعلdresden-2 

NT2  مفاعلdresden-3 
NT2  مفاعلduane arnold-1 

NT2  مفاعلebwr 

NT2  مفاعلenel-4 

NT2  مفاعلerr 

NT2  مفاعلfitzpatrick 
NT2  مفاعلforsmark - 1 

NT2  مفاعلforsmark - 2 

NT2  مفاعلforsmark - 3 
NT2  مفاعلfukushima - 1 

NT2  مفاعلfukushima - 2 

NT2  مفاعلfukushima - 3 
NT2  مفاعلfukushima - 4 

NT2  مفاعلfukushima - 5 

NT2  مفاعلfukushima - 6 
NT2  مفاعلfukushima - ii - 1 

NT2  مفاعلfukushima - ii - 2 

NT2  مفاعلfukushima - ii - 3 
NT2  مفاعلfukushima - ii - 4 

NT2  مفاعلgarigliano 

NT2  مفاعلgarona 
NT2  مفاعلgraben-1 

NT2  مفاعلgraben-2 

NT2  مفاعلgrand gulf-1 
NT2  مفاعلgrand gulf-2 

NT2  مفاعلgundremmingen-2 

NT2  مفاعلgundremmingen-3 
NT2  مفاعلhamaoka-1 

NT2  مفاعلhamaoka-2 

NT2  مفاعلhamaoka-3 
NT2  مفاعلhamaoka-4 

NT2  مفاعلhamaoka-5 

NT2  مفاعلhartsville-1 
NT2  مفاعلhartsville-2 

NT2  مفاعلhartsville-3 

NT2  مفاعلhartsville-4 
NT2  مفاعلhatch-1 

NT2  مفاعلhatch-2 

NT2  مفاعلhdr 

NT2  مفاعلhope creek-1 

NT2  مفاعلhope creek-2 

NT2  مفاعلhumboldt bay 
NT2  مفاعلjpdr 

NT2  مفاعلjpdr-2 

NT2  مفاعلkaiseraugst 
NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-1 

NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-2 

NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-3 
NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-4 

NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-5 

NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-6 
NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-7 

NT2  مفاعلkruemmel 
NT2  مفاعلkuosheng-1 

NT2  مفاعلkuosheng-2 

NT2  مفاعلla salle county - 1 

NT2  مفاعلla salle county - 2 

NT2  مفاعلlacbwr 

NT2  مفاعلlaguna verde - 1 
NT2  مفاعلlaguna verde - 2 

NT2  مفاعلleibstadt 

NT2  مفاعلlimerick - 1 
NT2  مفاعلlimerick - 2 

NT2  مفاعلlingen 

NT2  مفاعلmendocino-1 
NT2  مفاعلmendocino-2 

NT2  مفاعلmillstone-1 

NT2  مفاعلmontague-1 
NT2  مفاعلmontague-2 

NT2 مفاعل montalto di castro-1 

NT2  مفاعلmontalto di castro-2 
NT2  مفاعلmonticello 

NT2  مفاعلmuehleberg 

NT2  مفاعلnine mile point-1 
NT2  مفاعلnine mile point-2 

NT2  مفاعلokg - 1 

NT2  مفاعلokg - 2 
NT2  مفاعلokg - 3 

NT2  مفاعلolkiluoto - 1 

NT2  مفاعلolkiluoto - 2 
NT2  مفاعلonagawa - 1 

NT2  مفاعلonagawa - 2 

NT2  مفاعلonagawa - 3 



 مفاعالت حرارية نترونية 838 مفاعالت سريعة

 

 

NT2  مفاعلpathfinder 

NT2  مفاعلpeach bottom-2 
NT2  مفاعلpeach bottom-3 

NT2  مفاعلperry-1 

NT2  مفاعلperry-2 
NT2  مفاعلphilippsburg-1 

NT2  مفاعلphipps bend-1 

NT2  مفاعلphipps bend-2 
NT2  مفاعلpilgrim-1 

NT2  مفاعلquad cities-1 

NT2  مفاعلquad cities-2 
NT2  مفاعلringhals-1 

NT2  مفاعلriver bend-1 

NT2  مفاعلriver bend-2 
NT2  مفاعلrwe-bayernwerk 

NT2  مفاعلshika-1 

NT2  مفاعلshimane-1 
NT2  مفاعلshimane-2 

NT2  مفاعلshoreham 

NT2  مفاعلskagit-1 
NT2  مفاعلskagit-2 

NT2  مفاعلsl-1 

NT2  مفاعلtarapur-1 
NT2  مفاعلtarapur-2 

NT2  مفاعلtokai-2 

NT2  مفاعلtsuruga 
NT2  مفاعلtullnerfeld 

NT2  مفاعلvak 

NT2  مفاعلvbwr 
NT2  مفاعلvermont yankee 

NT2  مفاعلverplanck-1 

NT2  مفاعلverplanck-2 
NT2  مفاعلvk-50 

NT2  مفاعلwnp-2 

NT2  مفاعلwuergassen 

NT2  مفاعلzimmer-1 

NT2  مفاعلzimmer-2 

NT2  2 -مفاعل أنريكو فيرمي 
NT2  مفاعل المعياريge 

NT2 مفاعل بِل 

NT2  1 -مفاعل بالك فوكس 
NT2  2 -مفاعل بالك فوكس 

NT2 مفاعل بيغ روكبوينت 

NT2 مفاعلoyster creek-1 
NT1  مفاعالت من النوعcandu 

NT2  مفاعلbruce-1 

NT2  مفاعلbruce-2 
NT2  مفاعلbruce-3 

NT2  مفاعلbruce-4 
NT2  مفاعلbruce-5 

NT2  مفاعلbruce-6 

NT2  مفاعلbruce-7 

NT2  مفاعلbruce-8 

NT2  مفاعلcernavoda-1 

NT2  مفاعلcernavoda-2 
NT2  مفاعلcordoba 

NT2  مفاعلdarlington-1 

NT2  مفاعلdarlington-2 
NT2  مفاعلdarlington-3 

NT2  مفاعلdarlington-4 

NT2  مفاعلdouglas point في أونتاريو 
NT2  مفاعلembalse 

NT2  مفاعلgentilly 

NT2  مفاعلgentilly-2 
NT2  مفاعلkaiga-1 

NT2  مفاعلkaiga-2 

NT2  مفاعلkakrapar-1 
NT2  مفاعلkakrapar-2 

NT2  مفاعلkanupp 

NT2  مفاعلnpd 
NT2  مفاعلpickering-1 

NT2  مفاعلpickering-2 

NT2  مفاعلpickering-3 
NT2  مفاعلpickering-4 

NT2  مفاعلpickering-5 

NT2  مفاعلpickering-6 
NT2  مفاعلpickering-7 

NT2  مفاعلpickering-8 

NT2  مفاعلpoint lepreau-1 

NT2  مفاعلpoint lepreau-2 

NT2  مفاعلqinshan-3-1 
NT2  مفاعلqinshan-3-2 

NT2  مفاعلwolsung-1 

NT2  مفاعلwolsung-2 
NT2  مفاعلwolsung-3 

NT2  مفاعلwolsung-4 

NT2  1 -مفاعل راجستان 
NT2  2 -مفاعل راجستان 

NT2  3 -مفاعل راجستان 

NT2  4 -مفاعل راجستان 
NT1  مفاعالت من نوعlwbr 

NT1  مفاعالت من نوعmnsr 

NT2  مفاعلgharr-1 
NT2  مفاعلmnsr-iae 

NT2  مفاعلmnsr-sh 

NT2  مفاعلmnsr-sz 
NT2  مفاعلmnst-sd 

NT2  مفاعلnirr-1 

NT2  مفاعلparar-2 
NT2  مفاعلsrp-1 

RT  مفاعالت من نوعlwgr 

 مفاعالت حرارية نترونية

RT مكاشيف النترونات 

 مفاعالت حرق األكتينيدات

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1979-03-28 

*BT1 مفاعالت سريعة 
RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 

 مفاعالت حيوية

INIS: 1986-05-23; ETDE: 1983-03-23 

UF مفاعالت بيولوجية 
RT أكسدة 

RT تدهور حيوي 

RT ماء مستهلك 
RT معالجة المياه 

RT مفاعالت كيميائية 

 مفاعالت دفع السفن

UF مفاعالت بحرية 
UF  نموذج أولي لمفاعلs8g 

SF فيرمي مفاعل أنريكو 

*BT1 مفاعالت الدسر 
NT1  مفاعلefdr-50 

NT1  مفاعلotto hahn 

NT1  مفاعلsibir 
NT1 مفاعل سافاناه 

NT1 مفاعل لينين 

NT1 مفاعل ليونيد بريجنييف 
NT1 مفاعل موتسو 

RT سفن نووية 

 مفاعالت دفع الطائرات

*BT1 مفاعالت الدسر 

NT1  مفاعلxma-1 

 مفاعالت ذات سرير مميَّع

*BT1 مفاعالت ذات وقود مبعثر 
RT تمييع 

RT مفاعالت ذات وقود مائع 

 مفاعالت ذات طيف ممزوج

UF  مختلط -مفاعل طيف سريع 
BT1 مفاعالت 

NT1  مفاعلacpr 
NT1  مفاعلbrowns ferry-1 

NT1  مفاعلbrowns ferry-2 

NT1  مفاعلbrowns ferry-3 
NT1  مفاعلdiorit 

NT1  مفاعلmore 

NT1  مفاعلnsrr 
NT1  مفاعلrpt 

 مفاعالت ذات مرايا حقل معكوس

INIS: 1995-01-16; ETDE: 1978-04-06 

USE مرايا الحقل المعكوس 
USE مفاعالت من نوع مرآة مغنطيسية 

 مفاعالت ذات وقود مائع

UF مفاعالت بوقود غباري 

BT1 مفاعالت 

NT1 مفاعالت بوقود غازي 
NT2 تجميعة قلب بالزمية 

NT2 مفاعالت تدفق محوري 

NT2 مفاعالت من نوع المصباح الضوئي 
NT1 مفاعالت تعمل بوقود ملح مصهور 

NT1 مفاعالت متجانسة سائلة 

NT2 مفاعالت متجانسة مائية 
NT3  مفاعلai-l-77 

NT3  مفاعلargus 

NT3  مفاعلber-2 
NT3  مفاعلbyu l-77 

NT3  مفاعلcesnef 

NT3  مفاعلdr-1 
NT3  مفاعلfrf 

NT3  مفاعلgidra 

NT3  مفاعلhre-2 
NT3  مفاعلjrr-1 

NT3  مفاعلkewb 

NT3  مفاعلkstr 
NT3  مفاعلncscr-1 

NT3  مفاعلpanc-l-77 

NT3  مفاعلsupo 
NT3  مفاعلwrrr 

NT3 مفاعل جامعة نيفادا 

RT مفاعالت ذات سرير مميَّع 
RT وقود من معدن سائل 

 مفاعالت ذات وقود مبعثر

*BT1 مفاعالت متجانسة 

NT1 مفاعالت ذات سرير مميَّع 
NT1 مفاعالت وحلية 

RT وقود نووي متبعثر 

 مفاعالت رزمية

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت قابلة للنقل 

 مفاعالت سرير الحصى

*BT1 مفاعالت صلبة متجانسة 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالغاز 

NT1  مفاعلthtr-300 

NT1  مفاعلvg-400 
NT1  مفاعلvgr-50 

NT1  مفاعل جمهورية ألمانيا االتحاديةavr 

 مفاعالت سريعة

1995-12-08 
UF مفاعالت النترون السريع 

SF  710مفاعل 

SF  مفاعلfcel 
*BT1 مفاعالت فوق حرارية 

NT1  مفاعلafsr 

NT1  مفاعلaprf 

NT1  مفاعلbfs 

NT1  مفاعلbigr 
NT1  مفاعلbir 

NT1  مفاعلcefr 

NT1  مفاعلcfrmf 
NT1  مفاعلcoral-1 

NT1  مفاعلecel 

NT1  مفاعلfbrf 
NT1  مفاعلfca 

NT1  مفاعلfftf 

NT1  مفاعلfr - 0 
NT1  مفاعلharmonie 

NT1  مفاعلhprr 

NT1  مفاعلibr - 2 
NT1  مفاعلibr - 30 

NT1  مفاعلifr 

NT1  مفاعلkalpakkam pfr 
NT1  مفاعلkbr-1 

NT1  مفاعلknk-2 

NT1  مفاعلlampre - 1 
NT1  مفاعلmasurca 

NT1  مفاعلpurnima 

NT1  مفاعلpurnima-2 
NT1  مفاعلsaref 

NT1  مفاعلsefor 

NT1  مفاعلsneak 



 تورنتومفاعالت سلوبوك في جامعة  839 مفاعالت كيميائية

 

 

NT1  مفاعلsora 

NT1  مفاعلstf 
NT1  مفاعلtapiro 

NT1  مفاعلtibr 

NT1  مفاعلvera 
NT1  مفاعلviper 

NT1  مفاعلwntr 

NT1  مفاعلyellow creek 
NT1  مفاعلzephyr 

NT1  مفاعلzppr 

NT1  مفاعلzpr-3 
NT1  مفاعلzpr-6 

NT1  مفاعلzpr-9 

NT1  مفاعلzrr 
NT1 مفاعل كليِمنتين 

NT1 مفاعالت حرق األكتينيدات 

NT1  مفاعالت من نوعfbr 
NT2  مفاعلaipfr 

NT2  مفاعلkalpakkam pfbr 

NT2  مفاعلpec brasimone 
NT2  مفاعلzebra 

NT2 نوع  مفاعالت منgcfr 

NT3  مفاعلgcfr 
NT2  مفاعالت من نوعlmfbr 

NT3  مفاعلbn-1600 

NT3  مفاعلbn-350 
NT3  مفاعلbor-60 

NT3  مفاعلcdfr 

NT3  مفاعلclinch river الولود 
NT3  مفاعلdfr 

NT3  مفاعلebr-1 

NT3  مفاعلebr-2 
NT3  مفاعلjoyo 

NT3  مفاعلkalpakkam lmfbr 

NT3  مفاعلmonju 

NT3  مفاعلpfr 

NT3  مفاعلphenix 

NT3  مفاعلplbr 
NT3  مفاعلrapsodie 

NT3  مفاعلsbr-1 

NT3  مفاعلsbr-2 
NT3  مفاعلsbr-5 

NT3  مفاعلsnr 

NT3  مفاعلsnr-2 
NT3  مفاعلsuperphenix 

NT3  مفاعلvenus 

NT3  1 -مفاعل أنريكو فيرمي 
NT3  3 -مفاعل بلويارسك 

NT3  4 -مفاعل بلويارسك 
NT1 شأة  منmyrrha 

RT عامل االنشطار السريع 

RT نترونات سريعة 

 مفاعالت سلوبوك في جامعة تورنتو

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-06-13 

USE  تورنتو -مفاعل سلوبوك 

 مفاعالت سيغما

RT مصادر نترونية 
RT مهدئات 

 مفاعالت سيمنس التعليمية

USE  سلسلة مفاعالتsur-100 

 مفاعالت صلبة متجانسة

*BT1 مفاعالت متجانسة 

NT1  سلسلة مفاعالتsur-100 

NT1  مفاعلacpr 
NT1  مفاعلakr-1 

NT1  مفاعلanex 

NT1  مفاعلebor 
NT1  مفاعلnsrr 

NT1  مفاعلromashka 

NT1  مفاعلshca 
NT1  مفاعلtreat 

NT1  مفاعالتaerojet-general nucleonics 

NT1 مفاعالت سرير الحصى 
NT2  مفاعلthtr-300 

NT2  مفاعلvg-400 

NT2  مفاعلvgr-50 

NT2  مفاعل جمهورية ألمانيا االتحاديةavr 

NT1  مفاعالت من النمطtriga 
NT2  2مفاعل - frf 

NT2  مفاعلafrri 

NT2  مفاعلatpr 
NT2  مفاعلdow triga-mk-1 

NT2  مفاعلfir -1 

NT2  مفاعلfrn 
NT2  مفاعلgulf triga-mk-3 

NT2  مفاعلkartini-ppny 

NT2  مفاعلlopra 
NT2  مفاعلnscr 

NT2  مفاعلostr 

NT2  مفاعلprpr 
NT2  مفاعلpstr 

NT2  مفاعلrtr 

NT2  مفاعلtrico 
NT2  مفاعلtriga - تكساس 

NT2  مفاعلtriga - فيترانس 

NT2  مفاعلtriga- برازيل 
NT2  مفاعلtriga-1 أريزونا 

NT2  مفاعلtriga-1 كاليفورنيا 

NT2  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 
NT2  مفاعلtriga-1 هانفورد 

NT2  مفاعلtriga-1 هانوفر 

NT2  مفاعلtriga-1 هايدلبرغ 
NT2  مفاعلtriga-2 

NT2  مفاعلtriga-2 إيلينوي 

NT2  مفاعلtriga-2 بافيا 
NT2  مفاعلtriga-2 باندونغ 

NT2  مفاعلtriga-2 بنغالدش 

NT2  مفاعلtriga-2 بيتستي 
NT2  مفاعلtriga-2 داالت 

NT2  مفاعلtriga-2 روما 

NT2  مفاعلtriga-2 ريكويو 

NT2  مفاعلtriga-2 سيؤول 

NT2  مفاعلtriga-2 فيينا 

NT2  مفاعلtriga-2 كنساس 
NT2  مفاعلtriga-2 لوبليانا 

NT2  مفاعلtriga-2 موساشي 

NT2  مفاعلtriga-2 مينز 
NT2  مفاعلtriga-3 ساالزار 

NT2  مفاعلtriga-3 سيؤول 

NT2  مفاعلtriga-3 ميونيخ 
NT2  مفاعلtriga-3 يوال 

NT2  مفاعلtriga-mk-2 في كورنِل 

NT2  مفاعلucbrr 
NT2  مفاعلuwnr 

NT2  مفاعلwsur 
NT2  مفاعل تريغا- mk-3 في كولورادو 

 مفاعالت عوادم السيارات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-11 

USE حراقات الحقة 

 مفاعالت فوق حرارية

BT1 مفاعالت 

NT1 مفاعالت سريعة 

NT2  مفاعلafsr 
NT2  مفاعلaprf 

NT2  مفاعلbfs 

NT2  مفاعلbigr 
NT2  مفاعلbir 

NT2  مفاعلcefr 

NT2  مفاعلcfrmf 
NT2  مفاعلcoral-1 

NT2  مفاعلecel 

NT2  مفاعلfbrf 
NT2  مفاعلfca 

NT2  مفاعلfftf 

NT2  مفاعلfr - 0 
NT2  مفاعلharmonie 

NT2  مفاعلhprr 

NT2  مفاعلibr - 2 
NT2  مفاعلibr - 30 

NT2  مفاعلifr 
NT2  مفاعلkalpakkam pfr 

NT2  مفاعلkbr-1 

NT2  مفاعلknk-2 
NT2  مفاعلlampre - 1 

NT2  مفاعلmasurca 

NT2  مفاعلpurnima 
NT2  مفاعلpurnima-2 

NT2  مفاعلsaref 

NT2  مفاعلsefor 
NT2  مفاعلsneak 

NT2  مفاعلsora 

NT2  مفاعلstf 
NT2  مفاعلtapiro 

NT2  مفاعلtibr 

NT2  مفاعلvera 
NT2  مفاعلviper 

NT2  مفاعلwntr 

NT2  مفاعلyellow creek 
NT2  مفاعلzephyr 

NT2  مفاعلzppr 

NT2  مفاعلzpr-3 
NT2  مفاعلzpr-6 

NT2  مفاعلzpr-9 

NT2  مفاعلzrr 
NT2 مفاعل كليِمنتين 

NT2 مفاعالت حرق األكتينيدات 

NT2  مفاعالت من نوعfbr 
NT3  مفاعلaipfr 

NT3  مفاعلkalpakkam pfbr 

NT3  مفاعلpec brasimone 
NT3  مفاعلzebra 

NT3  مفاعالت من نوعgcfr 

NT4  مفاعلgcfr 
NT3  مفاعالت من نوعlmfbr 

NT4  مفاعلbn-1600 

NT4  مفاعلbn-350 
NT4  مفاعلbor-60 

NT4  مفاعلcdfr 

NT4  مفاعلclinch river الولود 

NT4  مفاعلdfr 

NT4  مفاعلebr-1 

NT4  مفاعلebr-2 
NT4  مفاعلjoyo 

NT4  مفاعلkalpakkam lmfbr 

NT4  مفاعلmonju 
NT4  مفاعلpfr 

NT4  مفاعلphenix 

NT4  مفاعلplbr 
NT4  مفاعلrapsodie 

NT4  مفاعلsbr-1 

NT4  مفاعلsbr-2 
NT4  مفاعلsbr-5 

NT4  مفاعلsnr 
NT4  مفاعلsnr-2 

NT4  مفاعلsuperphenix 

NT4  مفاعلvenus 

NT4  1 -مفاعل أنريكو فيرمي 

NT4  3 -مفاعل بلويارسك 

NT4  4 -مفاعل بلويارسك 
NT2   منشأةmyrrha 

NT1 مفاعالت متوسطة 

NT2  مفاعلthor 
RT نترونات فوق حرارية 

 مفاعالت قابلة للنقل

BT1 مفاعالت 

NT1 ل مفاعtibr 
NT1 مفاعالت رزمية 

 مفاعالت كهرحرارية

INIS: 1995-01-10; ETDE: 1986-06-12 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

 مفاعالت كيميائية

INIS: 2000-07-11; ETDE: 1975-08-19 

UF )أوعية )تفاعالت كيميائية 
NT1 معوجات 

RT أسّرة مميَّعة 

RT تفاعالت كيميائية 
RT حاويات 

RT مفاعالت حيوية 

RT نسبة التحميل 



 مفاعالت إلنتاج التريتيوم 840 مفاعالت مبردة بالماء

 

 

 مفاعالت إلنتاج التريتيوم

*BT1 مفاعالت التشعيع 
NT1  مفاعلcelestin 

 مفاعالت مبردة بالبوتاسيوم

*BT1 مفاعالت مبّردة بمعدن سائل 

NT1   مفاعلsnap 10 
NT2  مفاعلs10fs-1 

NT2  مفاعلs10fs-3 

NT2  مفاعلs10fs-4 
NT1  مفاعلebr-1 

NT1  مفاعلser 

NT1  مفاعلsnap-tsf 
NT1  مفاعالتsnaptran 

RT  مفاعالت مبّردةnak 

 مفاعالت مبردة بالزئبق

*BT1 مفاعالت مبّردة بمعدن سائل 

NT1  مفاعلsbr-2 

NT1 مفاعل كليِمنتين 

 مفاعالت مبردة بالصوديوم

*BT1 مفاعالت مبّردة بمعدن سائل 

NT1   مفاعلsnap 10 

NT2  مفاعلs10fs-1 
NT2  مفاعلs10fs-3 

NT2  مفاعلs10fs-4 

NT1  مفاعلbn-1600 
NT1  مفاعلbn-350 

NT1  مفاعلbor-60 

NT1  مفاعلcdfr 
NT1  مفاعلclinch river الولود 

NT1  مفاعلebr-1 

NT1  مفاعلebr-2 
NT1  مفاعلfftf 

NT1  مفاعلhnpf 

NT1  مفاعلknk 
NT1  مفاعلknk-2 

NT1  مفاعلlampre - 1 

NT1  مفاعلmonju 
NT1  مفاعلpfr 

NT1  مفاعلphenix 

NT1  مفاعلrapsodie 
NT1  مفاعلsbr-5 

NT1  مفاعلsefor 

NT1  مفاعلser 
NT1  مفاعلsnap-tsf 

NT1  مفاعلsnr 

NT1  مفاعلsnr-2 
NT1  مفاعلsuperphenix 

NT1  مفاعلzrr 
NT1  1 -مفاعل أنريكو فيرمي 

NT1  3 -مفاعل بلويارسك 

NT1  4 -مفاعل بلويارسك 
NT1  مفاعالتsnaptran 

NT1  مفاعالت من النمطsgr 

NT2  مفاعلsre 
RT  مفاعالت مبّردةnak 

 مفاعالت مبردة بالصوديوم ومهدأ بالغرافيت

1999-09-17 

USE  مفاعالت من النمطsgr 

 مفاعالت مبردة بالصوديوم وُمهدأة بهدريد الزركونيوم

1993-11-09 

USE  مفاعالت من النمطszr 

 مفاعالت مبردة بالماء

UF مفاعالت مبّردة بالماء الخفيف 

UF  مفاعالت من نوعlwr 

BT1 مفاعالت 
NT1  مفاعلaarr 

NT1  مفاعلacpr 

NT1  مفاعلanna 
NT1  مفاعلastr 

NT1  مفاعلatr 

NT1  مفاعلatsr 
NT1  مفاعلborax-1 

NT1  مفاعلborax-2 

NT1  مفاعلborax-3 
NT1  مفاعلborax-4 

NT1  مفاعلborax-5 

NT1  مفاعلbr-02 
NT1  مفاعلbr-2 

NT1  مفاعلcirus 

NT1  مفاعلesada-vesr 
NT1  مفاعلetr 

NT1  مفاعلevsr 

NT1  مفاعلewa 
NT1  مفاعلewg-1m 

NT1  مفاعلgetr 

NT1  مفاعلhfetr 
NT1  مفاعلhfir 

NT1  مفاعلhfr 

NT1  مفاعلigr 
NT1  مفاعلiowa utr - 10 

NT1  مفاعلjanus 

NT1  مفاعلjmtr 
NT1  مفاعلkamini 

NT1  مفاعلkuhfr 

NT1  مفاعلlitr 
NT1  مفاعلmaple 

NT1  مفاعلmrr 

NT1  مفاعلmtr 
NT1  مفاعلmurr 

NT1  مفاعلnetr 

NT1  مفاعلnhr-5 
NT1  مفاعلnsrr 

NT1  مفاعلntr 

NT1  مفاعلorphee 
NT1  مفاعلorr 

NT1  مفاعلosiris 

NT1  مفاعلowr 
NT1  مفاعلpbr 

NT1  مفاعلpegase 

NT1  مفاعلpeggy 

NT1  مفاعلperryman-1 

NT1  مفاعلperryman-2 

NT1  مفاعلpurnima-3 
NT1  مفاعلr-2 

NT1  مفاعلra-5 

NT1  مفاعلrg-1m 
NT1  مفاعلsafari-1 

NT1  مفاعلsghwr 

NT1  مفاعلsm-2 
NT1  مفاعلspert-2 

NT1  مفاعلspert-3 

NT1  مفاعلsr-1 
NT1  مفاعلsr-3p 

NT1  مفاعلsr-oa 
NT1  مفاعلtca 

NT1  مفاعلtsr-2 

NT1  مفاعلvoronezh ast-500 

NT1  مفاعلwntr 

NT1  مفاعلwtr 

NT1  مفاعلzlfr 
NT1  مفاعلzr-6 

NT1 مفاعل مير 

NT1 مفاعالت متجانسة مائية 
NT2  مفاعلai-l-77 

NT2  مفاعلargus 

NT2  مفاعلber-2 
NT2  مفاعلbyu l-77 

NT2  مفاعلcesnef 

NT2  مفاعلdr-1 
NT2  مفاعلfrf 

NT2  مفاعلgidra 

NT2  مفاعلhre-2 
NT2  مفاعلjrr-1 

NT2  مفاعلkewb 

NT2  مفاعلkstr 
NT2  مفاعلncscr-1 

NT2  مفاعلpanc-l-77 

NT2  مفاعلsupo 
NT2  مفاعلwrrr 

NT2 مفاعل جامعة نيفادا 

NT1  مفاعالت من النمطpwr 
NT2   مفاعلisar - 2 

NT2  1مفاعل- sterling 

NT2  2مفاعل-sterling 

NT2  مفاعلaguirre 

NT2  مفاعلalmaraz-1 
NT2  مفاعلalmaraz-2 

NT2  مفاعلangra-2 

NT2  مفاعلangra-3 
NT2  مفاعلangrh-1 

NT2  مفاعلasco-1 

NT2  مفاعلasco-2 
NT2  مفاعلatlantic-1 

NT2  مفاعلatlantic-2 

NT2  مفاعلbasf-1 
NT2  مفاعلbasf-2 

NT2  مفاعلbeaver valley-1 

NT2  مفاعلbeaver valley-2 
NT2  مفاعلbelleville-1 

NT2  مفاعلbelleville-2 

NT2  مفاعلbeznau-1 
NT2  مفاعلbeznau-2 

NT2  مفاعلblayais-1 

NT2  مفاعلblayais-2 
NT2  مفاعلblayais-3 

NT2  مفاعلblayais-4 

NT2  مفاعلblue hills-1 
NT2  مفاعلborssele 

NT2  مفاعلbr-3 

NT2  مفاعلbraidwood-1 
NT2  مفاعلbraidwood-2 

NT2  مفاعلbrokdorf 

NT2  مفاعلbugey-2 
NT2  مفاعلbugey-3 

NT2  مفاعلbugey-4 

NT2  مفاعلbugey-5 
NT2  مفاعلbw العياري 

NT2  مفاعلbyron-1 

NT2  مفاعلbyron-2 

NT2  مفاعلcalhoun-1 

NT2  مفاعلcalhoun-2 

NT2  مفاعلcallaway-1 
NT2  مفاعلcallaway-2 

NT2  مفاعلcalvert cliffs-1 

NT2  مفاعلcalvert cliffs-2 
NT2  مفاعلcatawba-1 

NT2  مفاعلcatawba-2 

NT2  مفاعلcattenom-1 
NT2  مفاعلcattenom-2 

NT2  مفاعلcattenom-3 

NT2  مفاعلcattenom-4 
NT2  مفاعلce العياري 

NT2  مفاعلcherokee-1 
NT2  مفاعلcherokee-2 

NT2  مفاعلcherokee-3 

NT2  مفاعلchinon-b1 

NT2  مفاعلchinon-b2 

NT2  مفاعلchinon-b3 

NT2  مفاعلchinon-b4 
NT2  مفاعلchooz 

NT2  مفاعلchooz b-1 

NT2  مفاعلchooz b-2 
NT2  مفاعلcivaux-1   

NT2  مفاعلcivaux-2   

NT2  مفاعلcomanche peak-1 
NT2  مفاعلcomanche peak-2 

NT2  مفاعلconnecticut yankee 

NT2  مفاعلcook-1 
NT2  مفاعلcook-2 

NT2  مفاعلcruas-1 

NT2  مفاعلcruas-2 
NT2  مفاعلcruas-3 

NT2  مفاعلcruas-4 

NT2  مفاعلcrystal river-3 
NT2  مفاعلcrystal river-4 

NT2  مفاعلdampierre-1 

NT2  مفاعلdampierre-2 
NT2  مفاعلdampierre-3 

NT2  مفاعلdampierre-4 

NT2  مفاعلdavis besse-1 
NT2  مفاعلdavis besse-2 

NT2  مفاعلdavis besse-3 

NT2  مفاعلdaya bay-1 



 مفاعالت مبردة بالماء 841 مفاعالت مبردة بالماء

 

 

NT2  مفاعلdaya bay-2 

NT2  مفاعلdiablo canyon-1 
NT2  مفاعلdiablo canyon-2 

NT2  مفاعلdoel-1 

NT2 اعل مفdoel-2 
NT2  مفاعلdoel-3 

NT2  مفاعلdoel-4 

NT2  مفاعلefdr-50 
NT2  مفاعلemsland 

NT2  مفاعلerie-1 

NT2  مفاعلerie-2 
NT2  مفاعلfarley - 1 

NT2  مفاعلfarley - 2 

NT2  مفاعلfessenheim - 1 
NT2  مفاعلfessenheim - 2 

NT2  مفاعلflamanville  - 1 

NT2  مفاعلflamanville  - 2 
NT2  مفاعلflamanville-3 

NT2  مفاعلforked river - 1 

NT2  مفاعلgenkai-1 
NT2  مفاعلgenkai-2 

NT2  مفاعلgenkai-3 

NT2  مفاعلgenkai-4 
NT2  مفاعلginna-1 

NT2  مفاعلgoesgen 

NT2  مفاعلgolfech-1 
NT2  مفاعلgolfech-2 

NT2  مفاعلgrafenrheinfeld 

NT2  مفاعلgravelines-1   
NT2  مفاعلgravelines-2 

NT2  مفاعلgravelines-3 

NT2  مفاعلgravelines-4 
NT2  مفاعلgravelines-5 

NT2  مفاعلgravelines-6 

NT2  مفاعلgreene county 

NT2  مفاعلgreenwood-2 

NT2  مفاعلgreenwood-3 

NT2  مفاعلgrohnde 
NT2  مفاعلhamm-uentrop 

NT2  مفاعلharris-1 

NT2  مفاعلharris-2 
NT2  مفاعلharris-3 

NT2  مفاعلharris-4 

NT2  مفاعلhaven-1 
NT3  مفاعلkoshkonong-1 

NT2  مفاعلhaven-2 

NT3  مفاعلkoshkonong-2 
NT2  مفاعلikata 

NT2  مفاعلikata - 2 
NT2  مفاعلikata - 3 

NT2  مفاعلindian point - 1 

NT2  مفاعلindian point - 2 

NT2  مفاعلindian point - 3 

NT2  مفاعلiran- 1 

NT2  مفاعلiran- 2 
NT2  مفاعلjamesport-1 

NT2  مفاعلjamesport-2 

NT2  مفاعلkewaunee 
NT2  مفاعلkoeberg-1 

NT2  مفاعلkoeberg-2 

NT2  مفاعلkori-1 
NT2  مفاعلkori-2 

NT2  مفاعلkori-3 

NT2  مفاعلkori-4 
NT2  مفاعلkrsko 

NT2  مفاعلlemoniz - 1 

NT2  مفاعلlemoniz - 2 
NT2  مفاعلlingao - 1 

NT2  مفاعلlingao - 2 

NT2  مفاعلlingao-3 
NT2  مفاعلlingao-4 

NT2  مفاعلloft 

NT2  مفاعلlucie - 1 
NT2  مفاعلlucie - 2 

NT2  مفاعلmaanshan-1 

NT2  مفاعلmaine yankee 
NT2  مفاعلmalibu-1 

NT2  مفاعلmarble hill-1 

NT2  مفاعلmarble hill-2 

NT2  مفاعلmc guire-1 

NT2  مفاعلmc guire-2 
NT2  مفاعلmh-1a 

NT2  مفاعلmidland-1 

NT2  مفاعلmidland-2 
NT2  مفاعلmihama-1 

NT2  مفاعلmihama-2 

NT2  مفاعلmihama-3 
NT2  مفاعلmillstone-2 

NT2  مفاعلmillstone-3 

NT2  مفاعلmuelheim-kaerlich 
NT2  مفاعلneckar-1 

NT2  مفاعلneckar-2 

NT2  مفاعلnep-1 
NT2  مفاعلnep-2 

NT2  مفاعلneupotz-1 

NT2  مفاعلneupotz-2 
NT2  مفاعلningde-1 

NT2  مفاعلningde-2 

NT2  مفاعلningde-3 
NT2  مفاعلnogent-1 

NT2  مفاعلnogent-2 

NT2  مفاعلnorth anna-1 
NT2  مفاعلnorth anna-2 

NT2  مفاعلnorth anna-3 

NT2  مفاعلnorth anna-4 
NT2  مفاعلnorth coast-1 

NT2  مفاعلobrigheim 

NT2  مفاعلoconee - 1 
NT2  مفاعلoconee - 2 

NT2  مفاعلoconee - 3 

NT2  مفاعلoi - 1 
NT2  مفاعلoi - 2 

NT2  مفاعلoi - 3 

NT2  مفاعلoi - 4 

NT2  مفاعلoktemberian - 3 

NT2  مفاعلolkiluoto-3 

NT2  مفاعلotto hahn 
NT2  مفاعلpairie island-2 

NT2  مفاعلpalisades-1 

NT2  مفاعلpalo verde-1 
NT2  مفاعلpalo verde-2 

NT2  مفاعلpalo verde-3 

NT2  مفاعلpalo verde-4 
NT2  مفاعلpalo verde-5 

NT2  مفاعلpaluel-1 

NT2  مفاعلpaluel-2 
NT2  مفاعلpaluel-3 

NT2  مفاعلpaluel-4 
NT2  مفاعلpat 

NT2  مفاعلpebble springs-1 

NT2  مفاعلpebble springs-2 

NT2  مفاعلpenly-1 

NT2  مفاعلpenyl-2 

NT2  مفاعلpenyl-3 
NT2  مفاعلperkins-1 

NT2  مفاعلperkins-2 

NT2  مفاعلperkins-3 
NT2  مفاعلphilippsburg-2 

NT2  مفاعلpilgrim-2 

NT2  مفاعلpilgrim-3 
NT2  مفاعلpm-2a 

NT2  مفاعلpm-3a 

NT2  مفاعلpnpp-1 
NT2  مفاعلpoint beach-1 

NT2  مفاعلpoint beach-2 

NT2  مفاعلprairie island-1 
NT2  مفاعلproject-1 في جنوب تكساس 

NT2  مفاعلproject-2 في جنوب تكساس 

NT2  مفاعلqinshan-1 
NT2  مفاعلqinshan-2-1 

NT2  مفاعلqinshan-2-2 

NT2  مفاعلqinshan-2-3 
NT2  مفاعلqinshan-2-4 

NT2  مفاعلquanicassee-1 

NT2  مفاعلquanicassee-2 
NT2  مفاعلrancho seco-1 

NT2  مفاعلremerschen 

NT2  مفاعلringhals-2 

NT2  مفاعلringhals-3 

NT2  مفاعلringhals-4 
NT2  مفاعلrobinson-2 

NT2  مفاعلrooppur 

NT2  مفاعلrowe yankee 
NT2  مفاعلsaint laurent-b2 

NT2  مفاعلsalem - 1 

NT2  مفاعلsalem - 2 
NT2  مفاعلsan onofre -1 

NT2  مفاعلsan onofre -2 

NT2  مفاعلsan onofre -3 
NT2  مفاعلseabrook-1 

NT2  مفاعلseabrook-2 

NT2  مفاعلselni 
NT2  مفاعلsenda-1 

NT2  مفاعلsenda-2 

NT2  مفاعلsequoyah-1 
NT2  مفاعلsequoyah-2 

NT2  مفاعلshippingport 

NT2  مفاعلsizewell-b 
NT2  مفاعلsm-1 

NT2  مفاعلsm-1a 

NT2  مفاعلstade 
NT2  مفاعلsummer-1 

NT2  مفاعلsundesert-1 

NT2  مفاعلsundesert-2 
NT2  مفاعلsurry-1 

NT2  مفاعلsurry-2 

NT2  مفاعلsurry-3 
NT2  مفاعلsurry-4 

NT2  مفاعلtakahama-1 

NT2  مفاعلtakahama-2 
NT2  مفاعلtakahama-3 

NT2  مفاعلtakahama-4 

NT2  مفاعلtihange 

NT2  مفاعلtihange-2 

NT2  مفاعلtihange-3 

NT2  مفاعلtomari-1 
NT2  مفاعلtomari-2 

NT2  مفاعلtomari-3 

NT2 عل مفاtricastin-1 
NT2  مفاعلtricastin-2 

NT2  مفاعلtricastin-3 

NT2  مفاعلtricastin-4 
NT2  مفاعلtrillo-1 

NT2  مفاعلtrojan 

NT2  مفاعلtsuruga-2 
NT2  مفاعلturkey point-3 

NT2  مفاعلturkey point-4 
NT2  مفاعلtva-1 

NT2  مفاعلtva-2 

NT2  مفاعلtyrone-1 

NT2  مفاعلtyrone-2 

NT2  مفاعلulchin-1 

NT2  مفاعلulchin-2 
NT2  مفاعلulchin-3 

NT2  مفاعلulchin-4 

NT2  مفاعلunterweser 
NT2  مفاعلvahnum-1 

NT2  مفاعلvahnum-2 

NT2  مفاعلvandellos-2 
NT2  مفاعلvogtle-1 

NT2  مفاعلvogtle-2 

NT2  مفاعلvogtle-3 
NT2  مفاعلvogtle-4 

NT2  مفاعلwaterford-3 

NT2  مفاعلwaterford-4 
NT2  مفاعلwatts bar-1 

NT2  مفاعلwatts bar-2 

NT2  مفاعلwnp-1 
NT2  مفاعلwnp-3 

NT2  مفاعلwnp-4 

NT2  مفاعلwnp-5 
NT2  مفاعلwolf creek-1 

NT2  مفاعلwup-3 

NT2  مفاعلwup-4 
NT2  مفاعلwup-5 

NT2  مفاعلwup-6 

NT2  مفاعلwyhl-1 
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NT2  مفاعلwyhl-2 

NT2  مفاعلyellow creek-1 
NT2  مفاعلyellow creek-2 

NT2  مفاعلzion-1 

NT2  مفاعلzion-2 
NT2  مفاعلzorita-1 

NT2 1-مفاعل أركانساس 

NT2 2-مفاعل أركانساس 
NT2  مفاعل أولي لمفاعلs1c 

NT2  1 -مفاعل بلفونت 

NT2  2 -مفاعل بلفونت 
NT2  1 -مفاعل بيبليس 

NT2  3 -مفاعل بيبليس 

NT2  4 -مفاعل بيبليس 
NT2  2-مفاعل بيبليس 

NT2  1-مفاعل ثري مايل آيالند 

NT2  2-مفاعل ثري مايل آيالند 
NT2  مفاعل راينِسْبرغakw1 

NT2 مفاعل سافاناه 

NT2 مفاعل ساكستون 
NT2  1 -مفاعل سان ألبان 

NT2  2 -مفاعل سان ألبان 

NT2  3 -مفاعل سان لوران 
NT2 مفاعل لينين 

NT2 مفاعل ليونيد بريجنييف 

NT2 مفاعل موتسو 
NT2 مفاعل وستنغهاوس العياري 

NT2 مفاعلblue hills-2 

NT2  مفاعالت من النمطwwer 
NT3  مفاعلbalakovo-1 

NT3  مفاعلbalakovo-2 

NT3  مفاعلbalakovo-3 
NT3  مفاعلbalakovo-4 

NT3  مفاعلbohunice v-1 

NT3  مفاعلbohunice v-2 

NT3  مفاعلdukovany-1 

NT3  مفاعلdukovany-2 

NT3  مفاعلdukovany-3 
NT3  مفاعلdukovany-4 

NT3  مفاعلgreifswald-1 

NT3  مفاعلgreifswald-2 
NT3  مفاعلgreifswald-3 

NT3  مفاعلgreifswald-4 

NT3  مفاعلgreifswald-5 
NT3  مفاعلgreifswald-6 

NT3  مفاعلjuragua 

NT3  مفاعلkalinin-1 
NT3  مفاعلkalinin-2 

NT3  مفاعلkalinin-3 
NT3  مفاعلkalinin-4 

NT3  مفاعلkecerovce-1 

NT3  مفاعلkhmelnitskij-1 

NT3  مفاعلkola-1 

NT3  مفاعلkola-2 

NT3  مفاعلkola-3 
NT3  مفاعلkola-4 

NT3  مفاعلkozloduy-1 

NT3  مفاعلkozloduy-2 
NT3  مفاعلkozloduy-3 

NT3  مفاعلkozloduy-4 

NT3  مفاعلkozloduy-5 
NT3  مفاعلkozloduy-6 

NT3  مفاعلkudankulam-1 

NT3  مفاعلkudankulam-2 
NT3  مفاعلloviisa - 1 

NT3  مفاعلloviisa - 2 

NT3  مفاعلmochovce-1 
NT3  مفاعلmochovce-2 

NT3  مفاعلnovovoronezh-1 

NT3  مفاعلnovovoronezh-2 
NT3  مفاعلnovovoronezh-3 

NT3  مفاعلnovovoronezh-4 

NT3  مفاعلnovovoronezh-5 
NT3  مفاعلpaks-1 

NT3  مفاعلpaks-2 

NT3  مفاعلpaks-3 
NT3  مفاعلpaks-4 

NT3  مفاعلrostov-1 

NT3  مفاعلrostov-2 

NT3  مفاعلrovno-1 

NT3  مفاعلrovno-2 
NT3  مفاعلrovno-3 

NT3  مفاعلrovno-4 

NT3  مفاعلrovno-5 
NT3  مفاعلstendal-1 

NT3  مفاعلtatarian 

NT3  مفاعلtemelin-1 
NT3  مفاعلtemelin-2 

NT3  مفاعلtianwan-1 

NT3  مفاعلtianwan-2 
NT3  مفاعلzaporozhe-1 

NT3  مفاعلzaporozhe-2 

NT3  مفاعلzaporozhe-3 
NT3  مفاعلzaporozhe-4 

NT3  مفاعلzaporozhe-5 

NT3  مفاعلzaporozhe-6 
NT3 1-أرميني مفاعل 

NT3 2-مفاعل أرميني 

NT3  1 -مفاعل بالهوتوفيس 
NT3  1 -مفاعل جنوب أوكرانيا 

NT3  2 -مفاعل جنوب أوكرانيا 

NT3  3 -مفاعل جنوب أوكرانيا 
NT1  مفاعالت من النمطtriga 

NT2  2مفاعل - frf 

NT2  مفاعلafrri 
NT2  مفاعلatpr 

NT2  مفاعلdow triga-mk-1 

NT2  مفاعلfir -1 
NT2  مفاعلfrn 

NT2  مفاعلgulf triga-mk-3 

NT2  مفاعلkartini-ppny 
NT2  مفاعلlopra 

NT2  مفاعلnscr 

NT2  مفاعلostr 

NT2  مفاعلprpr 

NT2  مفاعلpstr 

NT2  مفاعلrtr 
NT2  مفاعلtrico 

NT2  مفاعلtriga - تكساس 

NT2  مفاعلtriga - فيترانس 
NT2  مفاعلtriga- برازيل 

NT2  مفاعلtriga-1 أريزونا 

NT2  مفاعلtriga-1 كاليفورنيا 
NT2  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 

NT2  مفاعلtriga-1 هانفورد 

NT2  مفاعلtriga-1 هانوفر 
NT2  مفاعلtriga-1 هايدلبرغ 

NT2  مفاعلtriga-2 
NT2  مفاعلtriga-2 إيلينوي 

NT2  مفاعلtriga-2 بافيا 

NT2  مفاعلtriga-2 باندونغ 

NT2  مفاعلtriga-2 بنغالدش 

NT2  مفاعلtriga-2 بيتستي 

NT2  مفاعلtriga-2 داالت 
NT2  مفاعلtriga-2 روما 

NT2  مفاعلtriga-2 ريكويو 

NT2  مفاعلtriga-2 سيؤول 
NT2  مفاعلtriga-2 فيينا 

NT2  مفاعلtriga-2 كنساس 

NT2  مفاعلtriga-2 لوبليانا 
NT2  مفاعلtriga-2 موساشي 

NT2  مفاعلtriga-2 مينز 

NT2  مفاعلtriga-3 ساالزار 
NT2  مفاعلtriga-3 سيؤول 

NT2  مفاعلtriga-3 ميونيخ 

NT2  مفاعلtriga-3 يوال 
NT2  مفاعلtriga-mk-2 في كورنِل 

NT2  مفاعلucbrr 

NT2  مفاعلuwnr 
NT2  مفاعلwsur 

NT2  مفاعل تريغا- mk-3 في كولورادو 

NT1  مفاعالت من النمطwwr 
NT2  مفاعلirt-1 يالليب 

NT2  مفاعلlvr - 15 

NT2  مفاعلwwr-2 
NT2  مفاعلwwr-z 

NT2  مفاعل ألماتيwwr-k 

NT2  مفاعل القاهرةwwr-s 

NT2  مفاعل بخارستwwr-s 

NT2  مفاعل براغwwr-s 
NT2  مفاعل بغدادirt 

NT2  مفاعل بودابستwwr-s 

NT2 مفاعل بودابست للتدريب 
NT2  مفاعل روسندورفwwr-sm 

NT2  مفاعل طشقندwwr-s 

NT2  مفاعل كييفwwr-m 
NT2  مفاعل ليننغرادwwr-m 

NT2  مفاعل موسكوwwr-s 

NT1  مفاعالت من النوعargonaut 
NT2  مفاعلaeg-pr-10 

NT2  مفاعلarbi 

NT2  مفاعلargos 
NT2  مفاعلjason 

NT2  مفاعلlfr 

NT2  مفاعلmoata 
NT2  مفاعلnestor 

NT2  مفاعلra-1 

NT2  مفاعلrb-2 
NT2  مفاعلrien-1 

NT2  مفاعلsrrc-utr-100 

NT2  مفاعلstark 
NT2  مفاعلuftr 

NT2  مفاعلulysse 

NT2  مفاعلurr 
NT2  مفاعلutr-10-kinki 

NT2  مفاعلutr-b  في كلية كوين ماري 

NT2  مفاعلvpi-utr-10 
NT2 مفاعل أثينا 

NT2  كروننبورغ -مفاعل ستراسبورغ 

NT2  مفاعل من النوعargonaut 
NT1  مفاعالت من النوعbwr 

NT2  شركةhokuriku  للطاقة الكهربائيةshika, 

ishikawa, japan 

NT2  شركةtohoku  للطاقة الكهربائية

higashidori, aomori, japan  

NT2  سوسكويهانا 1-مفاعل 
NT2  سوسكويهانا 2-مفاعل 

NT2   مفاعلisar 

NT2  مفاعلallens creek-1 
NT2  مفاعلallens creek-2 

NT2  مفاعلbailly-1 

NT2  مفاعلbarsebaeck-1 
NT2  مفاعلbarsebaeck-2 

NT2  مفاعلbarton-1 

NT2  مفاعلbarton-2 
NT2  مفاعلbarton-3 

NT2  مفاعلbarton-4 
NT2  مفاعلbolsa chica-1 

NT2  مفاعلbolsa chica-2 

NT2  مفاعلbonus 

NT2  مفاعلbrowns ferry-1 

NT2  مفاعلbrowns ferry-2 

NT2  مفاعلbrowns ferry-3 
NT2  مفاعلbrunsbuettel 

NT2  مفاعلbrunswick-1 

NT2  مفاعلbrunswick-2 
NT2  مفاعلchinshan-1 

NT2  مفاعلchinshan-2 

NT2  مفاعلclinton-1 
NT2  مفاعلclinton-2 

NT2  مفاعلcofrentes 

NT2  مفاعلcooper 
NT2  مفاعلdodewaard 

NT2  مفاعلdouglas point-1 

NT2  مفاعلdouglas point-2 
NT2  مفاعلdresden-1 

NT2  مفاعلdresden-2 

NT2  مفاعلdresden-3 
NT2  مفاعلduane arnold-1 

NT2  مفاعلebwr 

NT2  مفاعلenel-4 
NT2  مفاعلerr 

NT2  مفاعلfitzpatrick 

NT2  مفاعلforsmark - 1 
NT2 عل مفاforsmark - 2 

NT2  مفاعلforsmark - 3 

NT2  مفاعلfukushima - 1 
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NT2  مفاعلfukushima - 2 

NT2  مفاعلfukushima - 3 
NT2  مفاعلfukushima - 4 

NT2  مفاعلfukushima - 5 

NT2  مفاعلfukushima - 6 
NT2  مفاعلfukushima - ii - 1 

NT2  مفاعلfukushima - ii - 2 

NT2  مفاعلfukushima - ii - 3 
NT2  مفاعلfukushima - ii - 4 

NT2  مفاعلgarigliano 

NT2  مفاعلgarona 
NT2  مفاعلgraben-1 

NT2  مفاعلgraben-2 

NT2  مفاعلgrand gulf-1 
NT2  مفاعلgrand gulf-2 

NT2  مفاعلgundremmingen-2 

NT2  مفاعلgundremmingen-3 
NT2  مفاعلhamaoka-1 

NT2  مفاعلhamaoka-2 

NT2  مفاعلhamaoka-3 
NT2  مفاعلhamaoka-4 

NT2  مفاعلhamaoka-5 

NT2  مفاعلhartsville-1 
NT2  مفاعلhartsville-2 

NT2  مفاعلhartsville-3 

NT2  مفاعلhartsville-4 
NT2  مفاعلhatch-1 

NT2  مفاعلhatch-2 

NT2  مفاعلhdr 
NT2  مفاعلhope creek-1 

NT2  مفاعلhope creek-2 

NT2  مفاعلhumboldt bay 
NT2  مفاعلjpdr 

NT2  مفاعلjpdr-2 

NT2  مفاعلkaiseraugst 

NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-1 

NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-2 

NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-3 
NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-4 

NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-5 

NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-6 
NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-7 

NT2  مفاعلkruemmel 

NT2  مفاعلkuosheng-1 
NT2  مفاعلkuosheng-2 

NT2  مفاعلla salle county - 1 

NT2  مفاعلla salle county - 2 
NT2  مفاعلlacbwr 

NT2  مفاعلlaguna verde - 1 
NT2  مفاعلlaguna verde - 2 

NT2 اعل مفleibstadt 

NT2  مفاعلlimerick - 1 

NT2  مفاعلlimerick - 2 

NT2  مفاعلlingen 

NT2  مفاعلmendocino-1 
NT2  مفاعلmendocino-2 

NT2  مفاعلmillstone-1 

NT2  مفاعلmontague-1 
NT2  مفاعلmontague-2 

NT2  مفاعلmontalto di castro-1 

NT2  مفاعلmontalto di castro-2 
NT2 مفاعل monticello 

NT2  مفاعلmuehleberg 

NT2  مفاعلnine mile point-1 
NT2  مفاعلnine mile point-2 

NT2  مفاعلokg - 1 

NT2  مفاعلokg - 2 
NT2  مفاعلokg - 3 

NT2  مفاعلolkiluoto - 1 

NT2  مفاعلolkiluoto - 2 
NT2  مفاعلonagawa - 1 

NT2  مفاعلonagawa - 2 

NT2  مفاعلonagawa - 3 
NT2  مفاعلpathfinder 

NT2  مفاعلpeach bottom-2 

NT2  مفاعلpeach bottom-3 
NT2  مفاعلperry-1 

NT2  مفاعلperry-2 

NT2  مفاعلphilippsburg-1 

NT2  مفاعلphipps bend-1 

NT2  مفاعلphipps bend-2 
NT2  مفاعلpilgrim-1 

NT2  مفاعلquad cities-1 

NT2  مفاعلquad cities-2 
NT2 عل مفاringhals-1 

NT2  مفاعلriver bend-1 

NT2  مفاعلriver bend-2 
NT2  مفاعلrwe-bayernwerk 

NT2  مفاعلshika-1 

NT2  مفاعلshimane-1 
NT2  مفاعلshimane-2 

NT2  مفاعلshoreham 

NT2  مفاعلskagit-1 
NT2  مفاعلskagit-2 

NT2  مفاعلsl-1 

NT2  مفاعلtarapur-1 
NT2  مفاعلtarapur-2 

NT2  مفاعلtokai-2 

NT2  مفاعلtsuruga 
NT2  مفاعلtullnerfeld 

NT2  مفاعلvak 

NT2  مفاعلvbwr 
NT2  مفاعلvermont yankee 

NT2  مفاعلverplanck-1 

NT2  مفاعلverplanck-2 
NT2  مفاعلvk-50 

NT2  مفاعلwnp-2 

NT2  مفاعلwuergassen 
NT2  مفاعلzimmer-1 

NT2  مفاعلzimmer-2 

NT2 2 -أنريكو فيرمي  مفاعل 
NT2  مفاعل المعياريge 

NT2 مفاعل بِل 

NT2  1 -مفاعل بالك فوكس 

NT2  2 -مفاعل بالك فوكس 

NT2 مفاعل بيغ روكبوينت 

NT2 مفاعلoyster creek-1 
NT1 مفاعالت من نمط البركة 

NT2   مفاعلatrc 

NT2   مفاعلirt - c 
NT2   مفاعلirt - f 

NT2   مفاعلisis 

NT2  1مفاعل - frg 
NT2  2مفاعل - frg 

NT2  مفاعلagata 

NT2  مفاعلapsara 
NT2  مفاعلarmf-1 

NT2  مفاعلastra 
NT2  مفاعلavogadro rs-1 

NT2  مفاعلbarn 

NT2  مفاعلber-2 

NT2  مفاعلbrr 

NT2  مفاعلbsr-1 

NT2  مفاعلbsr-2 
NT2  مفاعلcabri 

NT2  مفاعلconsort-2 

NT2  مفاعلcp-6 
NT2  مفاعلcrocus 

NT2  مفاعلdemocritus 

NT2  مفاعلdr-2 
NT2  مفاعلetrc 

NT2  مفاعلetrr-2 

NT2  مفاعلfmrb 
NT2  مفاعلfnr 

NT2  مفاعلfrj - 1 

NT2  مفاعلfrm 
NT2  مفاعلfrm-ii 

NT2  مفاعلfrn 

NT2  مفاعلga siwabessy 
NT2  مفاعلgtr 

NT2  مفاعلgulf triga-mk-3 

NT2  مفاعلhanaro 
NT2  مفاعلherald 

NT2  مفاعلhor 

NT2  مفاعلhorace 
NT2  مفاعلhtr 

NT2  مفاعلian-r1 

NT2  مفاعلiear - 1 

NT2  مفاعلir-100 

NT2  مفاعلirl 
NT2  مفاعلirr - 1 

NT2  مفاعلirt 

NT2  مفاعلivv - 7 
NT2  مفاعلivv-2m 

NT2  مفاعلjen 

NT2  مفاعلjen-1 
NT2  مفاعلjen-2 

NT2  مفاعلjrr-3m 

NT2  مفاعلjrr-4 
NT2  مفاعلjules horowitz 

NT2  مفاعلkur 

NT2  مفاعلla reina rech - 1 
NT2  مفاعلlido 

NT2  مفاعلlo aguirre rech - 2 

NT2  مفاعلlpr 
NT2  مفاعلlptr 

NT2  مفاعلlr - 0 

NT2  مفاعلltir 
NT2  مفاعلmaria 

NT2  مفاعلmaryla 

NT2  مفاعلmelusine-1 
NT2  مفاعلmerlin 

NT2  مفاعلminerve 

NT2  مفاعلmnr 
NT2  مفاعلnscr 

NT2  مفاعلnur 

NT2  مفاعلopal 
NT2  مفاعلosur 

NT2  مفاعلparar-1 

NT2  مفاعلphebus 
NT2  مفاعلprpr 

NT2  مفاعلprr-1 

NT2  مفاعلpstr 

NT2  مفاعلptr 

NT2  مفاعلpulstar-buffalo 

NT2  مفاعلpulstar-raleigh 
NT2  مفاعلpur-1 

NT2  مفاعلr2-0 

NT2  مفاعلra-6 
NT2  مفاعلra-8 

NT2  مفاعلrana 

NT2  مفاعلrinsc 
NT2  مفاعلritmo 

NT2  مفاعلrp-10 

NT2  مفاعلrts-1 
NT2  مفاعلrv-1 

NT2  مفاعلsaphir 
NT2  مفاعلscarabee 

NT2  مفاعلsiloe 

NT2  مفاعلsiloette 

NT2  مفاعلspert-4 

NT2  مفاعلstek 

NT2  مفاعلstir 
NT2  مفاعلswierk r-2 

NT2  مفاعلthetis 

NT2  مفاعلthor 
NT2  مفاعلtr-1 

NT2  مفاعلtr-2 

NT2  مفاعلtriton 
NT2  مفاعلtrr-1 

NT2  مفاعلtz1 

NT2  مفاعلtz2 
NT2  مفاعلuknr 

NT2  مفاعلumne-1 

NT2  مفاعلumrr 
NT2  مفاعلutrr 

NT2  مفاعلuvar 

NT2  مفاعلuwnr 
NT2  مفاعلvr-1 

NT2  مفاعلwpir 

NT2  مفاعلwsur 
NT2  مفاعلxapr 

NT2 مفاعل بابكوك وويلكوكس لالختبارbawtr 

NT2 مفاعل توشيبا 
NT2   مفاعل جاكرتاirt - 2000 

NT2  مفاعل صوفياirt 

NT2   مفاعل موسكوirt - 2000 



 مفاعالت مبردة بالماء مهدأة بالغرافيت 844 مفاعالت مبّردة بالغاز

 

 

NT2  مفاعل نموذجpik الفيزيائي 

NT2 مفاعالت من نمط سلوبوك 
NT3  مفاعل سلوبوك- wnre 

NT3  ألبرتا -مفاعل سلوبوك 

NT3  أوتاوا -مفاعل سلوبوك 
NT3  تورنتو -مفاعل سلوبوك 

NT3  دالهاوزي -مفاعل سلوبوك 

NT3  مونتريال -مفاعل سلوبوك 
NT1  مفاعالت من نوعhclwr 

NT1  مفاعالت من نوعhwlwr 

NT2  مفاعلcirene 
NT2  مفاعلgentilly 

NT2  مفاعلjatr 

NT1  مفاعالت من نوعlwbr 
NT1  مفاعالت من نوعlwgr 

NT2  مفاعل- n 

NT2  مفاعلaps 
NT2  مفاعلbilibin 

NT2  مفاعلchernobylsk-1 

NT2  مفاعلchernobylsk-2 
NT2  مفاعلchernobylsk-3 

NT2  مفاعلchernobylsk-4 

NT2  مفاعلignalina - 1 
NT2  مفاعلignalina - 2 

NT2  مفاعلkursk-1 

NT2  مفاعلkursk-2 
NT2  مفاعلkursk-3 

NT2  مفاعلkursk-4 

NT2  مفاعلleningrad - 1 
NT2  مفاعلleningrad - 2 

NT2  مفاعلleningrad - 3 

NT2  مفاعلleningrad - 4 
NT2  مفاعلrpt 

NT2  مفاعلsmolensk-1 

NT2  مفاعلsmolensk-2 

NT2  مفاعلsmolensk-3 

NT2  مفاعلuwtr 

NT2 1 -ك مفاعل بلويارس 
NT2  1 -مفاعل بلويارسك 

NT1  مفاعالت من نوعmaple 

NT1  مفاعالت من نوعmnsr 
NT2  مفاعلgharr-1 

NT2  مفاعلmnsr-iae 

NT2  مفاعلmnsr-sh 
NT2  مفاعلmnsr-sz 

NT2  مفاعلmnst-sd 

NT2  مفاعلnirr-1 
NT2  مفاعلparar-2 

NT2  مفاعلsrp-1 
RT كيمياء الماء 

 مفاعالت مبردة بالماء مهدأة بالغرافيت

1993-11-10 

USE  مفاعالت من نوعlwgr 

 NAKمفاعالت مبّردة 

1986-03-04 

*BT1 مفاعالت مبّردة بمعدن سائل 

NT1  مفاعلebr-1 
NT1  مفاعلs10fs-1 

NT1  مفاعلs10fs-3 

NT1  مفاعلs10fs-4 
NT1  مفاعلs2ds 

NT1  مفاعلs8dr 

NT1  مفاعلs8er 
NT1  مفاعلser 

NT1  مفاعالتsnaptran 

RT مفاعالت مبردة بالبوتاسيوم 
RT مفاعالت مبردة بالصوديوم 

 مفاعالت مبّردة باآلزوت

*BT1 مفاعالت مبّردة بالغاز 
NT1  مفاعلhtltr 

NT1  مفاعلml-1 

NT1  مفاعلzenith 

 مفاعالت مبّردة بالبخار

1999-10-14 

BT1 مفاعالت 

RT مفاعالت مبّردة بالغاز 

 مفاعالت مبّردة بالضباب

BT1 مفاعالت 
RT تبريد بالضباب 

RT منظومات ترذيذ القلب 

 مفاعالت مبّردة بالغاز

SF  710مفاعل 
BT1 مفاعالت 

NT1  مفاعلewg-1m 

NT1  مفاعل من نوعhtgr 
NT2  مفاعلdragon 

NT2  مفاعلfulton - 1 

NT2  مفاعلfulton - 2 
NT2  مفاعلhtr-10 

NT2  مفاعلhttr 

NT2  مفاعلkahter 
NT2  مفاعلpeach bottom-1 

NT2  مفاعلschmehausen-2 

NT2  مفاعلsummit-1 
NT2  مفاعلsummit-2 

NT2  مفاعلthtr-300 

NT2  مفاعلvg-400 
NT2  مفاعلvgr-50 

NT2  مفاعلvhtr 
NT2  مفاعلvidal-1 

NT2  مفاعلvidal-2 

NT2  مفاعلvrain 
NT2  مفاعل جمهورية ألمانيا االتحاديةavr 

NT2  مفاعل معياريga 

NT1 مفاعالت سرير الحصى 
NT2  مفاعلthtr-300 

NT2  مفاعلvg-400 

NT2  مفاعلvgr-50 
NT2  مفاعل جمهورية ألمانيا االتحاديةavr 

NT1 مفاعالت مبّردة باآلزوت 

NT2  مفاعلhtltr 
NT2  مفاعلml-1 

NT2  مفاعلzenith 

NT1 مفاعالت مبّردة بالهدروجين 
NT2  مفاعلnerva 

NT2  مفاعلnrx-a2 

NT2  مفاعلnrx-a3 
NT2  مفاعلnrx-a4 

NT2  مفاعلnrx-a5 

NT2  مفاعلnrx-a6 
NT2  مفاعلpewee-1 

NT2  مفاعلpewee-2 

NT2  مفاعلpewee-3 
NT2  مفاعلpewee-4 

NT2  مفاعلphoebus-1a 

NT2  مفاعلphoebus-1b 
NT2  مفاعلphoebus-2a 

NT2  مفاعلxe-prime 

NT2  مفاعالتkiwi 
NT3  مفاعلkiwi-tnt 

NT2  مفاعالتrover 

NT1 مفاعالت مبّردة بالهليوم 
NT2  مفاعلdragon 

NT2  مفاعلebor 

NT2  مفاعلegcr 
NT2  مفاعلfulton - 1 

NT2  مفاعلfulton - 2 

NT2  مفاعلgcfr 
NT2  مفاعلgcre 

NT2  مفاعلhtr-10 

NT2  مفاعلhttr 
NT2  مفاعلiear - zpr 

NT2  مفاعلpeach bottom-1 

NT2  مفاعلschmehausen-2 

NT2  مفاعلsummit-1 

NT2  مفاعلsummit-2 

NT2  مفاعلthtr-300 
NT2  مفاعلuhtrex 

NT2  مفاعلvg-400 

NT2  مفاعلvgr-50 
NT2  مفاعلvhtr 

NT2  مفاعلvidal-1 
NT2  مفاعلvidal-2 

NT2  مفاعلvrain 

NT2  مفاعل جمهورية ألمانيا االتحاديةavr 

NT1 دة بالهواء  مفاعالت مبرَّ
NT2  مفاعلafsr 

NT2  مفاعلbgrr 

NT2  مفاعلbr-1 
NT2  مفاعلg-1 

NT2  مفاعلgleep 

NT2  مفاعلharmonie 
NT2  مفاعلhprr 

NT2  مفاعلkalpakkam pfr 

NT2  مفاعلmasurca 
NT2  مفاعلsneak 

NT2  مفاعلstf 

NT2  مفاعلtory-2 
NT2  مفاعلtory-2a 

NT2  مفاعلtreat 

NT2  مفاعلx-10 
NT2  مفاعلxma-1 

NT2  مفاعلzed-2 

NT2 مفاعل بيبو 
NT2  مفاعالتwindscale االنتاجية 

NT1 دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

NT2  مفاعلbohunice a-1 
NT2  مفاعلbradwell 

NT2  مفاعلbugey-1 

NT2  مفاعلcalder hall a-1 
NT2  مفاعلcalder hall a-2 

NT2  مفاعلcalder hall b-3 

NT2  مفاعلcalder hall b-4 
NT2  مفاعلcesar 

NT2  مفاعلchapelcross-1 

NT2  مفاعلchapelcross-2 
NT2  مفاعلchapelcross-3 

NT2  مفاعلchapelcross-4 

NT2  مفاعلchinon-a1 

NT2  مفاعلchinon-a2 

NT2  مفاعلchinon-a3 

NT2  مفاعلconnah quay-b 
NT2  مفاعلdungeness-a 

NT2  مفاعلdungeness-b 

NT2  مفاعلel-2 
NT2  مفاعلel-4 

NT2  مفاعلg-2 

NT2  مفاعلg-3 
NT2  مفاعلhartlepool 

NT2  مفاعلhector 

NT2  مفاعلhero 
NT2  مفاعلheysham-a 

NT2  مفاعلheysham-b 
NT2  مفاعلhinkley point-a 

NT2  مفاعلhinkley point-b 

NT2  مفاعلhunterston-a 

NT2  مفاعلhunterston-b 

NT2  مفاعلlatina 

NT2  مفاعلlucens 
NT2  مفاعلniederaichbach 

NT2  مفاعلoldbury - a 

NT2  مفاعلoldbury - b 
NT2  مفاعلsaint laurent-a1 

NT2  مفاعلsaint laurent-a2 

NT2  مفاعلsizewell-a 
NT2  مفاعلtokai-mura 

NT2  مفاعلtorness 

NT2  مفاعلtrawsfynydd 
NT2  مفاعلvandellos 

NT2  مفاعلwagr 

NT2  مفاعلwylfa 
NT2 مفاعل بركلي 

NT1  مفاعالت من نوعgcfr 

NT2  مفاعلgcfr 
NT1  مفاعالت من نوعgcr 

NT2  مفاعلbugey-1 

NT2  مفاعلchinon-a1 
NT2  مفاعلchinon-a2 

NT2 ل مفاعchinon-a3 

NT2  مفاعلg-1 
NT2  مفاعلg-2 

NT2  مفاعلg-3 

NT2  مفاعلsaint laurent-a1 



دة بالهواء دة بالغاز عالية درجة الحرارة ومهدأة بالغرافيت 845 مفاعالت مبرَّ  مفاعالت مبرَّ

 

 

NT2  مفاعلsaint laurent-a2 

NT2  مفاعلvandellos 
NT2  مفاعالت من النوعagr 

NT3  مفاعلconnah quay-b 

NT3  مفاعلdungeness-b 
NT3  مفاعلhartlepool 

NT3  مفاعلheysham-a 

NT3  مفاعلheysham-b 
NT3  مفاعلhinkley point-b 

NT3  مفاعلhunterston-b 

NT3  مفاعلtorness 
NT3  مفاعلwagr 

NT2  مفاعالت من نوعmagnox 

NT3  مفاعلbradwell 
NT3  مفاعلcalder hall a-1 

NT3  مفاعلcalder hall a-2 

NT3  مفاعلcalder hall b-3 
NT3  مفاعلcalder hall b-4 

NT3  مفاعلchapelcross-1 

NT3  مفاعلchapelcross-2 
NT3  مفاعلchapelcross-3 

NT3  مفاعلchapelcross-4 

NT3  مفاعلdungeness-a 
NT3  مفاعلhinkley point-a 

NT3  مفاعلhunterston-a 

NT3  مفاعلlatina 
NT3  مفاعلoldbury - a 

NT3  مفاعلsizewell-a 

NT3  مفاعلtokai-mura 
NT3  مفاعلtrawsfynydd 

NT3  مفاعلwylfa 

NT3 مفاعل بركلي 
NT1  مفاعالت من نوعhwgcr 

NT2  مفاعلbohunice a-1 

NT2  مفاعلbohunice a-2 

NT2  مفاعلel-4 

NT2  مفاعلlucens 

NT2  مفاعلniederaichbach 
RT مفاعالت مبّردة بالبخار 

دة بالغاز عالية درجة الحرارة ومهدأة  مفاعالت مبرَّ

 بالغرافيت

1993-11-08 

USE  مفاعل من نوعhtgr 

 مفاعالت مبّردة بالغبار

BT1 مفاعالت 

 مفاعالت مبّردة بالليثيوم

1976-05-07 

UF تجربة مفاعل مبّرد بالليثيوم 
UF  مفاعلlcre 

*BT1 مفاعالت مبّردة بمعدن سائل 

 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل

BT1 مفاعالت 

NT1   مفاعلispra - 1 

NT1  مفاعلalrr 
NT1  مفاعلaquilon 

NT1  مفاعلcelestin 

NT1  مفاعلcp-3 
NT1  مفاعلcp-3m 

NT1  مفاعلcp-5 

NT1  مفاعلdca 
NT1  مفاعلdhruva 

NT1  مفاعلdido 

NT1  مفاعلdiorit 
NT1  مفاعلdmtr 

NT1  مفاعلdr-3 

NT1  مفاعلel-1 

NT1  مفاعلel-3 

NT1  مفاعلeole 

NT1  مفاعلes-salam 
NT1  مفاعلessor 

NT1  مفاعلfr - 2 

NT1  مفاعلfrj - 2 
NT1  مفاعلgtrr 

NT1  مفاعلhfbr 

NT1  مفاعلhifar 
NT1  مفاعلhwctr 

NT1  مفاعلhwrr 

NT1  مفاعلirr - 2 
NT1  مفاعلjeep-2 

NT1  مفاعلjrr-2 

NT1  مفاعلjrr-3 
NT1  مفاعلmitr 

NT1  مفاعلnbsr 

NT1  مفاعلnora 
NT1  مفاعلnru 

NT1  مفاعلnrx 

NT1  مفاعلpdp 
NT1  مفاعلpelinduna 

NT1  مفاعلpik 

NT1  مفاعلpluto 
NT1  مفاعلprr 

NT1  مفاعلprtr 

NT1  مفاعلpse 
NT1  مفاعلr-1 

NT1  مفاعلr-a 

NT1  مفاعلspert-2 
NT1  مفاعلzed-2 

NT1 مفاعل تايوان للبحوث 

NT1 مفاعل غرونوبل 
NT1  مفاعل من نوعbhwr 

NT2  مفاعلhbwr 

NT2  مفاعلmarviken 
NT1  مفاعالت من النوعphwr 

NT2  مفاعلagesta 

NT2  مفاعلatucha 
NT2  مفاعلatucha-2 

NT2  مفاعلbruce-1 

NT2  مفاعلbruce-2 
NT2  مفاعلbruce-3 

NT2  مفاعلbruce-4 

NT2  مفاعلbruce-5 

NT2  مفاعلbruce-6 

NT2  مفاعلbruce-7 

NT2  مفاعلbruce-8 
NT2  مفاعلcernavoda-1 

NT2  مفاعلcernavoda-2 

NT2  مفاعلcordoba 
NT2  مفاعلcvtr 

NT2  مفاعلdarlington-1 

NT2  مفاعلdarlington-2 
NT2  مفاعلdarlington-3 

NT2  مفاعلdarlington-4 

NT2  مفاعلdouglas point في أونتاريو 
NT2  مفاعلembalse 

NT2  مفاعلgentilly-2 
NT2  مفاعلkaiga-1 

NT2  مفاعلkaiga-2 

NT2  مفاعلkaiga-3 

NT2  مفاعلkaiga-4 

NT2  مفاعلkakrapar-1 

NT2  مفاعلkakrapar-2 
NT2  مفاعلkalpakkam-1 

NT2  مفاعلkalpakkam-2 

NT2  مفاعلkanupp 
NT2  مفاعلmzfr 

NT2  مفاعلnarora-1 

NT2  مفاعلnarora-2 
NT2  مفاعلnpd 

NT2  مفاعلpickering-1 

NT2  مفاعلpickering-2 
NT2  مفاعلpickering-3 

NT2  مفاعلpickering-4 

NT2  مفاعلpickering-5 
NT2  مفاعلpickering-6 

NT2  مفاعلpickering-7 

NT2  مفاعلpickering-8 
NT2  مفاعلpoint lepreau-1 

NT2  مفاعلpoint lepreau-2 

NT2  مفاعلqinshan-3-1 
NT2  مفاعلqinshan-3-2 

NT2  مفاعلrajasthan-5 

NT2  مفاعلrajasthan-6 
NT2  مفاعلtarapur-3 

NT2  مفاعلtarapur-4 

NT2  مفاعلwolsung-1 

NT2  مفاعلwolsung-2 

NT2  مفاعلwolsung-3 
NT2  مفاعلwolsung-4 

NT2  1 -مفاعل راجستان 

NT2  2 -مفاعل راجستان 
NT2  3 -مفاعل راجستان 

NT2  4 -مفاعل راجستان 

 الت مبّردة بالماء الخفيفمفاع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-17 
USE مفاعالت مبردة بالماء 

 مفاعالت مبّردة بالملح المصهور

*BT1 مفاعالت ملح مصهور 

NT1  مفاعلmsre 

 مفاعالت مبّردة بالهدروجين

*BT1 مفاعالت مبّردة بالغاز 

NT1  مفاعلnerva 

NT1  مفاعلnrx-a2 

NT1  مفاعلnrx-a3 

NT1  مفاعلnrx-a4 
NT1  مفاعلnrx-a5 

NT1  مفاعلnrx-a6 

NT1  مفاعلpewee-1 
NT1  مفاعلpewee-2 

NT1  مفاعلpewee-3 

NT1  مفاعلpewee-4 
NT1  مفاعلphoebus-1a 

NT1  مفاعلphoebus-1b 

NT1  مفاعلphoebus-2a 
NT1  مفاعلxe-prime 

NT1  مفاعالتkiwi 

NT2  مفاعلkiwi-tnt 
NT1  مفاعالتrover 

RT  مفاعلnrx-a7 

RT  مفاعلxe-2 
RT مفاعالت الدفع الفضائية 

 مفاعالت مبّردة بالهليوم

1998-01-29 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالغاز 
NT1  مفاعلdragon 

NT1  مفاعلebor 

NT1  مفاعلegcr 
NT1  مفاعلfulton - 1 

NT1  مفاعلfulton - 2 

NT1  مفاعلgcfr 
NT1  مفاعلgcre 

NT1  مفاعلhtr-10 

NT1  مفاعلhttr 
NT1  مفاعلiear - zpr 

NT1  مفاعلpeach bottom-1 

NT1  مفاعلschmehausen-2 

NT1  مفاعلsummit-1 

NT1  مفاعلsummit-2 
NT1  مفاعلthtr-300 

NT1  مفاعلuhtrex 

NT1  مفاعلvg-400 
NT1  مفاعلvgr-50 

NT1  مفاعلvhtr 

NT1  مفاعلvidal-1 
NT1  مفاعلvidal-2 

NT1  مفاعلvrain 

NT1  مفاعل جمهورية ألمانيا االتحاديةavr 
RT  مفاعل من نوعhtgr 

دة بالهواء  مفاعالت مبرَّ

*BT1 مفاعالت مبّردة بالغاز 

NT1  مفاعلafsr 

NT1  مفاعلbgrr 

NT1  مفاعلbr-1 

NT1  مفاعلg-1 
NT1  مفاعلgleep 

NT1  مفاعلharmonie 

NT1  مفاعلhprr 
NT1  مفاعلkalpakkam pfr 

NT1  مفاعلmasurca 

NT1  مفاعلsneak 
NT1  مفاعلstf 

NT1  مفاعلtory-2 



دة بثنائي أكسيد الكربون 846 مفاعالت متجانسة  مفاعالت مبرَّ

 

 

NT1  مفاعلtory-2a 

NT1  مفاعلtreat 
NT1  مفاعلx-10 

NT1  مفاعلxma-1 

NT1  مفاعلzed-2 
NT1 مفاعل بيبو 

NT1  مفاعالتwindscale االنتاجية 

دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

*BT1 مفاعالت مبّردة بالغاز 
NT1  مفاعلbohunice a-1 

NT1  مفاعلbradwell 

NT1  مفاعلbugey-1 
NT1  مفاعلcalder hall a-1 

NT1  مفاعلcalder hall a-2 

NT1  مفاعلcalder hall b-3 
NT1  مفاعلcalder hall b-4 

NT1  مفاعلcesar 

NT1  مفاعلchapelcross-1 

NT1  مفاعلchapelcross-2 

NT1  مفاعلchapelcross-3 

NT1  مفاعلchapelcross-4 
NT1  مفاعلchinon-a1 

NT1  مفاعلchinon-a2 

NT1  مفاعلchinon-a3 
NT1  مفاعلconnah quay-b 

NT1  مفاعلdungeness-a 

NT1  مفاعلdungeness-b 
NT1  مفاعلel-2 

NT1  مفاعلel-4 

NT1  مفاعلg-2 
NT1  مفاعلg-3 

NT1  مفاعلhartlepool 

NT1  مفاعلhector 
NT1  مفاعلhero 

NT1  مفاعلheysham-a 

NT1  مفاعلheysham-b 
NT1  مفاعلhinkley point-a 

NT1  مفاعلhinkley point-b 
NT1  مفاعلhunterston-a 

NT1  مفاعلhunterston-b 

NT1  مفاعلlatina 
NT1  مفاعلlucens 

NT1  مفاعلniederaichbach 

NT1  مفاعلoldbury - a 
NT1  مفاعلoldbury - b 

NT1  مفاعلsaint laurent-a1 

NT1  مفاعلsaint laurent-a2 
NT1  مفاعلsizewell-a 

NT1  مفاعلtokai-mura 

NT1  مفاعلtorness 
NT1  مفاعلtrawsfynydd 

NT1  مفاعلvandellos 

NT1  مفاعلwagr 
NT1  مفاعلwylfa 

NT1 مفاعل بركلي 

RT  مفاعالت من النوعagr 
RT  مفاعالت من نوعgcr 

RT  مفاعالت من نوعmagnox 

 مفاعالت مبّردة بمادة عضوية

BT1 مفاعالت 
NT1  مفاعلeco 

NT1  مفاعلeocr 

NT1  مفاعلessor 
NT1  مفاعلwr-1 

NT1  مفاعلzed-2 

NT1  مفاعالتomr 
NT2  مفاعلarbus 

NT2  مفاعلmore 

NT2  مفاعلpnpf 
NT1  مفاعالت من نوعlwor 

RT  عضويةمبّردات 

 مفاعالت مبّردة بمعدن سائل

BT1 مفاعالت 

NT1 مفاعالت مبردة بالبوتاسيوم 

NT2   مفاعلsnap 10 
NT3  مفاعلs10fs-1 

NT3  مفاعلs10fs-3 

NT3  مفاعلs10fs-4 

NT2  مفاعلebr-1 
NT2  مفاعلser 

NT2  مفاعلsnap-tsf 

NT2  مفاعالتsnaptran 
NT1 مفاعالت مبردة بالزئبق 

NT2  مفاعلsbr-2 

NT2 مفاعل كليِمنتين 
NT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 

NT2   مفاعلsnap 10 

NT3  مفاعلs10fs-1 
NT3  مفاعلs10fs-3 

NT3  مفاعلs10fs-4 

NT2  مفاعلbn-1600 
NT2  مفاعلbn-350 

NT2  مفاعلbor-60 

NT2  مفاعلcdfr 
NT2  مفاعلclinch river الولود 

NT2  مفاعلebr-1 

NT2  مفاعلebr-2 
NT2  مفاعلfftf 

NT2  مفاعلhnpf 

NT2  مفاعلknk 
NT2  مفاعلknk-2 

NT2  مفاعلlampre - 1 

NT2  مفاعلmonju 
NT2  مفاعلpfr 

NT2  مفاعلphenix 

NT2  مفاعلrapsodie 
NT2  مفاعلsbr-5 

NT2  مفاعلsefor 

NT2  مفاعلser 
NT2  مفاعلsnap-tsf 

NT2  مفاعلsnr 

NT2  مفاعلsnr-2 

NT2  مفاعلsuperphenix 

NT2  مفاعلzrr 

NT2  1 -مفاعل أنريكو فيرمي 
NT2  3 -مفاعل بلويارسك 

NT2  4 -مفاعل بلويارسك 

NT2  مفاعالتsnaptran 
NT2  مفاعالت من النمطsgr 

NT3  مفاعلsre 

NT1  مفاعالت مبّردةnak 
NT2  مفاعلebr-1 

NT2  مفاعلs10fs-1 

NT2  مفاعلs10fs-3 
NT2  مفاعلs10fs-4 

NT2  مفاعلs2ds 
NT2  مفاعلs8dr 

NT2  مفاعلs8er 

NT2  مفاعلser 

NT2  مفاعالتsnaptran 

NT1 مفاعالت مبّردة بالليثيوم 

NT1  مفاعالت من النمطszr 
NT2  مفاعلknk 

NT2  مفاعلknk-2 

NT1  مفاعالت من نوعlmfbr 
NT2  مفاعلbn-1600 

NT2  مفاعلbn-350 

NT2  مفاعلbor-60 
NT2  مفاعلcdfr 

NT2  مفاعلclinch river الولود 

NT2  مفاعلdfr 
NT2  مفاعلebr-1 

NT2  مفاعلebr-2 

NT2  مفاعلjoyo 
NT2  مفاعلkalpakkam lmfbr 

NT2  مفاعلmonju 

NT2  مفاعلpfr 
NT2  مفاعلphenix 

NT2  مفاعلplbr 

NT2  مفاعلrapsodie 
NT2  مفاعلsbr-1 

NT2  مفاعلsbr-2 

NT2  مفاعلsbr-5 
NT2  مفاعلsnr 

NT2  مفاعلsnr-2 

NT2  مفاعلsuperphenix 

NT2  مفاعلvenus 

NT2  1 -مفاعل أنريكو فيرمي 
NT2  3 -مفاعل بلويارسك 

NT2  4 -مفاعل بلويارسك 

 مفاعالت متجانسة

BT1 مفاعالت 
NT1 مفاعالت بوقود غازي 

NT2 تجميعة قلب بالزمية 

NT2 مفاعالت تدفق محوري 
NT2 مفاعالت من نوع المصباح الضوئي 

NT1 مفاعالت ذات وقود مبعثر 

NT2 مفاعالت ذات سرير مميَّع 
NT2 مفاعالت وحلية 

NT1 مفاعالت صلبة متجانسة 

NT2  سلسلة مفاعالتsur-100 
NT2  مفاعلacpr 

NT2  مفاعلakr-1 

NT2  مفاعلanex 

NT2  مفاعلebor 

NT2  مفاعلnsrr 

NT2  مفاعلromashka 
NT2  مفاعلshca 

NT2  مفاعلtreat 

NT2  مفاعالتaerojet-general nucleonics 
NT2 مفاعالت سرير الحصى 

NT3  مفاعلthtr-300 

NT3  مفاعلvg-400 
NT3  مفاعلvgr-50 

NT3  مفاعل جمهورية ألمانيا االتحاديةavr 

NT2  مفاعالت من النمطtriga 
NT3  2مفاعل - frf 

NT3  مفاعلafrri 

NT3  مفاعلatpr 
NT3  مفاعلdow triga-mk-1 

NT3  مفاعلfir -1 

NT3  مفاعلfrn 
NT3  مفاعلgulf triga-mk-3 

NT3  مفاعلkartini-ppny 
NT3  مفاعلlopra 

NT3  مفاعلnscr 

NT3  مفاعلostr 
NT3  مفاعلprpr 

NT3  مفاعلpstr 

NT3  مفاعلrtr 
NT3  مفاعلtrico 

NT3  مفاعلtriga - تكساس 

NT3  مفاعلtriga - فيترانس 
NT3  مفاعلtriga- برازيل 

NT3  مفاعلtriga-1 أريزونا 

NT3  مفاعلtriga-1 كاليفورنيا 
NT3  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 

NT3  مفاعلtriga-1 هانفورد 

NT3  مفاعلtriga-1 هانوفر 
NT3  مفاعلtriga-1 هايدلبرغ 

NT3  مفاعلtriga-2 

NT3  مفاعلtriga-2 إيلينوي 
NT3  مفاعلtriga-2 بافيا 

NT3  مفاعلtriga-2 باندونغ 

NT3  مفاعلtriga-2 بنغالدش 
NT3  مفاعلtriga-2 بيتستي 

NT3  مفاعلtriga-2 داالت 

NT3  مفاعلtriga-2 روما 
NT3  مفاعلtriga-2 ريكويو 

NT3  مفاعلtriga-2 سيؤول 

NT3  مفاعلtriga-2 فيينا 
NT3  مفاعلtriga-2 كنساس 

NT3  مفاعلtriga-2 لوبليانا 

NT3  مفاعلtriga-2 موساشي 

NT3  مفاعلtriga-2 مينز 

NT3  مفاعلtriga-3 ساالزار 

NT3  مفاعلtriga-3 سيؤول 
NT3  مفاعلtriga-3 ميونيخ 

NT3  مفاعلtriga-3 يوال 

NT3  مفاعلtriga-mk-2 في كورنِل 
NT3  مفاعلucbrr 

NT3  مفاعلuwnr 

NT3  مفاعلwsur 
NT3  تريغا مفاعل- mk-3 في كولورادو 



 مفاعالت متجانسة سائلة PWR 847ط مفاعالت من النم

 

 

NT1 مفاعالت متجانسة سائلة 

NT2 مفاعالت متجانسة مائية 
NT3  مفاعلai-l-77 

NT3  مفاعلargus 

NT3  مفاعلber-2 
NT3  مفاعلbyu l-77 

NT3  مفاعلcesnef 

NT3  مفاعلdr-1 
NT3  مفاعلfrf 

NT3  مفاعلgidra 

NT3  مفاعلhre-2 
NT3  مفاعلjrr-1 

NT3  مفاعلkewb 

NT3  مفاعلkstr 
NT3  مفاعلncscr-1 

NT3  مفاعلpanc-l-77 

NT3  مفاعلsupo 
NT3  مفاعلwrrr 

NT3 مفاعل جامعة نيفادا 

 مفاعالت متجانسة سائلة

*BT1 مفاعالت ذات وقود مائع 
*BT1 مفاعالت متجانسة 

NT1 مفاعالت متجانسة مائية 

NT2  مفاعلai-l-77 
NT2  مفاعلargus 

NT2  مفاعلber-2 

NT2  مفاعلbyu l-77 
NT2  مفاعلcesnef 

NT2  مفاعلdr-1 

NT2  مفاعلfrf 
NT2  مفاعلgidra 

NT2  مفاعلhre-2 

NT2  مفاعلjrr-1 
NT2  مفاعلkewb 

NT2  مفاعلkstr 

NT2  مفاعلncscr-1 
NT2  مفاعلpanc-l-77 

NT2  مفاعلsupo 
NT2  مفاعلwrrr 

NT2 مفاعل جامعة نيفادا 

RT محاليل الوقود 

 مفاعالت متجانسة مائية

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت متجانسة سائلة 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 
NT1  مفاعلai-l-77 

NT1  مفاعلargus 

NT1  مفاعلber-2 
NT1  مفاعلbyu l-77 

NT1  مفاعلcesnef 

NT1  مفاعلdr-1 

NT1  مفاعلfrf 

NT1  مفاعلgidra 

NT1  مفاعلhre-2 
NT1 ل مفاعjrr-1 

NT1  مفاعلkewb 

NT1  مفاعلkstr 
NT1  مفاعلncscr-1 

NT1  مفاعلpanc-l-77 

NT1  مفاعلsupo 
NT1  مفاعلwrrr 

NT1 مفاعل جامعة نيفادا 

 مفاعالت متحركة

SF  710مفاعل 

BT1 مفاعالت 

NT1  مفاعلmh-1a 
NT1  مفاعلml-1 

NT1  مفاعل أولي لمفاعلs1c 

NT1 مفاعالت توليد الكهرباء الفضائية 
NT2  مفاعالتsnap 

NT3   مفاعلsnap 10 

NT4  مفاعلs10fs-1 
NT4  مفاعلs10fs-3 

NT4  مفاعلs10fs-4 

NT3  مفاعلsnap 2 
NT4  مفاعلs2ds 

NT3  مفاعلsnap 50 

NT3  مفاعلsnap 8 

NT4  مفاعلs8dr 
NT4  مفاعلs8er 

NT2 مفاعالت الدفع الفضائية 

NT3  مفاعلnerva 
NT3  مفاعلnrx-a1 

NT3  مفاعلnrx-a2 

NT3  مفاعلnrx-a3 
NT3  مفاعلnrx-a4 

NT3  مفاعلnrx-a5 

NT3  مفاعلnrx-a6 
NT3  مفاعلnrx-a7 

NT3  مفاعلpewee-1 

NT3  مفاعلpewee-2 
NT3  مفاعلpewee-3 

NT3  مفاعلpewee-4 

NT3  مفاعلphoebus-1a 
NT3  مفاعلphoebus-1b 

NT3  مفاعلphoebus-2a 

NT3  مفاعلtwmr 
NT3  مفاعلxe-2 

NT3  مفاعالتkiwi 

NT4  مفاعلkiwi-tnt 
NT3  مفاعالتrover 

RT مفاعالت ترميونية 

 مفاعالت متوسطة

*BT1 مفاعالت فوق حرارية 
NT1  مفاعلthor 

RT نترونات التجاوب 

 مفاعالت معالجة المواد

*BT1 مفاعالت التشعيع 

 مفاعالت ملح مصهور

BT1 مفاعالت 

NT1 مفاعالت تعمل بوقود ملح مصهور 
NT1 مفاعالت مبّردة بالملح المصهور 

NT2  مفاعلmsre 

RT استخالص اختزالي 
RT عملية نقل المعدن 

RT وقود ملح مصهور 

 PWRمفاعالت من النمط 

1997-10-03 
UF مفاعل مبَّرد ومهدّأ بالماء المضغوط 

UF مفاعالت الماء المضغوط 

SF مفاعل أنريكو فيرمي 
*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

NT1   مفاعلisar - 2 

NT1  1مفاعل- sterling 

NT1  2مفاعل-sterling 
NT1  مفاعلaguirre 

NT1  مفاعلalmaraz-1 

NT1  مفاعلalmaraz-2 
NT1  مفاعلangra-2 

NT1  مفاعلangra-3 

NT1  مفاعلangrh-1 
NT1  مفاعلasco-1 

NT1  مفاعلasco-2 

NT1  مفاعلatlantic-1 
NT1  مفاعلatlantic-2 

NT1  مفاعلbasf-1 

NT1  مفاعلbasf-2 
NT1  مفاعلbeaver valley-1 

NT1  مفاعلbeaver valley-2 

NT1  مفاعلbelleville-1 
NT1  مفاعلbelleville-2 

NT1  مفاعلbeznau-1 

NT1  مفاعلbeznau-2 
NT1  مفاعلblayais-1 

NT1  مفاعلblayais-2 

NT1  مفاعلblayais-3 
NT1  مفاعلblayais-4 

NT1  مفاعلblue hills-1 

NT1  مفاعلborssele 

NT1  مفاعلbr-3 

NT1  مفاعلbraidwood-1 
NT1  مفاعلbraidwood-2 

NT1  مفاعلbrokdorf 

NT1  مفاعلbugey-2 
NT1  مفاعلbugey-3 

NT1  مفاعلbugey-4 

NT1  مفاعلbugey-5 
NT1  مفاعلbw العياري 

NT1  مفاعلbyron-1 

NT1  مفاعلbyron-2 
NT1  مفاعلcalhoun-1 

NT1  مفاعلcalhoun-2 

NT1  مفاعلcallaway-1 
NT1  مفاعلcallaway-2 

NT1  مفاعلcalvert cliffs-1 

NT1  مفاعلcalvert cliffs-2 
NT1  مفاعلcatawba-1 

NT1  مفاعلcatawba-2 

NT1  مفاعلcattenom-1 
NT1  مفاعلcattenom-2 

NT1  مفاعلcattenom-3 

NT1  مفاعلcattenom-4 
NT1  مفاعلce العياري 

NT1  مفاعلcherokee-1 

NT1  مفاعلcherokee-2 
NT1  مفاعلcherokee-3 

NT1  مفاعلchinon-b1 

NT1 فاعل مchinon-b2 
NT1  مفاعلchinon-b3 

NT1  مفاعلchinon-b4 

NT1  مفاعلchooz 
NT1  مفاعلchooz b-1 

NT1  مفاعلchooz b-2 

NT1  مفاعلcivaux-1   

NT1  مفاعلcivaux-2   

NT1  مفاعلcomanche peak-1 

NT1  مفاعلcomanche peak-2 
NT1  مفاعلconnecticut yankee 

NT1  مفاعلcook-1 

NT1  مفاعلcook-2 
NT1  مفاعلcruas-1 

NT1  مفاعلcruas-2 

NT1  مفاعلcruas-3 
NT1  مفاعلcruas-4 

NT1  مفاعلcrystal river-3 

NT1  مفاعلcrystal river-4 
NT1  مفاعلdampierre-1 

NT1  مفاعلdampierre-2 
NT1  مفاعلdampierre-3 

NT1  مفاعلdampierre-4 

NT1  مفاعلdavis besse-1 

NT1  مفاعلdavis besse-2 

NT1  مفاعلdavis besse-3 

NT1  مفاعلdaya bay-1 
NT1  مفاعلdaya bay-2 

NT1  مفاعلdiablo canyon-1 

NT1  مفاعلdiablo canyon-2 
NT1  مفاعلdoel-1 

NT1  مفاعلdoel-2 

NT1  مفاعلdoel-3 
NT1  مفاعلdoel-4 

NT1  مفاعلefdr-50 

NT1  مفاعلemsland 
NT1  مفاعلerie-1 

NT1  مفاعلerie-2 

NT1  مفاعلfarley - 1 
NT1  مفاعلfarley - 2 

NT1  مفاعلfessenheim - 1 

NT1  مفاعلfessenheim - 2 
NT1  مفاعلflamanville  - 1 

NT1  مفاعلflamanville  - 2 

NT1  مفاعلflamanville-3 
NT1  مفاعلforked river - 1 

NT1  مفاعلgenkai-1 

NT1  مفاعلgenkai-2 
NT1  مفاعلgenkai-3 

NT1  مفاعلgenkai-4 

NT1  مفاعلginna-1 



 PWRمفاعالت من النمط  PWR 848مفاعالت من النمط 

 

 

NT1  مفاعلgoesgen 

NT1  مفاعلgolfech-1 
NT1  مفاعلgolfech-2 

NT1  مفاعلgrafenrheinfeld 

NT1  مفاعلgravelines-1   
NT1  مفاعلgravelines-2 

NT1  مفاعلgravelines-3 

NT1  مفاعلgravelines-4 
NT1  مفاعلgravelines-5 

NT1  مفاعلgravelines-6 

NT1  مفاعلgreene county 
NT1  مفاعلgreenwood-2 

NT1  مفاعلgreenwood-3 

NT1  مفاعلgrohnde 
NT1  مفاعلhamm-uentrop 

NT1  مفاعلharris-1 

NT1  مفاعلharris-2 
NT1  مفاعلharris-3 

NT1  مفاعلharris-4 

NT1  مفاعلhaven-1 
NT2  مفاعلkoshkonong-1 

NT1  مفاعلhaven-2 

NT2  مفاعلkoshkonong-2 
NT1  مفاعلikata 

NT1  مفاعلikata - 2 

NT1  مفاعلikata - 3 
NT1  مفاعلindian point - 1 

NT1  مفاعلindian point - 2 

NT1  مفاعلindian point - 3 
NT1  مفاعلiran- 1 

NT1  مفاعلiran- 2 

NT1  مفاعلjamesport-1 
NT1  مفاعلjamesport-2 

NT1  مفاعلkewaunee 

NT1  مفاعلkoeberg-1 

NT1  مفاعلkoeberg-2 

NT1  مفاعلkori-1 

NT1  مفاعلkori-2 
NT1  مفاعلkori-3 

NT1  مفاعلkori-4 

NT1  مفاعلkrsko 
NT1  مفاعلlemoniz - 1 

NT1  مفاعلlemoniz - 2 

NT1  مفاعلlingao - 1 
NT1  مفاعلlingao - 2 

NT1  مفاعلlingao-3 

NT1  مفاعلlingao-4 
NT1  مفاعلloft 

NT1  مفاعلlucie - 1 
NT1  مفاعلlucie - 2 

NT1  مفاعلmaanshan-1 

NT1  مفاعلmaine yankee 

NT1  مفاعلmalibu-1 

NT1  مفاعلmarble hill-1 

NT1  مفاعلmarble hill-2 
NT1  مفاعلmc guire-1 

NT1  مفاعلmc guire-2 

NT1  مفاعلmh-1a 
NT1  مفاعلmidland-1 

NT1  مفاعلmidland-2 

NT1  مفاعلmihama-1 
NT1  مفاعلmihama-2 

NT1  مفاعلmihama-3 

NT1  مفاعلmillstone-2 
NT1  مفاعلmillstone-3 

NT1  مفاعلmuelheim-kaerlich 

NT1  مفاعلneckar-1 
NT1  مفاعلneckar-2 

NT1  مفاعلnep-1 

NT1  مفاعلnep-2 
NT1  مفاعلneupotz-1 

NT1  مفاعلneupotz-2 

NT1  مفاعلningde-1 
NT1  مفاعلningde-2 

NT1  مفاعلningde-3 

NT1  مفاعلnogent-1 
NT1  مفاعلnogent-2 

NT1  مفاعلnorth anna-1 

NT1  مفاعلnorth anna-2 

NT1  مفاعلnorth anna-3 

NT1  مفاعلnorth anna-4 
NT1  مفاعلnorth coast-1 

NT1  مفاعلobrigheim 

NT1  مفاعلoconee - 1 
NT1  مفاعلoconee - 2 

NT1  مفاعلoconee - 3 

NT1  مفاعلoi - 1 
NT1  مفاعلoi - 2 

NT1  مفاعلoi - 3 

NT1  مفاعلoi - 4 
NT1  مفاعلoktemberian - 3 

NT1  مفاعلolkiluoto-3 

NT1  مفاعلotto hahn 
NT1  مفاعلpairie island-2 

NT1  مفاعلpalisades-1 

NT1  مفاعلpalo verde-1 
NT1  مفاعلpalo verde-2 

NT1  مفاعلpalo verde-3 

NT1  مفاعلpalo verde-4 
NT1  مفاعلpalo verde-5 

NT1  مفاعلpaluel-1 

NT1  مفاعلpaluel-2 
NT1  مفاعلpaluel-3 

NT1  مفاعلpaluel-4 

NT1  مفاعلpat 
NT1  مفاعلpebble springs-1 

NT1  مفاعلpebble springs-2 

NT1  مفاعلpenly-1 
NT1  مفاعلpenyl-2 

NT1  مفاعلpenyl-3 

NT1  مفاعلperkins-1 
NT1  مفاعلperkins-2 

NT1  مفاعلperkins-3 

NT1  مفاعلphilippsburg-2 

NT1  مفاعلpilgrim-2 

NT1  مفاعلpilgrim-3 

NT1  مفاعلpm-2a 
NT1  مفاعلpm-3a 

NT1  مفاعلpnpp-1 

NT1  مفاعلpoint beach-1 
NT1 ل مفاعpoint beach-2 

NT1  مفاعلprairie island-1 

NT1  مفاعلproject-1 في جنوب تكساس 
NT1  مفاعلproject-2 في جنوب تكساس 

NT1  مفاعلqinshan-1 

NT1  مفاعلqinshan-2-1 
NT1  مفاعلqinshan-2-2 

NT1  مفاعلqinshan-2-3 
NT1  مفاعلqinshan-2-4 

NT1  مفاعلquanicassee-1 

NT1  مفاعلquanicassee-2 

NT1  مفاعلrancho seco-1 

NT1  مفاعلremerschen 

NT1  مفاعلringhals-2 
NT1  مفاعلringhals-3 

NT1  مفاعلringhals-4 

NT1  مفاعلrobinson-2 
NT1  مفاعلrooppur 

NT1  مفاعلrowe yankee 

NT1  مفاعلsaint laurent-b2 
NT1  مفاعلsalem - 1 

NT1  مفاعلsalem - 2 

NT1  مفاعلsan onofre -1 
NT1  مفاعلsan onofre -2 

NT1  مفاعلsan onofre -3 

NT1  مفاعلseabrook-1 
NT1  مفاعلseabrook-2 

NT1  مفاعلselni 

NT1  مفاعلsenda-1 
NT1  مفاعلsenda-2 

NT1  مفاعلsequoyah-1 

NT1  مفاعلsequoyah-2 
NT1  مفاعلshippingport 

NT1  مفاعلsizewell-b 

NT1  مفاعلsm-1 
NT1  مفاعلsm-1a 

NT1  مفاعلstade 

NT1  مفاعلsummer-1 

NT1  مفاعلsundesert-1 

NT1  مفاعلsundesert-2 
NT1  مفاعلsurry-1 

NT1  مفاعلsurry-2 

NT1  مفاعلsurry-3 
NT1  مفاعلsurry-4 

NT1  مفاعلtakahama-1 

NT1  مفاعلtakahama-2 
NT1  مفاعلtakahama-3 

NT1  مفاعلtakahama-4 

NT1  مفاعلtihange 
NT1  مفاعلtihange-2 

NT1  مفاعلtihange-3 

NT1  مفاعلtomari-1 
NT1  مفاعلtomari-2 

NT1  مفاعلtomari-3 

NT1  مفاعلtricastin-1 
NT1  مفاعلtricastin-2 

NT1  مفاعلtricastin-3 

NT1  مفاعلtricastin-4 
NT1  مفاعلtrillo-1 

NT1  مفاعلtrojan 

NT1  مفاعلtsuruga-2 
NT1  مفاعلturkey point-3 

NT1  مفاعلturkey point-4 

NT1  مفاعلtva-1 
NT1  مفاعلtva-2 

NT1  مفاعلtyrone-1 

NT1  مفاعلtyrone-2 
NT1  مفاعلulchin-1 

NT1  مفاعلulchin-2 

NT1  مفاعلulchin-3 
NT1  مفاعلulchin-4 

NT1  مفاعلunterweser 

NT1  مفاعلvahnum-1 

NT1  مفاعلvahnum-2 

NT1  مفاعلvandellos-2 

NT1  مفاعلvogtle-1 
NT1  مفاعلvogtle-2 

NT1  مفاعلvogtle-3 

NT1  مفاعلvogtle-4 
NT1  مفاعلwaterford-3 

NT1  مفاعلwaterford-4 

NT1  مفاعلwatts bar-1 
NT1  مفاعلwatts bar-2 

NT1  مفاعلwnp-1 

NT1  مفاعلwnp-3 
NT1  مفاعلwnp-4 

NT1  مفاعلwnp-5 
NT1  مفاعلwolf creek-1 

NT1  مفاعلwup-3 

NT1  مفاعلwup-4 

NT1  مفاعلwup-5 

NT1  مفاعلwup-6 

NT1  مفاعلwyhl-1 
NT1  مفاعلwyhl-2 

NT1  مفاعلyellow creek-1 

NT1  مفاعلyellow creek-2 
NT1  مفاعلzion-1 

NT1  مفاعلzion-2 

NT1  مفاعلzorita-1 
NT1 1-مفاعل أركانساس 

NT1 2-مفاعل أركانساس 

NT1  مفاعل أولي لمفاعلs1c 
NT1  1 -مفاعل بلفونت 

NT1  2 -مفاعل بلفونت 

NT1  1 -مفاعل بيبليس 
NT1  3 -مفاعل بيبليس 

NT1  4 -مفاعل بيبليس 

NT1  2-مفاعل بيبليس 
NT1  1-مفاعل ثري مايل آيالند 

NT1  2-مفاعل ثري مايل آيالند 

NT1  مفاعل راينِسْبرغakw1 
NT1 مفاعل سافاناه 

NT1 مفاعل ساكستون 

NT1  1 -مفاعل سان ألبان 
NT1  2 -مفاعل سان ألبان 

NT1  3 -مفاعل سان لوران 

NT1 مفاعل لينين 



 pwr/241مفاعالت من النمط  WWER 849مفاعالت من النمط 

 

 

NT1 مفاعل ليونيد بريجنييف 

NT1 مفاعل موتسو 
NT1 مفاعل وستنغهاوس العياري 

NT1 مفاعلblue hills-2 

NT1  مفاعالت من النمطwwer 
NT2  مفاعلbalakovo-1 

NT2  مفاعلbalakovo-2 

NT2  مفاعلbalakovo-3 
NT2  مفاعلbalakovo-4 

NT2  مفاعلbohunice v-1 

NT2  مفاعلbohunice v-2 
NT2  مفاعلdukovany-1 

NT2  مفاعلdukovany-2 

NT2  مفاعلdukovany-3 
NT2  مفاعلdukovany-4 

NT2  مفاعلgreifswald-1 

NT2  مفاعلgreifswald-2 
NT2  مفاعلgreifswald-3 

NT2  مفاعلgreifswald-4 

NT2  مفاعلgreifswald-5 
NT2  مفاعلgreifswald-6 

NT2  مفاعلjuragua 

NT2  مفاعلkalinin-1 
NT2  مفاعلkalinin-2 

NT2  مفاعلkalinin-3 

NT2  مفاعلkalinin-4 
NT2  مفاعلkecerovce-1 

NT2  مفاعلkhmelnitskij-1 

NT2  مفاعلkola-1 
NT2  مفاعلkola-2 

NT2  مفاعلkola-3 

NT2  مفاعلkola-4 
NT2  مفاعلkozloduy-1 

NT2  مفاعلkozloduy-2 

NT2  مفاعلkozloduy-3 

NT2  مفاعلkozloduy-4 

NT2  مفاعلkozloduy-5 

NT2  مفاعلkozloduy-6 
NT2  مفاعلkudankulam-1 

NT2  مفاعلkudankulam-2 

NT2  مفاعلloviisa - 1 
NT2  مفاعلloviisa - 2 

NT2  مفاعلmochovce-1 

NT2  مفاعلmochovce-2 
NT2  مفاعلnovovoronezh-1 

NT2  مفاعلnovovoronezh-2 

NT2  مفاعلnovovoronezh-3 
NT2  مفاعلnovovoronezh-4 

NT2  مفاعلnovovoronezh-5 
NT2  مفاعلpaks-1 

NT2 مفاعل paks-2 

NT2  مفاعلpaks-3 

NT2  مفاعلpaks-4 

NT2  مفاعلrostov-1 

NT2  مفاعلrostov-2 
NT2  مفاعلrovno-1 

NT2  مفاعلrovno-2 

NT2  مفاعلrovno-3 
NT2  مفاعلrovno-4 

NT2  مفاعلrovno-5 

NT2  مفاعلstendal-1 
NT2  مفاعلtatarian 

NT2  مفاعلtemelin-1 

NT2  مفاعلtemelin-2 
NT2  مفاعلtianwan-1 

NT2  مفاعلtianwan-2 

NT2  مفاعلzaporozhe-1 
NT2  مفاعلzaporozhe-2 

NT2  مفاعلzaporozhe-3 

NT2  مفاعلzaporozhe-4 
NT2  مفاعلzaporozhe-5 

NT2  مفاعلzaporozhe-6 

NT2 1-مفاعل أرميني 
NT2 2-مفاعل أرميني 

NT2  1 -مفاعل بالهوتوفيس 

NT2  1 -مفاعل جنوب أوكرانيا 
NT2  2 -مفاعل جنوب أوكرانيا 

NT2  3 -مفاعل جنوب أوكرانيا 

 pwr/241مفاعالت من النمط 

2000-04-12 
USE  مفاعلbw العياري 

 pwr/41مفاعالت من النمط 

2000-04-12 

USE مفاعل وستنغهاوس العياري 

 pwr/80مفاعالت من النمط 

2000-04-12 

USE  مفاعلce العياري 

 SGRمفاعالت من النمط 

UF مفاعالت مبردة بالصوديوم ومهدأ بالغرافيت 

*BT1 مفاعالت مبردة بالصوديوم 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 
NT1  مفاعلsre 

RT مفاعالت الطاقة 

 STELLARATORمفاعالت من النمط 

INIS: 1995-01-16; ETDE: 1976-09-15 
BT1 مفاعالت نووية حرارية 

RT مفاعالت اندماجية 

 SZRمفاعالت من النمط 

UF  مفاعالت مبردة بالصوديوم وُمهدأة بهدريد
 الزركونيوم

*BT1 مفاعالت مبّردة بمعدن سائل 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالهدريد 

NT1  مفاعلknk 

NT1  مفاعلknk-2 
RT مفاعالت الطاقة 

RT مهدئات هدريدية 

 TRIGAمفاعالت من النمط 

1995-01-10 
*BT1 بارمفاعالت أبحاث واخت 

*BT1 مفاعالت صلبة متجانسة 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالهدريد 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 
NT1  2مفاعل - frf 

NT1  مفاعلafrri 

NT1  مفاعلatpr 
NT1  مفاعلdow triga-mk-1 

NT1  مفاعلfir -1 

NT1  مفاعلfrn 
NT1  مفاعلgulf triga-mk-3 

NT1  مفاعلkartini-ppny 

NT1  مفاعلlopra 
NT1  مفاعلnscr 

NT1  مفاعلostr 

NT1  مفاعلprpr 

NT1  مفاعلpstr 

NT1  مفاعلrtr 

NT1  مفاعلtrico 
NT1  مفاعلtriga - تكساس 

NT1  مفاعلtriga - فيترانس 

NT1  مفاعلtriga- برازيل 
NT1  مفاعلtriga-1 أريزونا 

NT1  مفاعلtriga-1 كاليفورنيا 

NT1  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 
NT1  مفاعلtriga-1 هانفورد 

NT1  مفاعلtriga-1 هانوفر 

NT1  مفاعلtriga-1 هايدلبرغ 
NT1  مفاعلtriga-2 

NT1  مفاعلtriga-2 إيلينوي 
NT1  مفاعلtriga-2 بافيا 

NT1  مفاعلtriga-2 باندونغ 

NT1  مفاعلtriga-2 بنغالدش 
NT1  مفاعلtriga-2 بيتستي 

NT1  مفاعلtriga-2 داالت 

NT1  مفاعلtriga-2 روما 
NT1  مفاعلtriga-2 ريكويو 

NT1  مفاعلtriga-2 سيؤول 

NT1  مفاعلtriga-2 فيينا 
NT1  مفاعلtriga-2 كنساس 

NT1  مفاعلtriga-2 لوبليانا 

NT1  مفاعلtriga-2 موساشي 
NT1  مفاعلtriga-2 مينز 

NT1  مفاعلtriga-3 ساالزار 

NT1  مفاعلtriga-3 سيؤول 
NT1  مفاعلtriga-3 ميونيخ 

NT1  مفاعلtriga-3 يوال 

NT1  مفاعلtriga-mk-2 في كورنِل 
NT1  مفاعلucbrr 

NT1  مفاعلuwnr 

NT1  مفاعلwsur 
NT1  مفاعل تريغا- mk-3 في كولورادو 

 WWERمفاعالت من النمط 

1997-08-20 

*BT1  مفاعالت من النمطpwr 
NT1  مفاعلbalakovo-1 

NT1  مفاعلbalakovo-2 

NT1  مفاعلbalakovo-3 
NT1  مفاعلbalakovo-4 

NT1  مفاعلbohunice v-1 

NT1  مفاعلbohunice v-2 

NT1  مفاعلdukovany-1 

NT1  مفاعلdukovany-2 

NT1  مفاعلdukovany-3 
NT1  مفاعلdukovany-4 

NT1  مفاعلgreifswald-1 

NT1  مفاعلgreifswald-2 
NT1  مفاعلgreifswald-3 

NT1  مفاعلgreifswald-4 

NT1  مفاعلgreifswald-5 
NT1  مفاعلgreifswald-6 

NT1  مفاعلjuragua 

NT1  مفاعلkalinin-1 
NT1  مفاعلkalinin-2 

NT1  مفاعلkalinin-3 

NT1  مفاعلkalinin-4 
NT1  مفاعلkecerovce-1 

NT1  مفاعلkhmelnitskij-1 

NT1  مفاعلkola-1 
NT1  مفاعلkola-2 

NT1  مفاعلkola-3 
NT1  مفاعلkola-4 

NT1  مفاعلkozloduy-1 

NT1  مفاعلkozloduy-2 
NT1  مفاعلkozloduy-3 

NT1  مفاعلkozloduy-4 

NT1  مفاعلkozloduy-5 
NT1  مفاعلkozloduy-6 

NT1  مفاعلkudankulam-1 

NT1  مفاعلkudankulam-2 
NT1  مفاعلloviisa - 1 

NT1  مفاعلloviisa - 2 

NT1  مفاعلmochovce-1 
NT1  مفاعلmochovce-2 

NT1  مفاعلnovovoronezh-1 

NT1  مفاعلnovovoronezh-2 
NT1  مفاعلnovovoronezh-3 

NT1  مفاعلnovovoronezh-4 

NT1  مفاعلnovovoronezh-5 
NT1  مفاعلpaks-1 

NT1  مفاعلpaks-2 

NT1  مفاعلpaks-3 
NT1  مفاعلpaks-4 

NT1  مفاعلrostov-1 

NT1  مفاعلrostov-2 
NT1  مفاعلrovno-1 

NT1  مفاعلrovno-2 

NT1  مفاعلrovno-3 
NT1  مفاعلrovno-4 

NT1  مفاعلrovno-5 

NT1  مفاعلstendal-1 

NT1  مفاعلtatarian 

NT1  مفاعلtemelin-1 

NT1  مفاعلtemelin-2 
NT1  مفاعلtianwan-1 

NT1  مفاعلtianwan-2 

NT1  مفاعلzaporozhe-1 
NT1  مفاعلzaporozhe-2 

NT1  مفاعلzaporozhe-3 

NT1  مفاعلzaporozhe-4 
NT1  مفاعلzaporozhe-5 



 WWRمفاعالت من النمط  BWR 850مفاعالت من النوع 

 

 

NT1  مفاعلzaporozhe-6 

NT1 1-مفاعل أرميني 
NT1 2-مفاعل أرميني 

NT1  1 -مفاعل بالهوتوفيس 

NT1  1 -مفاعل جنوب أوكرانيا 
NT1  2 -مفاعل جنوب أوكرانيا 

NT1 3 -جنوب أوكرانيا  مفاعل 

 WWRمفاعالت من النمط 

UF  مفاعلzarnowiec 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

NT1  مفاعلirt-1 الليبي 

NT1  مفاعلlvr - 15 
NT1  مفاعلwwr-2 

NT1  مفاعلwwr-z 

NT1 مفاعل ألماتي wwr-k 

NT1  مفاعل القاهرةwwr-s 

NT1  مفاعل بخارستwwr-s 

NT1  مفاعل براغwwr-s 
NT1  مفاعل بغدادirt 

NT1  مفاعل بودابستwwr-s 

NT1 مفاعل بودابست للتدريب 
NT1  مفاعل روسندورفwwr-sm 

NT1  مفاعل طشقندwwr-s 

NT1  مفاعل كييفwwr-m 
NT1  مفاعل ليننغرادwwr-m 

NT1  مفاعل موسكوwwr-s 

 AGRمفاعالت من النوع 

UF د بالغاز متطور  مفاعل مهدَّأ بالغرافيت مبرَّ

*BT1  مفاعالت من نوعgcr 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 
NT1  مفاعلconnah quay-b 

NT1  مفاعلdungeness-b 

NT1  مفاعلhartlepool 
NT1  مفاعلheysham-a 

NT1  مفاعلheysham-b 

NT1  مفاعلhinkley point-b 
NT1  مفاعلhunterston-b 

NT1  مفاعلtorness 

NT1  مفاعلwagr 
RT مفاعالت الطاقة 

RT دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

 ARGONAUTمفاعالت من النوع 

*BT1 مفاعالت أبحاث واختبار 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 صبمفاعالت يورانيوم مخ 
NT1  مفاعلaeg-pr-10 

NT1  مفاعلarbi 

NT1  مفاعلargos 
NT1  مفاعلjason 

NT1  مفاعلlfr 

NT1  مفاعلmoata 
NT1  مفاعلnestor 

NT1  مفاعلra-1 

NT1  مفاعلrb-2 
NT1  مفاعلrien-1 

NT1  مفاعلsrrc-utr-100 

NT1  مفاعلstark 
NT1  مفاعلuftr 

NT1  مفاعلulysse 
NT1  مفاعلurr 

NT1  مفاعلutr-10-kinki 

NT1  مفاعلutr-b  في كلية كوين ماري 
NT1  مفاعلvpi-utr-10 

NT1 مفاعل أثينا 

NT1  كروننبورغ -مفاعل ستراسبورغ 
NT1  مفاعل من النوعargonaut 

 BWRمفاعالت من النوع 

UF مفاعل مبّرد ومهدّأ بالماء المغلي 

SF  جزيرة العنفة العياريةcf براون 
SF ن العنفية للكهرباءمولدات براو 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

NT1  شركةhokuriku  للطاقة الكهربائيةshika, 

ishikawa, japan 
NT1  شركةtohoku  للطاقة الكهربائيةhigashidori, 

aomori, japan  

NT1  سوسكويهانا 1-مفاعل 
NT1  سوسكويهانا 2-مفاعل 

NT1   مفاعلisar 

NT1  مفاعلallens creek-1 
NT1  مفاعلallens creek-2 

NT1  مفاعلbailly-1 

NT1  مفاعلbarsebaeck-1 
NT1  مفاعلbarsebaeck-2 

NT1  مفاعلbarton-1 

NT1  مفاعلbarton-2 
NT1  مفاعلbarton-3 

NT1  مفاعلbarton-4 

NT1  مفاعلbolsa chica-1 
NT1  مفاعلbolsa chica-2 

NT1  مفاعلbonus 

NT1  مفاعلbrowns ferry-1 
NT1  مفاعلbrowns ferry-2 

NT1  مفاعلbrowns ferry-3 

NT1  مفاعلbrunsbuettel 
NT1  مفاعلbrunswick-1 

NT1  مفاعلbrunswick-2 

NT1  مفاعلchinshan-1 
NT1  مفاعلchinshan-2 

NT1  مفاعلclinton-1 

NT1  مفاعلclinton-2 
NT1  مفاعلcofrentes 

NT1  مفاعلcooper 

NT1  مفاعلdodewaard 

NT1  مفاعلdouglas point-1 

NT1  مفاعلdouglas point-2 

NT1  مفاعلdresden-1 
NT1  مفاعلdresden-2 

NT1  مفاعلdresden-3 

NT1  مفاعلduane arnold-1 
NT1  مفاعلebwr 

NT1  مفاعلenel-4 

NT1  مفاعلerr 
NT1  مفاعلfitzpatrick 

NT1  مفاعلforsmark - 1 

NT1  مفاعلforsmark - 2 
NT1  مفاعلforsmark - 3 

NT1  مفاعلfukushima - 1 
NT1  مفاعلfukushima - 2 

NT1  مفاعلfukushima - 3 

NT1  مفاعلfukushima - 4 

NT1  مفاعلfukushima - 5 

NT1  مفاعلfukushima - 6 

NT1  مفاعلfukushima - ii - 1 
NT1  مفاعلfukushima - ii - 2 

NT1  مفاعلfukushima - ii - 3 

NT1  مفاعلfukushima - ii - 4 
NT1  مفاعلgarigliano 

NT1  مفاعلgarona 

NT1  مفاعلgraben-1 
NT1  مفاعلgraben-2 

NT1  مفاعلgrand gulf-1 

NT1  مفاعلgrand gulf-2 
NT1  مفاعلgundremmingen-2 

NT1  مفاعلgundremmingen-3 

NT1  مفاعلhamaoka-1 
NT1  مفاعلhamaoka-2 

NT1  مفاعلhamaoka-3 

NT1  مفاعلhamaoka-4 
NT1  مفاعلhamaoka-5 

NT1  مفاعلhartsville-1 

NT1  مفاعلhartsville-2 
NT1  مفاعلhartsville-3 

NT1  مفاعلhartsville-4 

NT1  مفاعلhatch-1 
NT1  مفاعلhatch-2 

NT1  مفاعلhdr 

NT1  مفاعلhope creek-1 

NT1  مفاعلhope creek-2 

NT1  مفاعلhumboldt bay 
NT1  مفاعلjpdr 

NT1  مفاعلjpdr-2 

NT1  مفاعلkaiseraugst 
NT1  مفاعلkashiwazaki-kariwa-1 

NT1  مفاعلkashiwazaki-kariwa-2 

NT1  مفاعلkashiwazaki-kariwa-3 
NT1  مفاعلkashiwazaki-kariwa-4 

NT1  مفاعلkashiwazaki-kariwa-5 

NT1  مفاعلkashiwazaki-kariwa-6 
NT1  مفاعلkashiwazaki-kariwa-7 

NT1  مفاعلkruemmel 

NT1  مفاعلkuosheng-1 
NT1  مفاعلkuosheng-2 

NT1  مفاعلla salle county - 1 

NT1  مفاعلla salle county - 2 
NT1  مفاعلlacbwr 

NT1  مفاعلlaguna verde - 1 

NT1  مفاعلlaguna verde - 2 
NT1  مفاعلleibstadt 

NT1  مفاعلlimerick - 1 

NT1  مفاعلlimerick - 2 
NT1  مفاعلlingen 

NT1  مفاعلmendocino-1 

NT1  مفاعلmendocino-2 
NT1  مفاعلmillstone-1 

NT1  مفاعلmontague-1 

NT1  مفاعلmontague-2 
NT1  مفاعلmontalto di castro-1 

NT1  مفاعلmontalto di castro-2 

NT1  مفاعلmonticello 
NT1  مفاعلmuehleberg 

NT1  مفاعلnine mile point-1 

NT1  مفاعلnine mile point-2 

NT1  مفاعلokg - 1 

NT1  مفاعلokg - 2 

NT1  مفاعلokg - 3 
NT1  مفاعلolkiluoto - 1 

NT1  مفاعلolkiluoto - 2 

NT1  مفاعلonagawa - 1 
NT1  مفاعلonagawa - 2 

NT1  مفاعلonagawa - 3 

NT1  مفاعلpathfinder 
NT1  مفاعلpeach bottom-2 

NT1  مفاعلpeach bottom-3 

NT1  مفاعلperry-1 
NT1  مفاعلperry-2 

NT1  مفاعلphilippsburg-1 
NT1  مفاعلphipps bend-1 

NT1  مفاعلphipps bend-2 

NT1  مفاعلpilgrim-1 

NT1  مفاعلquad cities-1 

NT1  مفاعلquad cities-2 

NT1  مفاعلringhals-1 
NT1  مفاعلriver bend-1 

NT1  مفاعلriver bend-2 

NT1  مفاعلrwe-bayernwerk 
NT1  مفاعلshika-1 

NT1 ل مفاعshimane-1 

NT1  مفاعلshimane-2 
NT1  مفاعلshoreham 

NT1  مفاعلskagit-1 

NT1  مفاعلskagit-2 
NT1  مفاعلsl-1 

NT1  مفاعلtarapur-1 

NT1  مفاعلtarapur-2 
NT1  مفاعلtokai-2 

NT1  مفاعلtsuruga 

NT1  مفاعلtullnerfeld 
NT1  مفاعلvak 

NT1  مفاعلvbwr 

NT1  مفاعلvermont yankee 
NT1  مفاعلverplanck-1 

NT1  مفاعلverplanck-2 

NT1  مفاعلvk-50 
NT1  مفاعلwnp-2 

NT1  مفاعلwuergassen 

NT1  مفاعلzimmer-1 
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NT1  مفاعلzimmer-2 

NT1  2 -مفاعل أنريكو فيرمي 
NT1  مفاعل المعياريge 

NT1 مفاعل بِل 

NT1  1 -مفاعل بالك فوكس 
NT1  2 -مفاعل بالك فوكس 

NT1  بيغ روكبوينتمفاعل 

NT1 مفاعلoyster creek-1 

 bwr/6مفاعالت من النوع 

2000-01-10 

USE  مفاعل المعياريge 

 CANDUمفاعالت من النوع 

INIS: 1975-09-12; ETDE: 1975-10-28 
UF  مفاعالتcandu 

*BT1 مفاعالت أنابيب الضغط 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

NT1  مفاعلbruce-1 

NT1  مفاعلbruce-2 
NT1  مفاعلbruce-3 

NT1  مفاعلbruce-4 

NT1  مفاعلbruce-5 
NT1  مفاعلbruce-6 

NT1  مفاعلbruce-7 
NT1  مفاعلbruce-8 

NT1  مفاعلcernavoda-1 

NT1  مفاعلcernavoda-2 
NT1  مفاعلcordoba 

NT1  مفاعلdarlington-1 

NT1  مفاعلdarlington-2 
NT1 ل مفاعdarlington-3 

NT1  مفاعلdarlington-4 

NT1  مفاعلdouglas point في أونتاريو 
NT1  مفاعلembalse 

NT1  مفاعلgentilly 

NT1  مفاعلgentilly-2 
NT1  مفاعلkaiga-1 

NT1  مفاعلkaiga-2 

NT1  مفاعلkakrapar-1 
NT1  مفاعلkakrapar-2 

NT1  مفاعلkanupp 

NT1  مفاعلnpd 
NT1  مفاعلpickering-1 

NT1  مفاعلpickering-2 

NT1  مفاعلpickering-3 
NT1  مفاعلpickering-4 

NT1  مفاعلpickering-5 

NT1  مفاعلpickering-6 
NT1  مفاعلpickering-7 

NT1  مفاعلpickering-8 

NT1  مفاعلpoint lepreau-1 

NT1  مفاعلpoint lepreau-2 

NT1  مفاعلqinshan-3-1 

NT1  مفاعلqinshan-3-2 
NT1  مفاعلwolsung-1 

NT1  مفاعلwolsung-2 

NT1  مفاعلwolsung-3 
NT1  مفاعلwolsung-4 

NT1  1 -مفاعل راجستان 

NT1  2 -مفاعل راجستان 
NT1  3 -مفاعل راجستان 

NT1  4 -مفاعل راجستان 

 PHWRمفاعالت من النوع 

UF د ومهدأ بالماء الثقيل المضغوط  مفاعل مبرَّ

*BT1 مفاعالت مبّردة بالماء الثقيل 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 
NT1  مفاعلagesta 

NT1  مفاعلatucha 

NT1  مفاعلatucha-2 
NT1  مفاعلbruce-1 

NT1  مفاعلbruce-2 

NT1  مفاعلbruce-3 
NT1  مفاعلbruce-4 

NT1  مفاعلbruce-5 

NT1  مفاعلbruce-6 
NT1  مفاعلbruce-7 

NT1  مفاعلbruce-8 

NT1  مفاعلcernavoda-1 

NT1  مفاعلcernavoda-2 
NT1  مفاعلcordoba 

NT1  مفاعلcvtr 

NT1  مفاعلdarlington-1 
NT1  مفاعلdarlington-2 

NT1  مفاعلdarlington-3 

NT1  مفاعلdarlington-4 
NT1  مفاعلdouglas point في أونتاريو 

NT1  مفاعلembalse 

NT1  مفاعلgentilly-2 
NT1  مفاعلkaiga-1 

NT1  مفاعلkaiga-2 

NT1  مفاعلkaiga-3 
NT1  مفاعلkaiga-4 

NT1  مفاعلkakrapar-1 

NT1  مفاعلkakrapar-2 
NT1  مفاعلkalpakkam-1 

NT1  مفاعلkalpakkam-2 

NT1  مفاعلkanupp 
NT1  مفاعلmzfr 

NT1  مفاعلnarora-1 

NT1  مفاعلnarora-2 
NT1  مفاعلnpd 

NT1  مفاعلpickering-1 

NT1  مفاعلpickering-2 
NT1  مفاعلpickering-3 

NT1  مفاعلpickering-4 

NT1  مفاعلpickering-5 
NT1  مفاعلpickering-6 

NT1  مفاعلpickering-7 

NT1  مفاعلpickering-8 
NT1  مفاعلpoint lepreau-1 

NT1  مفاعلpoint lepreau-2 

NT1  مفاعلqinshan-3-1 

NT1  مفاعلqinshan-3-2 

NT1  مفاعلrajasthan-5 

NT1  مفاعلrajasthan-6 
NT1  مفاعلtarapur-3 

NT1  مفاعلtarapur-4 

NT1  مفاعلwolsung-1 
NT1  مفاعلwolsung-2 

NT1  مفاعلwolsung-3 

NT1  مفاعلwolsung-4 
NT1  1 -مفاعل راجستان 

NT1  2 -مفاعل راجستان 

NT1  3 -مفاعل راجستان 
NT1  4 -مفاعل راجستان 

RT مفاعالت الطاقة 

 مفاعالت من نمط البركة

UF مفاعالت البركة 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 
NT1   مفاعلatrc 

NT1   مفاعلirt - c 

NT1   مفاعلirt - f 
NT1   مفاعلisis 

NT1  1مفاعل - frg 

NT1  2مفاعل - frg 
NT1  مفاعلagata 

NT1  مفاعلapsara 

NT1  مفاعلarmf-1 
NT1  مفاعلastra 

NT1  مفاعلavogadro rs-1 

NT1  مفاعلbarn 
NT1  مفاعلber-2 

NT1  مفاعلbrr 

NT1  مفاعلbsr-1 

NT1  مفاعلbsr-2 

NT1  مفاعلcabri 

NT1  مفاعلconsort-2 
NT1  مفاعلcp-6 

NT1  مفاعلcrocus 

NT1  مفاعلdemocritus 
NT1  مفاعلdr-2 

NT1  مفاعلetrc 

NT1  مفاعلetrr-2 
NT1  مفاعلfmrb 

NT1  مفاعلfnr 

NT1  مفاعلfrj - 1 
NT1  مفاعلfrm 

NT1  مفاعلfrm-ii 

NT1  مفاعلfrn 
NT1  مفاعلga siwabessy 

NT1  مفاعلgtr 

NT1  مفاعلgulf triga-mk-3 
NT1  مفاعلhanaro 

NT1  مفاعلherald 

NT1  مفاعلhor 
NT1  مفاعلhorace 

NT1  مفاعلhtr 

NT1  مفاعلian-r1 
NT1  مفاعلiear - 1 

NT1  مفاعلir-100 

NT1  مفاعلirl 
NT1  مفاعلirr - 1 

NT1  مفاعلirt 

NT1  مفاعلivv - 7 
NT1  مفاعلivv-2m 

NT1  مفاعلjen 

NT1  مفاعلjen-1 
NT1  مفاعلjen-2 

NT1  مفاعلjrr-3m 

NT1  مفاعلjrr-4 
NT1  مفاعلjules horowitz 

NT1  مفاعلkur 

NT1  مفاعلla reina rech - 1 
NT1  مفاعلlido 

NT1  مفاعلlo aguirre rech - 2 

NT1  مفاعلlpr 
NT1  مفاعلlptr 

NT1  مفاعلlr - 0 

NT1  مفاعلltir 

NT1  مفاعلmaria 

NT1  مفاعلmaryla 

NT1  مفاعلmelusine-1 
NT1  مفاعلmerlin 

NT1  مفاعلminerve 

NT1  مفاعلmnr 
NT1 مفاعل nscr 

NT1  مفاعلnur 

NT1  مفاعلopal 
NT1  مفاعلosur 

NT1  مفاعلparar-1 

NT1  مفاعلphebus 
NT1  مفاعلprpr 

NT1  مفاعلprr-1 
NT1  مفاعلpstr 

NT1  مفاعلptr 

NT1  مفاعلpulstar-buffalo 

NT1  مفاعلpulstar-raleigh 

NT1  مفاعلpur-1 

NT1  مفاعلr2-0 
NT1  مفاعلra-6 

NT1  مفاعلra-8 

NT1  مفاعلrana 
NT1  مفاعلrinsc 

NT1  مفاعلritmo 

NT1  مفاعلrp-10 
NT1  مفاعلrts-1 

NT1  مفاعلrv-1 

NT1  مفاعلsaphir 
NT1  مفاعلscarabee 

NT1  مفاعلsiloe 

NT1  مفاعلsiloette 
NT1  مفاعلspert-4 

NT1  مفاعلstek 

NT1  مفاعلstir 
NT1  مفاعلswierk r-2 

NT1  مفاعلthetis 

NT1  مفاعلthor 
NT1  مفاعلtr-1 

NT1  مفاعلtr-2 

NT1  مفاعلtriton 
NT1  مفاعلtrr-1 

NT1  مفاعلtz1 

NT1  مفاعلtz2 
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NT1  مفاعلuknr 

NT1  مفاعلumne-1 
NT1  مفاعلumrr 

NT1  مفاعلutrr 

NT1  مفاعلuvar 
NT1  مفاعلuwnr 

NT1  مفاعلvr-1 

NT1  مفاعلwpir 
NT1  مفاعلwsur 

NT1  مفاعلxapr 

NT1 مفاعل بابكوك وويلكوكس لالختبارbawtr 
NT1 مفاعل توشيبا 

NT1   مفاعل جاكرتاirt - 2000 

NT1  مفاعل صوفياirt 
NT1   مفاعل موسكوirt - 2000 

NT1  مفاعل نموذجpik الفيزيائي 

NT1 مفاعالت من نمط سلوبوك 
NT2  مفاعل سلوبوك- wnre 

NT2  ألبرتا -مفاعل سلوبوك 

NT2 أوتاوا -فاعل سلوبوك م 
NT2  تورنتو -مفاعل سلوبوك 

NT2  دالهاوزي -مفاعل سلوبوك 

NT2  مونتريال -مفاعل سلوبوك 

 مفاعالت من نمط التضيق السواري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-09-15 

USE أجهزة تضيق سواري 

 مفاعالت من نمط الحزمة اإللكترونية

INIS: 1982-11-29; ETDE: 1976-09-15 

USE مفاعالت االندماج ذات الحزمة اإللكترونية 

 مفاعالت من نمط الصهريج

BT1 مفاعالت 
NT1   مفاعلispra - 1 

NT1  مفاعلaarr 

NT1  مفاعلalrr 
NT1  مفاعلaquilon 

NT1  مفاعلatr 

NT1  مفاعلatsr 
NT1  مفاعلborax-1 

NT1  مفاعلborax-2 

NT1  مفاعلborax-3 
NT1  مفاعلborax-4 

NT1  مفاعلborax-5 

NT1  مفاعلbr-02 
NT1  مفاعلbr-1 

NT1  مفاعلbr-2 

NT1  مفاعلcirus 
NT1  مفاعلcp-3 

NT1  مفاعلcp-3m 

NT1  مفاعلcp-5 
NT1  مفاعلdca 

NT1  مفاعلdido 

NT1  مفاعلdiorit 
NT1  مفاعلdmtr 

NT1  مفاعلdr-3 

NT1  مفاعلeco 
NT1  مفاعلel-1 

NT1  مفاعلel-2 

NT1  مفاعلel-3 
NT1  مفاعلeocr 

NT1  مفاعلeole 

NT1  مفاعلesada-vesr 
NT1  مفاعلessor 

NT1  مفاعلetr 
NT1  مفاعلetrr-1 

NT1  مفاعلewa 

NT1  مفاعلewg-1m 
NT1  مفاعلfir -1 

NT1  مفاعلfr - 2 

NT1  مفاعلfrj - 2 
NT1  مفاعلgetr 

NT1  مفاعلgtrr 

NT1  مفاعلhbwr 
NT1  مفاعلhfbr 

NT1  مفاعلhfir 

NT1  مفاعلhfr 
NT1  مفاعلhifar 

NT1  مفاعلhwctr 

NT1  مفاعلigr 

NT1  مفاعلirr - 2 
NT1  مفاعلjanus 

NT1  مفاعلjeep-2 

NT1  مفاعلjmtr 
NT1  مفاعلjrr-2 

NT1  مفاعلjrr-3 

NT1  مفاعلjuno 
NT1  مفاعلkamini 

NT1  مفاعلlitr 

NT1  مفاعلloft 
NT1  مفاعلlptr 

NT1  مفاعلmitr 

NT1  مفاعلmrr 
NT1  مفاعلmtr 

NT1  مفاعلmurr 

NT1  مفاعلnbsr 
NT1  مفاعلnetr 

NT1  مفاعلnora 

NT1  مفاعلnru 
NT1  مفاعلnrx 

NT1  مفاعلntr 

NT1  مفاعلorphee 
NT1  مفاعلorr 

NT1  مفاعلosiris 

NT1  مفاعلowr 
NT1  مفاعلpbf 

NT1  مفاعلpbr 

NT1  مفاعلpegase 
NT1  مفاعلpelinduna 

NT1  مفاعلpik 

NT1  مفاعلpluto 
NT1  مفاعلprcf 

NT1  مفاعلprr 

NT1  مفاعلpse 

NT1  مفاعلpurnima-3 

NT1  مفاعلr-1 

NT1  مفاعلr-2 
NT1  مفاعلr-a 

NT1  مفاعلra-0 

NT1  مفاعلra-2 
NT1  مفاعلra-3 

NT1  مفاعلra-4 

NT1  مفاعلra-5 
NT1  مفاعلrake-2 

NT1  مفاعلrb-3 

NT1  مفاعلrospo 
NT1  مفاعلrpt 

NT1  مفاعلsafari-1 
NT1  مفاعلsm-2 

NT1  مفاعلspert-1 

NT1  مفاعلspert-2 

NT1  مفاعلspert-3 

NT1  مفاعلsr-1 

NT1  مفاعلsr-oa 
NT1  مفاعلtca 

NT1  مفاعلthermos 

NT1  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 
NT1  مفاعلtsr-1 

NT1  مفاعلwntr 

NT1  مفاعلwr-1 
NT1  مفاعلwtr 

NT1  مفاعلzed-2 

NT1  مفاعلzeep 
NT1  مفاعلzlfr 

NT1  مفاعلzpr 

NT1 مفاعل تايوان للبحوث 
NT1 مفاعل غرونوبل 

NT1 مفاعل فرن نووي 

NT1 مفاعل مير 
NT1  مفاعالت من النمطwwr 

NT2  مفاعلirt-1 الليبي 

NT2  مفاعلlvr - 15 
NT2  مفاعلwwr-2 

NT2  مفاعلwwr-z 

NT2  مفاعل ألماتيwwr-k 
NT2  مفاعل القاهرةwwr-s 

NT2  مفاعل بخارستwwr-s 

NT2  مفاعل براغwwr-s 

NT2  مفاعل بغدادirt 

NT2  مفاعل بودابستwwr-s 
NT2 مفاعل بودابست للتدريب 

NT2  مفاعل روسندورفwwr-sm 

NT2  مفاعل طشقندwwr-s 
NT2  مفاعل كييفwwr-m 

NT2  مفاعل ليننغرادwwr-m 

NT2  مفاعل موسكوwwr-s 
NT1 فاعالت من نوع مmnsr 

NT2  مفاعلgharr-1 

NT2  مفاعلmnsr-iae 
NT2  مفاعلmnsr-sh 

NT2  مفاعلmnsr-sz 

NT2  مفاعلmnst-sd 
NT2  مفاعلnirr-1 

NT2  مفاعلparar-2 

NT2  مفاعلsrp-1 

 مفاعالت من نمط المرآة الترادفية

INIS: 1981-07-06; ETDE: 1981-08-04 

USE  مفاعالتtmr 

 مفاعالت من نمط توكاماك

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1976-09-15 
BT1 مفاعالت نووية حرارية 

NT1  توكاماكiter 
NT1 توكاماك االشتعال المتراص 

NT1  مفاعالتtentok 

NT1  مفاعالتtfcx 
NT1  مفاعالتtns 

NT1 مفاعالت ثنائية 

RT أجهزة التوكامكاك 
RT منشآت اندماج منبع النترونات 

 ت من نمط سلوبوكمفاعال

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1980-01-24 

UF تجربة حرجة آمنة منخفضة االستطاعة 
*BT1 مفاعالت أبحاث 

*BT1 مفاعالت إنتاج نظائر 

*BT1 مفاعالت من نمط البركة 
*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

NT1  مفاعل سلوبوك- wnre 

NT1  ألبرتا -مفاعل سلوبوك 
NT1  أوتاوا -مفاعل سلوبوك 

NT1  تورنتو -مفاعل سلوبوك 

NT1  دالهاوزي -مفاعل سلوبوك 
NT1  مونتريال -مفاعل سلوبوك 

 e-beamمفاعالت من نوع 

INIS: 1982-11-29; ETDE: 1976-09-15 

USE مفاعالت االندماج ذات الحزمة اإللكترونية 

 FBRمفاعالت من نوع 

UF  مختلط -مفاعل طيف سريع 

UF مفاعالت من نوع ولود سريع 
*BT1 مفاعالت سريعة 

*BT1 مفاعالت ولودة 

NT1  مفاعلaipfr 
NT1  مفاعلkalpakkam pfbr 

NT1  مفاعلpec brasimone 

NT1  مفاعلzebra 
NT1  مفاعالت من نوعgcfr 

NT2  مفاعلgcfr 

NT1  مفاعالت من نوعlmfbr 
NT2  مفاعلbn-1600 

NT2  مفاعلbn-350 

NT2  مفاعلbor-60 
NT2  مفاعلcdfr 

NT2  مفاعلclinch river الولود 

NT2  مفاعلdfr 

NT2  مفاعلebr-1 

NT2  مفاعلebr-2 

NT2  مفاعلjoyo 
NT2  مفاعلkalpakkam lmfbr 

NT2  مفاعلmonju 

NT2  مفاعلpfr 
NT2  مفاعلphenix 

NT2  مفاعلplbr 

NT2  مفاعلrapsodie 
NT2  مفاعلsbr-1 

NT2  مفاعلsbr-2 



 GCFRمفاعالت من نوع  853 ن نوع التضييق الخطيمفاعالت م

 

 

NT2  مفاعلsbr-5 

NT2  مفاعلsnr 
NT2  مفاعلsnr-2 

NT2  مفاعلsuperphenix 

NT2  مفاعلvenus 
NT2  1 -مفاعل أنريكو فيرمي 

NT2  3 -مفاعل بلويارسك 

NT2  4 -مفاعل بلويارسك 
RT عملية سيفكس 

RT قلوب مفاعالت المتجانسة 

RT مفاعالت الطاقة 

 GCFRمفاعالت من نوع 

1977-06-17 

UF مفاعالت ولودة سريعة مبّردة بالغاز 

*BT1 مفاعالت مبّردة بالغاز 
*BT1  مفاعالت من نوعfbr 

NT1  مفاعلgcfr 

 GCRمفاعالت من نوع 

UF مفاعالت مهدّأة بالغرافيت مبّردة بالغاز 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالغاز 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

NT1  مفاعلbugey-1 
NT1  مفاعلchinon-a1 

NT1  مفاعلchinon-a2 
NT1  مفاعلchinon-a3 

NT1  مفاعلg-1 

NT1  مفاعلg-2 
NT1  مفاعلg-3 

NT1  مفاعلsaint laurent-a1 

NT1  مفاعلsaint laurent-a2 
NT1  مفاعلvandellos 

NT1  مفاعالت من النوعagr 

NT2  مفاعلconnah quay-b 
NT2  مفاعلdungeness-b 

NT2  مفاعلhartlepool 

NT2 ل مفاعheysham-a 
NT2  مفاعلheysham-b 

NT2  مفاعلhinkley point-b 

NT2  مفاعلhunterston-b 
NT2  مفاعلtorness 

NT2  مفاعلwagr 

NT1  مفاعالت من نوعmagnox 
NT2  مفاعلbradwell 

NT2  مفاعلcalder hall a-1 

NT2  مفاعلcalder hall a-2 
NT2  مفاعلcalder hall b-3 

NT2  مفاعلcalder hall b-4 

NT2  مفاعلchapelcross-1 
NT2  مفاعلchapelcross-2 

NT2  مفاعلchapelcross-3 

NT2  مفاعلchapelcross-4 

NT2  مفاعلdungeness-a 

NT2  مفاعلhinkley point-a 

NT2  مفاعلhunterston-a 
NT2  مفاعلlatina 

NT2  مفاعلoldbury - a 

NT2  مفاعلsizewell-a 
NT2 عل مفاtokai-mura 

NT2  مفاعلtrawsfynydd 

NT2  مفاعلwylfa 
NT2 مفاعل بركلي 

RT مفاعالت الطاقة 

RT دة بثنائي أكسيد الكربون  مفاعالت مبرَّ

 HCLWRمفاعالت من نوع 

INIS: 1988-11-16; ETDE: 1988-12-02 

*BT1 مفاعالت بلوتونيوم 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

 HWGCRمفاعالت من نوع 

UF مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل ومبّردة بالغاز 
*BT1 مفاعالت مبّردة بالغاز 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

NT1  مفاعلbohunice a-1 
NT1  مفاعلbohunice a-2 

NT1  مفاعلel-4 

NT1  مفاعلlucens 

NT1  مفاعلniederaichbach 

RT مفاعالت الطاقة 

 HWLWRمفاعالت من نوع 

UF مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل ومبّردة بالماء 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 
NT1  مفاعلcirene 

NT1  مفاعلgentilly 

NT1  مفاعلjatr 
RT مفاعالت الطاقة 

 i-beamمفاعالت من نوع 

INIS: 1982-11-30; ETDE: 1976-09-15 

USE مفاعالت اندماج ذات حزم أيونية 

 kiwiمفاعالت من نوع 

INIS: 1985-07-18; ETDE: 1980-05-23 

USE  مفاعالتkiwi 

 LMFBRمفاعالت من نوع 

SF  عمليةmedec 

*BT1 مفاعالت مبّردة بمعدن سائل 

*BT1  مفاعالت من نوعfbr 
NT1  مفاعلbn-1600 

NT1  مفاعلbn-350 

NT1  مفاعلbor-60 
NT1  مفاعلcdfr 

NT1  مفاعلclinch river الولود 

NT1  مفاعلdfr 
NT1  مفاعلebr-1 

NT1  مفاعلebr-2 

NT1  مفاعلjoyo 
NT1  مفاعلkalpakkam lmfbr 

NT1  مفاعلmonju 

NT1  مفاعلpfr 

NT1  مفاعلphenix 

NT1  مفاعلplbr 

NT1  مفاعلrapsodie 
NT1  مفاعلsbr-1 

NT1  مفاعلsbr-2 

NT1  مفاعلsbr-5 
NT1  مفاعلsnr 

NT1  مفاعلsnr-2 

NT1  مفاعلsuperphenix 
NT1  مفاعلvenus 

NT1  1 -مفاعل أنريكو فيرمي 

NT1  3 -مفاعل بلويارسك 
NT1  4 -مفاعل بلويارسك 

 LWBRمفاعالت من نوع 

*BT1 مفاعالت حرارية 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت ولودة 

 LWGRمفاعالت من نوع 

1996-02-09 

UF مفاعالت مبردة بالماء مهدأة بالغرافيت 

UF  مفاعالت من نوعrbmk 
*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالغرافيت 

NT1  مفاعل- n 
NT1  مفاعلaps 

NT1  مفاعلbilibin 

NT1  مفاعلchernobylsk-1 
NT1  مفاعلchernobylsk-2 

NT1  مفاعلchernobylsk-3 

NT1  مفاعلchernobylsk-4 
NT1  مفاعلignalina - 1 

NT1  مفاعلignalina - 2 

NT1  مفاعلkursk-1 
NT1  مفاعلkursk-2 

NT1  مفاعلkursk-3 

NT1  مفاعلkursk-4 
NT1  مفاعلleningrad - 1 

NT1  مفاعلleningrad - 2 

NT1  مفاعلleningrad - 3 
NT1  مفاعلleningrad - 4 

NT1  مفاعلrpt 
NT1  مفاعلsmolensk-1 

NT1  مفاعلsmolensk-2 

NT1  مفاعلsmolensk-3 
NT1  مفاعلuwtr 

NT1  1 -مفاعل بلويارسك 

NT1  1 -مفاعل بلويارسك 
RT مفاعالت الطاقة 

RT مفاعالت حرارية 

RT مفاعالت يورانيوم مخصب 

 LWORمفاعالت من نوع 

UF مفاعالت مهدأة بالماء ومبردة بمواد عضوية 

*BT1 مفاعالت مبّردة بمادة عضوية 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 
RT مفاعالت الطاقة 

 lwrمفاعالت من نوع 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-07 

USE مفاعالت مبردة بالماء 

 MAGNOXمفاعالت من نوع 

*BT1 مفاعالت الطاقة 

*BT1 مفاعالت اليورانيوم الطبيعي 
*BT1  مفاعالت من نوعgcr 

NT1  مفاعلbradwell 

NT1  مفاعلcalder hall a-1 
NT1  مفاعلcalder hall a-2 

NT1  مفاعلcalder hall b-3 

NT1  مفاعلcalder hall b-4 
NT1  مفاعلchapelcross-1 

NT1  مفاعلchapelcross-2 

NT1  مفاعلchapelcross-3 
NT1  مفاعلchapelcross-4 

NT1  مفاعلdungeness-a 

NT1  مفاعلhinkley point-a 
NT1  مفاعلhunterston-a 

NT1  مفاعلlatina 

NT1  مفاعلoldbury - a 
NT1  مفاعلsizewell-a 

NT1  مفاعلtokai-mura 

NT1  مفاعلtrawsfynydd 
NT1  مفاعلwylfa 

NT1 مفاعل بركلي 

RT ماغنوكس 
RT  دة  بثنائي أكسيد الكربونمفاعالت مبرَّ

 MAPLEمفاعالت من نوع 

INIS: 1991-12-11; ETDE: 1992-06-22 

UF مفاعل شبيكي للفيزياء التطبيقية متعدد ألغراض 
*BT1 مفاعالت أبحاث واختبار 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 

*BT1 م مخصبمفاعالت يورانيو 

 MNSRمفاعالت من نوع 

2004-03-15 

UF مفاعالت منابع نترونية صغيرة 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 مفاعالت حرارية 

*BT1 مفاعالت مبردة بالماء 

*BT1 مفاعالت من نمط الصهريج 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالماء 

*BT1 مفاعالت يورانيوم مخصب 

NT1  مفاعلgharr-1 
NT1  مفاعلmnsr-iae 

NT1  مفاعلmnsr-sh 

NT1  مفاعلmnsr-sz 
NT1  مفاعلmnst-sd 

NT1  مفاعلnirr-1 

NT1  مفاعلparar-2 

NT1  مفاعلsrp-1 

 rbmkمفاعالت من نوع 

INIS: 1988-10-10; ETDE: 1988-11-01 

USE  مفاعالت من نوعlwgr 

 مفاعالت من نوع التضييق الخطي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-09-15 

BT1  نووية حراريةمفاعالت 
RT أجهزة التضيّق الخطي 



 مفاعالت من نوع المصباح الضوئي 854 مفاعالت مهدأة بالماء

 

 

 مفاعالت من نوع المصباح الضوئي

*BT1 مفاعالت بوقود غازي 

 مفاعالت من نوع مرآة مغنطيسية

INIS: 1995-01-16; ETDE: 1976-09-15 

UF  مفاعلfrm )نووي حراري( 

UF مفاعالت ذات مرايا حقل معكوس 
BT1 مفاعالت نووية حرارية 

NT1  مفاعلmars 

NT1  مفاعلminimars 
NT1  مفاعالتtmr 

RT  أجهزةtmx 

RT مرايا مغنطيسية 

 مفاعالت من نوع ولود سريع

USE  مفاعالت من نوعfbr 

 مفاعالت منابع نترونية صغيرة

2004-03-15 

USE  مفاعالت من نوعmnsr 

 مفاعالت مهدأة بالبيريليوم

UF  مفاعلitr 

UF مفاعل كهرحراري داخل القلب 
*BT1 مفاعالت مهدأة بالمعدن 

NT1  مفاعلagata 

NT1  مفاعلbr-02 
NT1  مفاعلebor 

NT1  مفاعلewg-1m 

NT1  مفاعلmaria 
NT1 مفاعل فرن نووي 

 مفاعالت مهدأة بالغرافيت

1996-01-24 
SF  مفاعلbnl 

SF  مفاعلsmr 

SF مفاعل المختبر النووي في بركلي 
SF مفاعل بمهدّئ صلب 

BT1 مفاعالت 

NT1  مفاعلanna 
NT1  مفاعلbgrr 

NT1  مفاعلbigr 

NT1  مفاعلbr-1 
NT1  مفاعلcesar 

NT1  مفاعلcp-2 

NT1  مفاعلegcr 
NT1  مفاعلf -1 

NT1  مفاعلgleep 

NT1  مفاعلhector 
NT1  مفاعلhero 

NT1  مفاعلhew-305 

NT1  مفاعلhitrex-1 
NT1  مفاعلhnpf 

NT1  مفاعلhtltr 

NT1  مفاعلiear - zpr 
NT1  مفاعلigr 

NT1  مفاعلiowa utr - 10 

NT1  مفاعلkuca 
NT1  مفاعلmarius 

NT1  مفاعلmsre 

NT1  مفاعلntr 
NT1  مفاعلpctr 

NT1  مفاعلproteus 

NT1  مفاعلrb-1 
NT1  مفاعلshca 

NT1  مفاعلsr-305 

NT1  مفاعلtreat 
NT1  مفاعلuhtrex 

NT1  مفاعلx-10 

NT1  مفاعلzenith 

NT1 مفاعل بيبو 

NT1  مفاعل من نوعhtgr 

NT2  مفاعلdragon 
NT2  مفاعلfulton - 1 

NT2  مفاعلfulton - 2 

NT2  مفاعلhtr-10 
NT2  مفاعلhttr 

NT2  مفاعلkahter 
NT2  مفاعلpeach bottom-1 

NT2  مفاعلschmehausen-2 

NT2  مفاعلsummit-1 

NT2  مفاعلsummit-2 
NT2  مفاعلthtr-300 

NT2  مفاعلvg-400 

NT2  مفاعلvgr-50 
NT2  مفاعلvhtr 

NT2  مفاعلvidal-1 

NT2  مفاعلvidal-2 
NT2  مفاعلvrain 

NT2  مفاعل جمهورية ألمانيا االتحاديةavr 

NT2  مفاعل معياريga 
NT1  مفاعالتwindscale االنتاجية 

NT1  مفاعالت من النمطsgr 

NT2  مفاعلsre 
NT1  مفاعالت من نوعgcr 

NT2  مفاعلbugey-1 

NT2  مفاعلchinon-a1 
NT2  مفاعلchinon-a2 

NT2  مفاعلchinon-a3 

NT2  مفاعلg-1 
NT2  مفاعلg-2 

NT2  مفاعلg-3 

NT2  مفاعلsaint laurent-a1 
NT2  مفاعلsaint laurent-a2 

NT2  مفاعلvandellos 

NT2  مفاعالت من النوعagr 
NT3  مفاعلconnah quay-b 

NT3  مفاعلdungeness-b 

NT3  مفاعلhartlepool 
NT3  مفاعلheysham-a 

NT3  مفاعلheysham-b 

NT3  مفاعلhinkley point-b 
NT3  مفاعلhunterston-b 

NT3  مفاعلtorness 

NT3  مفاعلwagr 

NT2  مفاعالت من نوعmagnox 

NT3  مفاعلbradwell 

NT3  مفاعلcalder hall a-1 
NT3  مفاعلcalder hall a-2 

NT3  مفاعلcalder hall b-3 

NT3  مفاعلcalder hall b-4 
NT3  مفاعلchapelcross-1 

NT3  مفاعلchapelcross-2 

NT3  مفاعلchapelcross-3 
NT3  مفاعلchapelcross-4 

NT3  مفاعلdungeness-a 

NT3  مفاعلhinkley point-a 
NT3  مفاعلhunterston-a 

NT3  مفاعلlatina 
NT3  مفاعلoldbury - a 

NT3  مفاعلsizewell-a 

NT3  مفاعلtokai-mura 

NT3  مفاعلtrawsfynydd 

NT3  مفاعلwylfa 

NT3 مفاعل بركلي 
NT1  مفاعالت من نوعlwgr 

NT2  مفاعل- n 

NT2  مفاعلaps 
NT2  مفاعلbilibin 

NT2  مفاعلchernobylsk-1 

NT2  مفاعلchernobylsk-2 
NT2  مفاعلchernobylsk-3 

NT2  مفاعلchernobylsk-4 

NT2  مفاعلignalina - 1 
NT2  مفاعلignalina - 2 

NT2  مفاعلkursk-1 

NT2  مفاعلkursk-2 
NT2  مفاعلkursk-3 

NT2  مفاعلkursk-4 

NT2  مفاعلleningrad - 1 
NT2  مفاعلleningrad - 2 

NT2  مفاعلleningrad - 3 

NT2  مفاعلleningrad - 4 
NT2  مفاعلrpt 

NT2  مفاعلsmolensk-1 

NT2  مفاعلsmolensk-2 
NT2  مفاعلsmolensk-3 

NT2  مفاعلuwtr 

NT2  1 -مفاعل بلويارسك 

NT2  1 -مفاعل بلويارسك 

 مفاعالت مهدأة بالماء

UF مفاعالت مهدأة بالماء الخفيف 
BT1 مفاعالت 

NT1  مفاعلaarr 

NT1  مفاعلacpr 
NT1  مفاعلanna 

NT1  مفاعلastr 

NT1  مفاعلatr 
NT1  مفاعلatsr 

NT1  مفاعلborax-1 

NT1  مفاعلborax-2 
NT1  مفاعلborax-3 

NT1  مفاعلborax-4 

NT1  مفاعلborax-5 
NT1  مفاعلbr-02 

NT1  مفاعلbr-2 

NT1  مفاعلesada-vesr 

NT1  مفاعلetr 

NT1  مفاعلevsr 

NT1  مفاعلewa 
NT1  مفاعلewg-1m 

NT1  مفاعلgcre 

NT1  مفاعلgetr 
NT1  مفاعلhfetr 

NT1  مفاعلhfir 

NT1  مفاعلhfr 
NT1  مفاعلigr 

NT1  مفاعلjanus 

NT1  مفاعلjmtr 
NT1  مفاعلjuno 

NT1  مفاعلkamini 

NT1  مفاعلkuca 
NT1  مفاعلkuhfr 

NT1  مفاعلlitr 

NT1  مفاعلmaple 
NT1  مفاعلml-1 

NT1  مفاعلmrr 
NT1  مفاعلmtr 

NT1  مفاعلmurr 

NT1  مفاعلnetr 
NT1  مفاعلnhr-5 

NT1  مفاعلnsrr 

NT1  مفاعلntr 
NT1  مفاعلorr 

NT1  مفاعلosiris 

NT1  مفاعلowr 
NT1  مفاعلpbr 

NT1  مفاعلpegase 

NT1  مفاعلpeggy 
NT1  مفاعلperryman-1 

NT1  مفاعلperryman-2 

NT1  مفاعلpurnima-3 
NT1  مفاعلr-2 

NT1  مفاعلra-5 

NT1  مفاعلrake-2 
NT1  مفاعلrg-1m 

NT1  مفاعلsafari-1 

NT1  مفاعلsm-2 
NT1  مفاعلspert-1 

NT1  مفاعلspert-2 

NT1  مفاعلspert-3 
NT1  مفاعلsr-1 

NT1  مفاعلsr-oa 

NT1  مفاعلtca 
NT1  مفاعلtsr-2 

NT1  مفاعلtwmr 

NT1  مفاعلvoronezh ast-500 

NT1  مفاعلwntr 

NT1  مفاعلwtr 

NT1  مفاعلzlfr 
NT1 مفاعل فرن نووي 

NT1 اعل ميرمف 

NT1 مفاعالت متجانسة مائية 
NT2  مفاعلai-l-77 

NT2  مفاعلargus 

NT2  مفاعلber-2 
NT2  مفاعلbyu l-77 
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NT2  مفاعلcesnef 

NT2  مفاعلdr-1 
NT2  مفاعلfrf 

NT2  مفاعلgidra 

NT2  مفاعلhre-2 
NT2  مفاعلjrr-1 

NT2  مفاعلkewb 

NT2  مفاعلkstr 
NT2  مفاعلncscr-1 

NT2  مفاعلpanc-l-77 

NT2  مفاعلsupo 
NT2  مفاعلwrrr 

NT2 مفاعل جامعة نيفادا 

NT1  مفاعالت من النمطpwr 
NT2   مفاعلisar - 2 

NT2  1مفاعل- sterling 

NT2  2مفاعل-sterling 
NT2  مفاعلaguirre 

NT2  مفاعلalmaraz-1 

NT2  مفاعلalmaraz-2 
NT2  مفاعلangra-2 

NT2  مفاعلangra-3 

NT2 فاعل مangrh-1 
NT2  مفاعلasco-1 

NT2  مفاعلasco-2 

NT2  مفاعلatlantic-1 
NT2  مفاعلatlantic-2 

NT2  مفاعلbasf-1 

NT2  مفاعلbasf-2 
NT2  مفاعلbeaver valley-1 

NT2  مفاعلbeaver valley-2 

NT2  مفاعلbelleville-1 
NT2  مفاعلbelleville-2 

NT2  مفاعلbeznau-1 

NT2  مفاعلbeznau-2 

NT2  مفاعلblayais-1 

NT2  مفاعلblayais-2 

NT2  مفاعلblayais-3 
NT2  مفاعلblayais-4 

NT2  مفاعلblue hills-1 

NT2  مفاعلborssele 
NT2  مفاعلbr-3 

NT2  مفاعلbraidwood-1 

NT2  مفاعلbraidwood-2 
NT2  مفاعلbrokdorf 

NT2  مفاعلbugey-2 

NT2  مفاعلbugey-3 
NT2  مفاعلbugey-4 

NT2  مفاعلbugey-5 
NT2  مفاعلbw العياري 

NT2  مفاعلbyron-1 

NT2  مفاعلbyron-2 

NT2  مفاعلcalhoun-1 

NT2  مفاعلcalhoun-2 

NT2  مفاعلcallaway-1 
NT2  مفاعلcallaway-2 

NT2  مفاعلcalvert cliffs-1 

NT2  مفاعلcalvert cliffs-2 
NT2  مفاعلcatawba-1 

NT2  مفاعلcatawba-2 

NT2  مفاعلcattenom-1 
NT2  مفاعلcattenom-2 

NT2  مفاعلcattenom-3 

NT2  مفاعلcattenom-4 
NT2  مفاعلce العياري 

NT2  مفاعلcherokee-1 

NT2  مفاعلcherokee-2 
NT2  مفاعلcherokee-3 

NT2  مفاعلchinon-b1 

NT2  مفاعلchinon-b2 
NT2  مفاعلchinon-b3 

NT2  مفاعلchinon-b4 

NT2  مفاعلchooz 
NT2  مفاعلchooz b-1 

NT2  مفاعلchooz b-2 

NT2  مفاعلcivaux-1   
NT2  مفاعلcivaux-2   

NT2  مفاعلcomanche peak-1 

NT2  مفاعلcomanche peak-2 

NT2  مفاعلconnecticut yankee 

NT2  مفاعلcook-1 
NT2  مفاعلcook-2 

NT2  مفاعلcruas-1 

NT2  مفاعلcruas-2 
NT2  مفاعلcruas-3 

NT2  مفاعلcruas-4 

NT2  مفاعلcrystal river-3 
NT2  مفاعلcrystal river-4 

NT2  مفاعلdampierre-1 

NT2  مفاعلdampierre-2 
NT2  مفاعلdampierre-3 

NT2  مفاعلdampierre-4 

NT2  مفاعلdavis besse-1 
NT2  مفاعلdavis besse-2 

NT2  مفاعلdavis besse-3 

NT2  مفاعلdaya bay-1 
NT2  مفاعلdaya bay-2 

NT2  مفاعلdiablo canyon-1 

NT2  مفاعلdiablo canyon-2 
NT2  مفاعلdoel-1 

NT2  مفاعلdoel-2 

NT2  مفاعلdoel-3 
NT2  مفاعلdoel-4 

NT2  مفاعلefdr-50 

NT2  مفاعلemsland 
NT2  مفاعلerie-1 

NT2  مفاعلerie-2 

NT2  مفاعلfarley - 1 
NT2  مفاعلfarley - 2 

NT2  مفاعلfessenheim - 1 

NT2  مفاعلfessenheim - 2 
NT2  مفاعلflamanville  - 1 

NT2  مفاعلflamanville  - 2 

NT2  مفاعلflamanville-3 

NT2  مفاعلforked river - 1 

NT2  مفاعلgenkai-1 

NT2  مفاعلgenkai-2 
NT2  مفاعلgenkai-3 

NT2  مفاعلgenkai-4 

NT2  مفاعلginna-1 
NT2  مفاعلgoesgen 

NT2  مفاعلgolfech-1 

NT2  مفاعلgolfech-2 
NT2  مفاعلgrafenrheinfeld 

NT2  مفاعلgravelines-1   

NT2  مفاعلgravelines-2 
NT2  مفاعلgravelines-3 

NT2  مفاعلgravelines-4 
NT2  مفاعلgravelines-5 

NT2  مفاعلgravelines-6 

NT2  مفاعلgreene county 

NT2  مفاعلgreenwood-2 

NT2  مفاعلgreenwood-3 

NT2  مفاعلgrohnde 
NT2  مفاعلhamm-uentrop 

NT2  مفاعلharris-1 

NT2  مفاعلharris-2 
NT2  مفاعلharris-3 

NT2  مفاعلharris-4 

NT2  مفاعلhaven-1 
NT3  مفاعلkoshkonong-1 

NT2  مفاعلhaven-2 

NT3  مفاعلkoshkonong-2 
NT2  مفاعلikata 

NT2  مفاعلikata - 2 

NT2  مفاعلikata - 3 
NT2  مفاعلindian point - 1 

NT2  مفاعلindian point - 2 

NT2  مفاعلindian point - 3 
NT2  مفاعلiran- 1 

NT2  مفاعلiran- 2 

NT2  مفاعلjamesport-1 
NT2  مفاعلjamesport-2 

NT2  مفاعلkewaunee 

NT2  مفاعلkoeberg-1 
NT2  مفاعلkoeberg-2 

NT2  مفاعلkori-1 

NT2  مفاعلkori-2 

NT2  مفاعلkori-3 

NT2  مفاعلkori-4 
NT2  مفاعلkrsko 

NT2  مفاعلlemoniz - 1 

NT2  مفاعلlemoniz - 2 
NT2  مفاعلlingao - 1 

NT2  مفاعلlingao - 2 

NT2  مفاعلlingao-3 
NT2  مفاعلlingao-4 

NT2  مفاعلloft 

NT2  مفاعلlucie - 1 
NT2  مفاعلlucie - 2 

NT2  مفاعلmaanshan-1 

NT2  مفاعلmaine yankee 
NT2  مفاعلmalibu-1 

NT2  مفاعلmarble hill-1 

NT2  مفاعلmarble hill-2 
NT2  مفاعلmc guire-1 

NT2  مفاعلmc guire-2 

NT2  مفاعلmh-1a 
NT2  مفاعلmidland-1 

NT2  مفاعلmidland-2 

NT2  مفاعلmihama-1 
NT2  مفاعلmihama-2 

NT2  مفاعلmihama-3 

NT2  مفاعلmillstone-2 
NT2  مفاعلmillstone-3 

NT2  مفاعلmuelheim-kaerlich 

NT2  مفاعلneckar-1 
NT2  مفاعلneckar-2 

NT2  مفاعلnep-1 

NT2  مفاعلnep-2 
NT2  مفاعلneupotz-1 

NT2  مفاعلneupotz-2 

NT2  مفاعلningde-1 

NT2  مفاعلningde-2 

NT2  مفاعلningde-3 

NT2  مفاعلnogent-1 
NT2  مفاعلnogent-2 

NT2  مفاعلnorth anna-1 

NT2  مفاعلnorth anna-2 
NT2  مفاعلnorth anna-3 

NT2  مفاعلnorth anna-4 

NT2  مفاعلnorth coast-1 
NT2  مفاعلobrigheim 

NT2  مفاعلoconee - 1 

NT2  مفاعلoconee - 2 
NT2  مفاعلoconee - 3 

NT2  مفاعلoi - 1 
NT2  مفاعلoi - 2 

NT2  مفاعلoi - 3 

NT2  مفاعلoi - 4 

NT2  مفاعلoktemberian - 3 

NT2  مفاعلolkiluoto-3 

NT2  مفاعلotto hahn 
NT2  مفاعلpairie island-2 

NT2  مفاعلpalisades-1 

NT2  مفاعلpalo verde-1 
NT2  مفاعلpalo verde-2 

NT2  مفاعلpalo verde-3 

NT2  مفاعلpalo verde-4 
NT2  مفاعلpalo verde-5 

NT2  مفاعلpaluel-1 

NT2  مفاعلpaluel-2 
NT2  مفاعلpaluel-3 

NT2  مفاعلpaluel-4 

NT2  مفاعلpat 
NT2  مفاعلpebble springs-1 

NT2  مفاعلpebble springs-2 

NT2  مفاعلpenly-1 
NT2  مفاعلpenyl-2 

NT2  مفاعلpenyl-3 

NT2  مفاعلperkins-1 
NT2  مفاعلperkins-2 

NT2  مفاعلperkins-3 

NT2  مفاعلphilippsburg-2 
NT2  مفاعلpilgrim-2 

NT2  مفاعلpilgrim-3 

NT2  مفاعلpm-2a 
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NT2  مفاعلpm-3a 

NT2  مفاعلpnpp-1 
NT2  مفاعلpoint beach-1 

NT2  مفاعلpoint beach-2 

NT2  مفاعلprairie island-1 
NT2  مفاعلproject-1 في جنوب تكساس 

NT2  مفاعلproject-2 في جنوب تكساس 

NT2  مفاعلqinshan-1 
NT2  مفاعلqinshan-2-1 

NT2  مفاعلqinshan-2-2 

NT2  مفاعلqinshan-2-3 
NT2  مفاعلqinshan-2-4 

NT2  مفاعلquanicassee-1 

NT2  مفاعلquanicassee-2 
NT2  مفاعلrancho seco-1 

NT2  مفاعلremerschen 

NT2  مفاعلringhals-2 
NT2  مفاعلringhals-3 

NT2  مفاعلringhals-4 

NT2  مفاعلrobinson-2 
NT2  مفاعلrooppur 

NT2  مفاعلrowe yankee 

NT2  مفاعلsaint laurent-b2 
NT2  مفاعلsalem - 1 

NT2  مفاعلsalem - 2 

NT2  مفاعلsan onofre -1 
NT2  مفاعلsan onofre -2 

NT2  مفاعلsan onofre -3 

NT2  مفاعلseabrook-1 
NT2  مفاعلseabrook-2 

NT2  مفاعلselni 

NT2  مفاعلsenda-1 
NT2  مفاعلsenda-2 

NT2  مفاعلsequoyah-1 

NT2  مفاعلsequoyah-2 

NT2  مفاعلshippingport 

NT2  مفاعلsizewell-b 

NT2  مفاعلsm-1 
NT2  مفاعلsm-1a 

NT2  مفاعلstade 

NT2  مفاعلsummer-1 
NT2  مفاعلsundesert-1 

NT2  مفاعلsundesert-2 

NT2  مفاعلsurry-1 
NT2  مفاعلsurry-2 

NT2  مفاعلsurry-3 

NT2  مفاعلsurry-4 
NT2  مفاعلtakahama-1 

NT2  مفاعلtakahama-2 
NT2  مفاعلtakahama-3 

NT2  مفاعلtakahama-4 

NT2  مفاعلtihange 

NT2  مفاعلtihange-2 

NT2  مفاعلtihange-3 

NT2  مفاعلtomari-1 
NT2  مفاعلtomari-2 

NT2  مفاعلtomari-3 

NT2  مفاعلtricastin-1 
NT2  مفاعلtricastin-2 

NT2  مفاعلtricastin-3 

NT2  مفاعلtricastin-4 
NT2  مفاعلtrillo-1 

NT2  مفاعلtrojan 

NT2  مفاعلtsuruga-2 
NT2  مفاعلturkey point-3 

NT2  مفاعلturkey point-4 

NT2  مفاعلtva-1 
NT2  مفاعلtva-2 

NT2  مفاعلtyrone-1 

NT2  مفاعلtyrone-2 
NT2  مفاعلulchin-1 

NT2  مفاعلulchin-2 

NT2  مفاعلulchin-3 
NT2  مفاعلulchin-4 

NT2  مفاعلunterweser 

NT2  مفاعلvahnum-1 
NT2  مفاعلvahnum-2 

NT2  مفاعلvandellos-2 

NT2  مفاعلvogtle-1 

NT2  مفاعلvogtle-2 

NT2  مفاعلvogtle-3 
NT2  مفاعلvogtle-4 

NT2  مفاعلwaterford-3 

NT2  مفاعلwaterford-4 
NT2  مفاعلwatts bar-1 

NT2  مفاعلwatts bar-2 

NT2  مفاعلwnp-1 
NT2  مفاعلwnp-3 

NT2  مفاعلwnp-4 

NT2  مفاعلwnp-5 
NT2 اعل مفwolf creek-1 

NT2  مفاعلwup-3 

NT2  مفاعلwup-4 
NT2  مفاعلwup-5 

NT2  مفاعلwup-6 

NT2  مفاعلwyhl-1 
NT2  مفاعلwyhl-2 

NT2  مفاعلyellow creek-1 

NT2  مفاعلyellow creek-2 
NT2  مفاعلzion-1 

NT2  مفاعلzion-2 

NT2  مفاعلzorita-1 
NT2 1-مفاعل أركانساس 

NT2 2-مفاعل أركانساس 

NT2  مفاعل أولي لمفاعلs1c 
NT2  1 -مفاعل بلفونت 

NT2  2 -مفاعل بلفونت 

NT2  1 -مفاعل بيبليس 
NT2  3 -مفاعل بيبليس 

NT2  4 -مفاعل بيبليس 

NT2  2-مفاعل بيبليس 
NT2  1-مفاعل ثري مايل آيالند 

NT2  2-مفاعل ثري مايل آيالند 

NT2  مفاعل راينِسْبرغakw1 

NT2 مفاعل سافاناه 

NT2 مفاعل ساكستون 

NT2  1 -مفاعل سان ألبان 
NT2  2 -مفاعل سان ألبان 

NT2  3 -مفاعل سان لوران 

NT2 مفاعل لينين 
NT2 مفاعل ليونيد بريجنييف 

NT2 مفاعل موتسو 

NT2 مفاعل وستنغهاوس العياري 
NT2 مفاعلblue hills-2 

NT2  مفاعالت من النمطwwer 

NT3  مفاعلbalakovo-1 
NT3  مفاعلbalakovo-2 

NT3  مفاعلbalakovo-3 
NT3  مفاعلbalakovo-4 

NT3  مفاعلbohunice v-1 

NT3  مفاعلbohunice v-2 

NT3  مفاعلdukovany-1 

NT3  مفاعلdukovany-2 

NT3  مفاعلdukovany-3 
NT3  مفاعلdukovany-4 

NT3  مفاعلgreifswald-1 

NT3  مفاعلgreifswald-2 
NT3  مفاعلgreifswald-3 

NT3  مفاعلgreifswald-4 

NT3  مفاعلgreifswald-5 
NT3  مفاعلgreifswald-6 

NT3  مفاعلjuragua 

NT3  مفاعلkalinin-1 
NT3  مفاعلkalinin-2 

NT3  مفاعلkalinin-3 

NT3  مفاعلkalinin-4 
NT3  مفاعلkecerovce-1 

NT3  مفاعلkhmelnitskij-1 

NT3  مفاعلkola-1 
NT3  مفاعلkola-2 

NT3  مفاعلkola-3 

NT3  مفاعلkola-4 
NT3  مفاعلkozloduy-1 

NT3  مفاعلkozloduy-2 

NT3  مفاعلkozloduy-3 
NT3  مفاعلkozloduy-4 

NT3  مفاعلkozloduy-5 

NT3  مفاعلkozloduy-6 

NT3  مفاعلkudankulam-1 

NT3  مفاعلkudankulam-2 
NT3  مفاعلloviisa - 1 

NT3  مفاعلloviisa - 2 

NT3  مفاعلmochovce-1 
NT3  مفاعلmochovce-2 

NT3  مفاعلnovovoronezh-1 

NT3  مفاعلnovovoronezh-2 
NT3  مفاعلnovovoronezh-3 

NT3  مفاعلnovovoronezh-4 

NT3  مفاعلnovovoronezh-5 
NT3  مفاعلpaks-1 

NT3  مفاعلpaks-2 

NT3  مفاعلpaks-3 
NT3  مفاعلpaks-4 

NT3  مفاعلrostov-1 

NT3  مفاعلrostov-2 
NT3  مفاعلrovno-1 

NT3  مفاعلrovno-2 

NT3  مفاعلrovno-3 
NT3  مفاعلrovno-4 

NT3  مفاعلrovno-5 

NT3  مفاعلstendal-1 
NT3  مفاعلtatarian 

NT3  مفاعلtemelin-1 

NT3  مفاعلtemelin-2 
NT3  مفاعلtianwan-1 

NT3  مفاعلtianwan-2 

NT3  مفاعلzaporozhe-1 
NT3  مفاعلzaporozhe-2 

NT3  مفاعلzaporozhe-3 

NT3  مفاعلzaporozhe-4 
NT3  مفاعلzaporozhe-5 

NT3  مفاعلzaporozhe-6 

NT3 1-مفاعل أرميني 

NT3 2-مفاعل أرميني 

NT3  1 -مفاعل بالهوتوفيس 

NT3  1 -مفاعل جنوب أوكرانيا 
NT3  2 -مفاعل جنوب أوكرانيا 

NT3  3 -مفاعل جنوب أوكرانيا 

NT1  مفاعالت من النمطtriga 
NT2  2مفاعل - frf 

NT2  مفاعلafrri 

NT2  مفاعلatpr 
NT2  مفاعلdow triga-mk-1 

NT2  مفاعلfir -1 

NT2  مفاعلfrn 
NT2  مفاعلgulf triga-mk-3 

NT2  مفاعلkartini-ppny 
NT2  مفاعلlopra 

NT2  مفاعلnscr 

NT2  مفاعلostr 

NT2  مفاعلprpr 

NT2  مفاعلpstr 

NT2  مفاعلrtr 
NT2  مفاعلtrico 

NT2  مفاعلtriga - تكساس 

NT2  مفاعلtriga - فيترانس 
NT2  مفاعلtriga- برازيل 

NT2  مفاعلtriga-1 أريزونا 

NT2  مفاعلtriga-1 كاليفورنيا 
NT2  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 

NT2  مفاعلtriga-1 هانفورد 

NT2  مفاعلtriga-1 هانوفر 
NT2  مفاعلtriga-1 هايدلبرغ 

NT2  مفاعلtriga-2 

NT2  مفاعلtriga-2 إيلينوي 
NT2  مفاعلtriga-2 بافيا 

NT2  مفاعلtriga-2 باندونغ 

NT2  مفاعلtriga-2 بنغالدش 
NT2  مفاعلtriga-2 بيتستي 

NT2  مفاعلtriga-2 داالت 

NT2  مفاعلtriga-2 روما 
NT2  مفاعلtriga-2 ريكويو 

NT2  مفاعلtriga-2 سيؤول 

NT2  مفاعلtriga-2 فيينا 
NT2  مفاعلtriga-2 كنساس 

NT2  مفاعلtriga-2 لوبليانا 

NT2  مفاعلtriga-2 موساشي 
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NT2  مفاعلtriga-2 مينز 

NT2  مفاعلtriga-3 ساالزار 
NT2  مفاعلtriga-3 سيؤول 

NT2  مفاعلtriga-3 ميونيخ 

NT2  مفاعلtriga-3 يوال 
NT2  مفاعلtriga-mk-2 في كورنِل 

NT2  مفاعلucbrr 

NT2  مفاعلuwnr 
NT2  مفاعلwsur 

NT2  مفاعل تريغا- mk-3 في كولورادو 

NT1  مفاعالت من النمطwwr 
NT2  مفاعلirt-1 الليبي 

NT2  مفاعلlvr - 15 

NT2  مفاعلwwr-2 
NT2  مفاعلwwr-z 

NT2  مفاعل ألماتيwwr-k 

NT2  مفاعل القاهرةwwr-s 
NT2  مفاعل بخارستwwr-s 

NT2  مفاعل براغwwr-s 

NT2  مفاعل بغدادirt 
NT2  مفاعل بودابستwwr-s 

NT2 مفاعل بودابست للتدريب 

NT2  مفاعل روسندورفwwr-sm 
NT2  مفاعل طشقندwwr-s 

NT2  مفاعل كييفwwr-m 

NT2  مفاعل ليننغرادwwr-m 
NT2  مفاعل موسكوwwr-s 

NT1  مفاعالت من النوعargonaut 

NT2  مفاعلaeg-pr-10 
NT2  مفاعلarbi 

NT2  مفاعلargos 

NT2  مفاعلjason 
NT2  مفاعلlfr 

NT2  مفاعلmoata 

NT2  مفاعلnestor 

NT2  مفاعلra-1 

NT2  مفاعلrb-2 

NT2  مفاعلrien-1 
NT2  مفاعلsrrc-utr-100 

NT2  مفاعلstark 

NT2  مفاعلuftr 
NT2  مفاعلulysse 

NT2  مفاعلurr 

NT2  مفاعلutr-10-kinki 
NT2  مفاعلutr-b  في كلية كوين ماري 

NT2  مفاعلvpi-utr-10 

NT2 مفاعل أثينا 
NT2  كروننبورغ -مفاعل ستراسبورغ 

NT2  مفاعل من النوعargonaut 
NT1  مفاعالت من النوعbwr 

NT2  شركةhokuriku  للطاقة الكهربائيةshika, 

ishikawa, japan 

NT2  شركةtohoku  للطاقة الكهربائية

higashidori, aomori, japan  

NT2  سوسكويهانا 1-مفاعل 
NT2  سوسكويهانا 2-مفاعل 

NT2   مفاعلisar 

NT2  مفاعلallens creek-1 
NT2  مفاعلallens creek-2 

NT2  مفاعلbailly-1 

NT2  مفاعلbarsebaeck-1 
NT2  مفاعلbarsebaeck-2 

NT2  مفاعلbarton-1 

NT2  مفاعلbarton-2 
NT2  مفاعلbarton-3 

NT2  مفاعلbarton-4 

NT2  مفاعلbolsa chica-1 
NT2  مفاعلbolsa chica-2 

NT2  مفاعلbonus 

NT2  مفاعلbrowns ferry-1 
NT2  مفاعلbrowns ferry-2 

NT2  مفاعلbrowns ferry-3 

NT2  مفاعلbrunsbuettel 
NT2  مفاعلbrunswick-1 

NT2  مفاعلbrunswick-2 

NT2  مفاعلchinshan-1 
NT2  مفاعلchinshan-2 

NT2  مفاعلclinton-1 

NT2  مفاعلclinton-2 

NT2  مفاعلcofrentes 

NT2  مفاعلcooper 
NT2  مفاعلdodewaard 

NT2  مفاعلdouglas point-1 

NT2  مفاعلdouglas point-2 
NT2  مفاعلdresden-1 

NT2  مفاعلdresden-2 

NT2  مفاعلdresden-3 
NT2  مفاعلduane arnold-1 

NT2  مفاعلebwr 

NT2  مفاعلenel-4 
NT2  مفاعلerr 

NT2  مفاعلfitzpatrick 

NT2  مفاعلforsmark - 1 
NT2  مفاعلforsmark - 2 

NT2  مفاعلforsmark - 3 

NT2  مفاعلfukushima - 1 
NT2  مفاعلfukushima - 2 

NT2  مفاعلfukushima - 3 

NT2 فاعل مfukushima - 4 
NT2  مفاعلfukushima - 5 

NT2  مفاعلfukushima - 6 

NT2  مفاعلfukushima - ii - 1 
NT2  مفاعلfukushima - ii - 2 

NT2  مفاعلfukushima - ii - 3 

NT2  مفاعلfukushima - ii - 4 
NT2  مفاعلgarigliano 

NT2  مفاعلgarona 

NT2  مفاعلgraben-1 
NT2  مفاعلgraben-2 

NT2  مفاعلgrand gulf-1 

NT2  مفاعلgrand gulf-2 
NT2  مفاعلgundremmingen-2 

NT2  مفاعلgundremmingen-3 

NT2  مفاعلhamaoka-1 

NT2  مفاعلhamaoka-2 

NT2  مفاعلhamaoka-3 

NT2  مفاعلhamaoka-4 
NT2  مفاعلhamaoka-5 

NT2  مفاعلhartsville-1 

NT2  مفاعلhartsville-2 
NT2  مفاعلhartsville-3 

NT2  مفاعلhartsville-4 

NT2  مفاعلhatch-1 
NT2  مفاعلhatch-2 

NT2  مفاعلhdr 

NT2  مفاعلhope creek-1 
NT2  مفاعلhope creek-2 

NT2  مفاعلhumboldt bay 
NT2  مفاعلjpdr 

NT2  مفاعلjpdr-2 

NT2  مفاعلkaiseraugst 

NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-1 

NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-2 

NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-3 
NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-4 

NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-5 

NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-6 
NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-7 

NT2  مفاعلkruemmel 

NT2  مفاعلkuosheng-1 
NT2  مفاعلkuosheng-2 

NT2  مفاعلla salle county - 1 

NT2  مفاعلla salle county - 2 
NT2  مفاعلlacbwr 

NT2  مفاعلlaguna verde - 1 

NT2  مفاعلlaguna verde - 2 
NT2  مفاعلleibstadt 

NT2  مفاعلlimerick - 1 

NT2  مفاعلlimerick - 2 
NT2  مفاعلlingen 

NT2  مفاعلmendocino-1 

NT2  مفاعلmendocino-2 
NT2  مفاعلmillstone-1 

NT2  مفاعلmontague-1 

NT2  مفاعلmontague-2 
NT2  مفاعلmontalto di castro-1 

NT2  مفاعلmontalto di castro-2 

NT2  مفاعلmonticello 

NT2  مفاعلmuehleberg 

NT2  مفاعلnine mile point-1 
NT2  مفاعلnine mile point-2 

NT2  مفاعلokg - 1 

NT2  مفاعلokg - 2 
NT2  مفاعلokg - 3 

NT2  مفاعلolkiluoto - 1 

NT2  مفاعلolkiluoto - 2 
NT2  مفاعلonagawa - 1 

NT2  مفاعلonagawa - 2 

NT2  مفاعلonagawa - 3 
NT2  مفاعلpathfinder 

NT2  مفاعلpeach bottom-2 

NT2  مفاعلpeach bottom-3 
NT2  مفاعلperry-1 

NT2  مفاعلperry-2 

NT2  مفاعلphilippsburg-1 
NT2  مفاعلphipps bend-1 

NT2  مفاعلphipps bend-2 

NT2  مفاعلpilgrim-1 
NT2  مفاعلquad cities-1 

NT2  مفاعلquad cities-2 

NT2  مفاعلringhals-1 
NT2  مفاعلriver bend-1 

NT2  مفاعلriver bend-2 

NT2  مفاعلrwe-bayernwerk 
NT2  مفاعلshika-1 

NT2  مفاعلshimane-1 

NT2  مفاعلshimane-2 
NT2  مفاعلshoreham 

NT2  مفاعلskagit-1 

NT2  مفاعلskagit-2 
NT2  مفاعلsl-1 

NT2  مفاعلtarapur-1 

NT2  مفاعلtarapur-2 

NT2  مفاعلtokai-2 

NT2  مفاعلtsuruga 

NT2  مفاعلtullnerfeld 
NT2  مفاعلvak 

NT2  مفاعلvbwr 

NT2  مفاعلvermont yankee 
NT2  مفاعلverplanck-1 

NT2  مفاعلverplanck-2 

NT2  مفاعلvk-50 
NT2  مفاعلwnp-2 

NT2  مفاعلwuergassen 

NT2  مفاعلzimmer-1 
NT2  مفاعلzimmer-2 

NT2  2 -مفاعل أنريكو فيرمي 
NT2  مفاعل المعياريge 

NT2 مفاعل بِل 

NT2  1 -مفاعل بالك فوكس 

NT2 2 -ك فوكس مفاعل بال 

NT2 مفاعل بيغ روكبوينت 

NT2 مفاعلoyster creek-1 
NT1 مفاعالت من نمط البركة 

NT2   مفاعلatrc 

NT2   مفاعلirt - c 
NT2   مفاعلirt - f 

NT2   مفاعلisis 

NT2  1مفاعل - frg 
NT2  2مفاعل - frg 

NT2  مفاعلagata 

NT2  مفاعلapsara 
NT2  مفاعلarmf-1 

NT2  مفاعلastra 

NT2  مفاعلavogadro rs-1 
NT2  مفاعلbarn 

NT2  مفاعلber-2 

NT2  مفاعلbrr 
NT2  مفاعلbsr-1 

NT2  مفاعلbsr-2 

NT2  مفاعلcabri 
NT2  مفاعلconsort-2 

NT2  مفاعلcp-6 

NT2  مفاعلcrocus 
NT2  مفاعلdemocritus 

NT2  مفاعلdr-2 

NT2  مفاعلetrc 



 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل 858 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل

 

 

NT2  مفاعلetrr-2 

NT2  مفاعلfmrb 
NT2  مفاعلfnr 

NT2  مفاعلfrj - 1 

NT2  مفاعلfrm 
NT2  مفاعلfrm-ii 

NT2  مفاعلfrn 

NT2  مفاعلga siwabessy 
NT2  مفاعلgtr 

NT2  مفاعلgulf triga-mk-3 

NT2  مفاعلhanaro 
NT2  مفاعلherald 

NT2  مفاعلhor 

NT2  مفاعلhorace 
NT2  مفاعلhtr 

NT2  مفاعلian-r1 

NT2  مفاعلiear - 1 
NT2  مفاعلir-100 

NT2  مفاعلirl 

NT2  مفاعلirr - 1 
NT2  مفاعلirt 

NT2  مفاعلivv - 7 

NT2  مفاعلivv-2m 
NT2  مفاعلjen 

NT2  مفاعلjen-1 

NT2  مفاعلjen-2 
NT2  مفاعلjrr-3m 

NT2  مفاعلjrr-4 

NT2  مفاعلjules horowitz 
NT2  مفاعلkur 

NT2  مفاعلla reina rech - 1 

NT2  مفاعلlido 
NT2  مفاعلlo aguirre rech - 2 

NT2  مفاعلlpr 

NT2  مفاعلlptr 

NT2  مفاعلlr - 0 

NT2  مفاعلltir 

NT2  مفاعلmaria 
NT2  مفاعلmaryla 

NT2  مفاعلmelusine-1 

NT2  مفاعلmerlin 
NT2  مفاعلminerve 

NT2  مفاعلmnr 

NT2  مفاعلnscr 
NT2  مفاعلnur 

NT2  مفاعلopal 

NT2  مفاعلosur 
NT2  مفاعلparar-1 

NT2  مفاعلphebus 
NT2  مفاعلprpr 

NT2  مفاعلprr-1 

NT2  مفاعلpstr 

NT2  مفاعلptr 

NT2  مفاعلpulstar-buffalo 

NT2  مفاعلpulstar-raleigh 
NT2  مفاعلpur-1 

NT2  مفاعلr2-0 

NT2  مفاعلra-6 
NT2  مفاعلra-8 

NT2  مفاعلrana 

NT2  مفاعلrinsc 
NT2  مفاعلritmo 

NT2 فاعل مrp-10 

NT2  مفاعلrts-1 
NT2  مفاعلrv-1 

NT2  مفاعلsaphir 

NT2  مفاعلscarabee 
NT2  مفاعلsiloe 

NT2  مفاعلsiloette 

NT2  مفاعلspert-4 
NT2  مفاعلstek 

NT2  مفاعلstir 

NT2  مفاعلswierk r-2 
NT2  مفاعلthetis 

NT2  مفاعلthor 

NT2  مفاعلtr-1 
NT2  مفاعلtr-2 

NT2  مفاعلtriton 

NT2  مفاعلtrr-1 

NT2  مفاعلtz1 

NT2  مفاعلtz2 
NT2  مفاعلuknr 

NT2  مفاعلumne-1 

NT2  مفاعلumrr 
NT2  مفاعلutrr 

NT2  مفاعلuvar 

NT2  مفاعلuwnr 
NT2  مفاعلvr-1 

NT2  مفاعلwpir 

NT2  مفاعلwsur 
NT2  مفاعلxapr 

NT2 مفاعل بابكوك وويلكوكس لالختبارbawtr 

NT2 عل توشيبامفا 
NT2   مفاعل جاكرتاirt - 2000 

NT2  مفاعل صوفياirt 

NT2   مفاعل موسكوirt - 2000 
NT2  مفاعل نموذجpik الفيزيائي 

NT2 مفاعالت من نمط سلوبوك 

NT3  مفاعل سلوبوك- wnre 
NT3  ألبرتا -مفاعل سلوبوك 

NT3  أوتاوا -مفاعل سلوبوك 

NT3  تورنتو -مفاعل سلوبوك 
NT3  دالهاوزي -مفاعل سلوبوك 

NT3  مونتريال -مفاعل سلوبوك 

NT1  مفاعالت من نوعhclwr 
NT1  مفاعالت من نوعlwbr 

NT1  مفاعالت من نوعlwor 

NT1  مفاعالت من نوعmaple 
NT1  مفاعالت من نوعmnsr 

NT2  مفاعلgharr-1 

NT2  مفاعلmnsr-iae 
NT2  مفاعلmnsr-sh 

NT2  مفاعلmnsr-sz 

NT2  مفاعلmnst-sd 

NT2  مفاعلnirr-1 

NT2  مفاعلparar-2 

NT2  مفاعلsrp-1 

 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل

BT1 مفاعالت 

NT1   مفاعلispra - 1 
NT1  مفاعلalrr 

NT1  مفاعلaquilon 

NT1  مفاعلcelestin 
NT1  مفاعلcirus 

NT1  مفاعلcp-3 

NT1  مفاعلcp-3m 
NT1  مفاعلcp-5 

NT1  مفاعلdca 

NT1  مفاعلdhruva 
NT1  مفاعلdido 

NT1  مفاعلdimple 

NT1  مفاعلdiorit 
NT1  مفاعلdmtr 

NT1  مفاعلdr-3 

NT1  مفاعلeco 
NT1  مفاعلel-1 

NT1  مفاعلel-2 

NT1  مفاعلel-3 
NT1  مفاعلeole 

NT1  مفاعلes-salam 

NT1  مفاعلessor 
NT1  مفاعلfr - 2 

NT1  مفاعلfrj - 2 

NT1  مفاعلfrm-ii 
NT1  مفاعلgtrr 

NT1  مفاعلhfbr 

NT1  مفاعلhifar 

NT1  مفاعلhre-2 

NT1  مفاعلhwctr 

NT1  مفاعلhwrr 
NT1  مفاعلhwzpr 

NT1  مفاعلirr - 2 

NT1  مفاعلjeep-2 
NT1  مفاعلjrr-2 

NT1  مفاعلjrr-3 

NT1  مفاعلjuno 
NT1  مفاعلk 

NT1  مفاعلl 

NT1  مفاعلmaple 
NT1  مفاعلmitr 

NT1  مفاعلnbsr 

NT1  مفاعلnora 
NT1  مفاعلnru 

NT1  مفاعلnrx 

NT1  مفاعلp 
NT1  مفاعلpdp 

NT1  مفاعلpelinduna 

NT1  مفاعلpik 
NT1  مفاعلpluto 

NT1  مفاعلprr 

NT1  مفاعلprtr 
NT1  مفاعلpse 

NT1  مفاعلr 

NT1  مفاعلr-1 
NT1  مفاعلr-a 

NT1  مفاعلr-b 

NT1  مفاعلrb-3 
NT1  مفاعلrtr 

NT1  مفاعلsghwr 

NT1  مفاعلspert-2 
NT1  مفاعلtr-0 

NT1  مفاعلwr-1 

NT1  مفاعلzed-2 
NT1  مفاعلzeep 

NT1  مفاعلzerlina 

NT1 مفاعل تايوان للبحوث 
NT1 مفاعل غرونوبل 

NT1  مفاعل من نوعbhwr 

NT2  مفاعلhbwr 
NT2  مفاعلmarviken 

NT1  مفاعالتc 

NT1  مفاعالت من النوعcandu 

NT2  مفاعلbruce-1 

NT2  مفاعلbruce-2 

NT2  مفاعلbruce-3 
NT2  مفاعلbruce-4 

NT2  مفاعلbruce-5 

NT2  مفاعلbruce-6 
NT2  مفاعلbruce-7 

NT2  مفاعلbruce-8 

NT2  مفاعلcernavoda-1 
NT2  مفاعلcernavoda-2 

NT2  مفاعلcordoba 

NT2  مفاعلdarlington-1 
NT2  مفاعلdarlington-2 

NT2  مفاعلdarlington-3 
NT2  مفاعلdarlington-4 

NT2  مفاعلdouglas point في أونتاريو 

NT2  مفاعلembalse 

NT2  مفاعلgentilly 

NT2  مفاعلgentilly-2 

NT2  مفاعلkaiga-1 
NT2  مفاعلkaiga-2 

NT2  مفاعلkakrapar-1 

NT2  مفاعلkakrapar-2 
NT2  مفاعلkanupp 

NT2  مفاعلnpd 

NT2  مفاعلpickering-1 
NT2  مفاعلpickering-2 

NT2  مفاعلpickering-3 

NT2  مفاعلpickering-4 
NT2  مفاعلpickering-5 

NT2  مفاعلpickering-6 

NT2  مفاعلpickering-7 
NT2  مفاعلpickering-8 

NT2  مفاعلpoint lepreau-1 

NT2  مفاعلpoint lepreau-2 
NT2  مفاعلqinshan-3-1 

NT2  مفاعلqinshan-3-2 

NT2  مفاعلwolsung-1 
NT2  مفاعلwolsung-2 

NT2  مفاعلwolsung-3 

NT2  مفاعلwolsung-4 
NT2  1 -مفاعل راجستان 

NT2  2 -مفاعل راجستان 

NT2  3 -مفاعل راجستان 



 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل ومبّردة بالغاز 859 مفاعالت نووية حرارية

 

 

NT2  4 -مفاعل راجستان 

NT1  مفاعالت من النوعphwr 
NT2  مفاعلagesta 

NT2  مفاعلatucha 

NT2  مفاعلatucha-2 
NT2  مفاعلbruce-1 

NT2  مفاعلbruce-2 

NT2  مفاعلbruce-3 
NT2  مفاعلbruce-4 

NT2  مفاعلbruce-5 

NT2  مفاعلbruce-6 
NT2  مفاعلbruce-7 

NT2  مفاعلbruce-8 

NT2  مفاعلcernavoda-1 
NT2  مفاعلcernavoda-2 

NT2  مفاعلcordoba 

NT2  مفاعلcvtr 
NT2  مفاعلdarlington-1 

NT2  مفاعلdarlington-2 

NT2  مفاعلdarlington-3 
NT2  مفاعلdarlington-4 

NT2  مفاعلdouglas point في أونتاريو 

NT2  مفاعلembalse 
NT2  مفاعلgentilly-2 

NT2  مفاعلkaiga-1 

NT2  مفاعلkaiga-2 
NT2  مفاعلkaiga-3 

NT2  مفاعلkaiga-4 

NT2  مفاعلkakrapar-1 
NT2  مفاعلkakrapar-2 

NT2  مفاعلkalpakkam-1 

NT2  مفاعلkalpakkam-2 
NT2  مفاعلkanupp 

NT2  مفاعلmzfr 

NT2  مفاعلnarora-1 

NT2  مفاعلnarora-2 

NT2  مفاعلnpd 

NT2  مفاعلpickering-1 
NT2  مفاعلpickering-2 

NT2  مفاعلpickering-3 

NT2  مفاعلpickering-4 
NT2  مفاعلpickering-5 

NT2  مفاعلpickering-6 

NT2  مفاعلpickering-7 
NT2  مفاعلpickering-8 

NT2  مفاعلpoint lepreau-1 

NT2  مفاعلpoint lepreau-2 
NT2  مفاعلqinshan-3-1 

NT2  مفاعلqinshan-3-2 
NT2  مفاعلrajasthan-5 

NT2  مفاعلrajasthan-6 

NT2  مفاعلtarapur-3 

NT2  مفاعلtarapur-4 

NT2  مفاعلwolsung-1 

NT2  مفاعلwolsung-2 
NT2  مفاعلwolsung-3 

NT2  مفاعلwolsung-4 

NT2  1 -مفاعل راجستان 
NT2  2 -مفاعل راجستان 

NT2  3 -مفاعل راجستان 

NT2  4 -مفاعل راجستان 
NT1  مفاعالت من نوعhwgcr 

NT2  مفاعلbohunice a-1 

NT2  مفاعلbohunice a-2 
NT2  مفاعلel-4 

NT2  مفاعلlucens 

NT2  مفاعلniederaichbach 
NT1  مفاعالت من نوعhwlwr 

NT2  مفاعلcirene 

NT2  مفاعلgentilly 
NT2  مفاعلjatr 

NT1  مفاعالت من نوعmaple 

 مفاعالت مهدأة بالماء الثقيل ومبّردة بالغاز

1993-11-08 
USE  مفاعالت من نوعhwgcr 

 لماءمفاعالت مهدأة بالماء الثقيل ومبّردة با

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 
USE  مفاعالت من نوعhwlwr 

 مفاعالت مهدأة بالماء الخفيف

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-17 
USE مفاعالت مهدأة بالماء 

 مفاعالت مهدأة بالماء ومبردة بمواد عضوية

USE  مفاعالت من نوعlwor 

 مفاعالت مهدأة بالمعدن

BT1 مفاعالت 
NT1 مفاعالت مهدأة بالبيريليوم 

NT2  مفاعلagata 

NT2  مفاعلbr-02 
NT2  مفاعلebor 

NT2  مفاعلewg-1m 
NT2  مفاعلmaria 

NT2 مفاعل فرن نووي 

 مفاعالت مهدأة بالهدريد

BT1 مفاعالت 

NT1  مفاعلacpr 

NT1  مفاعلanex 

NT1  مفاعلnsrr 
NT1  مفاعلstir 

NT1  مفاعلtopaz 

NT1  مفاعلxma-1 
NT1  مفاعالت من النمطszr 

NT2  مفاعلknk 

NT2  مفاعلknk-2 
NT1  مفاعالت من النمطtriga 

NT2  2مفاعل - frf 

NT2  مفاعلafrri 
NT2  مفاعلatpr 

NT2  مفاعلdow triga-mk-1 

NT2  مفاعلfir -1 
NT2  مفاعلfrn 

NT2  مفاعلgulf triga-mk-3 

NT2  مفاعلkartini-ppny 
NT2  مفاعلlopra 

NT2  مفاعلnscr 

NT2  مفاعلostr 
NT2  مفاعلprpr 

NT2  مفاعلpstr 

NT2  مفاعلrtr 
NT2  مفاعلtrico 

NT2  مفاعلtriga - تكساس 

NT2  مفاعلtriga - فيترانس 
NT2  مفاعلtriga- برازيل 

NT2  مفاعلtriga-1 أريزونا 

NT2  مفاعلtriga-1 كاليفورنيا 
NT2  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 

NT2  مفاعلtriga-1 هانفورد 
NT2  مفاعلtriga-1 هانوفر 

NT2  مفاعلtriga-1 هايدلبرغ 

NT2  مفاعلtriga-2 
NT2  مفاعلtriga-2 إيلينوي 

NT2  مفاعلtriga-2 بافيا 

NT2  مفاعلtriga-2 باندونغ 
NT2  مفاعلtriga-2 بنغالدش 

NT2  مفاعلtriga-2 بيتستي 

NT2  مفاعلtriga-2 داالت 
NT2  مفاعلtriga-2 روما 

NT2  مفاعلtriga-2 ريكويو 

NT2  مفاعلtriga-2 سيؤول 
NT2  مفاعلtriga-2 فيينا 

NT2  مفاعلtriga-2 كنساس 

NT2  مفاعلtriga-2 لوبليانا 
NT2  مفاعلtriga-2 موساشي 

NT2  مفاعلtriga-2 مينز 

NT2  مفاعلtriga-3 ساالزار 
NT2  مفاعلtriga-3 سيؤول 

NT2  مفاعلtriga-3 ميونيخ 

NT2  مفاعلtriga-3 يوال 
NT2  مفاعلtriga-mk-2 في كورنِل 

NT2  مفاعلucbrr 

NT2  مفاعلuwnr 
NT2  مفاعلwsur 

NT2  مفاعل تريغا- mk-3 في كولورادو 

RT مهدئات هدريدية 

 مفاعالت مهدأة بمادة عضوية

BT1 مفاعالت 
NT1  سلسلة مفاعالتsur-100 

NT1  مفاعلakr-1 

NT1  مفاعلeocr 
NT1  مفاعلrospo 

NT1  مفاعلviper 

NT1  مفاعلzerlina 
NT1  مفاعالتomr 

NT2  مفاعلarbus 

NT2  مفاعلmore 
NT2  مفاعلpnpf 

RT مهدئات عضوية 

 مفاعالت مهّدأة بالغرافيت مبّردة بالغاز

2000-01-05 
USE  مفاعالت من نوعgcr 

 مفاعالت نبضية

UF مفاعالت نفث 
BT1 مفاعالت 

NT1  مفاعلacpr 

NT1  مفاعلaprf 
NT1  مفاعلatpr 

NT1  مفاعلbigr 

NT1  مفاعلbir 
NT1  مفاعلfbrf 

NT1  مفاعلfir -1 

NT1  مفاعلgidra 
NT1  مفاعلhector 

NT1  مفاعلhprr 

NT1  مفاعلibr - 2 
NT1  مفاعلibr - 30 

NT1  مفاعلigr 

NT1  مفاعلkalpakkam pfr 
NT1  مفاعلnsrr 

NT1  مفاعلostr 

NT1  مفاعلpbf 
NT1  مفاعلsora 

NT1  مفاعلspr-2 

NT1  مفاعلspr-3 
NT1  مفاعلspr-4 

NT1  مفاعلsuper kukla 

NT1  مفاعلtibr 
NT1  مفاعلtriga - تكساس 

NT1  مفاعلtriga-1 كاليفورنيا 

NT1  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 
NT1  مفاعلtriga-2 إيلينوي 

NT1  مفاعلtriga-2 بافيا 

NT1  مفاعلtriga-2 بنغالدش 
NT1  مفاعلtriga-2 بيتستي 

NT1  مفاعلtriga-2 كنساس 

NT1  مفاعلtriga-2 مينز 
NT1  مفاعلtriga-3 ميونيخ 

NT1  مفاعلucbrr 

NT1  مفاعلviper 
NT1  مفاعلwsur 

NT1  مفاعلxapr 

RT إدخاالت التفاعلية 

 مفاعالت نفاثة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-27 

USE توكاماك نفاث 

 ثمفاعالت نف

USE مفاعالت نبضية 

 مفاعالت نووية

USE مفاعالت 

 مفاعالت نووية حرارية

1995-02-15 

UF طاقة االندماج 

UF مفاعالت اندماج 
NT1  مفاعلd-he 

NT1  مفاعالتd-d 

NT1  مفاعالتd-t 
NT2  مفاعالتd-t نبضية 

NT3 مفاعل تضيق ثيتا مرجعي 

NT2  مفاعالت الحالة الوطيدةd-t 
NT1  مفاعالتlinus 
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NT1 مفاعالت االندماج ذات الحزمة اإللكترونية 

NT1 مفاعالت الحالة الوطيدة االندماجية 
NT2  مفاعالت الحالة الوطيدةd-t 

NT1 مفاعالت اندماج ذات حزم أيونية 

NT1 مفاعالت اندماج ليزرية 
NT2  محّولhylife 

NT2 مفاعالت تشلشلية 

NT1 مفاعالت اندماج نبضية 
NT2  مفاعالتd-t نبضية 

NT3 مفاعل تضيق ثيتا مرجعي 

NT1  مفاعالت من النمطstellarator 
NT1 مفاعالت من نمط توكاماك 

NT2  توكاماكiter 

NT2 توكاماك االشتعال المتراص 
NT2  مفاعالتtentok 

NT2  مفاعالتtfcx 

NT2  مفاعالتtns 
NT2 مفاعالت ثنائية 

NT1 مفاعالت من نوع التضييق الخطي 

NT1 مفاعالت من نوع مرآة مغنطيسية 
NT2  مفاعلmars 

NT2  مفاعلminimars 

NT2  مفاعالتtmr 
RT أجهزة نووية حرارية 

RT إشعال نووي حراري 

RT استرداد التريتيوم 
RT استطاعة 

RT تزويد مفاعل نووي حراري بالوقود 

RT تعادل الطاقة 
RT جدران مفاعل نووي حراري 

RT حبيبات ولودة 

RT  الَحْصرزمن 
RT مفاعالت هجينة 

RT  منشأةfelix 

RT منشآت نووية حرارية لتوليد الكهرباء 

RT منظومات تبريد لمفاعل نووي حراري 

RT منظومات حقن الوقود 

RT منظومات هجينة 
RT مواد مفاعل نووي حراري 

RT ميزان كتلي 

RT ناتج االندماج 

 مفاعالت نووية طبيعية

INIS: 1979-01-18; ETDE: 1979-02-23 

NT1 ظاهرة أوكلو 
RT أركزة اليورانيوم 

RT تفاعالت متسلسلة 

RT َحَرجيَة 
RT مفاعالت 

 مفاعالت نووية كيميائية

*BT1 مفاعالت التشعيع 

 مفاعالت هجينة

RT مفاعالت 
RT مفاعالت نووية حرارية 

RT  منشأةlotus 

RT منشآت اندماج منبع النترونات 
RT منظومات هجينة 

 يةمفاعالت وحل

*BT1 مفاعالت ذات وقود مبعثر 
RT أوحال الوقود 

 مفاعالت ولودة

BT1 مفاعالت 

NT1  مفاعالت من نوعfbr 
NT2  مفاعلaipfr 

NT2  مفاعلkalpakkam pfbr 

NT2  مفاعلpec brasimone 

NT2  مفاعلzebra 

NT2  مفاعالت من نوعgcfr 

NT3  مفاعلgcfr 
NT2  مفاعالت من نوعlmfbr 

NT3  مفاعلbn-1600 

NT3  مفاعلbn-350 
NT3  مفاعلbor-60 

NT3  مفاعلcdfr 

NT3  مفاعلclinch river الولود 
NT3  مفاعلdfr 

NT3  مفاعلebr-1 

NT3  مفاعلebr-2 

NT3  مفاعلjoyo 
NT3  مفاعلkalpakkam lmfbr 

NT3  مفاعلmonju 

NT3  مفاعلpfr 
NT3  مفاعلphenix 

NT3  مفاعلplbr 

NT3  مفاعلrapsodie 
NT3  مفاعلsbr-1 

NT3  مفاعلsbr-2 

NT3  مفاعلsbr-5 
NT3  مفاعلsnr 

NT3  مفاعلsnr-2 

NT3  مفاعلsuperphenix 
NT3  مفاعلvenus 

NT3  1 -مفاعل أنريكو فيرمي 

NT3  3 -مفاعل بلويارسك 
NT3  4 -مفاعل بلويارسك 

NT1  مفاعالت من نوعlwbr 

RT بطانات ولودة 
RT حبيبات ولودة 

RT مستولدات المسّرع 

RT  مفاعلzpr-9 

 مفاعالت ولودة سريعة مبّردة بالغاز

1993-11-08 

USE  مفاعالت من نوعgcfr 

 مفاعالت يورانيوم مخصب

1998-01-29 

UF  مفاعلitr 

UF مفاعل كهرحراري داخل القلب 
SF  710مفاعل 

BT1 مفاعالت 

NT1  سلسلة مفاعالتsur-100 
NT1  مفاعل- n 

NT1   مفاعلatrc 

NT1   مفاعلirt - c 
NT1   مفاعلirt - f 

NT1   مفاعلisis 

NT1   مفاعلispra - 1 
NT1   مفاعلsnap 10 

NT2  مفاعلs10fs-1 

NT2  مفاعلs10fs-3 
NT2  مفاعلs10fs-4 

NT1  1مفاعل - frg 

NT1  2مفاعل - frg 
NT1  مفاعلacpr 

NT1  مفاعلafsr 

NT1  مفاعلai-l-77 
NT1  مفاعلakr-1 

NT1  مفاعلalrr 

NT1  مفاعلanex 

NT1  مفاعلanna 

NT1  مفاعلaps 

NT1  مفاعلapsara 
NT1  مفاعلarbus 

NT1  مفاعلargus 

NT1  مفاعلarmf-1 
NT1  مفاعلastra 

NT1  مفاعلatr 

NT1  مفاعلavogadro rs-1 
NT1  مفاعلbgrr 

NT1  مفاعلbigr 

NT1  مفاعلbir 
NT1  مفاعلbor-60 

NT1  مفاعلborax-1 

NT1  مفاعلborax-2 
NT1  مفاعلborax-3 

NT1  مفاعلborax-4 

NT1  مفاعلborax-5 
NT1  مفاعلbr-02 

NT1  مفاعلbr-2 

NT1  مفاعلbrr 
NT1  مفاعلbsr-1 

NT1  مفاعلbsr-2 
NT1  مفاعلbyu l-77 

NT1  مفاعلcabri 

NT1  مفاعلcesnef 
NT1  مفاعلchernobylsk-1 

NT1  مفاعلchernobylsk-2 

NT1  مفاعلchernobylsk-3 
NT1  مفاعلchernobylsk-4 

NT1  مفاعلconsort-2 

NT1  مفاعلcoral-1 
NT1  مفاعلcp-3m 

NT1  مفاعلcp-5 

NT1  مفاعلcvtr 
NT1  مفاعلdemocritus 

NT1  مفاعلdfr 

NT1  مفاعلdido 
NT1  مفاعلdmtr 

NT1  مفاعلdr-1 

NT1  مفاعلdr-2 
NT1  مفاعلdr-3 

NT1  مفاعلdragon 

NT1  مفاعلebor 
NT1  مفاعلegcr 

NT1  مفاعلel-3 

NT1  مفاعلel-4 
NT1  مفاعلeocr 

NT1  مفاعلes-salam 

NT1  مفاعلesada-vesr 
NT1  مفاعلessor 

NT1  مفاعلetr 

NT1  مفاعلetrc 
NT1  مفاعلetrr-2 

NT1  مفاعلevsr 

NT1  مفاعلewg-1m 
NT1  مفاعلfmrb 

NT1  مفاعلfnr 

NT1  مفاعلfr - 0 
NT1  مفاعلfrf 

NT1  مفاعلfrj - 1 

NT1  مفاعلfrj - 2 

NT1  مفاعلfrm 

NT1  مفاعلfrm-ii 

NT1  مفاعلfulton - 1 
NT1  مفاعلfulton - 2 

NT1  مفاعلga siwabessy 

NT1  مفاعلgetr 
NT1  مفاعلgidra 

NT1  مفاعلgtrr 

NT1  مفاعلhanaro 
NT1  مفاعلharmonie 

NT1  مفاعلhbwr 

NT1  مفاعلhector 
NT1  مفاعلherald 

NT1  مفاعلhero 
NT1  مفاعلhfbr 

NT1  مفاعلhfetr 

NT1  مفاعلhfir 

NT1  مفاعلhfr 

NT1  مفاعلhifar 

NT1  مفاعلhnpf 
NT1  مفاعلhor 

NT1  مفاعلhorace 

NT1  مفاعلhprr 
NT1  مفاعلhre-2 

NT1  مفاعلhtltr 

NT1  مفاعلhtr 
NT1  مفاعلhtr-10 

NT1  مفاعلhttr 

NT1  مفاعلhwctr 
NT1  مفاعلian-r1 

NT1  مفاعلiear - 1 

NT1  مفاعلignalina - 1 
NT1  مفاعلignalina - 2 

NT1  مفاعلigr 

NT1  مفاعلirl 
NT1  مفاعلirr - 1 

NT1  مفاعلirt 

NT1  مفاعلivv-2m 
NT1  مفاعلjanus 

NT1  مفاعلjeep-2 

NT1  مفاعلjen 
NT1  مفاعلjen-1 

NT1  مفاعلjmtr 

NT1  مفاعلjrr-1 
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NT1  مفاعلjrr-2 

NT1  مفاعلjrr-3m 
NT1  مفاعلjrr-4 

NT1  مفاعلjules horowitz 

NT1  مفاعلknk 
NT1  مفاعلknk-2 

NT1  مفاعلkuca 

NT1  مفاعلkuhfr 
NT1  مفاعلkur 

NT1  مفاعلkursk-1 

NT1  مفاعلkursk-2 
NT1  مفاعلkursk-3 

NT1  مفاعلkursk-4 

NT1  مفاعلleningrad - 1 
NT1  مفاعلleningrad - 2 

NT1  مفاعلleningrad - 3 

NT1  مفاعلleningrad - 4 
NT1  مفاعلlido 

NT1  مفاعلlitr 

NT1  مفاعلlpr 
NT1  مفاعلlptr 

NT1  مفاعلlucens 

NT1  مفاعلmaple 
NT1  مفاعلmaria 

NT1  مفاعلmarviken 

NT1  مفاعلmaryla 
NT1  مفاعلmasurca 

NT1  مفاعلmelusine-1 

NT1  مفاعلmerlin 
NT1  مفاعلminerve 

NT1  مفاعلmitr 

NT1  مفاعلml-1 
NT1  مفاعلmnr 

NT1  مفاعلmore 

NT1  مفاعلmrr 

NT1  مفاعلmsre 

NT1  مفاعلmtr 

NT1  مفاعلmurr 
NT1  مفاعلncscr-1 

NT1  مفاعلnhr-5 

NT1  مفاعلniederaichbach 
NT1  مفاعلnsrr 

NT1 مفاعل ntr 

NT1  مفاعلnur 
NT1  مفاعلoldbury - b 

NT1  مفاعلopal 

NT1  مفاعلorr 
NT1  مفاعلosiris 

NT1  مفاعلowr 
NT1  مفاعلpanc-l-77 

NT1  مفاعلparar-1 

NT1  مفاعلpbr 

NT1  مفاعلpctr 

NT1  مفاعلpeach bottom-1 

NT1  مفاعلpegase 
NT1  مفاعلpeggy 

NT1  مفاعلpelinduna 

NT1  مفاعلperryman-1 
NT1  مفاعلperryman-2 

NT1  مفاعلphebus 

NT1  مفاعلphenix 
NT1  مفاعلpik 

NT1  مفاعلpluto 

NT1  مفاعلpnpf 
NT1  مفاعلproteus 

NT1  مفاعلprr 

NT1  مفاعلprr-1 
NT1  مفاعلptr 

NT1  مفاعلpulstar-buffalo 

NT1  مفاعلpur-1 
NT1  مفاعلr-2 

NT1  مفاعلr-a 

NT1  مفاعلr2-0 
NT1  مفاعلra-5 

NT1  مفاعلra-6 

NT1  مفاعلra-8 
NT1  مفاعلrana 

NT1  مفاعلrapsodie 

NT1  مفاعلrb-1 

NT1  مفاعلrg-1m 

NT1  مفاعلritmo 
NT1  مفاعلrospo 

NT1  مفاعلrpt 

NT1  مفاعلrts-1 
NT1  مفاعلrv-1 

NT1  مفاعلsafari-1 

NT1  مفاعلsaphir 
NT1  مفاعلsbr-1 

NT1  مفاعلschmehausen-2 

NT1  مفاعلser 
NT1  مفاعلsghwr 

NT1  مفاعلshca 

NT1  مفاعلsilene 
NT1  مفاعلsiloe 

NT1  مفاعلsiloette 

NT1  مفاعلsmolensk-1 
NT1  مفاعلsmolensk-2 

NT1  مفاعلsmolensk-3 

NT1  مفاعلsnap 2 
NT2  مفاعلs2ds 

NT1  مفاعلsnap 50 

NT1  مفاعلsnap 8 
NT2  مفاعلs8dr 

NT2  مفاعلs8er 

NT1  مفاعلsnap-tsf 
NT1  مفاعلspert-1 

NT1  مفاعلspert-2 

NT1  مفاعلspert-3 
NT1  مفاعلspert-4 

NT1  مفاعلsr-1 

NT1  مفاعلsr-oa 
NT1  مفاعلsre 

NT1  مفاعلstacy 

NT1  مفاعلstek 

NT1  مفاعلstir 

NT1  مفاعلsummit-1 

NT1  مفاعلsummit-2 
NT1  مفاعلsuperphenix 

NT1  مفاعلsupo 

NT1  مفاعلtca 
NT1  مفاعلthetis 

NT1  مفاعلthor 

NT1  مفاعلthtr-300 
NT1  مفاعلtibr 

NT1  مفاعلtr-1 

NT1  مفاعلtr-2 
NT1  مفاعلtracy 

NT1  مفاعلtreat 
NT1  مفاعلtriton 

NT1  مفاعلtrr-1 

NT1  مفاعلtsr-1 

NT1  مفاعلtz1 

NT1  مفاعلtz2 

NT1  مفاعلuhtrex 
NT1  مفاعلuknr 

NT1  مفاعلumne-1 

NT1  مفاعلumrr 
NT1  مفاعلutrr 

NT1  مفاعلuvar 

NT1  مفاعلuwtr 
NT1  مفاعلvenus 

NT1  مفاعلvg-400 

NT1  مفاعلvgr-50 
NT1  مفاعلvhtr 

NT1  مفاعلvidal-1 

NT1  مفاعلvidal-2 
NT1  مفاعلviper 

NT1  مفاعلvr-1 

NT1  مفاعلvrain 
NT1  مفاعلwntr 

NT1  مفاعلwpir 

NT1  مفاعلwr-1 
NT1  مفاعلwrrr 

NT1  مفاعلwtr 

NT1  مفاعلxma-1 
NT1  مفاعلzlfr 

NT1  مفاعلzpr 

NT1  1 -مفاعل أنريكو فيرمي 

NT1 مفاعل بابكوك وويلكوكس لالختبارbawtr 

NT1  1 -مفاعل بلويارسك 
NT1  1 -مفاعل بلويارسك 

NT1 مفاعل توشيبا 

NT1   مفاعل جاكرتاirt - 2000 
NT1 مفاعل جامعة نيفادا 

NT1  مفاعل جمهورية ألمانيا االتحاديةavr 

NT1  مفاعل صوفياirt 
NT1 مفاعل فرن نووي 

NT1  مفاعل معياريga 

NT1   مفاعل موسكوirt - 2000 
NT1  مفاعل نموذجpik الفيزيائي 

NT1  مفاعالتaerojet-general nucleonics 

NT1  مفاعالتsnaptran 
NT1  مفاعالت من النمطpwr 

NT2   مفاعلisar - 2 

NT2  1مفاعل- sterling 
NT2  2مفاعل-sterling 

NT2  مفاعلaguirre 

NT2  مفاعلalmaraz-1 
NT2  مفاعلalmaraz-2 

NT2  مفاعلangra-2 

NT2  مفاعلangra-3 
NT2  مفاعلangrh-1 

NT2  مفاعلasco-1 

NT2  مفاعلasco-2 
NT2 فاعل مatlantic-1 

NT2  مفاعلatlantic-2 

NT2  مفاعلbasf-1 
NT2  مفاعلbasf-2 

NT2  مفاعلbeaver valley-1 

NT2  مفاعلbeaver valley-2 
NT2  مفاعلbelleville-1 

NT2  مفاعلbelleville-2 

NT2  مفاعلbeznau-1 

NT2  مفاعلbeznau-2 

NT2  مفاعلblayais-1 

NT2  مفاعلblayais-2 
NT2  مفاعلblayais-3 

NT2  مفاعلblayais-4 

NT2  مفاعلblue hills-1 
NT2  مفاعلborssele 

NT2  مفاعلbr-3 

NT2  مفاعلbraidwood-1 
NT2  مفاعلbraidwood-2 

NT2  مفاعلbrokdorf 

NT2  مفاعلbugey-2 
NT2  مفاعلbugey-3 

NT2  مفاعلbugey-4 
NT2  مفاعلbugey-5 

NT2  مفاعلbw العياري 

NT2 عل مفاbyron-1 

NT2  مفاعلbyron-2 

NT2  مفاعلcalhoun-1 

NT2  مفاعلcalhoun-2 
NT2  مفاعلcallaway-1 

NT2  مفاعلcallaway-2 

NT2  مفاعلcalvert cliffs-1 
NT2  مفاعلcalvert cliffs-2 

NT2  مفاعلcatawba-1 

NT2  مفاعلcatawba-2 
NT2  مفاعلcattenom-1 

NT2  مفاعلcattenom-2 

NT2  مفاعلcattenom-3 
NT2  مفاعلcattenom-4 

NT2  مفاعلce العياري 

NT2  مفاعلcherokee-1 
NT2  مفاعلcherokee-2 

NT2  مفاعلcherokee-3 

NT2  مفاعلchinon-b1 
NT2  مفاعلchinon-b2 

NT2  مفاعلchinon-b3 

NT2  مفاعلchinon-b4 
NT2  مفاعلchooz 

NT2  مفاعلchooz b-1 

NT2  مفاعلchooz b-2 
NT2  مفاعلcivaux-1   

NT2  مفاعلcivaux-2   

NT2  مفاعلcomanche peak-1 
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NT2  مفاعلcomanche peak-2 

NT2  مفاعلconnecticut yankee 
NT2  مفاعلcook-1 

NT2  مفاعلcook-2 

NT2  مفاعلcruas-1 
NT2  مفاعلcruas-2 

NT2  مفاعلcruas-3 

NT2  مفاعلcruas-4 
NT2  مفاعلcrystal river-3 

NT2  مفاعلcrystal river-4 

NT2  مفاعلdampierre-1 
NT2  مفاعلdampierre-2 

NT2  مفاعلdampierre-3 

NT2  مفاعلdampierre-4 
NT2  مفاعلdavis besse-1 

NT2  مفاعلdavis besse-2 

NT2  مفاعلdavis besse-3 
NT2  مفاعلdaya bay-1 

NT2  مفاعلdaya bay-2 

NT2  مفاعلdiablo canyon-1 
NT2  مفاعلdiablo canyon-2 

NT2  مفاعلdoel-1 

NT2  مفاعلdoel-2 
NT2  مفاعلdoel-3 

NT2  مفاعلdoel-4 

NT2  مفاعلefdr-50 
NT2  مفاعلemsland 

NT2  مفاعلerie-1 

NT2  مفاعلerie-2 
NT2  مفاعلfarley - 1 

NT2  مفاعلfarley - 2 

NT2  مفاعلfessenheim - 1 
NT2  مفاعلfessenheim - 2 

NT2  مفاعلflamanville  - 1 

NT2  مفاعلflamanville  - 2 

NT2  مفاعلflamanville-3 

NT2  مفاعلforked river - 1 

NT2  مفاعلgenkai-1 
NT2  مفاعلgenkai-2 

NT2  مفاعلgenkai-3 

NT2  مفاعلgenkai-4 
NT2  مفاعلginna-1 

NT2  مفاعلgoesgen 

NT2  مفاعلgolfech-1 
NT2  مفاعلgolfech-2 

NT2  مفاعلgrafenrheinfeld 

NT2  مفاعلgravelines-1   
NT2  مفاعلgravelines-2 

NT2  مفاعلgravelines-3 
NT2  مفاعلgravelines-4 

NT2  مفاعلgravelines-5 

NT2  مفاعلgravelines-6 

NT2  مفاعلgreene county 

NT2  مفاعلgreenwood-2 

NT2  مفاعلgreenwood-3 
NT2  مفاعلgrohnde 

NT2  مفاعلhamm-uentrop 

NT2  مفاعلharris-1 
NT2  مفاعلharris-2 

NT2  مفاعلharris-3 

NT2  مفاعلharris-4 
NT2  مفاعلhaven-1 

NT3  مفاعلkoshkonong-1 

NT2  مفاعلhaven-2 
NT3  مفاعلkoshkonong-2 

NT2  مفاعلikata 

NT2  مفاعلikata - 2 
NT2  مفاعلikata - 3 

NT2  مفاعلindian point - 1 

NT2  مفاعلindian point - 2 
NT2  مفاعلindian point - 3 

NT2  مفاعلiran- 1 

NT2  مفاعلiran- 2 
NT2  مفاعلjamesport-1 

NT2  مفاعلjamesport-2 

NT2  مفاعلkewaunee 
NT2  مفاعلkoeberg-1 

NT2  مفاعلkoeberg-2 

NT2  مفاعلkori-1 

NT2  مفاعلkori-2 

NT2  مفاعلkori-3 
NT2  مفاعلkori-4 

NT2  مفاعلkrsko 

NT2  مفاعلlemoniz - 1 
NT2  مفاعلlemoniz - 2 

NT2  مفاعلlingao - 1 

NT2  مفاعلlingao - 2 
NT2  مفاعلlingao-3 

NT2  مفاعلlingao-4 

NT2  مفاعلloft 
NT2  مفاعلlucie - 1 

NT2  مفاعلlucie - 2 

NT2  مفاعلmaanshan-1 
NT2  مفاعلmaine yankee 

NT2  مفاعلmalibu-1 

NT2  مفاعلmarble hill-1 
NT2  مفاعلmarble hill-2 

NT2  مفاعلmc guire-1 

NT2  مفاعلmc guire-2 
NT2  مفاعلmh-1a 

NT2  مفاعلmidland-1 

NT2  مفاعلmidland-2 
NT2  مفاعلmihama-1 

NT2  مفاعلmihama-2 

NT2  مفاعلmihama-3 
NT2  مفاعلmillstone-2 

NT2  مفاعلmillstone-3 

NT2  مفاعلmuelheim-kaerlich 
NT2  مفاعلneckar-1 

NT2  مفاعلneckar-2 

NT2  مفاعلnep-1 
NT2  مفاعلnep-2 

NT2  مفاعلneupotz-1 

NT2  مفاعلneupotz-2 

NT2  مفاعلningde-1 

NT2  مفاعلningde-2 

NT2  مفاعلningde-3 
NT2  مفاعلnogent-1 

NT2  مفاعلnogent-2 

NT2  مفاعلnorth anna-1 
NT2  مفاعلnorth anna-2 

NT2  مفاعلnorth anna-3 

NT2  مفاعلnorth anna-4 
NT2  مفاعلnorth coast-1 

NT2  مفاعلobrigheim 

NT2  مفاعلoconee - 1 
NT2  مفاعلoconee - 2 

NT2  مفاعلoconee - 3 
NT2  مفاعلoi - 1 

NT2  مفاعلoi - 2 

NT2  مفاعلoi - 3 

NT2  مفاعلoi - 4 

NT2  مفاعلoktemberian - 3 

NT2  مفاعلolkiluoto-3 
NT2  مفاعلotto hahn 

NT2  مفاعلpairie island-2 

NT2  مفاعلpalisades-1 
NT2  مفاعلpalo verde-1 

NT2  مفاعلpalo verde-2 

NT2  مفاعلpalo verde-3 
NT2  مفاعلpalo verde-4 

NT2  مفاعلpalo verde-5 

NT2  مفاعلpaluel-1 
NT2  مفاعلpaluel-2 

NT2  مفاعلpaluel-3 

NT2  مفاعلpaluel-4 
NT2  مفاعلpat 

NT2  مفاعلpebble springs-1 

NT2  مفاعلpebble springs-2 
NT2  مفاعلpenly-1 

NT2  مفاعلpenyl-2 

NT2  مفاعلpenyl-3 
NT2  مفاعلperkins-1 

NT2  مفاعلperkins-2 

NT2  مفاعلperkins-3 
NT2  مفاعلphilippsburg-2 

NT2  مفاعلpilgrim-2 

NT2  مفاعلpilgrim-3 

NT2  مفاعلpm-2a 

NT2  مفاعلpm-3a 
NT2  مفاعلpnpp-1 

NT2  مفاعلpoint beach-1 

NT2  مفاعلpoint beach-2 
NT2  مفاعلprairie island-1 

NT2  مفاعلproject-1 في جنوب تكساس 

NT2  مفاعلproject-2 في جنوب تكساس 
NT2  مفاعلqinshan-1 

NT2  مفاعلqinshan-2-1 

NT2  مفاعلqinshan-2-2 
NT2  مفاعلqinshan-2-3 

NT2  مفاعلqinshan-2-4 

NT2  مفاعلquanicassee-1 
NT2  مفاعلquanicassee-2 

NT2  مفاعلrancho seco-1 

NT2  مفاعلremerschen 
NT2  مفاعلringhals-2 

NT2  مفاعلringhals-3 

NT2  مفاعلringhals-4 
NT2  مفاعلrobinson-2 

NT2  مفاعلrooppur 

NT2  مفاعلrowe yankee 
NT2  مفاعلsaint laurent-b2 

NT2  مفاعلsalem - 1 

NT2  مفاعلsalem - 2 
NT2  مفاعلsan onofre -1 

NT2  مفاعلsan onofre -2 

NT2  مفاعلsan onofre -3 
NT2  مفاعلseabrook-1 

NT2  مفاعلseabrook-2 

NT2  مفاعلselni 
NT2  مفاعلsenda-1 

NT2  مفاعلsenda-2 

NT2  مفاعلsequoyah-1 

NT2  مفاعلsequoyah-2 

NT2  مفاعلshippingport 

NT2  مفاعلsizewell-b 
NT2  مفاعلsm-1 

NT2  مفاعلsm-1a 

NT2  مفاعلstade 
NT2 مفاعل summer-1 

NT2  مفاعلsundesert-1 

NT2  مفاعلsundesert-2 
NT2  مفاعلsurry-1 

NT2  مفاعلsurry-2 

NT2  مفاعلsurry-3 
NT2  مفاعلsurry-4 

NT2  مفاعلtakahama-1 
NT2  مفاعلtakahama-2 

NT2  مفاعلtakahama-3 

NT2  مفاعلtakahama-4 

NT2  مفاعلtihange 

NT2  مفاعلtihange-2 

NT2  مفاعلtihange-3 
NT2  مفاعلtomari-1 

NT2  مفاعلtomari-2 

NT2  مفاعلtomari-3 
NT2  مفاعلtricastin-1 

NT2  مفاعلtricastin-2 

NT2  مفاعلtricastin-3 
NT2  مفاعلtricastin-4 

NT2  مفاعلtrillo-1 

NT2  مفاعلtrojan 
NT2  مفاعلtsuruga-2 

NT2  مفاعلturkey point-3 

NT2  مفاعلturkey point-4 
NT2  مفاعلtva-1 

NT2  مفاعلtva-2 

NT2  مفاعلtyrone-1 
NT2  مفاعلtyrone-2 

NT2  مفاعلulchin-1 

NT2  مفاعلulchin-2 
NT2  مفاعلulchin-3 

NT2  مفاعلulchin-4 

NT2  مفاعلunterweser 
NT2  مفاعلvahnum-1 

NT2  مفاعلvahnum-2 

NT2  مفاعلvandellos-2 
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NT2  مفاعلvogtle-1 

NT2  مفاعلvogtle-2 
NT2  مفاعلvogtle-3 

NT2  مفاعلvogtle-4 

NT2  مفاعلwaterford-3 
NT2  مفاعلwaterford-4 

NT2  مفاعلwatts bar-1 

NT2  مفاعلwatts bar-2 
NT2  مفاعلwnp-1 

NT2  مفاعلwnp-3 

NT2  مفاعلwnp-4 
NT2  مفاعلwnp-5 

NT2  مفاعلwolf creek-1 

NT2  مفاعلwup-3 
NT2  مفاعلwup-4 

NT2  مفاعلwup-5 

NT2  مفاعلwup-6 
NT2  مفاعلwyhl-1 

NT2  مفاعلwyhl-2 

NT2  مفاعلyellow creek-1 
NT2  مفاعلyellow creek-2 

NT2  مفاعلzion-1 

NT2  مفاعلzion-2 
NT2  مفاعلzorita-1 

NT2 1-مفاعل أركانساس 

NT2 2-مفاعل أركانساس 
NT2  مفاعل أولي لمفاعلs1c 

NT2 1 -عل بلفونت مفا 

NT2  2 -مفاعل بلفونت 
NT2  1 -مفاعل بيبليس 

NT2  3 -مفاعل بيبليس 

NT2  4 -مفاعل بيبليس 
NT2  2-مفاعل بيبليس 

NT2  1-مفاعل ثري مايل آيالند 

NT2  2-مفاعل ثري مايل آيالند 

NT2  مفاعل راينِسْبرغakw1 

NT2 مفاعل سافاناه 

NT2 مفاعل ساكستون 
NT2  1 -مفاعل سان ألبان 

NT2  2 -مفاعل سان ألبان 

NT2  3 -مفاعل سان لوران 
NT2 مفاعل لينين 

NT2 مفاعل ليونيد بريجنييف 

NT2 مفاعل موتسو 
NT2 مفاعل وستنغهاوس العياري 

NT2 مفاعلblue hills-2 

NT2  مفاعالت من النمطwwer 
NT3  مفاعلbalakovo-1 

NT3  مفاعلbalakovo-2 
NT3  مفاعلbalakovo-3 

NT3  مفاعلbalakovo-4 

NT3  مفاعلbohunice v-1 

NT3  مفاعلbohunice v-2 

NT3  مفاعلdukovany-1 

NT3  مفاعلdukovany-2 
NT3  مفاعلdukovany-3 

NT3  مفاعلdukovany-4 

NT3  مفاعلgreifswald-1 
NT3  مفاعلgreifswald-2 

NT3  مفاعلgreifswald-3 

NT3  مفاعلgreifswald-4 
NT3  مفاعلgreifswald-5 

NT3  مفاعلgreifswald-6 

NT3  مفاعلjuragua 
NT3  مفاعلkalinin-1 

NT3  مفاعلkalinin-2 

NT3  مفاعلkalinin-3 
NT3  مفاعلkalinin-4 

NT3  مفاعلkecerovce-1 

NT3  مفاعلkhmelnitskij-1 
NT3  مفاعلkola-1 

NT3  مفاعلkola-2 

NT3  مفاعلkola-3 
NT3  مفاعلkola-4 

NT3  مفاعلkozloduy-1 

NT3  مفاعلkozloduy-2 
NT3  مفاعلkozloduy-3 

NT3  مفاعلkozloduy-4 

NT3  مفاعلkozloduy-5 

NT3  مفاعلkozloduy-6 

NT3  مفاعلkudankulam-1 
NT3  مفاعلkudankulam-2 

NT3  مفاعلloviisa - 1 

NT3  مفاعلloviisa - 2 
NT3  مفاعلmochovce-1 

NT3  مفاعلmochovce-2 

NT3  مفاعلnovovoronezh-1 
NT3  مفاعلnovovoronezh-2 

NT3  مفاعلnovovoronezh-3 

NT3  مفاعلnovovoronezh-4 
NT3  مفاعلnovovoronezh-5 

NT3  مفاعلpaks-1 

NT3  مفاعلpaks-2 
NT3  مفاعلpaks-3 

NT3  مفاعلpaks-4 

NT3  مفاعلrostov-1 
NT3  مفاعلrostov-2 

NT3 ل مفاعrovno-1 

NT3  مفاعلrovno-2 
NT3  مفاعلrovno-3 

NT3  مفاعلrovno-4 

NT3  مفاعلrovno-5 
NT3  مفاعلstendal-1 

NT3  مفاعلtatarian 

NT3  مفاعلtemelin-1 
NT3  مفاعلtemelin-2 

NT3  مفاعلtianwan-1 

NT3  مفاعلtianwan-2 
NT3  مفاعلzaporozhe-1 

NT3  مفاعلzaporozhe-2 

NT3  مفاعلzaporozhe-3 
NT3  مفاعلzaporozhe-4 

NT3  مفاعلzaporozhe-5 

NT3  مفاعلzaporozhe-6 

NT3 1-مفاعل أرميني 

NT3 2-مفاعل أرميني 

NT3  1 -مفاعل بالهوتوفيس 
NT3  1 -مفاعل جنوب أوكرانيا 

NT3  2 -مفاعل جنوب أوكرانيا 

NT3  3 -مفاعل جنوب أوكرانيا 
NT1  مفاعالت من النمطtriga 

NT2  2مفاعل - frf 

NT2  مفاعلafrri 
NT2  مفاعلatpr 

NT2  مفاعلdow triga-mk-1 

NT2  مفاعلfir -1 
NT2  مفاعلfrn 

NT2  مفاعلgulf triga-mk-3 
NT2  مفاعلkartini-ppny 

NT2  مفاعلlopra 

NT2  مفاعلnscr 

NT2  مفاعلostr 

NT2  مفاعلprpr 

NT2  مفاعلpstr 
NT2  مفاعلrtr 

NT2  مفاعلtrico 

NT2  مفاعلtriga - تكساس 
NT2  مفاعلtriga - فيترانس 

NT2  مفاعلtriga- برازيل 

NT2  مفاعلtriga-1 أريزونا 
NT2  مفاعلtriga-1 كاليفورنيا 

NT2  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 

NT2  مفاعلtriga-1 هانفورد 
NT2  مفاعلtriga-1 هانوفر 

NT2  مفاعلtriga-1 هايدلبرغ 

NT2  مفاعلtriga-2 
NT2  مفاعلtriga-2 إيلينوي 

NT2  مفاعلtriga-2 بافيا 

NT2  مفاعلtriga-2 باندونغ 
NT2  مفاعلtriga-2 بنغالدش 

NT2  مفاعلtriga-2 بيتستي 

NT2  مفاعلtriga-2 داالت 
NT2  مفاعلtriga-2 روما 

NT2  مفاعلtriga-2 ريكويو 

NT2  مفاعلtriga-2 سيؤول 
NT2  مفاعلtriga-2 فيينا 

NT2  مفاعلtriga-2 كنساس 

NT2  مفاعلtriga-2 لوبليانا 

NT2  مفاعلtriga-2 موساشي 

NT2  مفاعلtriga-2 مينز 
NT2  مفاعلtriga-3 ساالزار 

NT2  مفاعلtriga-3 سيؤول 

NT2  مفاعلtriga-3 ميونيخ 
NT2  مفاعلtriga-3 يوال 

NT2  مفاعلtriga-mk-2 نِلفي كور 

NT2  مفاعلucbrr 
NT2  مفاعلuwnr 

NT2  مفاعلwsur 

NT2  مفاعل تريغا- mk-3 في كولورادو 
NT1  مفاعالت من النمطwwr 

NT2  مفاعلirt-1 الليبي 

NT2  مفاعلlvr - 15 
NT2  مفاعلwwr-2 

NT2  مفاعلwwr-z 

NT2  مفاعل ألماتيwwr-k 
NT2  مفاعل القاهرةwwr-s 

NT2  مفاعل بخارستwwr-s 

NT2  مفاعل براغwwr-s 
NT2  مفاعل بغدادirt 

NT2  مفاعل بودابستwwr-s 

NT2 مفاعل بودابست للتدريب 
NT2  مفاعل روسندورفwwr-sm 

NT2  مفاعل طشقندwwr-s 

NT2  مفاعل كييفwwr-m 
NT2  مفاعل ليننغرادwwr-m 

NT2  مفاعل موسكوwwr-s 

NT1  مفاعالت من النوعagr 
NT2  مفاعلconnah quay-b 

NT2  مفاعلdungeness-b 

NT2  مفاعلhartlepool 
NT2  مفاعلheysham-a 

NT2  مفاعلheysham-b 

NT2  مفاعلhinkley point-b 

NT2  مفاعلhunterston-b 

NT2  مفاعلtorness 

NT2  مفاعلwagr 
NT1  مفاعالت من النوعargonaut 

NT2  مفاعلaeg-pr-10 

NT2  مفاعلarbi 
NT2  مفاعلargos 

NT2  مفاعلjason 

NT2  مفاعلlfr 
NT2  مفاعلmoata 

NT2  مفاعلnestor 

NT2  مفاعلra-1 
NT2  مفاعلrb-2 

NT2  مفاعلrien-1 
NT2  مفاعلsrrc-utr-100 

NT2  مفاعلstark 

NT2  مفاعلuftr 

NT2  مفاعلulysse 

NT2  مفاعلurr 

NT2  مفاعلutr-10-kinki 
NT2  مفاعلutr-b  في كلية كوين ماري 

NT2 عل مفاvpi-utr-10 

NT2 مفاعل أثينا 
NT2  كروننبورغ -مفاعل ستراسبورغ 

NT2  مفاعل من النوعargonaut 

NT1  مفاعالت من النوعbwr 
NT2  شركةhokuriku  للطاقة الكهربائيةshika, 

ishikawa, japan 

NT2  شركةtohoku  للطاقة الكهربائية
higashidori, aomori, japan  

NT2  اناسوسكويه 1-مفاعل 

NT2  سوسكويهانا 2-مفاعل 
NT2   مفاعلisar 

NT2  مفاعلallens creek-1 

NT2  مفاعلallens creek-2 
NT2  مفاعلbailly-1 

NT2  مفاعلbarsebaeck-1 

NT2  مفاعلbarsebaeck-2 
NT2  مفاعلbarton-1 

NT2  مفاعلbarton-2 

NT2  مفاعلbarton-3 
NT2  مفاعلbarton-4 

NT2  مفاعلbolsa chica-1 

NT2  مفاعلbolsa chica-2 
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NT2  مفاعلbonus 

NT2  مفاعلbrowns ferry-1 
NT2  مفاعلbrowns ferry-2 

NT2  مفاعلbrowns ferry-3 

NT2  مفاعلbrunsbuettel 
NT2  مفاعلbrunswick-1 

NT2  مفاعلbrunswick-2 

NT2  مفاعلchinshan-1 
NT2  مفاعلchinshan-2 

NT2  مفاعلclinton-1 

NT2  مفاعلclinton-2 
NT2  مفاعلcofrentes 

NT2  مفاعلcooper 

NT2  مفاعلdodewaard 
NT2  مفاعلdouglas point-1 

NT2  مفاعلdouglas point-2 

NT2  مفاعلdresden-1 
NT2  مفاعلdresden-2 

NT2  مفاعلdresden-3 

NT2  مفاعلduane arnold-1 
NT2  مفاعلebwr 

NT2  مفاعلenel-4 

NT2  مفاعلerr 
NT2  مفاعلfitzpatrick 

NT2  مفاعلforsmark - 1 

NT2  مفاعلforsmark - 2 
NT2  مفاعلforsmark - 3 

NT2  مفاعلfukushima - 1 

NT2  مفاعلfukushima - 2 
NT2  مفاعلfukushima - 3 

NT2  مفاعلfukushima - 4 

NT2  مفاعلfukushima - 5 
NT2  مفاعلfukushima - 6 

NT2  مفاعلfukushima - ii - 1 

NT2  مفاعلfukushima - ii - 2 

NT2  مفاعلfukushima - ii - 3 

NT2  مفاعلfukushima - ii - 4 

NT2  مفاعلgarigliano 
NT2  مفاعلgarona 

NT2  مفاعلgraben-1 

NT2  مفاعلgraben-2 
NT2  مفاعلgrand gulf-1 

NT2  مفاعلgrand gulf-2 

NT2  مفاعلgundremmingen-2 
NT2  مفاعلgundremmingen-3 

NT2  مفاعلhamaoka-1 

NT2  مفاعلhamaoka-2 
NT2  مفاعلhamaoka-3 

NT2  مفاعلhamaoka-4 
NT2  مفاعلhamaoka-5 

NT2  مفاعلhartsville-1 

NT2  مفاعلhartsville-2 

NT2  مفاعلhartsville-3 

NT2  مفاعلhartsville-4 

NT2  مفاعلhatch-1 
NT2  مفاعلhatch-2 

NT2  مفاعلhdr 

NT2  مفاعلhope creek-1 
NT2  مفاعلhope creek-2 

NT2  مفاعلhumboldt bay 

NT2  مفاعلjpdr 
NT2  مفاعلjpdr-2 

NT2  مفاعلkaiseraugst 

NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-1 
NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-2 

NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-3 

NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-4 
NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-5 

NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-6 

NT2  مفاعلkashiwazaki-kariwa-7 
NT2  مفاعلkruemmel 

NT2  مفاعلkuosheng-1 

NT2  مفاعلkuosheng-2 
NT2  مفاعلla salle county - 1 

NT2  مفاعلla salle county - 2 

NT2  مفاعلlacbwr 
NT2  مفاعلlaguna verde - 1 

NT2  مفاعلlaguna verde - 2 

NT2  مفاعلleibstadt 

NT2  مفاعلlimerick - 1 

NT2  مفاعلlimerick - 2 
NT2  مفاعلlingen 

NT2  مفاعلmendocino-1 

NT2  مفاعلmendocino-2 
NT2  مفاعلmillstone-1 

NT2  مفاعلmontague-1 

NT2  مفاعلmontague-2 
NT2  مفاعلmontalto di castro-1 

NT2  مفاعلmontalto di castro-2 

NT2  مفاعلmonticello 
NT2  مفاعلmuehleberg 

NT2  مفاعلnine mile point-1 

NT2  مفاعلnine mile point-2 
NT2  مفاعلokg - 1 

NT2  مفاعلokg - 2 

NT2  مفاعلokg - 3 
NT2  مفاعلolkiluoto - 1 

NT2  مفاعلolkiluoto - 2 

NT2  مفاعلonagawa - 1 
NT2  مفاعلonagawa - 2 

NT2  مفاعلonagawa - 3 

NT2  مفاعلpathfinder 
NT2  مفاعلpeach bottom-2 

NT2  مفاعلpeach bottom-3 

NT2  مفاعلperry-1 
NT2  مفاعلperry-2 

NT2  مفاعلphilippsburg-1 

NT2  مفاعلphipps bend-1 
NT2  مفاعلphipps bend-2 

NT2  مفاعلpilgrim-1 

NT2  مفاعلquad cities-1 
NT2  مفاعلquad cities-2 

NT2  مفاعلringhals-1 

NT2  مفاعلriver bend-1 

NT2  مفاعلriver bend-2 

NT2  مفاعلrwe-bayernwerk 

NT2  مفاعلshika-1 
NT2  مفاعلshimane-1 

NT2  مفاعلshimane-2 

NT2  مفاعلshoreham 
NT2  مفاعلskagit-1 

NT2  مفاعلskagit-2 

NT2  مفاعلsl-1 
NT2  مفاعلtarapur-1 

NT2  مفاعلtarapur-2 

NT2  مفاعلtokai-2 
NT2  مفاعلtsuruga 

NT2  مفاعلtullnerfeld 
NT2  مفاعلvak 

NT2  مفاعلvbwr 

NT2  مفاعلvermont yankee 

NT2  مفاعلverplanck-1 

NT2  مفاعلverplanck-2 

NT2  مفاعلvk-50 
NT2  مفاعلwnp-2 

NT2  مفاعلwuergassen 

NT2  مفاعلzimmer-1 
NT2  مفاعلzimmer-2 

NT2  2 -مفاعل أنريكو فيرمي 

NT2  مفاعل المعياريge 
NT2 مفاعل بِل 

NT2  1 -مفاعل بالك فوكس 

NT2  2 -مفاعل بالك فوكس 
NT2 مفاعل بيغ روكبوينت 

NT2 مفاعلoyster creek-1 

NT1 من نمط سلوبوك مفاعالت 
NT2  مفاعل سلوبوك- wnre 

NT2  ألبرتا -مفاعل سلوبوك 

NT2  أوتاوا -مفاعل سلوبوك 
NT2  تورنتو -مفاعل سلوبوك 

NT2  دالهاوزي -مفاعل سلوبوك 

NT2  مونتريال -مفاعل سلوبوك 
NT1  مفاعالت من نوعmaple 

NT1  مفاعالت من نوعmnsr 

NT2  مفاعلgharr-1 
NT2  مفاعلmnsr-iae 

NT2  مفاعلmnsr-sh 

NT2  مفاعلmnsr-sz 

NT2  مفاعلmnst-sd 

NT2  مفاعلnirr-1 
NT2  مفاعلparar-2 

NT2  مفاعلsrp-1 

RT  مفاعلbn-350 
RT  مفاعلcesar 

RT  مفاعلclinch river الولود 

RT  مفاعلebr-2 
RT  مفاعلeole 

RT  مفاعلiear - zpr 

RT  مفاعلnora 
RT  مفاعلpdp 

RT  مفاعلpfr 

RT  مفاعلsneak 
RT  مفاعلvera 

RT  مفاعلzebra 

RT  مفاعلzenith 
RT  3 -مفاعل بلويارسك 

RT  مفاعالت من نوعlwgr 

RT يورانيوم مخّصب 

 مفاعيل

USE مسارات الجسيمات 

 مفاعيل اإلشعاع الفيزيائية

UF )إتالف إشعاعي )فيزيائي 
UF )أذى )إشعاعي، فيزيائي 

BT1 تأثيرات إشعاعية 

NT1 انزياحات ذرية 
NT1 تقسية إشعاعية 

NT1 توليد الهدروجين البيني 

NT1 توليد الهليوم البيني 
RT تأثير األميبا 

RT تكثيف الوقود 

RT حالة متدّركة 
RT داالت الضرر النتروني 

RT دفق انشطاري مكافئ 

RT دفق نتروني مسبب لألذى 
RT رشرشة نترونية 

 مفاعيل االنشطار

BT1 مسارات الجسيمات 

RT تقدير العمر 
RT شظايا االنشطار 

 مفاعيل الجدران

1995-07-03 

UF  جدار -تأثرات بالزما 
UF مفعول الجدران 

RT بالزما 

RT تأيّن 
RT حجرات التأين 

RT شوائب بالزمية 

RT عدادات تناسبية 

RT عدادات دون جدران 

RT قياس جرعة مكروي 
RT مصب الجسيمات 

RT مفاعيل النهايات 

 مفاعيل السفع

RT أمواج الصدم 
RT انزالقات أرضية 

RT تأثيرات سيسمية 

RT تفجيرات 

 مفاعيل الضغط

INIS: 1992-04-29; ETDE: 1984-03-19 

USE تابعية الضغط 

 مفاعيل النهايات

1982-11-29 

UF فقد النهايات 

RT حقول مغنطيسية 
RT عدسات كهرمغنطيسية 

RT مفاعيل الجدران 

RT مولّدات مغنطيسية هدروديناميكية 

 مفاعيل تحفيزية

1992-01-16 

RT تحفيز 

RT حفّازات كهربائية 
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 مفاعيل حرارية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-28 
USE تابعية لدرجة الحرارة 

 مفاعيل كهرضوئية

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1976-08-04 

NT1 تلّون كهربائي 
RT  مغنطيسية -آبار ضوئية 

RT خواص ضوئية 

RT خواص كهربائية 

 مفاعيل المتجانسة

RT امتصاص 

RT تدريع 
RT تدفق نتروني 

RT حركيات المفاعل 

RT صخر الخزان 
RT طرائق التجانس 

 مفاعيل معدنية

1994-07-01 

UF تأثيرات السبك 
RT تعدين 

 حرارية -مفاعيل مغنطيسية 

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1975-12-16 

RT حقول مغنطيسية 

 مفاعيل ميكانيكية

2000-04-12 

USE خواص ميكانيكية 

 مفتش عام )وزارة الطاقة األمريكية(

INIS: 1994-09-29; ETDE: 1980-06-06 

USE مفتش عام لوزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

 مفتش عام لوزارة الطاقة في الواليات المتحدة

INIS: 1994-09-29; ETDE: 1980-06-06 
UF )مفتش عام )وزارة الطاقة األمريكية 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT تدقيقات 

 مفجرات

UF صهيرات 

UF )صهيرات )صاعقات 
RT أسالك متفجرة 

RT تفجيرات 

 مفردات )مضبوطة(

USE مصطلحات معيارية 

 مفّرعات

1995-11-21 

NT1 حارفات إرغودية 

NT1 حارفات الحقل السواري 

NT1 حارفات حقل بولوئيدي 

NT1 حارفات رزمية 

RT تشكيالت الحقل المغنطيسي 
RT  حصر البالزما في النمط- h 

RT سطوح مغنطيسية 

RT شوائب بالزمية 
RT مفاعالت اندماجية 

RT منظومات االنفالت 

 مفّرعات

INIS: 1975-10-23; ETDE: 2002-06-16 

USE مجاري جانبية 

 مفّرقات

BT1 دارات إلكترونية 
NT1 مميّزات نبضية 

RT دارات قياس الزمن 

 مفصليات

*BT1 الفقاريات 
NT1 حشرات 

NT2 حرشفيات األجنحة 

NT3 فراشات ليلية 
NT4 حافرات ساق األُرز 

NT4 دودة الحرير 

NT4 دودة ثمار التفاح 
NT4 دودة لوزة القطن 

NT4 فراشة الغجر 

NT2 ذوات الجناحين 

NT3 بعوض 
NT3 ذباب 

NT4 ذباب الفاكهة 

NT5 أناستريفا 
NT5  ْداَكس 

NT6 ذبابة الزيتون 

NT5 دروسوفيال 
NT5 ذبابة فاكهة البحر المتوسط 

NT4 ذبابة البصل 

NT4 ذبابة الدودة اللولبية 
NT4 َشِذاة السعة 

NT2 شبكات األجنحة 

NT3 صراصير 
NT2 غشائيات األجنحة 

NT3 زنابير 

NT3 نحل 
NT3 نمل 

NT2 مستقيمات األجنحة 

NT3 ُجْندُب 
NT4 جراد 

NT2 مغمدات األجنحة 

NT3 خنافس 
NT4 تريبوليوم 

NT4 سوسة لوزة القطن 

NT2 نصفية األجنحة 
NT3  َُّمن 

NT2 يوميّات األجنحة 

NT1 عناكب 
NT2 عقارب 

NT2 عناكب 

NT2 قراد 
NT2 قُّرادا 

NT1 قشريّات 

NT2 عشاريات األرجل 

NT3 سرطان 

NT3 )سرطانات البحر )كركند 

NT3 قريدس 
NT3 قَريدس 

NT2 ُغْلصميات األرجل 

NT3 أرتيميا 
NT3 دافنيا 

NT2 مْجذافيات األرجل 

 dمفعول *

2000-04-12 

SEE باريونات 

 ABCمفعول 

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1977-11-10 
UF  كراو -بوث  -مفعول أباشيان 

RT بيونات 

RT تآثرات 

RT طيوف الكتلة الناقصة 

 EMCمفعول 

INIS: 1985-11-19; ETDE: 1985-06-25 

UF مفعول ميون التعاوني األوربي 
RT بنية الجسيمات 

RT تبعثر ال مرن عميق 

RT تفاعالت لبتونية 
RT دوال البنية 

 كراو -بوث  -مفعول أباشيان 

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1977-11-09 
USE  مفعولabc 

 بوم -مفعول أهارونوف

INIS: 1991-09-25; ETDE: 1991-12-05 

RT انزياح الطور 

RT تدفق مغنطيسي 

RT حقول كهرمغنطيسية 

RT صمود المعيار 
RT ميكانيك كمومي 

 مفعول أوجيه

NT1 كرونيغ -انتقاالت كوستر 

RT إصدار اإللكترونات 
RT انتقاالت بين مستويات الطاقة 

RT تأين الطبقات الداخلية 
RT تأيّن ذاتي 

RT مطيافية أوجيه اإللكترونية 

 مفعول أوفرهاوزر

1980-07-24 
RT استقطاب 

RT تجاوب سبيني إلكتروني 

RT تجاوب مغنطيسي نووي 
RT نوى 

 مفعول إيتنغهاوزن

2013-09-13 

كانت هذه الواصفة تُهجأ  مفعول  2013قبل أيلول 
 ايتينغهاوزن. 

UF مفعول إيتنغهاوزن 

RT  ليدوك -مفعول ريغي 
RT مفعول نرنست 

RT مفعول هول 

 مفعول إيتنغهاوزن

USE عول إيتنغهاوزنمف 

 نرنست -مفعول إيتنغهاوزن 

2016-04-07 

USE مفعول نرنست 

 مفعول إيفيموف

INIS: 1985-11-19; ETDE: 1985-12-13 

RT حالة مرتبطة 

RT مسألة األجسام الثالثة 
RT نظرية المدى الفعّال 

 مفعول أينشتاين

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1975-12-16 
UF انزياح أينشتاين 

RT انزياح طيفي 

RT انزياح نحو األحمر 
RT تثاقل 

RT حقول تثاقلية 

RT نظرية النسبية العامة 

 مفعول األكسجين )بيولوجيا إشعاعية(

USE أكسجين 

USE عوامل تعديل االستجابة 

 مفعول التضيّق

NT1 تضيّق الحقل المعكوس 
NT1 تضيّق ثيتا 

NT1 تضيّق طوالني 

NT2 تضيّق حزامي 
NT1 القاسي تضيّق في اللب 

NT1 تضيّق لولبي 

RT أجهزة تضيّق 
RT انضغاط مغنطيسي 

RT بالزما 

RT تشكيالت الحقل المغنطيسي 

RT ُشعيرة بالزمية 

RT دات  محدِّ
RT محرق بالزمي 

 مفعول الجدران

INIS: 1982-12-01; ETDE: 2002-05-24 

USE مفاعيل الجدران 

 مفعول الحجب

RT تبعثر 

RT تفاعالت نووية 

RT مقاطع عرضية 

 مفعول الدفيئة

INIS: 1999-05-05; ETDE: 1976-05-17 

UF تسخين شامل 
BT1 تغير مناخي 

RT أسر 

RT إعالن ريو 
RT انعكاس 

RT بروتوكول كيوتو 

RT طرح الكربون 
RT غازات الدفيئة 

RT غالف الجو األرضي 

RT نقل الحرارة 

 مفعول السحب

USE رحالن كهربائي 
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 مفعول السيفون الحراري

INIS: 1993-02-16; ETDE: 1977-07-23 
*BT1 َحْمل حراري 

RT مسخنات ماء شمسية سلبية 

RT منظومات الضخ الذاتي 
RT منظومات تدوير 

 مفعول القرب

RT موصلية فائقة 

 مفعول القشرة

RT تدفق مغنطيسي 
RT تيارات كهربائية 

RT عمق االختراق 
RT موصالت كهربائية 

 مفعول القشرة )بئر(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-01-21 

USE عطب التشكل 

 مفعول القشرة في البئر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-01-21 

USE عطب التشكل 

 مفعول الكتلة االفتراضية

INIS: 1976-03-17; ETDE: 1976-08-24 
USE مفعول الكتلة الهدرودينامية 

 مفعول الكتلة السالبة

RT ديناميك الحزمة 
RT عدم استقرار البالزما 

RT عدم استقرار الكتلة السالبة 

 مفعول الكتلة المضافة

INIS: 1976-03-17; ETDE: 1976-08-24 
USE مفعول الكتلة الهدرودينامية 

 مفعول الكتلة الهدرودينامية

INIS: 1976-03-17; ETDE: 1976-08-24 

UF مفعول الكتلة االفتراضية 
UF مفعول الكتلة المضافة 

RT اهتزازات ميكانيكية 

RT تخامد 
RT تواتر ذاتي 

RT هدروديناميك 

 مفعول الكزينون

USE تسّمم 

 مفعول النفق

RT موصلية فائقة 

RT وصالت غروانية فائقة الموصلية 
RT وصالت نفقية 

ن   باك -مفعول باشِّ

RT بنية دقيقة 

RT مفعول زيمان 

 مفعول بريلوان

UF تبعثر بريلوان 

*BT1 تبعثر مترابط 

 ول بريماكوفمفع

*BT1 إنتاج  ضوئي 

RT بيونات معتدلة 

 لو شاتلييه -مفعول بورتفين 

2000-04-12 
USE تشّوه 

 هورفيتز-مفعول بيث

USE مفعول هورويتز 

 مفعول بيننغ

RT تأيّن 

 مفعول تراكمي

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1984-05-10 

USE إنتاج الجسيمات 
USE دة  تشظية محدِّ

 مفعول جوزفسون

RT موصلية فائقة 
RT وصالت جوزفسون 

 طومسون -مفعول جول 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-09-11 
SEE ترموديناميك 

 مفعول جيسي

RT تأيّن 

RT شوائب 
RT غازات 

 مفعول خطوط العرض

1999-07-16 

*BT1 تغيرات جغرافية 
RT خط االستواء 

 مفعول دِّك

RT جسيمات التجاوب 
RT علم الحركة 

مبر  مفعول دِّ

RT حامالت الشحنة 

 مفعول دوبلر

RT انزياح طيفي 
RT انزياح نحو األحمر 

RT توسع دوبلري 

RT  طريقةdsa 

 فان ألفِّن -مفعول دي هاس 

RT مغنطيسية عكسية 

 مفعول ذاكرة الشكل

1986-08-19 
UF مفعول مارمين 

RT تحويالت الطور 

RT شكل 
RT  محركات حراريةnitinol 

RT مرونة 

 مفعول رامان

RT إشعاع فوق بنفسجي 
RT إشعاع مرئي 

RT أطياف رامان 

RT تبعثر 
RT طيوف 

RT مطيافية رامان 

 مفعول راْمُسَور

UF  تاوْنِسْند -مفعول راْمُسَور 

RT تبعثر مرن 

ْند -مفعول راْمُسَور   تاوْنسِّ

USE مفعول راْمُسَور 

 ليدوك -مفعول ريغي 

RT حقول مغنطيسية 

RT مفعول إيتنغهاوزن 

RT مفعول نرنست 
RT مفعول هول 

RT موصلية حرارية 
RT نقل الحرارة 

 مفعول زيبِّك

RT كهرباء حرارية 

 مفعول زيمان

UF انتقال زيمان 
UF تجاوب زيمان 

UF طيف زيمان 

RT  مغنطيسية -آبار ضوئية 
RT انزياح طيفي 

RT حقول مغنطيسية 

RT طرق التجاوب المزدوج 
RT  باك -مفعول باِشن 

 مفعول ستارك

RT  مغنطيسية -آبار ضوئية 
RT انزياح طيفي 

RT توسع الخط 

RT حقول كهربائية 

 مفعول سماريوم

2000-04-12 

USE اهتزازات سماريوم 

 دي هاس -مفعول شوبنيكوف 

RT حقول مغنطيسية 
RT مفعول هول 

RT مقاومة مغنطيسية 

 مفعول شوتكي

RT كهرحراريات 

 مفعول غلفاني مغنطيسي

RT حقول مغنطيسية 

 مفعول فارادي

UF إشعاع فارادي 
RT  مغنطيسية -آبار ضوئية 

RT إشعاع كهرمغنطيسي 

RT استقطاب 

 مفعول فوتوفلطي

UF  شون -نموذج ريهل 

BT1 مفعول كهرضوئي 

RT تحويل الطاقة 
RT خاليا فوتوفلطية 

 مفعول فويغت

UF  موتون -مفعول كوتن 

BT1  مغنطيسية -آبار ضوئية 
RT إشعاع مرئي 

RT باستقطا 
RT بالزما 

 مفعول فيغنر

RT تأثيرات إشعاعية 

RT غرافيت 

 مفعول كازيمير

INIS: 1986-05-27; ETDE: 1986-11-18 

UF قوة كازيمير 

RT إستقطاب خالئي 
RT حقول كهربائية 

رّ   مفعول كِّ

*BT1 خواص كهرنافذية 

RT  مغنطيسية -آبار ضوئية 
RT إشعاع مرئي 

RT استقطاب 

 مفعول كهرضوئي

UF مفعول كهرمغنطيسي ضوئي 

UF مفعول كهرمغنطيسي ضوئي 

NT1 إصدار كهرضوئي 
NT1 مفعول فوتوفلطي 

RT تيارات ضوئية 

RT كاتودات ضوئية 
RT  نوردهايم -نظرية فاوِلر 

 مفعول كهرمغنطيسي ضوئي

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1981-05-18 

USE حقول مغنطيسية 
USE مفعول كهرضوئي 

 ئيمفعول كهرمغنطيسي ضو

INIS: 1982-04-14; ETDE: 1982-05-07 
USE حقول مغنطيسية 

USE مفعول كهرضوئي 

 مفعول كهرناري

2000-04-12 
RT شحنات كهربائية 

RT كمون كهربائي 

 موتون -مفعول كوتن 

USE مفعول فويغت 

 مفعول كومبتون

1998-02-18 

UF تبعثر كومبتون 
*BT1 تآثرات كهرمغنطيسية 

*BT1 تبعثر مرن 

RT تصوير مقطعي طبقي بتبعثر كومبتون 
RT  نيشينا -صيغة كالين 

RT طول موجة كومبتون 

 مفعول كوندو

RT مواد ذات مغنطة حديدية مضادة 
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ْندول يركِّ  مفعول كِّ

RT انتثار 

 مفعول لويس

USE ذروة لويس 

 مفعول مارمين

1986-08-19 

USE مفعول ذاكرة الشكل 

 أوخسنفلد -مفعول مايسنر 

RT موصلية فائقة 

 مفعول محّرك

INIS: 1989-04-20; ETDE: 2002-04-26 
USE قوة محركة 

 مفعول مغنطيسي ضوئي

INIS: 1982-04-14; ETDE: 1982-05-07 

USE إشعاع مرئي 

USE طواعية مغنطيسية 

 مفعول موسباور

RT ارتدادات 
RT تحليل كيميائي بنيوي 

RT تفلور تجاوبي 

RT جزء عدم االرتداد 

 مفعول ميون التعاوني األوربي

INIS: 1993-11-08; ETDE: 1985-06-25 

USE  مفعولemc 

 مفعول نايت

RT انزياح طيفي 

 مفعول نرنست

UF  نرنست -مفعول إيتنغهاوزن 

UF  إيتنغهاوزن -مفعول نرنست 

RT مفعول إيتنغهاوزن 

RT  ليدوك -مفعول ريغي 

RT مفعول هول 

 إيتنغهاوزن -مفعول نرنست 

USE مفعول نرنست 

 مفعول هابل

UF  هيوماسون -انزياح هابل 

RT العالم 
RT انزياح نحو األحمر 

RT تمدّد 

RT كوسمولوجيا 

 مفعول هورويتز

UF هورفيتز-مفعول بيث 

RT نماذج نووية 

 مفعول هول

RT مفعول إيتنغهاوزن 

RT  ليدوك -مفعول ريغي 

RT  دي هاس -مفعول شوبنيكوف 
RT مفعول نرنست 

RT موصالت كهربائية 

 تيلِّّر -مفعول يان 

RT جزيئات 
RT مستويات الطاقة 

 مفهوم النبّاض

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-26 
USE انضغاط مغنطيسي 

USE مولدات نبضات 

 مفيضات

INIS: 1992-10-05; ETDE: 1994-08-18 
RT سدود 

RT منشآت توليد كهرباء مائية 

 مقادير أثر

1995-06-21 
UF أثر عناصر 

RT تحليل مكروي 

RT تطعيم البلّورات 
RT زرع أيوني 

RT شوائب 

RT شوائب 

RT مواد مطعّمة 
RT نظائر حرة من الحامالت 

 مقارنات بين المخابر

INIS: 1982-08-27; ETDE: 1982-09-10 

RT برامج بحوث متناسقة 
RT تعاون 

RT تقييمات مقارنة 

RT معيارات معايرة 

 مقاريب راديوية

BT1 تلسكوبات 

*BT1 معدات راديو 

*BT1 هوائيات 
RT مقاييس التداخل 

 مقاشد

INIS: 1992-07-21; ETDE: 1976-08-04 

UF كاشطات النفط 

*BT1 تجهيزات مراقبة التلوث 

RT انسكابات النفط 
RT عمليات في البحر 

 مقاضاة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-09-13 

USE قضايا قانونية 

 مقاطع بورن العرضية

USE تقريب بورن 

 مقاطع عرضية

NT1 ثوابت الزمرة 
NT1 مقاطع عرضية تفاضلية 

NT2 داالت اإلثارة 

NT1 مقاطع عرضية كلية 
NT1 مقاطع عرضية كلية 

RT بنية متوسطة 

RT تجاوب عمالق 
RT تجاوب متوسط 

RT تحليل متعدد المستويات 

RT تفاعالت نووية 
RT  دليلcinda الحاسوبي للمعطيات النووية 

RT فغنر -صيغة برايت 

RT صيغة روزنبلوت 
RT طريقة بيرلز 

RT طريقة مصفوفة االنتقال 

RT  قانون مقلوبv 
RT مبدأ التوازن التفصيلي 

RT مسار حر وسطي 

RT مفعول الحجب 
RT نقل االندفاعات األربعة 

RT نموذج التجاوب العمالق 

 مقاطع عرضية تفاضلية

BT1 مقاطع عرضية 
NT1 داالت اإلثارة 

RT توزع زاوي 

 مقاطع عرضية كلية

INIS: 1976-05-05; ETDE: 1976-06-07 

BT1 مقاطع عرضية 

RT تفاعالت نووية 
RT داالت اإلثارة 

 مقاطع عرضية كلية

BT1 مقاطع عرضية 

RT داالت اإلثارة 
RT مبرهنة بومرانشوك 

 مقاطعات إنتاج الفحم الحجري

INIS: 1992-04-08; ETDE: 1979-09-27 

RT تعدين الفحم الحجري 
RT مكامن الفحم الحجري 

 مقاطعة كولومبيا

ETDE: 1978-09-11 
USE مقاطعة واشنطن 

 مقاطعة واشنطن

UF مقاطعة كولومبيا 

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 
RT حوض نهر بوتوماك 

 مقاطعة يوكون

INIS: 1979-01-18; ETDE: 1979-02-23 
*BT1 كندا 

 مقاولو البناء

INIS: 1993-04-28; ETDE: 1981-06-13 

USE بنّاؤون 

 مقاولون

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1983-03-23 

UF إجراء عقود خدمات الطاقة 

UF مقاولون فرعيون 
RT إدارة العقود 

RT أشخاص متعاقدون 
RT عقود 

 مقاولون فرعيون

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1983-03-23 

USE مقاولون 

 مقاوم إشعاعي

2015-08-14 

USE حساسية إشعاعية 

 مقاوِّمات

1996-07-08 
UF مقاومات متغيرة 

UF )مقاييس كمون )مقاومات متغيرة 
*BT1 تجهيزات كهربائية 

NT1 مقاومات شبه موصلة 

NT1 مقاومات ضوئية 
RT أجهزة موصلة 

RT ترمستورات 

RT مقاييس كمون 
RT هبوط الفلطية 

 مقاومات شبه موصلة

UF فاريستورات 

BT1 أجهزة شبه موصلة 
*BT1 مقاِومات 

 مقاومات ضوئية

*BT1 مقاِومات 

 مقاومات متغيرة

1996-07-08 

USE مقاِومات 

 مقاومة )واقية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-29 
SEE تقنيع 

 مقاومة إشعاعية

USE حساسية إشعاعية 

ية  مقاومة أومِّ

USE موصلية كهربائية 

 مقاومة األدوية الميكروبية

1992-06-11 

RT عقاقير 
RT متعّضات دقيقة 

 مقاومة االنثناء

UF )قوة )مرونة 

BT1 خواص ميكانيكية 
RT َحْني 

RT مرونة 

 مقاومة االهتراء

SF تحمل 
BT1 خواص ميكانيكية 

RT اهتراء 

RT تروس مسننة 

 مقاومة التآكل

RT تآكل 

RT حماية من التآكل 
RT خمولية 

 مقاومة الجفاف

INIS: 1997-03-14; ETDE: 1997-04-01 

RT إجهاد بيولوجي 
RT احتياجات مائية 
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RT تربية النبات 

RT تقنيات الفالحة 
RT  ّري 

RT زراعة 

RT نمو نباتي 

 مقاومة الحريق

RT حرائق 

RT عزل حراري 

RT منع الحريق 

 مقاومة السَّحب

UF معامل السحب 

RT عدد ستوكس 

RT عدد هارتمان 
RT ميكانيك الموائع 

 مقاومة الشدّ 

USE خواص الشد 

 مقاومة المرض

RT أمراض 

RT أمراض النبات 

RT تربية النبات 
RT طوافر 

RT علم األوبئة 

RT مناعة 
RT وقوع المرض 

 مقاومة حّدية حرارية

NT1 مقاومة كابيتزا 

RT نقل الحرارة 

 مقاومة قصوى

1980-05-14 

UF )قوة )حدية 
BT1 خواص ميكانيكية 

RT خواص الشد 

 مقاومة كابيتزا

BT1 مقاومة حدّية حرارية 

 مقاومة كهربائية

USE موصلية كهربائية 

 مقاومة مغنطيسية

*BT1 موصلية كهربائية 
RT  دي هاس -مفعول شوبنيكوف 

 مقاومية )كهربائية(

USE موصلية كهربائية 

 مقاومية كهربائية

USE موصلية كهربائية 

 مقاومية كهربائية

USE موصلية كهربائية 

 FISCHERمقايسة 

2000-04-12 
RT صخر الشيل النفطي 

RT غضار صفحي نفطي 

 مقايسة المستقبل الراديوي

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-05-11 
USE قياس المتقبِّل الشعاعي 

 مقايسة حيوية

1999-03-26 

UF اختبار 
UF اختبار بيولوجي 

NT1 مقايسة مناعية 

NT2 مقايسة مناعية شعاعية 
NT2 مقايسة مناعية لألنزيم 

RT اختبار األداء 
RT تقّصي المسرطنات 

RT تقييمات مقارنة 

RT ن اللويحات  تكوُّ
RT قياس المتقبِّل الشعاعي 

RT مقايسة راديوية 

 مقايسة راديوية

NT1 قياس المتقبِّل الشعاعي 
NT1 كشف المناعة الشعاعية 

NT2 تصوير وميضي مناعي شعاعي 

NT2 مقايسة مناعية شعاعية 
RT تحليل كيميائي كيفي 

RT  ّتقنيات العد 

RT قياس أنزيمي إشعاعي 
RT مراقبة اإلشعاع 

RT مطيافية 

RT مقايسة حيوية 
RT نشاط إشعاعي 

 مقايسة مناعية

INIS: 1999-03-26; ETDE: 1987-04-08 

BT1 مقايسة حيوية 
NT1 مقايسة مناعية شعاعية 

NT1 مقايسة مناعية لألنزيم 

 مقايسة مناعية شعاعية

UF مقايسة مناعية شعاعية 
*BT1 كشف المناعة الشعاعية 

*BT1 مقايسة مناعية 

RT أضداد 
RT تصوير وميضي مناعي شعاعي 

RT  المستضد -تفاعالت الضد 

RT علم المناعة اإلشعاعي 
RT فِنسون 

RT مركبات موسومة 
RT مستضدات 

RT نظائر مشعة 

 مقايسة مناعية شعاعية

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-05-11 
USE مقايسة مناعية شعاعية 

 مقايسة مناعية لألنزيم

INIS: 1985-01-18; ETDE: 1985-02-22 

UF )إليسا )مقايسة مناعية إنزيمية 

*BT1 مقايسة مناعية 

RT أضداد 

RT أنزيمات 
RT  المستضد -تفاعالت الضد 

RT فِنسون 

RT مستضدات 

 رادون -مقاييس 

UF مراقب الرادون 

*BT1 مكاشيف إشعاع 

 btuمقاييس 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-10-24 

USE مقاييس حرارة 

 مقاييس إشعاع

*BT1 مكاشيف إشعاع 
RT مستقباِلت هيترودينية 

RT مقاييس اإلشعاع السماوي 

 مقاييس اإلشعاع الحراري

BT1 وسائل القياس 

RT قياس درجة الحرارة 

RT مقاييس درجة الحرارة 

 مقاييس اإلشعاع السماوي

2000-04-12 

*BT1 تجهيزات شمسية 

BT1 وسائل القياس 
RT إشعاع شمسي 

RT مقاييس إشعاع 

RT مقاييس الضوء 

 مقاييس اإلشعاع الشمسي

2000-04-12 

*BT1 تجهيزات شمسية 

BT1 تلسكوبات 
BT1 وسائل القياس 

RT تدفق شمسي 

 مقاييس األكسجين

*BT1 أمتار 

RT تحليل كيميائي 

 مقاييس األمبير

*BT1 وسائل قياس كهربائية 

 مقاييس االختراق

1992-05-12 
BT1 وسائل القياس 

 مقاييس االرتفاع

BT1 وسائل القياس 

 مقاييس االستطاعة

INIS: 1992-07-22; ETDE: 1978-01-23 
UF مقاييس واط ساعي 

*BT1 أمتار 

*BT1 وسائل قياس كهربائية 
RT استهالك الطاقة 

RT تعرفة حمولة الذروة 
RT ائيةطاقة كهرب 

RT قياس رئيسي 

RT معايرة 

 مقاييس االمتصاص في الغالف األيوني

BT1 وسائل القياس 

 مقاييس االنتثار المرتد بيتا

USE معايير إشعاعية 

 مقاييس االنزياح

UF مؤشرات الموضع 
BT1 وسائل القياس 

 مقاييس االنعراج

BT1 وسائل القياس 
NT1 مقاييس انعراج أشعة 

NT1  مقاييس انعراج أشعة- x 

NT1 مقاييس انعراج النترونات 
RT انعراج 

RT شبكات االنعراج 

 مقاييس االنفعال

UF )عيارات )انفعال 
SF مقاييس التوتر 

BT1 وسائل القياس 

RT اختبارات ميكانيكية 
RT انفعاالت 

RT مقاييس التمدد 

 مقاييس التأيّن

*BT1 مقاييس خالء 

NT1 ألبرد-مقاييس بايرد 

NT1  ّمقاييس تأيّن مشع 
NT1 مقاييس فيليبس 

 مقاييس التداخل

UF  منظوماتvlb 

BT1 وسائل القياس 
NT1  بيرو -مقياس تداخل فابري 

NT1  زندر -مقياس تداخل ماخ 

NT1 مقياس تداخل مايكلسون 
RT أجهزة سكويد 

RT قياس التداخل 

RT مقاريب راديوية 
RT مقاييس طيف 

 مقاييس التدفق

BT1 وسائل القياس 

NT1 أجهزة سكويد 
RT مقاييس مغنطيسية 

 مقاييس التريتيوم

INIS: 1981-09-17; ETDE: 1978-09-11 
*BT1 أمتار 

RT تحليل كيميائي 

RT تريتيوم 

 مقاييس التسارع

BT1 وسائل القياس 

RT مقاييس السرعة 

 مقاييس التفاعلية

*BT1 أمتار 
RT تفاعلية 

 مقاييس التفلطحية )الستقطاب الضوء(

INIS: 1993-05-07; ETDE: 1979-02-23 
BT1 مقاييس القطبية 



 مقاييس التمدد 869 مقاييس النشاط

 

 

BT1 وسائل القياس 

 مقاييس التمدد

RT قياس التمدد 
RT مقاييس االنفعال 

 مقاييس التوتر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-09-28 

SEE مقاييس االنفعال 
SEE مقاييس الرطوبة 

SEE وسائل القياس 

 مقاييس الثخانة

BT1 وسائل القياس 

RT معايير إشعاعية 

 مقاييس الجرعة

UF مقاييس الجرعة 
UF مقاييس الجرعة اإلشعاعية 

BT1 وسائل القياس 

NT1 حجرات التأين االستقرائية 
NT1 غراي-حجرات تأين براغ 

NT1 حجرات تأيين للمكثفات 

NT1 مقاييس الجرعة الكيميائية 
NT2 جرعة هالم البوليمر مقاييس 

NT1  مقاييس جرعةritac 

NT1  مقاييس جرعةritad 
NT1 مقاييس جرعة أفالم فوتوغرافية 

NT1 مقاييس جرعة اإللكترونات الخارجة 

NT1  ألبيدو -مقاييس جرعة النترونات 
NT1 مقاييس جرعة بيولوجية 

NT1 مقاييس جرعة تألقية 

NT2 مجراع بالتألق الحراري 
NT2 ة مقاييس جرعrpl 

NT1 مقاييس جرعة حرارية 

NT1 مقاييس جرعة فقاعية 

NT1 مقاييس جرعة لونية 

RT جرعات إشعاعية 

RT عدادات وميضية 
RT قياس الجرعة 

RT كشف اإلشعاع 

RT مراقبة اإلشعاع 
RT مرقابات إشعاعية 

RT مكاشيف إشعاع 

RT مكاشيف شبه موصلة 

 مقاييس الجرعة

USE مقاييس الجرعة 

 مقاييس الجرعة اإلشعاعية

USE مقاييس الجرعة 

 مقاييس الجرعة الكيميائية

UF مقاييس جرعة فرايك 

*BT1 مقاييس الجرعة 

NT1 مقاييس جرعة هالم البوليمر 
RT مكاشيف إشعاع كيميائية 

 مقاييس الجرعة من الزجاج

USE  مقاييس جرعةrpl 

 مقاييس الجريان

*BT1 أمتار 

NT1 آكالت البالزما 

RT ابيب بيتوأن 
RT أنابيب فنتوري 

RT فتحات 

RT معدل الجريان 
RT مقاييس فقر الدم 

RT ِمنفثات 

 مقاييس الحرارة العالية

BT1 وسائل القياس 
NT1 مقاييس درجة الحرارة العالية الضوئية 

RT قياس درجة الحرارة 

 مقاييس الرائحة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-13 

BT1 وسائل القياس 

RT تفويح 

 مقاييس الرطوبة

UF مقاييس الرطوبة النترونية 

SF مقاييس التوتر 

BT1 وسائل القياس 
RT رطوبة 

RT رطوبة 

RT قياس الرطوبة 
RT مسابر نترونية 

RT معايير إشعاعية 

 مقاييس الرطوبة النترونية

USE مقاييس الرطوبة 

 مقاييس الزوايا

BT1 وسائل القياس 

 مقاييس السرعة

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1975-08-19 
UF مؤشرات السرعة 

BT1 وسائل القياس 

RT سرعة 

RT مقاييس التسارع 

ض(  مقاييس السرعة )التعرُّ

USE مقاييس سرعة التعّرض 

 مقاييس السرعة )الجرعة(

USE مقاييس معدل الجرعة 

 مقاييس السرعة )عّد(

USE  ّمقاييس سرعة العد 

 مقاييس السيسمية )الزلزالية(

BT1 وسائل القياس 
RT انفجارات تحت أرضية 

RT تحّري سيسمي 

RT حركة التربة 
RT زالزل 

RT صفيفات سيسمية 

RT قياسات صوتية 
RT مكاشيف سيسمية 

RT )موجات سيسمية )زلزالية 

 مقاييس الضغط

UF )عيارات )ضغط 
UF مقاييس الضغط 

BT1 وسائل القياس 

NT1 معايير ذوات أسالك حارة 
NT2 مقاييس بيراني 

NT1 مقاييس خالء 

NT2 مقاييس التأيّن 
NT3 ألبرد-مقاييس بايرد 

NT3  ّمقاييس تأيّن مشع 

NT3 مقاييس فيليبس 
NT2 مقاييس بيراني 

NT2 مقاييس كنودسن 

NT1 موازين الضغط 

RT قياس الضغط 

RT وصلة منفاخ 

 مقاييس الضغط

USE مقاييس الضغط 

 مقاييس الضوء

BT1 وسائل القياس 

NT1 مقاييس الكثافة الضوئية 
RT قياس الضوء 

RT مقاييس اإلشعاع السماوي 

 الكروية  BONNERمقاييس الطيف 

*BT1 مقاييس طيف نترونية 

 مقاييس الطيف بتحويل فورييه

INIS: 1991-10-22; ETDE: 1983-07-20 

*BT1 مقاييس طيف 

RT مطيافية اإلصدار 

 مقاييس الطيف مزدوجة التبئير

USE مقاييس طيف مغنطيسية منبسطة 

 مقاييس الغاز

INIS: 1992-03-12; ETDE: 1978-04-06 
UF تسجيل هدروكربوني 

*BT1 أمتار 

RT استهالك الطاقة 
RT غاز طبيعي 

RT قياس رئيسي 

 مقاييس الفلط

*BT1 وسائل قياس كهربائية 

 مقاييس الفلورة

ETDE: 2002-06-13 

USE مقاييس الفلورة 

 مقاييس الفلورة

UF مقاييس الفلورة 
BT1 وسائل القياس 

RT مطيافية التَفَْلور 

 مقاييس القطبية

NT1 )مقاييس التفلطحية )الستقطاب الضوء 

RT استقطاب 

RT قياس القطبية 
RT مكاشيف إشعاع 

 مقاييس الكبريت

INIS: 1983-02-04; ETDE: 1978-12-11 

*BT1 أمتار 
RT تجهيزات مراقبة التلوث 

RT تحليل كيميائي 

 مقاييس الكثافة

*BT1 مقاييس الكثافة 

 مقاييس الكثافة

BT1 وسائل القياس 

NT1 مقاييس الكثافة 
RT قياسات ترسيبية 

RT كثافة 

RT مؤشرات الوزن 
RT معايير إشعاعية 

 مقاييس الكثافة الضوئية

*BT1 مقاييس الضوء 

RT قياس الضوء 

 مقاييس الكربون

INIS: 1978-01-16; ETDE: 1977-08-09 

*BT1 أمتار 
RT تحليل كيميائي 

RT كربون 

 مقاييس اللزوجة

BT1 وسائل القياس 

 مقاييس المرونة

1996-01-24 

BT1 بوليمرات 

NT1 متعدد االيزوبرين 
NT1  البروبلين -متماثرات دينية االتيلين 

NT1 مطاطيات 

NT2 بونا 
NT2 سيالستيك 

NT2 فيتون 

NT2 التكس 
NT2 مطاط طبيعي 

NT1 نيوبرين 

RT ممرونات مفلكنة 

 مقاييس المسامية

BT1 وسائل القياس 

 مقاييس المغنطة ذات القلب القابل لإلشباع

USE مقاييس مغنطيسية ذات بوابة تدفق 

 مقاييس المغنطيسية ذات العينة المهتزة

*BT1 مقاييس مغنطيسية 

 مقاييس المغنطيسية ذات الوشيعة المتحركة

*BT1 مقاييس مغنطيسية 

 مقاييس الميل

2017-03-23 

USE مقياس الميل 

 مقاييس النشاط

*BT1 أمتار 
RT  ّتقنيات العد 

RT سويات النشاط 



 مقاييس الهدروجين 870 مقاييس طيف

 

 

 مقاييس الهدروجين

1977-10-17 
*BT1 أمتار 

RT تحليل كيميائي 

RT هدروجين 

 مقاييس انعراج أشعة

*BT1 مقاييس االنعراج 

RT انعراج 

RT علم البلّورات 
RT  مقاييس انعراج أشعة- x 

 X -مقاييس انعراج أشعة 

*BT1 مقاييس االنعراج 
RT  انعراج أشعة- x 

RT تحليل كيميائي بنيوي 

RT طرق االنعراج 
RT علم البلّورات 

RT مقاييس انعراج أشعة 

 مقاييس انعراج النترونات

*BT1 مقاييس االنعراج 
RT انعراج النترونات 

RT علم البلّورات 

RT كاميرات نترونية 

 لبردأ-مقاييس بايرد

*BT1 مقاييس التأيّن 

 مقاييس بيراني

*BT1 معايير ذوات أسالك حارة 
*BT1 مقاييس خالء 

 مقاييس بيننغ

USE مقاييس فيليبس 

 مقاييس تأيّن مشعّ 

*BT1 مقاييس التأيّن 

 مقاييس تَْوشيل

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1985-11-19 

BT1 وسائل القياس 

 RITACمقاييس جرعة 

*BT1 مقاييس الجرعة 

RT  مقاييس جرعةritad 

 RITADمقاييس جرعة 

*BT1 مقاييس الجرعة 
RT  مقاييس جرعةritac 

RT مواد كهرنافذة 

 RPLمقاييس جرعة 

UF قضيب فلوري 
UF مقاييس الجرعة من الزجاج 

UF مقاييس جرعة متألقة فوتونياً باإلشعاع 

*BT1 مقاييس جرعة تألقية 
RT زجاج الفسفات 

 غرافيةمقاييس جرعة أفالم فوتو

UF بطاقات فلمية لقياس الجرعات 
UF مقاييس جرعة غشائية 

*BT1 مقاييس الجرعة 

RT قياس الجرعة الغشائي 
RT مستحلبات فوتوغرافية 

RT مستحلبات نووية 

RT مكاشيف أفالم فوتوغرافية 

 مقاييس جرعة إنذارية

USE مرقابات إشعاعية 

 مقاييس جرعة اإللكترونات الخارجة

*BT1 رعةمقاييس الج 

 ألبيدو -مقاييس جرعة النترونات 

*BT1 مقاييس الجرعة 

RT تبعثر راجع 

RT قياس الجرعة  النترونية 
RT مراقبة العاملين 

 مقاييس جرعة بيولوجية

*BT1 مقاييس الجرعة 

RT مشعرات بيولوجية 

 مقاييس جرعة تألقية

*BT1 مقاييس الجرعة 
NT1 مجراع بالتألق الحراري 

NT1  مقاييس جرعةrpl 

RT جهاز وميض من الزجاج 
RT مكاشيف المسار الكهرنافذية 

RT مواد متفسفرة 

 مقاييس جرعة حرارية

*BT1 مقاييس الجرعة 
RT مزدوجات حرارية 

RT مقاييس كمية الحرارة 

 مقاييس جرعة ضجيجية

INIS: 1992-05-05; ETDE: 1983-08-25 

BT1 وسائل القياس 

RT تلوث ضوضائي 
RT قياسات صوتية 

 جرعة غشائيةمقاييس 

USE مقاييس جرعة أفالم فوتوغرافية 

 مقاييس جرعة فرايك

USE مقاييس الجرعة الكيميائية 

 مقاييس جرعة فقاعية

INIS: 2003-12-17; ETDE: 2004-01-07 

*BT1 مقاييس الجرعة 
RT قياس الجرعة  النترونية 

RT مجراعية العاملين 

 مقاييس جرعة لونية

*BT1 مقاييس الجرعة 
RT أصباغ 

RT بوليمرات 

RT زجاج 

 مقاييس جرعة متألقة فوتونيا  باإلشعاع

USE  مقاييس جرعةrpl 

 مقاييس جرعة هالم البوليمر

2013-05-29 

*BT1 مقاييس الجرعة الكيميائية 
RT تصوير تجاوبي مغنطيسي نووي 

RT قياس جرعة هالمية البوليمر 

 مقاييس جيوحرارية

2000-05-24 

*BT1 مقاييس درجة الحرارة 

RT قياس جيوحراري 
RT قياس درجة الحرارة 

 مقاييس حرارة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-10-24 

UF  مقاييسbtu 

*BT1 أمتار 

 مقاييس حرارة ضجيجية

1978-11-24 
*BT1 مقاييس درجة الحرارة 

*BT1 وسائل داخل قلب 

RT قياس درجة الحرارة 

 مقاييس خالء

1996-07-18 

*BT1 مقاييس الضغط 

NT1 مقاييس التأيّن 
NT2 ألبرد-مقاييس بايرد 

NT2  ّمقاييس تأيّن مشع 

NT2 مقاييس فيليبس 
NT1 مقاييس بيراني 

NT1 مقاييس كنودسن 

RT منظومات خالء 

 مقاييس خلوية بالتدفق

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-09-14 

USE منظومات تدفق خلوي 

 مقاييس درجة الحرارة

BT1 وسائل القياس 

NT1 مقاييس جيوحرارية 

NT1 مقاييس حرارة ضجيجية 
RT قياس درجة الحرارة 

RT مقاييس اإلشعاع الحراري 

 مقاييس درجة الحرارة العالية الضوئية

*BT1 مقاييس الحرارة العالية 
RT قياس درجة الحرارة 

 مقاييس دوبلر الليزرية لقياس سرعة الريح

INIS: 1993-04-21; ETDE: 1992-07-02 

*BT1 يس فقر الدممقاي 
RT إشعاع ليزري 

RT ليزرات 

 مقاييس سرعة التعّرض

UF )ض  مقاييس السرعة )التعرُّ

*BT1 مرقابات إشعاعية 

RT مراقبة اإلشعاع 
RT  ّمقاييس سرعة العد 

 مقاييس سرعة الرياح ذات السلك الحار

*BT1 مقاييس فقر الدم 

 مقاييس سرعة العدّ 

UF )ّمقاييس السرعة )عد 
*BT1 تجهيزات إلكترونية 

NT1 مقاييس سرعة لوغارتمية 

NT1 وسطاء خطية 
RT تقنية نبضية 

RT  ّدارات عد 

RT  ّمعدالت العد 
RT مقاييس سرعة التعّرض 

RT مكامالت نبضات 

 مقاييس سرعة لوغارتمية

*BT1  ّمقاييس سرعة العد 

 مقاييس طيف

BT1 وسائل القياس 

NT1 محلالت جسيمات معتدلة 
NT1 مقاييس الطيف بتحويل فورييه 

NT1  مقاييس طيفnmr 

NT1  مقاييس طيف أشعة- x 
NT1 مقاييس طيف أشعة غاما 

NT2 مقاييس طيف الزوج 

NT2 مقاييس طيف كومبتون 
NT2 مقاييس طيف موسباور 

NT1 مقاييس طيف ألفا 

NT1 مقاييس طيف إلكترونية 
NT1 مقاييس طيف األشعة الكونية 

NT1 مقاييس طيف األيونات الثقيلة 

NT1 مقاييس طيف الكتلة الناقصة 
NT1 مقاييس طيف بروتونية 

NT1 مقاييس طيف بيتا 

NT1 مقاييس طيف تجاوب إلكتروني مغنطيسي مساير 
NT1 مقاييس طيف تحت األحمر 

NT2 مقاييس طيف صوتية ضوئية 

NT1 مقاييس طيف زمن الطيران 
NT2 تليةمقاييس طيف زمن الطيران الك 

NT1 مقاييس طيف شظايا االنشطار 

NT1 مقاييس طيف ضوئية 
NT1 مقاييس طيف فوق بنفسجية 

NT1 مقاييس طيف كتلية 

NT2 مقاييس طيف كتلة سكونية 
NT2 مقاييس طيف كتلية ديناميكية 

NT3 مقاييس طيف زمن الطيران الكتلية 

NT3 مقاييس طيف كتلية ذات توازن طاقي 
NT2 اريةمقاييس طيف كتلية شر 

NT1 مقاييس طيف كهراكدية 
NT1 مقاييس طيف متعددة الجسيمات 

NT1 مقاييس طيف مغنطيسية 

NT2 مقاييس طيف ذات عدسات مغنطيسية 
NT2 مقاييس طيف مغنطيسية منبسطة 

NT1 مقاييس طيف نترونية 

NT2  مقاييس الطيفbonner  الكروية 
RT شبكات االنعراج 

RT كشف اإلشعاع 

RT محلالت نبضية 
RT مطيافية 

RT مطيافية التطابق 

RT مقاييس التداخل 
RT مقاييس طيف ضوئية 

RT مكاشيف إشعاع 



 NMRمقاييس طيف  871 مقاييس مغنطيسية

 

 

RT موّحدات اللون 

 NMRمقاييس طيف 

*BT1 مقاييس طيف 

 X -مقاييس طيف أشعة 

*BT1 مقاييس طيف 

RT  كشف أشعة- x 

 مقاييس طيف أشعة غاما

*BT1 مقاييس طيف 
NT1 مقاييس طيف الزوج 

NT1 ومبتونمقاييس طيف ك 
NT1 مقاييس طيف موسباور 

RT عدادات لكامل الجسم 

RT كشف أشعة غاما 

 مقاييس طيف ألفا

*BT1 مقاييس طيف 

RT كشف جسيمات ألفا 

 مقاييس طيف إلكترونية

*BT1 مقاييس طيف 
RT كشف اإللكترونات 

 مقاييس طيف األشعة الكونية

*BT1 مقاييس طيف 

RT كشف األشعة الكونية 

 مقاييس طيف األيونات الثقيلة

*BT1 مقاييس طيف 

 مقاييس طيف االمتصاص الكلي

2000-04-12 
USE عدادات الهمرات 

 مقاييس طيف الزوج

*BT1 مقاييس طيف أشعة غاما 

 مقاييس طيف الكتلة الناقصة

*BT1 مقاييس طيف 

RT جسيمات معتدلة 

RT طيوف الكتلة الناقصة 
RT كتلة ناقصة 

 مقاييس طيف بروتونية

*BT1 مقاييس طيف 

 مقاييس طيف بيتا

*BT1 مقاييس طيف 
RT طيوف بيتا 

RT كشف اإللكترونات 

RT كشف بيتا 

 مقاييس طيف تجاوب إلكتروني مغنطيسي مساير

*BT1 مقاييس طيف 

 مقاييس طيف تحت األحمر

1976-02-11 
*BT1 مقاييس طيف 

NT1 مقاييس طيف صوتية ضوئية 

 مقاييس طيف خالية من الحديد

USE مقاييس طيف مغنطيسية منبسطة 

 مقاييس طيف ذات عدسات طويلة

USE مقاييس طيف ذات عدسات مغنطيسية 

 مقاييس طيف ذات عدسات مغنطيسية

UF مقاييس طيف ذات عدسات طويلة 
UF مقاييس طيف ذات عدسة قصيرة 

UF  زيغبان -مقاييس طيف سالتيس 

UF ل المتوسطمقياس طيف الخيا 
*BT1 مقاييس طيف مغنطيسية 

 مقاييس طيف ذات عدسة قصيرة

USE مقاييس طيف ذات عدسات مغنطيسية 

 مقاييس طيف زمن الطيران

*BT1 مقاييس طيف 

NT1 مقاييس طيف زمن الطيران الكتلية 

RT طريقة زمن الطيران 

 مقاييس طيف زمن الطيران الكتلية

INIS: 1976-01-28; ETDE: 1988-09-21 

*BT1 مقاييس طيف زمن الطيران 

*BT1 مقاييس طيف كتلية ديناميكية 

 مقاييس طيف زيغباهن

USE مقاييس طيف مغنطيسية منبسطة 

 زيغبان -مقاييس طيف سالتيس 

USE مقاييس طيف ذات عدسات مغنطيسية 

 مقاييس طيف شظايا االنشطار

*BT1 مقاييس طيف 

 مقاييس طيف صوتية ضوئية

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-05-01 

UF خاليا سمعية بصرية 

UF سبكتروفونات 
*BT1 مقاييس طيف تحت األحمر 

RT تأثير صوتي ضوئي 

RT تحليل الغاز 
RT مطيافية االمتصاص 

RT مطيافية صوتية ضوئية 

 مقاييس طيف ضوئية

BT1 وسائل القياس 
RT مطيافية ضوئية 

RT مقاييس طيف 

 مقاييس طيف ضوئية

*BT1 مقاييس طيف 

 مقاييس طيف فوق بنفسجية

INIS: 1978-08-14; ETDE: 1978-10-19 

*BT1 مقاييس طيف 

 مقاييس طيف كتلة سكونية

*BT1 مقاييس طيف كتلية 

 مقاييس طيف كتلية

*BT1 مقاييس طيف 

NT1 مقاييس طيف كتلة سكونية 
NT1 مقاييس طيف كتلية ديناميكية 

NT2 مقاييس طيف زمن الطيران الكتلية 

NT2 مقاييس طيف كتلية ذات توازن طاقي 
NT1 مقاييس طيف كتلية شرارية 

RT  أقطاب بشكل حرفd 
RT  مطيافية كتلةicp 

RT مطيافية كتلية 

 مقاييس طيف كتلية بتواترات راديوية

USE مقاييس طيف كتلية ديناميكية 

 مقاييس طيف كتلية ديناميكية

UF مقاييس طيف كتلية بتواترات راديوية 

*BT1 س طيف كتليةمقايي 

NT1 مقاييس طيف زمن الطيران الكتلية 
NT1 مقاييس طيف كتلية ذات توازن طاقي 

 مقاييس طيف كتلية ذات توازن طاقي

*BT1 مقاييس طيف كتلية ديناميكية 

 مقاييس طيف كتلية شرارية

*BT1 مقاييس طيف كتلية 

 مقاييس طيف كهراكدية

*BT1 مقاييس طيف 

 مقاييس طيف كومبتون

*BT1 ييس طيف أشعة غامامقا 

 مقاييس طيف لولبية المدار

USE مقاييس طيف مغنطيسية منبسطة 

 مقاييس طيف متعددة الجسيمات

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-03-28 
USE مقاييس طيف متعددة الجسيمات 

 مقاييس طيف متعددة الجسيمات

UF مقاييس طيف متعددة الجسيمات 

*BT1 مقاييس طيف 

 مقاييس طيف مغنطيسية

*BT1 مقاييس طيف 

NT1 مقاييس طيف ذات عدسات مغنطيسية 
NT1 مقاييس طيف مغنطيسية منبسطة 

 مقاييس طيف مغنطيسية مسطحة

USE مقاييس طيف مغنطيسية منبسطة 

 مقاييس طيف مغنطيسية منبسطة

UF مقاييس الطيف مزدوجة التبئير 
UF مقاييس طيف خالية من الحديد 

UF مقاييس طيف زيغباهن 

UF مقاييس طيف لولبية المدار 
UF مقاييس طيف مغنطيسية مسطحة 

UF مقاييس طيف نصف دائرية 

*BT1 مقاييس طيف مغنطيسية 

 مقاييس طيف موسباور

UF مطيافية موسباور 

*BT1 مقاييس طيف أشعة غاما 

 مقاييس طيف نترونية

*BT1 مقاييس طيف 

NT1  مقاييس الطيفbonner  ةالكروي 

RT كشف النترونات 
RT مقّطعات نترونية 

 مقاييس طيف نصف دائرية

USE مقاييس طيف مغنطيسية منبسطة 

 مقاييس غلفانية

*BT1 وسائل قياس كهربائية 

 مقاييس فقر الدم

BT1 وسائل القياس 

NT1 مقاييس دوبلر الليزرية لقياس سرعة الريح 
NT1 مقاييس سرعة الرياح ذات السلك الحار 

RT مقاييس الجريان 

 مقاييس فيليبس

UF مقاييس بيننغ 
*BT1 مقاييس التأيّن 

RT مضخات الرشرشة األيونية 

 مقاييس كمون

1983-02-04 
*BT1 وسائل قياس كهربائية 

RT مقاِومات 

RT منّظمات الكمون 

 مقاييس كمون )مقاومات متغيرة(

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-26 

USE مقاِومات 

 مقاييس كمية الحرارة

BT1 وسائل القياس 

RT قياس درجة الحرارة 

RT قياس كمية الحرارة 
RT مقاييس جرعة حرارية 

 مقاييس كمية الحرارة )جسيم(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-28 

USE عدادات الهمرات 

 مقاييس كمية حرارة التأيّن

2000-04-12 

USE عدادات الهمرات 

 مقاييس كنودسن

*BT1 مقاييس خالء 

 مقاييس كهربائية

*BT1 وسائل قياس كهربائية 

RT حجرات تأيين للمكثفات 

 مقاييس معدل الجرعة

UF )مقاييس السرعة )الجرعة 

RT قياس الجرعة 

 مقاييس مغنطة ذات مبادرة بروتونية

*BT1 مقاييس مغنطيسية 

 مقاييس مغنطيسية

BT1 وسائل القياس 

NT1 ة المهتزةمقاييس المغنطيسية ذات العين 
NT1 مقاييس المغنطيسية ذات الوشيعة المتحركة 

NT1 مقاييس مغنطة ذات مبادرة بروتونية 

NT1 مقاييس مغنطيسية ذات بوابة تدفق 
RT مسابر مغنطيسية 

RT مقاييس التدفق 



 مقاييس مغنطيسية ذات بوابة تدفق 872 مكاشيف أربعة باي

 

 

 مقاييس مغنطيسية ذات بوابة تدفق

UF مقاييس المغنطة ذات القلب القابل لإلشباع 
*BT1 مقاييس مغنطيسية 

 مقاييس واط ساعي

INIS: 1992-07-22; ETDE: 1978-01-23 

USE مقاييس االستطاعة 

 مقترحات غير قانونية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-05-21 

USE اقتراحات 

 مقتصدون

RT منظومات تبريد المفاعل 

RT مولّدات البخار 

 مقتنيات

INIS: 1992-05-26; ETDE: 1976-04-19 
BT1 عمل تجاري 

RT اقتراحات 

RT بضائع وخدمات 
RT تأخر زمني 

RT تجاوزات التكلفة 

RT تكلفة 
RT جمع الديون 

RT محاسبة 

 مقحمات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-08-09 

USE مركبات قَفَصية 

 مقدار االستحقاق

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 
USE أداء 

 مقدرة التوليد

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1977-06-02 

USE سعة 

 مقدونيا

INIS: 1997-06-05; ETDE: 1998-04-10 

USE جمهورية مقدونيا في يوغوسالفيا 

 مقّطعات )الحزمة(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-03 

USE نبّاضات الحزمة 

 مقّطعات )النترونات(

USE مقّطعات نترونية 

 مقّطعات الحزمة

1975-08-26 

USE نبّاضات الحزمة 

 مقّطعات نترونية

UF )مقّطعات )النترونات 

BT1 نبّاضات الحزمة 

RT مغاليق 
RT مقاييس طيف نترونية 

 مقلّد

2000-04-12 

USE لغات البرمجة 

 مقويات الصورة

UF )مقويّات )األخيلة 

RT كشف الفلورة 

RT محّوالت الصورة 
RT معالجة الصورة 

RT وقاية من اإلشعاع 

 مقويات القلب

UF ستروفانتين 

*BT1 عوامل قلبية وعائية 

NT1 أدرينالين 
NT1 دوبامين 

NT1 غليكوزيدات قلبية 

NT2 ستروفانيتنات 
NT3 وابائين 

NT2 غليكوزيدات الديجيتال 

NT3 ديجوكسين 
NT3 ديحيتوكسين 

NT1 )نواردرينالين )نوربيفرين 

RT ستيروئيدات 

RT قلب 

 مقويّات )األخيلة(

USE مقويات الصورة 

 مقّومات تيار

UF محوالت تيار متناوب إلى مستمر 

*BT1 تجهيزات كهربائية 

NT1 أنابيب تقويم إلكترونية 
NT2 إغنترونات 

NT1 مات شبه موصلة  مقّوِ

RT ثايرستورات 
RT  تيار مستمر -مبدالت تيار مستمر 

 مقّوِّمات شبه موصلة

BT1 أجهزة شبه موصلة 
*BT1 مقّومات تيار 

RT ديودات شبه موصلة 

يات دموية  مقّوِّ

INIS: 1993-08-26; ETDE: 1981-04-20 
*BT1 عوامل دََمويّاتية 

NT1 حمض الفوليك 

NT1 عامل داخلي المنشأ 
NT1  فيتامينb-12 

RT بدائل الدم 

RT عوامل حالة للِّيفين 
RT مخثّرات 

RT مضادات التخثر 

 مقياس الميل

2017-03-23 
جهاز لقياس زوايا الميل، االرتفاع أو االنخفاض في جسم ما 

 فيما يتعلق بالجاذبية.

UF مقاييس الميل 
*BT1 أمتار 

 بيرو -مقياس تداخل فابري 

*BT1 مقاييس التداخل 

 زندر -مقياس تداخل ماخ 

*BT1 مقاييس التداخل 

 مقياس تداخل مايكلسون

INIS: 1977-03-01; ETDE: 1977-04-12 

*BT1 مقاييس التداخل 

 مقياس طيف الخيال المتوسط

USE مقاييس طيف ذات عدسات مغنطيسية 

 مقياسية الضغط الجيولوجي

INIS: 2000-01-20; ETDE: 1977-12-22 
RT صخور 

RT فلزات 

RT قياس الضغط 

 مقياسية جيو حرارية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-31 

USE قياس جيوحراري 

 مقياسية طيف غاما

INIS: 1975-10-23; ETDE: 2002-06-13 

USE مطيافية غاما 

 مقيّدات

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1975-07-29 
UF كابحات أنبوبية 

NT1 تقييدات قلب المفاعل 

RT تخامد 
RT دعائم 

RT عناصر تثبيت 

RT ماصات الصدمات 
RT منظومات تبريد المفاعل 

RT مواسير 

RT وصالت مالءمة أنبوبية 

 مكابح

BT1 أجزاء َمَكنية 

NT1 مكابح مائية 

RT  متجدّدةفرملة 

 مكابح مائية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-04-11 

*BT1 مكابح 

RT تحويل الطاقة 

RT عنفات الرياح 

 مكابس

RT أدوات 

RT أدوات َمَكنية 

RT انبثاق 
RT حدادة 

RT كبس 

 مكابس

INIS: 1993-07-23; ETDE: 1976-01-07 
BT1 أجزاء َمَكنية 

RT محركات احتراق داخلي 

 مكاتب العمليات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-24 

USE مكاتب حقلية لوزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

 مكاتب حقلية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-24 
USE مكاتب حقلية لوزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

 مكاتب حقلية لوزارة الطاقة في الواليات المتحدة

INIS: 1992-08-12; ETDE: 1983-03-24 

UF مكاتب العمليات 
UF مكاتب حقلية 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

 مكاشف مسارات الغاز

UF )مكاشيف المسار )غازية 

*BT1 مكاشيف إشعاع 

NT1 حجرات السحاب 
NT2 حجرات االنتثار 

NT2 حجرات التمدد 

NT1 حجرات الشرارة 
NT2 حجرات الشرارة الواسعة الفجوة 

NT2 حجرات شرارة إسقاطية 

NT2 حجرات شرارة ذات ّسيال 
NT2 حجرات شرارة الغشائية 

NT3 حجرات الشرارة السلكية 

NT3 حجرات شرارة صوتية 
NT1 حجرات فقاعية 

NT2 حجرات فقاعات فوق صوتية 

NT2 ية  حجرات فقاعات قّرِ
NT2 حجرات فقاقيع بسوائل ثقيلة 

 li(siمكاشيف )

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 

USE مكاشيف سيليسيوم معادَلة بالليتيوم 

 مكاشيف )اإلشعاع(

USE مكاشيف إشعاع 

 BGOمكاشيف 

INIS: 1984-08-24; ETDE: 1984-07-10 
UF مكاشيف جرمانات البزموت 

*BT1 مكاشيف وميضية صلبة 

 الكروية  BONNERمكاشيف 

UF مكاشيف نترونية متعددة الكرات 
*BT1 مكاشيف ذات مهدّئ 

 NAIمكاشيف 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-02-05 

UF مكاشيف يوديد الصوديوم 
*BT1 مكاشيف وميضية صلبة 

 شبه الموصلة SIمكاشيف 

UF مكاشيف سيليسيوم شبه موصل 
*BT1 مكاشيف شبه موصلة 

NT1 كواشف شريحة السليكون المكروية 

NT1 مكاشيف سيليسيوم معادَلة بالليتيوم 

 slcمكاشيف 

INIS: 1992-02-26; ETDE: 1992-01-16 

USE مكشاف مصادم ستانفورد الخطي 

 مكاشيف أربعة باي

1994-06-29 
*BT1 مكاشيف إشعاع 

RT عدّ  في المجال أربعة باي 



 مكاشيف أسر اإللكترونات 873 مكاشيف المسار )غازية(

 

 

 مكاشيف أسر اإللكترونات

*BT1 معايير إشعاعية 
RT تحليل الغاز 

RT حجرات التأين 

 مكاشيف أشباه موصالت من الجرمانيوم

UF نيوممكاشيف جرما 
*BT1 مكاشيف شبه موصلة 

NT1 مكاشيف جرمانيوم معادَل بالليتيوم 

NT1 مكاشيف من الجرمانيوم عالي النقاوة 

 مكاشيف إشعاع

UF )عدادات )إشعاع 

UF )مكاشيف )اإلشعاع 
BT1 وسائل القياس 

NT1 حجرات التأين 

NT2 حجرات أيونية مكسوة بالبور 
NT2 حجرات االنشطار 

NT2 حجرات التأين االستقرائية 

NT2 حجرات التأين السائل 
NT2 غراي-حجرات تأين براغ 

NT2 حجرات تأين متعددة األسالك 

NT2 حجرات تأيين للمكثفات 
NT1 عدادات الجريان 

NT1 عدادات الشرارة 

NT1 عدادات الهالة 
NT1 عدادات الهمرات 

NT1 عدادات بلّورية 

NT2 عدادات الُشعيرة البلورية 
NT1 عدادات تشيرينكوف 

NT1 عدادات تناسبية 

NT2 حجرات إبرية 
NT2 حجرات تناسبية متعددة األسالك 

NT3 حجرات االنسياق 

NT4 حجرات إسقاط زمني 
NT2  عداداتbf3 

NT2  عداداتhe-3 

NT2 عدادات تناسبية سائلة 
NT2 عدادات مبطنة بالبور 

NT1 عدادات دون جدران 

NT1  موللر -عدادات غايغر 
NT1 عدادات لكامل الجسم 

NT1 عدادات منخفضة السوية 

NT1 عدادات وميضية 
NT2 مكاشيف الوميض الغازية 

NT2 مكاشيف ديودات ضوئية وميضية 

NT2 مكاشيف وميضية سائلة 
NT2 مكاشيف وميضية صلبة 

NT3  مكاشيفbgo 

NT3  مكاشيفnai 
NT3 مكاشيف وميضية بالستيكية 

NT1  كاشفalice 

NT1  نرادو -مقاييس 
NT1 مقاييس إشعاع 

NT1 مكاشف مسارات الغاز 

NT2 حجرات السحاب 
NT3 حجرات االنتثار 

NT3 حجرات التمدد 

NT2 حجرات الشرارة 
NT3 حجرات الشرارة الواسعة الفجوة 

NT3 حجرات شرارة إسقاطية 

NT3 حجرات شرارة ذات ّسيال 
NT3 حجرات شرارة الغشائية 

NT4 حجرات الشرارة السلكية 
NT4 شرارة صوتية حجرات 

NT2 حجرات فقاعية 

NT3 حجرات فقاعات فوق صوتية 
NT3 ية  حجرات فقاعات قّرِ

NT3 حجرات فقاقيع بسوائل ثقيلة 

NT1 مكاشيف أربعة باي 
NT1 مكاشيف إشعاع التحول 

NT1 مكاشيف إشعاع كيميائية 

NT1 مكاشيف أفالم فوتوغرافية 
NT1 مكاشيف أمواج تثاقلية 

NT1 مكاشيف اإلشاع التوجهية 

NT1 مكاشيف اإلصدارات الثانوية 
NT1 مكاشيف المسار الكهرنافذية 

NT1 مكاشيف المضاعفات اإللكترونية 

NT1 مكاشيف النترونات 

NT2 حجرات أيونية مكسوة بالبور 

NT2 حجرات االنشطار 
NT2  عداداتbf3 

NT2  عداداتhe-3 

NT2 عدادات مبطنة بالبور 
NT2 اد البروتوناتمكاشيف ارتد 

NT2 مكاشيف تنشيطية 

NT2 مكاشيف ذات مهدّئ 
NT3 عدادات طويلة 

NT3  مكاشيفbonner  الكروية 

NT2 مكاشيف ذات ُوريقة انشطارية 
NT2 مكاشيف عتبية 

NT2 مكاشيف مزدوجات كهرحرارية انشطارية 

NT2 مكاشيف نترونات ذاتية التغذية 
NT1 مكاشيف النتريتوهات 

NT2 تلسكوب نترينو بايكال 

NT2   كاشف النترينوsuper-k  
NT2 كاشف النترينو  لمكعب الجليد 

NT2  مكشافborexino 

NT1 مكاشيف حساسة للموضع 
NT1 مكاشيف ديود كومبتون 

NT1 مكاشيف ذاتية التغذية 

NT2 مكاشيف غاما ذاتية التغذية 
NT2 مكاشيف نترونات ذاتية التغذية 

NT1 مكاشيف شبه موصلة 

NT2  مكاشيفsi شبه الموصلة 
NT3 كواشف شريحة السليكون المكروية 

NT3 مكاشيف سيليسيوم معادَلة بالليتيوم 

NT2 مكاشيف أشباه موصالت من الجرمانيوم 
NT3 مكاشيف جرمانيوم معادَل بالليتيوم 

NT3 مكاشيف من الجرمانيوم عالي النقاوة 

NT2 مكاشيف الحاجز السطحي 
NT2 مكاشيف تلوريد الكادميوم شبه الموصل 

NT2  مكاشيف تلوريد زنك الكدميوم شبه موصلة 

NT2  مكاشيف شبه موصلةhg12 

NT2  مكاشيف شبه موصلةinsb 

NT2 مكاشيف شبه موصلة جرمية 

NT2 مكاشيف معادَلة بالليتيوم 
NT3 مكاشيف جرمانيوم معادَل بالليتيوم 

NT3 يوممكاشيف سيليسيوم معادَلة بالليت 

NT3 مكاشيف وصلة معادَلة بالليتيوم 
NT2 مكاشيف وصلية 

NT3 مكاشيف وصلة معادَلة بالليتيوم 

NT1 مكاشيف غروانية فائقة الموصلية 
NT1 مكاشيف كهرنارية 

NT1 مكاشيف مكافئة للنسيج 

NT1  مكشافatlas 
NT1  مكشافcms 

NT1  مكشافcompass 
NT1  مكشافlhcb  

NT1  مكشافphenix 

NT1  مكشافphobox 

NT1  مكشافstar 

NT1 مكشاف مصادم ستانفورد الخطي 

NT1 مكشاف مصادم فيرميالب 
RT تجهيزات التسجيل البئري 

RT  ّتقنيات العد 

RT تقنية نبضية 
RT  ّدارات عد 

RT عدادات تلسكوبية 

RT قساوة إشعاعية 
RT كاميرات شريطية 

RT كشف أشعة غاما 

RT كشف اإلشعاع 
RT كشف األشعة الكونية 

RT كشف الجسيمات المشحونة 

RT كشف النترونات 
RT كشف شظايا االنشطار 

RT ماسحات النظائر المشعة 

RT مرقابات إشعاعية 
RT مقاييس الجرعة 

RT مقاييس القطبية 

RT مقاييس طيف 
RT واحدات تقييس 

 مكاشيف إشعاع التحول

*BT1 مكاشيف إشعاع 

 مكاشيف إشعاع كيميائية

*BT1 مكاشيف إشعاع 

RT مقاييس الجرعة الكيميائية 

 مكاشيف أفالم فوتوغرافية

UF )مكاشيف المسار )فوتوغرافية 
*BT1 مكاشيف إشعاع 

RT أفالم فوتوغرافية 

RT  فوتون -محوالت نترون 
RT مستحلبات نووية 

RT مقاييس جرعة أفالم فوتوغرافية 

 مكاشيف أمواج تثاقلية

INIS: 1976-03-02; ETDE: 1976-04-19 
*BT1 مكاشيف إشعاع 

RT إشعاع تثاقلي 

RT أمواج تثاقلية 

 مكاشيف أنتيمونيد اإلنديوم

INIS: 1988-04-15; ETDE: 2002-06-13 

USE  مكاشيف شبه موصلةinsb 

 مكاشيف ارتداد البروتونات

*BT1 مكاشيف النترونات 

RT ارتدادات 

RT عدادات إشعاع 
RT عدادات تناسبية 

RT عدادات وميضية 

 مكاشيف اآلبار

INIS: 1975-11-11; ETDE: 1975-12-16 
RT أنابيب 

RT أنابيب الضغط 

RT تسجيل بئري 
RT تلسكوبات 

RT حفر اآلبار 

RT مواسير 

 مكاشيف اإلشاع التوجهية

*BT1 مكاشيف إشعاع 

 مكاشيف اإلصدارات الثانوية

*BT1 مكاشيف إشعاع 

 مكاشيف التسرب

RT اختبار تسّرب 

RT تسربات 

RT نات المفاعلمكو 

 مكاشيف الحاجز السطحي

*BT1 مكاشيف شبه موصلة 

RT ترانزستورات الحاجز السطحي 
RT طبقة النضوب 

 مكاشيف الحريق

INIS: 1992-01-22; ETDE: 1986-01-14 

BT1 وسائل القياس 

NT1 مكاشيف الدخان 

RT أمان 

RT منظومات اإلنذار 
RT منع الحريق 

 مكاشيف الدخان

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1978-11-14 

UF مكاشيف الدخان ذات حجرات التأين 
UF مكاشيف الدخان ذات حجرة التأيّن 

*BT1 مكاشيف الحريق 

RT أدخنة 
RT حرائق 

RT حالالت هوائية 

RT مراقبة الحاللة الهوائية 
RT منظومات اإلنذار 

RT هندسة األمان 

 مكاشيف الدخان ذات حجرات التأين

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 

USE مكاشيف الدخان 

 مكاشيف الدخان ذات حجرة التأيّن

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 
USE مكاشيف الدخان 

 مكاشيف المسار )غازية(

USE مكاشف مسارات الغاز 



 مكاشيف المسار )فوتوغرافية( 874 مكاشيف من الجرمانيوم )شديد النقاوة(

 

 

 مكاشيف المسار )فوتوغرافية(

USE مكاشيف أفالم فوتوغرافية 

 مكاشيف المسار )كهرنافذة(

USE مكاشيف المسار الكهرنافذية 

 مكاشيف المسار الكهرنافذية

UF )مكاشيف المسار )كهرنافذة 

*BT1 مكاشيف إشعاع 
RT أخيلة كامنة 

RT أوليفين 

RT بوليمرات 
RT تنميش 

RT تورمالين 
RT خزف 

RT زجاج 

RT فلوريدات الليتيوم 
RT مجهرية إلكترونية 

RT مسارات الجسيمات 

RT مقاييس جرعة تألقية 
RT مكاشيف ذات ُوريقة انشطارية 

RT مواد كهرنافذة 

RT ميكا 

 مكاشيف المضاعفات اإللكترونية

*BT1 مكاشيف إشعاع 

RT مضاِعفات إلكترونية 

 مكاشيف النترونات

*BT1 مكاشيف إشعاع 
NT1 حجرات أيونية مكسوة بالبور 

NT1 حجرات االنشطار 

NT1  عداداتbf3 
NT1  عداداتhe-3 

NT1 لبورعدادات مبطنة با 

NT1 مكاشيف ارتداد البروتونات 

NT1 مكاشيف تنشيطية 

NT1 مكاشيف ذات مهدّئ 

NT2 عدادات طويلة 
NT2  مكاشيفbonner  الكروية 

NT1 مكاشيف ذات ُوريقة انشطارية 
NT1 مكاشيف عتبية 

NT1 مكاشيف مزدوجات كهرحرارية انشطارية 

NT1 مكاشيف نترونات ذاتية التغذية 
RT أجهزة مراقبة النترونات 

RT قياس الجرعة  النترونية 

RT كشف النترونات 
RT مفاعالت حرارية نترونية 

RT منظومات التحكم بالمفاعل 

 مكاشيف النتريتوهات

2016-12-12 
*BT1 مكاشيف إشعاع 

NT1 تلسكوب نترينو بايكال 

NT1   كاشف النترينوsuper-k  
NT1 كاشف النترينو  لمكعب الجليد 

NT1  مكشافborexino 

RT كشف النترينوهات 
RT نترينوهات 

 مكاشيف الوميض الغازية

*BT1 عدادات وميضية 

RT عدادات تناسبية 
RT غازات األتربة النادرة 

 مكاشيف تشيرينكوف

USE عدادات تشيرينكوف 

 مكاشيف تلوريد الكادميوم شبه الموصل

UF مكاشيف من تلوريد الكدميوم 

*BT1 مكاشيف شبه موصلة 

 مكاشيف تلوريد زنك الكدميوم شبه موصلة 

2017-02-02 
*BT1 مكاشيف شبه موصلة 

 مكاشيف تنشيطية

*BT1 مكاشيف النترونات 
RT عدادات إشعاع 

RT مكاشيف ذات مهدّئ 

RT مكاشيف ذات ُوريقة انشطارية 
RT مكاشيف عتبية 

 مكاشيف جرمانات البزموت

INIS: 1984-08-24; ETDE: 1984-07-10 
USE يف مكاشbgo 

 مكاشيف جرمانيوم

INIS: 2000-01-25; ETDE: 1978-12-28 

USE مكاشيف أشباه موصالت من الجرمانيوم 

 li(geمكاشيف جرمانيوم )ليتيوم( )

USE مكاشيف جرمانيوم معادَل بالليتيوم 

 مكاشيف جرمانيوم معاَدل بالليتيوم

UF ( )ليتيوم( مكاشيف جرمانيومge)li 
*BT1 ت من الجرمانيوممكاشيف أشباه موصال 

*BT1 مكاشيف معادَلة بالليتيوم 

 مكاشيف حركية األيونات

INIS: 1999-12-31; ETDE: 1980-03-04 
BT1 وسائل القياس 

RT تحليل الغاز 

RT حجرات االنسياق 
RT حجرات التأين 

 مكاشيف حساسة للموضع

*BT1 مكاشيف إشعاع 

RT  ّتقنيات العد 
RT مكاشيف غروانية فائقة الموصلية 

 مكاشيف ديود كومبتون

*BT1 مكاشيف إشعاع 
RT كشف أشعة غاما 

RT مكاشيف ذاتية التغذية 

 مكاشيف ديودات ضوئية وميضية

*BT1 عدادات وميضية 

 مكاشيف ذات مهّدئ

*BT1 مكاشيف النترونات 

NT1 عدادات طويلة 

NT1  مكاشيفbonner  الكروية 
RT  عداداتbf3 

RT مكاشيف تنشيطية 

 ة انشطاريةمكاشيف ذات ُوريق

*BT1 مكاشيف النترونات 

RT مكاشيف المسار الكهرنافذية 

RT مكاشيف تنشيطية 
RT مكاشيف عتبية 

RT مكاشيف مزدوجات كهرحرارية انشطارية 

 مكاشيف ذاتية التغذية

*BT1 مكاشيف إشعاع 
NT1 مكاشيف غاما ذاتية التغذية 

NT1 مكاشيف نترونات ذاتية التغذية 

RT مكاشيف ديود كومبتون 

 مكاشيف سيسمية

INIS: 1992-09-01; ETDE: 1976-09-14 

UF جيوفونات 
BT1 وسائل القياس 

RT تحّري سيسمي 

RT حركة التربة 
RT صفيفات سيسمية 

RT مسوحات سيسمية 

RT )مقاييس السيسمية )الزلزالية 
RT )موجات سيسمية )زلزالية 

 مكاشيف سيليسيوم شبه موصل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-28 

USE  مكاشيفsi شبه الموصلة 

 مكاشيف سيليسيوم معاَدلة بالليتيوم

UF ( مكاشيفsi)li 

*BT1  مكاشيفsi شبه الموصلة 

*BT1 مكاشيف معادَلة بالليتيوم 

 مكاشيف شبه موصلة

UF عدادات شبه موصلة 

*BT1 مكاشيف إشعاع 
NT1  مكاشيفsi شبه الموصلة 

NT2 كواشف شريحة السليكون المكروية 

NT2 مكاشيف سيليسيوم معادَلة بالليتيوم 
NT1 مكاشيف أشباه موصالت من الجرمانيوم 

NT2 مكاشيف جرمانيوم معادَل بالليتيوم 

NT2 مكاشيف من الجرمانيوم عالي النقاوة 
NT1 مكاشيف الحاجز السطحي 

NT1 مكاشيف تلوريد الكادميوم شبه الموصل 

NT1  تلوريد زنك الكدميوم شبه موصلة مكاشيف 
NT1  مكاشيف شبه موصلةhg12 

NT1  مكاشيف شبه موصلةinsb 

NT1 مكاشيف شبه موصلة جرمية 
NT1 مكاشيف معادَلة بالليتيوم 

NT2 مكاشيف جرمانيوم معادَل بالليتيوم 

NT2 مكاشيف سيليسيوم معادَلة بالليتيوم 
NT2 مكاشيف وصلة معادَلة بالليتيوم 

NT1 مكاشيف وصلية 

NT2 مكاشيف وصلة معادَلة بالليتيوم 
RT أجهزة شبه موصلة 

RT عدادات إشعاع 

RT مقاييس الجرعة 

 HG12مكاشيف شبه موصلة 

INIS: 1975-12-09; ETDE: 1976-01-26 

UF مكاشيف يوديد الزئبق 

*BT1 مكاشيف شبه موصلة 

 INSBمكاشيف شبه موصلة 

INIS: 1988-04-15; ETDE: 1988-07-08 

UF مكاشيف أنتيمونيد اإلنديوم 
*BT1 مكاشيف شبه موصلة 

 مكاشيف شبه موصلة جرمية

*BT1 مكاشيف شبه موصلة 

RT عدادات بلّورية 

 مكاشيف ضوئية

RT ترانزستورات ضوئية 

RT تيار الظالم 

RT خاليا كهرضوئية 

RT ديودات ضوئية 

RT عد فوتوني 

RT موصالت ضوئية 

 مكاشيف عتبية

*BT1 مكاشيف النترونات 

RT حجرات االنشطار 
RT مكاشيف تنشيطية 

RT مكاشيف ذات ُوريقة انشطارية 

 مكاشيف غاما ذاتية التغذية

*BT1 مكاشيف ذاتية التغذية 

 مكاشيف غروانية فائقة الموصلية

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-01 

BT1 أجهزة غروانية فائقة الموصلية 

*BT1 مكاشيف إشعاع 
RT غروانيات 

RT مكاشيف حساسة للموضع 

 مكاشيف كهرنارية

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1979-05-25 

*BT1 مكاشيف إشعاع 

 مكاشيف مزدوجات كهرحرارية انشطارية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-27 
*BT1 مكاشيف النترونات 

RT مزدوجات حرارية 

RT مكاشيف ذات ُوريقة انشطارية 

 مكاشيف معاَدلة بالليتيوم

*BT1 مكاشيف شبه موصلة 

NT1 مكاشيف جرمانيوم معادَل بالليتيوم 

NT1 مكاشيف سيليسيوم معادَلة بالليتيوم 
NT1 مكاشيف وصلة معادَلة بالليتيوم 

 مكاشيف مقياس كمية الحرارة

INIS: 1986-07-09; ETDE: 2002-06-13 
USE عدادات الهمرات 

 مكاشيف مكافئة للنسيج

*BT1 مكاشيف إشعاع 

RT مكافئات الجرعة 

 مكاشيف من الجرمانيوم )شديد النقاوة(

INIS: 1975-12-09; ETDE: 2002-06-13 

USE مكاشيف من الجرمانيوم عالي النقاوة 



 الجرمانيوم عالي النقاوة مكاشيف من 875 مكامن اليوارنيوم

 

 

 مكاشيف من الجرمانيوم عالي النقاوة

INIS: 1975-12-09; ETDE: 1976-01-26 
UF )مكاشيف من الجرمانيوم )شديد النقاوة 

*BT1 مكاشيف أشباه موصالت من الجرمانيوم 

 مكاشيف من تلوريد الكدميوم

USE مكاشيف تلوريد الكادميوم شبه الموصل 

 مكاشيف نترونات ذاتية التغذية

UF مكاشيف نترونية ذاتية التغذية 

*BT1 مكاشيف النترونات 

*BT1 مكاشيف ذاتية التغذية 

 مكاشيف نترونية ذاتية التغذية

USE مكاشيف نترونات ذاتية التغذية 

 مكاشيف نترونية متعددة الكرات

USE  مكاشيفbonner  الكروية 

 مكاشيف وصلة معاَدلة بالليتيوم

*BT1 مكاشيف معادَلة بالليتيوم 

*BT1 مكاشيف وصلية 

 مكاشيف وصلية

UF  عداداتp-n 

*BT1 مكاشيف شبه موصلة 

NT1 مكاشيف وصلة معادَلة بالليتيوم 
RT وصالت شبه موصلة 

 مكاشيف وميضية

USE عدادات وميضية 

 مكاشيف وميضية بالستيكية

UF عدادات وميضية بالستيكية 
*BT1 مكاشيف وميضية صلبة 

RT وامضات بالستيكية 

 مكاشيف وميضية سائلة

*BT1 عدادات وميضية 

RT إطفاء الومضان 

RT وامضات سائلة 

 مكاشيف وميضية صلبة

*BT1 عدادات وميضية 

NT1  مكاشيفbgo 

NT1  مكاشيفnai 
NT1 مكاشيف وميضية بالستيكية 

RT جهاز وميض من الزجاج 

RT فسفور بلّوري عضوي 
RT فسفورات العضوية 

 مكاشيف يوديد الزئبق

INIS: 1975-12-09; ETDE: 2002-03-28 

USE  مكاشيف شبه موصلةhg12 

 مكاشيف يوديد الصوديوم

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-02-05 

USE  مكاشيفnai 

 مكافئ إشعاعي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-27 

RT تأثيرات جينية 

RT مسرطنات 
RT مولِّدات الطفرة 

 مكافئ بديل الطاقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-06-14 

UF مكافىء استبدال الوقود 
UF مكافىء استبدالي 

RT استبدال الوقود 

RT بديل الطاقة 
RT طاقة صافية 

RT مردود الطاقة 

RT مصادر الطاقة 

 مكافئ رونتغن )ريم(

USE وحدات جرعة إشعاعية 

 مكافئات الجرعة

RT إشعاعات مؤيِّنة 
RT التزامات الجرعة 

RT جرعات إشعاعية 

RT حدود الجرعة 
RT قياس الجرعة 

RT معامل الجودة 

RT مكاشيف مكافئة للنسيج 
RT نقل الطاقة الخطي 

 مكافحة اآلفات

1999-05-12 

BT1 تحكم 
NT1 استئصال اآلفات 

NT1 تحكُّم جيني 

RT إطالق الحشرات العقيمة 
RT تقنية الذكور العقيمة 

RT َحْجر صحي 

RT حشرات 
RT زراعة 

RT طفيليات 

RT فسفينات 
RT قراد 

RT قوارض 

RT مبيدات اآلفات 

RT متجاذبات كيميائية 

 مكافحة الترسبات الحرشفية

INIS: 1999-05-12; ETDE: 1978-05-03 

BT1 تحكم 
RT إزالة القشور المترسبة 

RT تَقُشر 
RT حماية من التآكل 

 مكافحة التلوث الضوضائي

INIS: 1992-05-05; ETDE: 1977-03-04 

BT1 ث  مكافحة التلوُّ
RT تلوث ضوضائي 

RT ضبط التلوث الضوضائي 

RT ضجيج 

ث  مكافحة التلوُّ

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1978-02-14 

NT1 انحسار تلوث الهواء 

NT1 مكافحة التلوث الضوضائي 
NT1 ث األرضي  مكافحة التلوُّ

NT1 منع تلّوث المياه 

RT تسكين 
RT ث  تلوُّ

RT تنظيمات التلوث 

RT دفيقات كيميائية 
RT ث  مراقبة التلوُّ

RT معادن ثقيلة 

RT ثات  ملّوِ

ث األرضي  مكافحة التلوُّ

INIS: 1992-03-11; ETDE: 1976-07-07 

SF منع التدهور الشديد 
SF منع التدهور ذي الشأن 

BT1 ث  مكافحة التلوُّ

RT إعادة تأهيل األرض 
RT ث أرضي  تلوُّ

 مكافحة الحريق

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1978-04-28 

RT أخطار الحرائق 
RT أمان 

RT حرائق 

RT مطفئات الحريق 

 مكافحة تلوث المياه

INIS: 1991-08-16; ETDE: 1977-03-04 

*BT1 ث  مراقبة التلوُّ
RT احتواء تلوث نفطي 

RT استخدام المياه 

RT تلوث المياه 
RT توهين طبيعي 

RT منشآت معالجة المياه 

RT منظومات إزالة بقرص دّوار 
RT منظومات استعادة نّشافة 

RT منظومات فير السترداد النفط 

 مكافىء استبدال الوقود

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-06-14 
USE مكافئ بديل الطاقة 

 مكافىء استبدالي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-31 
USE مكافئ بديل الطاقة 

 مكامالت )نبضية(

USE مكامالت نبضات 

 مكامالت نبضات

UF )مكامالت )نبضية 
*BT1 تجهيزات إلكترونية 

RT تقنية نبضية 

RT  ّمقاييس سرعة العد 

 مكامن )جيولوجية(

USE رواسب جيولوجية 

 مكامن السقط

BT1 َسْقط 
RT أتربة 

RT بيئة 

RT ترسيب 
RT سالسل غذائية 

RT هجرة نكليدات مشعة 

 مكامن الشيل النفطي

1997-06-19 
BT1 رواسب جيولوجية 

*BT1 موارد معدنية 
NT1  احتياطيات الغضار الصفحي النفطي البحري في

 الواليات المتحدة

RT احتياطات 
RT تشكيل تشاتانوغا 

RT هر غرينتشكيلة ن 

RT تشكيلة يوئنتا 
RT حوض بيسيانس كريك 

RT حوض غسل الرمل 

RT حوض واشاكي 
RT حوض يوئنتا 

RT صخر الشيل النفطي 

RT مسوح جيوفيزيائية 
RT مواقع روك سبرينغ 

 مكامن الغاز الطبيعي

INIS: 1991-08-12; ETDE: 1975-09-30 

BT1 رواسب جيولوجية 
*BT1 موارد معدنية 

NT1 حقول الغاز الطبيعي 

NT2 حقول تكثيفات غازية 
RT احتياطات 

RT تجهيزات التسجيل البئري 

RT تشكيل واساتش 
RT جيولوجيا النفط 

RT حزام التحميل الغربي في الواليات المتحدة 

RT حمضنة 

RT حوض نهر باودر 

RT غاز طبيعي 

RT مسوح جيوفيزيائية 
RT مصائد جيولوجية 

RT مكامن جوفية مضغوطة 

RT  ّنز 

 مكامن الفحم الحجري

1991-10-01 

UF متان طبقة الفحم 
BT1 رواسب جيولوجية 

*BT1 موارد معدنية 

NT1 طبقات الفحم الحجري 
RT احتياطات الفحم الحجري 

RT حوض إلينوي 

RT حوض نهر باودر 
RT فحم 

RT مسوح جيوفيزيائية 

RT مقاطعات إنتاج الفحم الحجري 

 مكامن اليوارنيوم

1996-01-25 

BT1 رواسب جيولوجية 

*BT1 موارد معدنية 
NT1 راسب جابيلوكا 

NT1  مكمنranger 

NT1 مكمن إرزجبيرج 



 مكامن جوفية مضغوطة 876 مكثفات البخار

 

 

NT1 مكمن بليزارد 

NT1 مكمن راستاند 
NT1 مكمن روكسباي داونز 

NT1 مكمن ساوث ألّيغيتور 

NT1 مكمن كونفّاّرا 
NT1 مكمن ناربارلك 

NT1 مكمن يليّري 

RT أركزة اليورانيوم 
RT تشكيل تشاتانوغا 

RT تشكيل واساتش 

RT تشكيلة نهر غرين 
RT تماثلي طبيعي 

RT ظاهرة أوكلو 

RT مسوح القياس اإلشعاعي 
RT مسوح جيوفيزيائية 

 مكامن جوفية مضغوطة

1992-07-10 

BT1 منظومات الطاقة 

RT شذوذات ضغط أرضي 

RT ضغط الخزان 

RT مكامن الغاز الطبيعي 
RT منظومات جيوحرارية 

 مكامن رمال نفطية

1997-06-19 
BT1 رواسب جيولوجية 

NT1  توضعedna 

NT1 راسب أتاباسكا 
NT1 راسب الحيد األسفلتي 

NT1 مكمن أوفالد 

NT1 مكمن الرمال النفطية 
NT1 مكمن الكولد ليك 

NT1 مكمن بيس ريفر 

NT1 مكمن تريانغل رمل القار 
NT1 مكمن سانتاروزا 

NT1 مكمن سنيسايد 

NT1 كل كليفزمكمن سير 
NT1 مكمن لويدمينستر 

NT1 مكمن واباسكا 

RT احتياطات 
RT رمال نفطية 

 مكامن ملحية

1997-06-19 

UF ملح صخري 
BT1 رواسب جيولوجية 

RT طرح تحت أرضي 

RT قبة ملح في غورلبن 
RT كهوف ملحية 

RT محدبات 

RT مشروع سولت فولت 
RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 

RT )منجم ملح األّس )في ألمانيا 

RT منجم مورسليبين سولت 
RT منشأة حصر النفايات 

RT هاليدات 

 مكامن نفطية

1991-08-14 

BT1 رواسب جيولوجية 

*BT1 موارد معدنية 
NT1 احتياطيات النفط البحري في الواليات المتحدة 

NT1 حقول النفط 

NT2  حقلweyburn  
NT1 حقول تكثيفات غازية 

RT تاحتياطا 

RT تجهيزات التسجيل البئري 
RT جيولوجيا النفط 

RT حزام التحميل الغربي في الواليات المتحدة 

RT حمضنة 
RT حوض نهر باودر 

RT حوض ويليستون 

RT غاز مرافق 
RT محدبات 

RT مسوح جيوفيزيائية 

RT مصائد جيولوجية 
RT  ّنز 

RT نفط 

 مكامن هدرات الغاز الطبيعي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-01-21 
UF رواسب هدرات الميتان 

BT1 رواسب جيولوجية 

RT مناطق القطب الشمالي 
RT هيرات الغاز 

 مكانز

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1977-11-28 

USE مصطلحات معيارية 

َكّب نُفايات مشعّة  مِّ

1997-06-19 

*BT1 إدارة النُفايات المشعّة 
*BT1 طرح النفايات 

RT آبار طرح النفايات 

RT شكال النفاياتأ 
RT إطراح مكدّس 

RT إطالق بسوية األرض 

RT إطالق نواتج االنشطار 
RT إمالء 

RT تآثر نفايات الصخور 

RT تعاظم الغضار 
RT تعدٍّ حيوي 

RT تماثلي طبيعي 

RT جبل يوّكا 
RT حفر اآلبار 

RT حوض بارادوكس 

RT حوض باسكو 
RT حوض بالو دورو 

RT حوض برمي 

RT حوض دالهارت 
RT خزن النُفايات المشعّة 

RT دفيقات إشعاعية 

RT طرح بحري 
RT طرح تحت أرضي 

RT غضار اوبالي 

RT قرارات سياسة النفايات النووية 
RT كهوف ملحية 

RT مراكز دورة الوقود 

RT ض البيئي  مسار التعرُّ
RT مفاعالت حرق األكتينيدات 

RT مكامن ملحية 

RT منشآت نُفايات مشعّة 
RT نُفايات مشعّة 

RT نوفايا  زمليا 

 مكتب االستصالح في الواليات المتحدة

INIS: 1992-08-13; ETDE: 1991-12-18 
UF مكتب المطالبة 

*BT1 وزارة الداخلية في الواليات المتحدة 

 مكتب التحقيقات الفدرالي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

UF مكتب التحقيقات الفدرالي 

*BT1 وزارة العدل في الواليات المتحدة 

 مكتب التحقيقات الفدرالي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

USE مكتب التحقيقات الفدرالي 

 مكتب التعدين السطحي في الواليات المتحدة

INIS: 1992-04-08; ETDE: 1985-09-24 
*BT1 وزارة الداخلية في الواليات المتحدة 

RT تعدين الفحم الحجري 

 مكتب المحاسبة العام في الواليات المتحدة

INIS: 1992-07-23; ETDE: 1979-02-23 

UF مكتب محاسبة عام 

*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 
RT محاسبة 

 مكتب المساعدة التقنية في الواليات المتحدة

INIS: 1993-06-07; ETDE: 1981-03-17 

UF مكتب تقييم التقانة 
*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

RT نقل التقانة 

 مكتب المطالبة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-25 
USE مكتب االستصالح في الواليات المتحدة 

 مكتب المناجم

INIS: 1977-07-05; ETDE: 1976-11-17 
USE مكتب المناجم في الواليات المتحدة 

 مكتب المناجم في الواليات المتحدة

INIS: 1977-07-05; ETDE: 1976-11-17 

UF مكتب المناجم 
*BT1 وزارة الداخلية في الواليات المتحدة 

 مكتب تقييم التقانة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-03-17 

USE مكتب المساعدة التقنية في الواليات المتحدة 

 مكتب حكومي لألمان النووي

INIS: 1998-01-29; ETDE: 1998-02-24 

USE ومي لألمان النوويمكتب حك 

 مكتب حكومي لألمان النووي

INIS: 1998-01-29; ETDE: 1998-02-24 

UF مكتب حكومي لألمان النووي 

*BT1 منظمات تشيكية 

 مكتب محاسبة عام

INIS: 2000-01-11; ETDE: 1979-02-23 

USE مكتب المحاسبة العام في الواليات المتحدة 

 مكتبات

INIS: 1994-08-26; ETDE: 1975-11-28 

RT أبنية 

RT أبنية عامة 
RT تنسيق البيانات 

RT مجموعات المعطيات النووية 

RT مراكز المعلومات 
RT معلومات 

RT منشآت تعليمية 

RT منظومات معلومات 

 مكتاّلت صوتية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-08-21 

*BT1 تجهيزات مراقبة التلوث 

RT أغبرة 
RT أمواج صوتية 

RT تنظيف بالغاز الساخن 

RT حالالت هوائية 

 مكثفات

2000-04-12 

SEE ضواغط 
SEE مبادالت حرارية 

SEE مكثفات البخار 

 مكثفات

UF )مكثفات )كهربائية 
UF مكثفات كهربائية 

*BT1 تجهيزات كهربائية 

RT تخزين الطاقة 
RT كهرباء راكدة 

RT معدات وسعيّة لتخزين الطاقة 

RT ائيةمنابع التغذية الكهرب 
RT منظومات تخزين الطاقة 

RT مواد كهرنافذة 

 مكثفات )باستخدام الجليد(

INIS: 1977-01-25; ETDE: 2002-06-13 
USE مكثفات جليدية 

 مكثفات )بخار(

USE مكثفات البخار 

 مكثفات )بخار(

USE مكثفات البخار 

 مكثفات )كهربائية(

USE مكثفات 

 مكثفات البخار

UF )مكثفات )بخار 

BT1 مكثفات البخار 

NT1 مكثفات جليدية 
NT1 مكثفات عزل 

RT تكثف غشائي 

RT فاصالت البخار 
RT مبادالت حرارية 



 مكثفات البخار 877 مكمن سانتاروزا

 

 

RT منظومات تبريد المفاعل 

RT نقل الحرارة 

 مكثفات البخار

UF ُمسياّلت 

UF )مكثفات )بخار 

SF مكثفات 
NT1 مصائد باردة 

NT1 مكثفات البخار 

NT2 مكثفات جليدية 
NT2 مكثفات عزل 

RT أبراج التبريد 

RT تكثف البخار 
RT فاصالت البخار 

RT مبخرات 

RT مراجل تكثيف 
RT مصارف حرارية 

RT منظومات  متعاكسة الجريان 

RT منظومات ذات تيارات متقاطعة 

 مكثفات جليدية

1977-01-25 

UF )مكثفات )باستخدام الجليد 

*BT1 مكثفات البخار 
RT تبريد 

RT منظومات تبريد المفاعل 
RT منظومات حماية من النشاط اإلشعاعي 

 مكثفات عزل

1994-08-26 

*BT1 مكثفات البخار 
RT مبادالت حرارية 

RT منظومات تبريد المفاعل 

 مكثفات فائقة

2005-07-05 
SEE معدات وسعيّة لتخزين الطاقة 

 مكثفات كهربائية

USE مكثفات 

 مكربنات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-10-25 

BT1 منظومات الوقود 

RT محركات إشعال بالشرارة 
RT محركات احتراق داخلي 

RT  هواء -نسبة وقود 

 مكروترونات

*BT1 سيكلوترونات 
NT1 ميكروترونات المضمار 

 مكرونسيا )جزر(

INIS: 1985-06-10; ETDE: 1978-12-11 

BT1 أوقيانوسيا 

BT1 ُجُزر 

NT1 توفالو 
NT1 ُجُزر  مارشال 

NT2 إنيويتوك 

NT2 جزيرة بيكيني 
NT1 كيريباتي 

NT1 )نورو )في ميكرونسيا 

RT المحيط الهادي 

 مكسامين

*BT1 إيترات 

*BT1 مواد وقائية من اإلشعاع 

 مكسيكو

1997-06-19 
BT1 أمريكا الشمالية 

BT1 أمريكا الالتينية 

BT1 بلدان نامية 
RT حقل باته الجيوحراري 

RT حقل ّسرو برييتو الجيوحراري 

RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 
RT نهر ريو غرانده 

 ATLASمكشاف 

2015-10-27 
UF  تجربةatlas 

*BT1 مكاشيف إشعاع 

RT المنظمة األوربية للبحوث النووية  سيرن 

RT  مصادم هدروني كبير في سيرنlhc 

 BOREXINOمكشاف 

2016-12-12 
*BT1 مكاشيف النتريتوهات 

RT مختبر غران ساسو الوطني 

 CMSمكشاف 

2015-10-27 
UF  تجربةcms 

*BT1 مكاشيف إشعاع 

RT المنظمة األوربية للبحوث النووية  سيرن 
RT  مصادم هدروني كبير في سيرنlhc 

 COMPASSمكشاف 

2015-10-27 
UF  تجربةcompass 

*BT1 مكاشيف إشعاع 

RT المنظمة األوربية للبحوث النووية  سيرن 

RT  سينكروترون سيرنsps 

  LHCB مكشاف

2015-10-27 

UF  تجربةlhcb 
*BT1 مكاشيف إشعاع 

RT المنظمة األوربية للبحوث النووية  سيرن 

RT  مصادم هدروني كبير في سيرنlhc 

 PHENIXمكشاف 

2015-10-27 

UF  تجربةphenix 

*BT1 مكاشيف إشعاع 
RT مخبر بروكهافن الوطني 

RT  مصادم األيونات النسبوية الثقيلةrhic  في

 بروكهافن

 PHOBOXمكشاف 

2015-10-27 

UF  تجربةphobos 
*BT1 مكاشيف إشعاع 

RT مخبر بروكهافن الوطني 

RT  مصادم األيونات النسبوية الثقيلةrhic  في
 بروكهافن

 STARمكشاف 

2015-10-27 

UF  تجربةstar 
*BT1 مكاشيف إشعاع 

RT وطنيمخبر بروكهافن ال 

RT  مصادم األيونات النسبوية الثقيلةrhic  في
 بروكهافن

 مكشاف المصادم في فيرميالب

INIS: 1991-12-17; ETDE: 1985-12-13 

USE مكشاف مصادم فيرميالب 

 مكشاف المصادم في مخبر فيرمي

INIS: 1992-01-14; ETDE: 1985-12-13 

USE مكشاف مصادم فيرميالب 

 مكشاف ستانفورد الكبير

INIS: 1991-12-17; ETDE: 2002-06-13 

USE مكشاف مصادم ستانفورد الخطي 

 مكشاف كهربائي

*BT1 وسائل قياس كهربائية 

 sldمكشاف مجمع ستانفورد الخطي 

INIS: 1991-12-17; ETDE: 1986-01-14 

SEE مكشاف مصادم ستانفورد الخطي 

 مكشاف مصادم ستانفورد الخطي

INIS: 1992-01-14; ETDE: 1986-01-14 

UF  مكاشيفslc 

UF مكشاف ستانفورد الكبير 
SF  مكشاف مجمع ستانفورد الخطيsld 

*BT1 مكاشيف إشعاع 

RT حجرات االنسياق 
RT عدادات الهمرات 

RT عدادات تشيرينكوف 

RT مصادم ستانفورد الخطي 

 مكشاف مصادم فيرميالب

1992-01-14 
UF مكشاف المصادم في فيرميالب 

UF مكشاف المصادم في مخبر فيرمي 

*BT1 مكاشيف إشعاع 
RT حجرات االنسياق 

RT حجرات شرارة إسقاطية 

RT عدادات الهمرات 

 مكعب ُمَمركز الجسم

USE  شبيكاتbcc )مكعبة مركزية( 

 مكعبة مركزية الوجوه

USE  شبيكاتfcc 

 RANGERمكمن 

INIS: 1977-03-14; ETDE: 1977-06-03 

*BT1 مكامن اليوارنيوم 

RT أركزة اليورانيوم 

RT المنطقة الشمالية 

 مكمن إرزجبيرج

INIS: 1992-02-04; ETDE: 1992-09-21 

*BT1 مكامن اليوارنيوم 
RT أركزة اليورانيوم 

RT جمهورية ألمانيا االتحادية 

 مكمن أوفالد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-07-07 

*BT1 مكامن رمال نفطية 

RT تكساس 
RT رمال نفطية 

 مكمن الرمال النفطية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-17 

*BT1 مكامن رمال نفطية 
RT رمال نفطية 

RT يوتا 

 مكمن الكولد ليك

1992-03-05 
*BT1 مكامن رمال نفطية 

RT ألبرتا 

RT رمال نفطية 
RT ساسكاتشوان 

RT كندا 

 مكمن بليزارد

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1981-03-13 

*BT1 مكامن اليوارنيوم 

RT أركزة اليورانيوم 
RT كولومبيا البريطانية 

 مكمن بيس ريفر

1992-06-04 

*BT1 مكامن رمال نفطية 
RT ألبرتا 

RT رمال نفطية 

RT كندا 

 مكمن تريانغل رمل القار

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-05-07 

*BT1 مكامن رمال نفطية 

RT رمال نفطية 
RT يوتا 

 ندمكمن راستا

INIS: 1980-12-01; ETDE: 1981-01-09 
*BT1 مكامن اليوارنيوم 

RT أركزة اليورانيوم 

RT السويد 

 مكمن روكسباي داونز

INIS: 1980-12-01; ETDE: 1981-01-09 

*BT1 مكامن اليوارنيوم 

RT أركزة اليورانيوم 
RT أستراليا الجنوبية 

RT منجم األولمبيك دام 

 مكمن سانتاروزا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-07-07 
*BT1 مكامن رمال نفطية 

RT رمال نفطية 



 مكمن ساوث ألّيغيتور 878 مكيّفات

 

 

RT نيومكسيكو 

 مكمن ساوث ألّيغيتور

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1978-08-07 
*BT1 مكامن اليوارنيوم 

RT أركزة اليورانيوم 

RT المنطقة الشمالية 

 مكمن سنيسايد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-05-07 

*BT1 مكامن رمال نفطية 

RT رمال نفطية 
RT يوتا 

 مكمن سيركل كليفز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-07-07 
*BT1 مكامن رمال نفطية 

RT رمال نفطية 

RT يوتا 

 مكمن كونفّاّرا

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1978-08-07 

*BT1 مكامن اليوارنيوم 

RT أركزة اليورانيوم 
RT المنطقة الشمالية 

 مكمن لويدمينستر

2000-04-12 

*BT1 مكامن رمال نفطية 

 مكمن ناربارلك

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1978-08-07 

*BT1 مكامن اليوارنيوم 
RT أركزة اليورانيوم 

RT المنطقة الشمالية 

 مكمن واباسكا

1992-06-04 
*BT1 مكامن رمال نفطية 

RT ألبرتا 

RT رمال نفطية 
RT كندا 

 مكمن يليّري

INIS: 1980-12-01; ETDE: 1981-01-09 

*BT1 مكامن اليوارنيوم 
RT أركزة اليورانيوم 

RT أستراليا الغربية 

 مكورة حمراء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1992-11-20 

*BT1 بكتريا مؤكِسدة للكبريت 

RT تحضير الفحم 
RT نزع الكبريت 

 مكورة مزدوجة رئوية

USE رة رئوية  مكّوِ

 مكوكات فضائية

INIS: 1983-02-04; ETDE: 1979-09-26 
BT1 طائرة 

*BT1 مركبات فضائية 

RT طيران فضائي 

 بالستيكية -مكونات إسمنتية 

1975-11-27 

*BT1 مواد مركبة 
RT بالستيك 

RT خرسانات 

RT متماثرات عضوية 

 مكونات الطائرة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-24 

USE طائرة 

 مكونات الفحم الحجري المكروية

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1977-06-24 
NT1 إكسينيت 

NT1 إنرتينيت 

NT1 رزينيت 
NT1 فيترينيت 

RT أنماط صخرية 

RT علم الصخور 
RT فحم 

 مكونات المركبة الفضائية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-24 
USE مركبات فضائية 

 مكونات المفاعل

UF مكونات داخلية للمفاعل 

NT1 بطانات ولودة 
NT1 تسهيالت تجريبية للمفاعل 

NT2 أقنية تجريبية 

NT2 أنابيب مكوك هوائي 
NT2 عروات داخل المفاعل 

NT2  فاصلtristan 

NT2 قنوات خروج الحزمة 
NT1 سواقات قضبان التحكم 

NT1 عناصر وقود 

NT2 إبر الوقود 
NT2 أسالك الوقود 

NT2 صفائح الوقود 

NT2 عناصر الوقود المستهلك 
NT2 ود ترميونيةعناصر وق 

NT2 عناصر وقود حلقية 

NT2 قضبان الوقود 
NT3 قضبان وقود جوفاء 

NT1 فاصمات أمان المفاعل 
NT1 قلوب المفاعالت 

NT2 قلوب المفاعل المقترنة 

NT2 قلوب مفاعالت المتجانسة 
NT1 قنوات المفاعل 

NT2 أقنية تجريبية 

NT2 أقنية وقود 
NT2 قنوات خروج الحزمة 

NT1 ل المفاعلماكينات تحمي 

NT1 ُمْمسكات قلُب المفاعل 
NT1 منظومات تبريد المفاعل 

NT2 أغطية 

NT2 دارات التبريد الثانوية 
NT2 دارات تبريد أولية 

NT3 منظومات تنظيف المبّرد 

NT2  منظوماتrhr 
NT2 منظومات تبريد بعزل قلب المفاعل 

NT2 منظومات تبريد تكاملية 

NT2 منظومات تبريد ذات دورة ثنائية 
NT2 منظومات تبريد ذات دورة مباشرة 

NT1 مواد محتوى 

NT2 قضبان اإليقاف الفوري 
NT2 قضبان الضبط 

NT2 قضبان تنظيم 

RT أبراج التبريد 
RT أكمام 

RT احتواء 

RT  بنية -تآثرات مائع 
RT تجهيزات إلكترونية 

RT تجهيزات كهربائية 

RT حاويات 
RT تكثفحجرات ال 

RT حواجب 

RT ريشات 
RT شرائح مباعدة 

RT شفرات 

RT قمصان 
RT مبادالت حرارية 

RT مضخات 

RT معدّات محتوى 
RT مكاشيف التسرب 

RT منظومات اإلنذار 

RT مواد المفاعل 
RT مواد تدريع 

 مكونات بنيوية نشطة حراريا  

2005-12-19 
SEE منظومات التدفئة 

SEE منظومات التدفئة والتهوية والتكييف المنزلية 

SEE منظومات تبريد 

 مكونات توليد الطاقة متكاملة البناء

2004-02-11 

USE عمارة طاقة شمسية 

 مكونات داخلية للمفاعل

1976-02-05 
USE مكونات المفاعل 

 مكّوِّرة رئوية

UF مكورة مزدوجة رئوية 

*BT1 بكتريا 
RT ذات الرئة 

 مكّوِّرة سحائية

*BT1 بكتريا 

RT أمراض الجهاز العصبي 
RT سحايا 

نات خلوية  مكّوِّ

1997-06-19 
UF ٌعضيّات 

UF ُعَضيّات تحت خلوية 

NT1 أغشية خلويّة 

NT2 مييلين 

NT1 أُنْيبيات دقيقة 

NT1 بالزميدات 
NT1 جدار خلوي 

NT1 جسيمات ريبية 

NT2 جسيمات دقيقة 
NT1 جسيمات فيكوبيلية 

NT1 شبكة بالسمية داخلية 

NT2 شبكة بالسمية عضلية 
NT1 صانعات الكلوروفيل 

NT1 رات  متقدِّ

NT1 معقدات غولجي 
NT1 نوى خلويّة 

NT2 نويَّات 

NT1 هيولى 
RT بلعمة 

RT تحوير تالي للترجمة الجينية 

RT تغيّرات فوق صوتية 
RT تقنيات سيتولوجية 

RT عات تحت خلوية  توزُّ

RT جسيمات شحمية 
RT خاليا حيوانية 

RT خاليا نباتية 

RT علم الخلية 
RT مستخلصات نسيجية 

RT نبذ فائق السرعة 

 مكيثات )ج. مكيث(

BT1 رواسب جيولوجية 

RT رواسب طمبية 

 مكيفات اإلشارة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-07-20 
*BT1 دارات نبضية 

NT1 محّوالت إلى رقمي 

NT2 عارضات قائسة ماسحة 
NT2 قمية تعمل بصمامات األشعة محوالت ر

 الكاتودية

NT2 محّوالت إلى أرقام ذات بقعة طيارة 
NT2 مرقمات فارئة حلزونية 

NT1 مشّكالت نبضات 

RT إشارات 
RT تكييف اإلشارة 

 مكيفات شمسية

2000-04-12 

BT1 مكيّفات 
*BT1 منظومات تبريد شمسية 

NT1 مضخات حرارية بمساعدة شمسية 
RT تكييف شمسي 

RT  فيلومييهدورة 

 مكيّفات

1993-07-29 
NT1 مكيفات شمسية 

NT2 مضخات حرارية بمساعدة شمسية 

RT أدوات منزلية 
RT أدوات منزلية كهربائية 

RT آالت التبريد 

RT استرداد الرطوبة 
RT تكييف الهواء 

RT دورة تبريد باالمتصاص 



 مكَّورة دقيقة 879 ملوحة

 

 

RT دورة تبريد بضغط البخار 

RT ُمعامل الجودة 
RT منظومات التدفئة والتهوية والتكييف المنزلية 

 مكَّورة دقيقة

*BT1 بكتريا 

NT1 مكَّورة دقيقة راديوديورانسية 
NT1 مكَّورة دقيقة لوتيوسية 

NT1 مكَّورة دقيقة ليزوديكتيكية 

 مكَّورة دقيقة راديوديورانسية

*BT1 مكَّورة دقيقة 

 مكَّورة دقيقة لوتيوسية

INIS: 1977-10-17; ETDE: 1977-11-10 

*BT1 مكَّورة دقيقة 
RT نوكليازات 

 مكَّورة دقيقة ليزوديكتيكية

*BT1 مكَّورة دقيقة 

 مّكوكات

USE أنابيب مكوك هوائي 

 بوليميري -ملء بخافض للتوتر السطحي 

INIS: 1992-01-16; ETDE: 1976-06-07 

USE ملء بمستحلب مكروي 

 ملء بمستحلب مكروي

INIS: 1992-01-16; ETDE: 1976-06-07 

UF  بوليميري -ملء بخافض للتوتر السطحي 

SF غمر بوليمري 
*BT1 إزاحة بالطور الممزوج 

RT استرداد معّزز 

RT تحفيز البئر 
RT نفط 

 مالءات )غازية(

INIS: 1976-07-30; ETDE: 2002-06-13 

USE معاطف غازية 

 مالءمة األرجحية العظمى

*BT1 حل  عددي 

NT1 مواءمة بأصغر المربعات 
RT إحصاء 

RT احتمال 

 مالءمة خلفية

INIS: 1979-04-27; ETDE: 2002-06-13 
USE مواءمة رجعية 

 مالبس

UF أحذية 

UF مؤسسات التنظيف 
NT1  ِِ  لباس واِق

NT2 قفازات 

RT أقمشة 
RT غساالت ثياب 

RT مجففات ثياب 

RT منتجات استهالكية 

 مالجىء ضد السقط

BT1 واقيات 

RT أبنية مطمورة 
RT بِنى تحت سطحية 

RT سقط محلّي 

RT منشآت تحت أرضية 
RT وقاية من اإلشعاع 

 مالحة بحرية

INIS: 1992-04-01; ETDE: 1982-03-29 

RT بروج 
RT سفن 

RT طائرة 

RT نقل 

 مالحة وتحديد المدى بواسطة الصوت

INIS: 1994-07-01; ETDE: 1976-11-02 

USE سونار 

 مالحظات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

SEE إجراءات إدارية 

 مالحظة النتهاك محتمل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 
USE انتهاكات 

 مالحون فضائيون

BT1 مجموع الموظفين 

RT عاملون في المالحة الجوية 

 مالذات

INIS: 1999-03-02; ETDE: 1975-09-11 

RT عناصر تثبيت 

 مالريا

*BT1 أمراض طفيلية 

RT أمراض دموية 

RT بعوض 
RT بالسموديوم 

 مالسة

USE خشونة 

 مالط

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 
USE تدعيم باألسمنت 

الك طبي  مِّ

BT1 مجموع الموظفين 
NT1 عاملون راديولوجيون 

RT طب 

 مالمسات النّبِّذ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-10-24 
USE أدوات استخالص 

 ومالي

USE ماليزيا 

 ُملَبِّّنة

*BT1 بكتريا 

 ملتحمة

*BT1 أغشية مخاطية 

*BT1 عيون 
RT التهاب الملتحمة 

RT ظهارة 

 ملتهمات جراثيم

1997-06-17 
UF عاثيات 

*BT1 فيروسات 

RT إعادة تنشيط الخلية المضيفة 
RT بكتريا 

RT ن اللويحات  تكوُّ

RT كوزميدات 

 ملتويات

*BT1 بكتريا 

RT )ِسفِلس )افرنجي 

 ملتيبليكسرات

*BT1 تجهيزات إلكترونية 

RT منظومات إرسال من بُعد 

RT نقل البيانات 

 ملح روشلّ 

*BT1 طرطورات 

*BT1 مركبات البوتاسيوم 

*BT1 مركبات الصوديوم 
RT حمض الطرطريك 

 ملح صخري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-11-10 
USE مكامن ملحية 

 ملح غالوبر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-07 

USE كبريتات الصوديوم 

 R-ملح نتروزو 

*BT1 حموض السلفونيك 

*BT1 مركبات النتروزو 

*BT1 نفتوالت 

 ُملغمات

USE سبائك الزئبق 

 ملف بيانات نووية مقيّمة

INIS: 1994-07-01; ETDE: 1983-03-23 
USE مجموعات المعطيات النووية 

 ملف روجوفسكي

*BT1 ملفات كهربائية 

 ملفات )كهربائية(

USE ملفات كهربائية 

 ملفات )مغنطيسية(

USE وشائع المغنطيس 

 ملفات سمعية

2012-05-23 
BT1 أنواع الوثائق 

 ملفات فائقة الموصلية

INIS: 1995-02-27; ETDE: 1975-11-11 

*BT1 ملفات كهربائية 

RT تجهيزات الطاقة المغنطيسية 

RT تخزين الطاقة المغنطيسية الفائق الموصلية 

RT مغانط غروانية فائقة الموصلية 
RT وشائع المغنطيس 

 ملفات كهربائية

UF )ملفات )كهربائية 
*BT1 تجهيزات كهربائية 

NT1 ملف روجوفسكي 

NT1 ملفات فائقة الموصلية 
NT1 وشائع 

NT1 وشائع المغنطيس 

NT2 وشائع مغنطيس نبضية 
RT ائعآالت لف الوش 

RT دارات مغنطيسية 

RT محّوالت 
RT مغانط كهربائية 

 ملفات مرئية

2012-05-23 

BT1 أنواع الوثائق 

 ملفوف

USE كَرْنب 

 ملكية

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1977-07-23 
UF ملكية متعددة الجنسية 

NT1 ملكية األرض 

RT حقوق الملكية 
RT حقوق شمسية 

RT حقوق منجمية 

RT مؤسسات عامة 
RT مظاهر قانونية 

 ملكية األرض

INIS: 1992-03-10; ETDE: 1981-08-04 

BT1 ملكية 
RT استخدام األرض 

RT حقوق منجمية 

RT مصادر أرضية 
RT مظاهر قانونية 

 ملكية متعددة الجنسية

INIS: 2000-06-27; ETDE: 1977-12-22 
USE مشاريع متعددة الجنسية 

USE ملكية 

لماسات  مِّ

USE مبدالت 

لماسات   كهربائيةمِّ

USE مبدالت 

 ملوحة

2013-08-28 
USE ملوحة 

 ملوحة

UF ملوحة 

RT أتربة مالحة 
RT أجاج 

RT إزالة الملوحة 

RT أمالح 



 ملونات 880 منابع بيتا

 

 

RT تدرجات الملوحة 

RT حوامل مائية مالحة 
RT )فيوردات )ذراع بحري طويل 

RT ماء البحر 

RT مصبات األنهار 

 ملونات

RT زيت بذرة الكتّان 

RT متماثرات عضوية 

RT مطاطيات 

 ملونات القرص

BT1 مجموع الموظفين 

RT دهانات متألقة 

 ملّوِّثات

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1981-03-13 

RT ث  تلوُّ

RT ث  تلوُّ

RT دفيقات كيميائية 

RT مبيدات اآلفات 

RT ث  مصادر التلوُّ
RT ث  مكافحة التلوُّ

RT نفايات بلديّة 

RT نفايات بيولوجية 
RT نفايات صناعية 

RT يد المدىنقل بع 

 ملّونات

RT أصباغ 
RT تقنيات إظهار الزيوغ الصبغية 

RT تقنيات نسيجية 

RT تنظيف 

 مليبوز

1996-06-28 

USE ثنائيات السكريد 

 مماثل طبيعي جيولوجي

INIS: 1993-09-17; ETDE: 1993-11-08 

USE تماثلي طبيعي 

 مماثالت إيزوبارية

UF )تجاوبات تماثلية )إيزوبارية 
UF حاالت تماثلية 

BT1 مستويات الطاقة 

RT  شيفر -شذوذ نولن 
RT نوى إيزوبارية 

 ممانعة

NT1 ممانعة كهربائية 

NT1 ممانعة ميكانيكية 

 ممانعة كهربائية

INIS: 1975-11-07; ETDE: 1975-12-16 

BT1 ممانعة 
RT موصلية كهربائية 

RT وسعيّة 

 ممانعة ميكانيكية

INIS: 1975-11-07; ETDE: 1975-12-16 
BT1 ممانعة 

 ممتّزات حيوية

BT1 ماّزات 

RT إزالة تلوث 
RT امتزاز 

RT خواص اشترابية 

RT فطور 
RT نفايات سائلة 

 ممتصات الصدمات

2000-04-12 
USE صهاريج 

 ممددات

INIS: 1975-10-23; ETDE: 2002-06-13 

USE مذيبات 

 ممددات نبضات

USE مشّكالت نبضات 

 ُمْمرضات

INIS: 1981-05-11; ETDE: 1979-05-25 
RT أمراض 

RT تغيَّرات مرضية 

RT عوامل مضادة للَخَمج 
RT فطور 

RT متعّضات دقيقة 

RT ناقالت المرض 
RT نشوء المرض 

 ممرونات مفلكنة

1999-06-30 

NT1 إيبونيت 
RT فلكنة 

RT مقاييس المرونة 

 ُمْمسكات قلُب المفاعل

BT1 مكونات المفاعل 

RT انصهار قلب المفاعل 

RT قلوب المفاعالت 
RT كوريوم 

 مملِّّصات

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1980-04-14 

*BT1 محاليل 
RT استخالص بالمذيب 

RT سوائل التمليص 

RT )معالجة )في الموقع 
RT مياه جوفية 

RT نفايات سائلة 

RT نقل بيئي 

 ممّوجات

INIS: 1987-08-27; ETDE: 1987-10-02 

USE مغانط فيغلر 

 مميتات

USE مميتة طفرات 

 آمبير -مميز فلط 

USE موصلية كهربائية 

 مميزات الحمولة

INIS: 1999-04-22; ETDE: 1981-04-17 
USE تحليل الحمولة 

 مميّزات نبضية

*BT1 دارات نبضية 
*BT1 مفّرقات 

RT محلالت نبضية 

 vaمّميز 

USE موصلية كهربائية 

 منابع إلكترونية

*BT1 مصادر الجسيمات 

NT1 مدافع بيرس اإللكترونية 

RT إصدار اإللكترونات 
RT مصدرات ترميونية 

 منابع أيونات بتجاوب اإللكترونات السيكلوتروني

1995-07-03 
USE منابع أيونات بتجاوب اإللكترونات السيكلوتروني 

 منابع أيونات بتجاوب اإللكترونات السيكلوتروني

1995-07-03 

UF ات السيكلوترونيمنابع أيونات بتجاوب اإللكترون 
UF  منابع األيونات من تجاوب اإللكترونات

 السيكلوتروني

BT1 منابع أيونية 
RT تجاوب اإللكترونات السيكلوتروني 

 منابع أيونية

NT1 مصادر جسيمات الفا 

NT1 منابع أيونات بتجاوب اإللكترونات السيكلوتروني 
NT1 منابع األيونات ذات الحزمة اإللكترونية 

RT أيونات 

RT مسابر أيونية 
RT مصادر الجسيمات 

RT مصادر حزم معتدلة 

RT منابع الحزم الذرية 

 منابع أيونية ذات حزم إلكترونية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-17 
USE منابع األيونات ذات الحزمة اإللكترونية 

 منابع األشعة السينية الكونية

BT1 منابع األشعة الكونية 

NT1 دفقات أشعة سينية كونية 
NT1  مجرات أشعة- x 

RT  إشعاعx 

RT إشعاع كوني 
RT أقراص التنامي 

RT علم الفلك الغاماوي 

RT فوتونات كونية 

 منابع األشعة الكونية

NT1 منابع األشعة السينية الكونية 

NT2 دفقات أشعة سينية كونية 
NT2  مجرات أشعة- x 

NT1 منابع غاما الكونية 

RT وني أوليإشعاع ك 
RT منابع راديوية كونية 

 منابع األيونات ذات الحزمة اإللكترونية

INIS: 1976-08-17; ETDE: 1976-05-13 

UF منابع أيونية ذات حزم إلكترونية 
BT1 منابع أيونية 

RT حزم إلكترونية 

 منابع األيونات من تجاوب اإللكترونات السيكلوتروني

1995-07-03 
USE منابع أيونات بتجاوب اإللكترونات السيكلوتروني 

 منابع التغذية الكهربائية

*BT1 تجهيزات إلكترونية 
NT1 إمدادات بطاقة فوتوفولطية 

NT1 منابع تغذية كهربائية غير متقطعة 

NT1  مولّداتmarx 
NT1 وحدات تغذية السفينة الفضائية بالطاقة 

NT1 وحدات تغذية لمعدات الراديو 

RT ات الكهرباءانقطاع 
RT تجهيزات كهربائية 

RT جيروكونات 

RT دارات تكييف الطاقة الكهربائية 
RT طاقة كهربائية 

RT قالّبات 

RT كليسترونات 
RT ليزرترونات 

RT  تيار مستمر -مبدالت تيار مستمر 

RT محوالت طاقة مباشرة 
RT مكثفات 

RT منظومات تواتر راديوي 

RT نقل استطاعة األمواج المكروية 

 منابع الحزم الذرية

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1977-11-10 

BT1 مصادر حزم معتدلة 

RT تسخين بحقن الحزمة 
RT حزم ذرية 

RT حقن حزمة ذرات معتدلة 

RT منابع أيونية 

 منابع الضوء

BT1 مصادر مشعة 

RT إشعاع مرئي 
RT حزم فوتونية 

RT  سينكروترونnsls 

RT ليزرات 
RT مصادر اإلشعاع السينكروتروني 

RT مصدر الضوء السويسري 

RT مصدر ضوء بوهانغ 
RT منبع ضوئي متطور 

RT منبع فوتونات متطور 

 منابع بروتونات مضادة

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1986-01-16 
*BT1 مصادر الجسيمات 

RT بروتونات مضادة 

 منابع بيتا

*BT1 مصادر الجسيمات 
RT جسيمات بيتا 



 منابع تغذية كهربائية غير متقطعة 881 مناطق االنغراز

 

 

 منابع تغذية كهربائية غير متقطعة

2006-08-23 
USE منابع تغذية كهربائية غير متقطعة 

 منابع تغذية كهربائية غير متقطعة

2006-08-23 

UF منابع تغذية كهربائية غير متقطعة 
*BT1 منابع التغذية الكهربائية 

 منابع جيوحرارية

1992-03-30 

BT1 موارد 
RT منظومات جيوحرارية 

 منابع حرارية

INIS: 1993-02-05; ETDE: 1976-01-07 
NT1 جزر حرارية 

NT1 مصادر حرارية من نظائر مشعة 

RT مصارف حرارية 

RT نقل الحرارة 

 منابع حرارية )نظائر مشعّة(

USE مصادر حرارية من نظائر مشعة 

 منابع ديترونية

*BT1 مصادر الجسيمات 
RT ديترونات 

RT مسابر ديترونية 

 ديوية كونيةمنابع را

NT1  أجسام من نوع العظاياbl 

NT1 بقايا مستعر فائق 

NT2 سديم السرطان 
NT1 كوازارات 

NT2 أجسام سماوية زرقاء 

NT1 مجرات راديوية 
NT1  مناطقh1 

NT1  مناطقh2 

NT1 نبّاضات 
RT إشعاع أمواج راديوية 

RT إشعاع كوني 

RT علم الفلك الراديوي 
RT مجرات ماركايان 

RT منابع األشعة الكونية 

 منابع غاما

BT1 مصادر مشعة 
RT إشعاع غاما 

RT )غيزرات )ليزرات غاما 

 منابع غاما الكونية

BT1 منابع األشعة الكونية 

RT إشعاع غاما 

RT إشعاع كوني أولي 

RT دفقات غاما الكونية 

RT علم الفلك الغاماوي 

RT فوتونات كونية 

 منابع ُمْغتََرسة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-05-01 

USE غرسات منابع مشعة 

 مناجم

1997-06-17 
BT1 منشآت تحت أرضية 

NT1 مناجم الفحم الحجري 

NT1 مناجم اليورانيوم 
NT2 مناجم ماري كاتلين 

NT2 منجم أوسامو أوتسومي 

NT2 منجم األولمبيك دام 
NT2 منجم بيفرلودج 

NT2 منجم رم جنغل 

NT2 منجم ستانليغ 

NT2 منجم كالّف ليك 

NT2 منجم كي ليك 
NT1 منجم ركاز كونراد 

NT1 )منجم ملح األّس )في ألمانيا 

RT آبار منجمية مهجورة 
RT إمالء 

RT أنفاق 

RT إنقاذ منجمي 
RT استثمار منجمي 

RT تعدين تحت أرضي 

RT تعدين سطحي 
RT حفر اآلبار 

RT ولوج  المياه 

 مناجم الفحم الحجري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-24 
USE مناجم الفحم الحجري 

 مناجم الفحم الحجري

1991-08-09 

UF مناجم الفحم الحجري 
UF  منشآت توليدmine-mouth 

*BT1 مناجم 

RT آبار منجمية مهجورة 
RT آالت التوجيه 

RT إمالء 

RT تصريف منجمي 
RT تعدين الفحم الحجري 

RT تغبير صخري 

 مناجم اليورانيوم

1996-01-24 

*BT1 مناجم 

NT1 مناجم ماري كاتلين 
NT1 منجم أوسامو أوتسومي 

NT1 منجم األولمبيك دام 

NT1 منجم بيفرلودج 
NT1 منجم رم جنغل 

NT1 منجم ستانليغ 

NT1 منجم كالّف ليك 
NT1 منجم كي ليك 

RT تماثلي طبيعي 

 مناجم ماري كاتلين

*BT1 مناجم اليورانيوم 

RT أستراليا 

 مناجم مهجورة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-05-01 
USE آبار منجمية مهجورة 

 مناخات

NT1 مناخات محلية 

RT أيام درجات الحرارة 
RT جفاف 

RT خارج المنازل 

RT دوران الغالف الجوي 
RT ريح 

RT شتاء نووي 

RT صحارى 
RT طقس 

RT طوندرا 

RT عصرجليدي قصير 

RT علم األرصاد الجوية 

RT علم المناخ القديم 

RT فصول 
RT فينولوجيا 

RT مناطق القطب الجنوبي 

RT مناطق القطب الشمالي 
RT مناطق شمالية 

RT مناطق مدارية 

RT مناطق معتدلة 
RT منظمة األرصاد العالمية 

RT نماذج المناخ 

RT هطوالت جوية 

 مناخات محلية

INIS: 1992-05-08; ETDE: 1981-06-13 

BT1 مناخات 
RT راحة حرارية 

 مناخل

1996-05-14 

NT1 غرابيل 
RT ارتطام 

RT بنى الدخول 

RT تلويث 
RT ستائر 

RT شبكات 

RT عمليات الفصل 
RT فرز 

RT مرّشحات 

RT مرّكزات 
RT مصنِّفات الجسيمات حسب حجمها 

 مناخل جزيئية

BT1 ماّزات 

RT امتزاز 

 منازل

2000-04-12 

USE منازل 

 منازل

1985-07-22 

UF منازل 

*BT1 أبنية سكنية 
RT أَُسر 

RT بيوت متنقلة 

 منازل الغالف الحراري

INIS: 1992-08-25; ETDE: 1981-06-13 
USE بنايات ذات غالف مزدوج 

 منازل مزودة بجدارن مضاعفة

INIS: 1992-08-25; ETDE: 1981-06-13 

USE بنايات ذات غالف مزدوج 

 منازل مغلّفة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-13 

USE بنايات ذات غالف مزدوج 

 مناسل

NT1 ُخصى 

NT1 مبايض 

RT أعضاء التناسل األنثوية 
RT أعضاء تناسل ذكرية 

RT تأثيرات جينية 

RT تكاثر 
RT ن األعراس  تكوُّ

RT جنس 

RT حوض 
RT خصاء 

RT خصوبة 

RT خاليا جرثومية 
RT غدد صم 

RT منشطات للمناسل 

RT ط منسلي كوريوني بشري  منّشِ

 مناصب الوقود

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1978-10-23 

UF )ماسكات )وقود 

*BT1 دعائم 
RT أحواض تخزين الوقود 

RT تخزين الوقود المستهلك 

 مناطق

NT1 مناطق بريلوان 

NT1  بريستون -مناطق غْينير 

NT1 منطقة متأثرة بالحرارة 

 مناطق )االنفطار(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-08 

USE مناطق االنفطار 

 مناطق )معتدلة(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-08 
USE مناطق معتدلة 

 H1مناطق 

BT1 منابع راديوية كونية 
RT هدروجين 

 H2مناطق 

BT1 منابع راديوية كونية 

RT  زائد 1أيونات الهدروجين 
RT ُسدُم 

 مناطق األعشاب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-12-23 

USE أراضي المراعي 

 مناطق االنغراز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-08-22 

UF نطاق بنيوف 



 مناطق االنفطار 882 مناعة

 

 

RT تكتونيك الصفائح 

RT )سيسمية )زلزالية 

 مناطق االنفطار

INIS: 1992-06-16; ETDE: 1975-09-11 

UF )مناطق )االنفطار 

BT1 بِنى جيولوجية 
RT انفطار ريو غرانده 

RT صدوع جيولوجية 

 مناطق الترفيه )حدائق(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 
SEE أرٍض عامة 

SEE حديقة إيفرغليدز الوطنية 

SEE مساحات التسلية 
SEE منتزه يلوستون الوطني 

 مناطق الصرف )المائي(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-29 

USE صرف 

 مناطق القطب الجنوبي

*BT1 مناطق قطبية 

NT1 طب الجنوبيقارة الق 
RT ثلج 

RT جليد 

RT جليديات 
RT شفق القلنسوة القطبية 

RT قلنسوات جليدية 

RT محيط القطب الجنوبي 
RT مناخات 

RT مناطق القطب الشمالي 

RT نطاقات شفقية 

 مناطق القطب الشمالي

1995-11-22 

UF حالالت كربونية في القطب الشمالي 

*BT1 مناطق قطبية 
RT إسكيمو 

RT بحر تشوكشي 
RT ثلج 

RT جليد 

RT جليديات 
RT دائم التجلّد 

RT شعوب سامية 

RT شفق القلنسوة القطبية 
RT طوندرا 

RT غرينلندا 

RT قلنسوات جليدية 
RT محيط القطب الشمالي 

RT مكامن هدرات الغاز الطبيعي 

RT مناخات 
RT مناطق القطب الجنوبي 

RT نطاقات شفقية 

RT نوفايا  زمليا 

 مناطق المدن

USE اطق المدينةمن 

 مناطق المدن

USE مناطق المدينة 

 مناطق المدينة

UF ُمدُن 

UF مناطق المدن 

UF مناطق المدن 
SF مجتمعات مخططة 

NT1 أطلنطا 

NT1 أوك ريدج 
NT1 بيتسبرغ 

NT1 تشاتانوغا 

NT1 ريتشلند 
NT1 شيكاغو 

NT1 كليفلند 

NT1 لوس أالموس 
NT1 لوس أنجلس 

NT1 مدينة نيويورك 

RT أودية ضيقة 
RT جزر حرارية 

RT سكان المدن 

RT علم الجمال 
RT قطاع اإلقامة 

RT مدن االزدهار السريع 

 مناطق بركانية

1997-06-17 
RT براكين 

RT هاشيما نتي 

 مناطق بريلوان

BT1 مناطق 
RT نظرية العصابات 

 مناطق بعيدة

INIS: 1994-10-13; ETDE: 1978-06-14 
UF مواقع منعزلة 

RT يفيةمناطق ر 

 مناطق تحت السيطرة

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1978-03-08 
RT مراقبة اإلشعاع 

RT منشآت نووية 

RT وقاية من اإلشعاع 

 bomمناطق تكرير 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

USE مصافي النفط 

 مناطق جيوحرارية

1990-12-15 
USE حقول جيوحرارية 

 مناطق جيوحرارية

1990-12-15 
USE حقول جيوحرارية 

 مناطق خارجية

INIS: 1984-05-28; ETDE: 1984-06-14 

RT إخالء 
RT اختيار الموقع 

RT استخدام األرض 

RT استخدام المياه 
RT ترحيل السكان 

RT خطة طوارئ 

RT طرق النقل 
RT منشآت نووية 

RT مواقع المفاعالت 

 مناطق ريفية

RT سكان الريف 

RT قطاع اإلقامة 

RT ر السريعمدن االزدها 
RT مراكز الطاقة الريفية 

RT مناطق بعيدة 

 مناطق ساحلية

INIS: 1997-06-17; ETDE: 1976-02-19 

NT1 دلتات نهرية 

NT1 شواطئ 

RT تشريعات لصيانة المنطقة الساحلية 
RT ضبط الفيضان 

RT مياه ساحلية 

 مناطق شفقية

USE نطاقات شفقية 

 مناطق شمالية

INIS: 1992-05-28; ETDE: 1987-02-13 

RT الغالف الجليدي 
RT مناخات 

RT مناطق قطبية 

RT مناطق معتدلة 

 مناطق صناعية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-26 

SEE صناعة 

SEE مجمعات الطاقة 

 مناطق ضغط عالي

2013-12-13 

USE أعاصير مضادة 

 مناطق ضغط منخفض

2013-12-13 

USE زوابع 

 FERCمناطق غاز 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 
UF مناطق غاز لجنة الطاقة الفدرالية 

RT صناعة الغازالطبيعي 

RT منظومات توزيع الغازالطبيعي 
RT هيئة تنظيم الطاقة اإلتحادية في الواليات المتحدة 

 مناطق غاز لجنة الطاقة الفدرالية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

USE  مناطق غازferc 

 بريستون -طق غْينير منا

BT1 مناطق 

RT بنية بلّورية 
RT تحويالت الطور 

RT عزل 

 مناطق قطبية

BT1 الغالف الجليدي 

NT1 مناطق القطب الجنوبي 

NT2 قارة القطب الجنوبي 

NT1 مناطق القطب الشمالي 
RT امتصاص القلنسوة القطبية 

RT مناطق شمالية 

 مناطق قفر

INIS: 1992-03-30; ETDE: 1978-08-08 
USE احتياطيات طبيعية 

 مناطق محمية

2013-11-27 
USE احتياطيات طبيعية 

 مناطق مدارية

RT سافانا 

RT طب مداري 
RT مناخات 

 مناطق معتدلة

INIS: 1993-03-25; ETDE: 1980-02-11 

UF )مناطق )معتدلة 
RT مناخات 

RT مناطق شمالية 

 مناطيد

1999-01-25 

BT1 طائرة 

 مناطيد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-01-15 
USE طائرة 

 مناطيد موجهَّة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-01-15 

USE طائرة 

 مناظير األفق

BT1 منظومات ضوئية 

RT تدبير من بُعد 
RT خاليا حارة 

RT مختبرات حارة 

 مناعة

1996-07-23 
UF  بروتين تفاعلي- c 

UF ل مناعي  تحمُّ

UF )توافق )مناعي 
RT أرجيّة 

RT أضداد 

RT أنترفيرون 
RT إيدز 

RT استئصال التوتة 

RT انحالل الدم 
RT  ِتأق 

RT تشكل الضد 

RT تفاعل الطُّْعم والمضيف 
RT  المستضد -تفاعالت الضد 

RT تفاعالت مناعية 

RT تلقيح 
RT خاليا قاتلة طبيعية 

RT خاليا لمفاوية 

RT َخْيمرات 
RT ذوفانات 



 منافذ 883 منجم مورسليبين سولت

 

 

RT طب وقائي 

RT عةعلم المنا 
RT علم المناعة اإلشعاعي 

RT غرائس 

RT غلوبيولينات مناعية 
RT فيروس اإليدز 

RT َكْبت مناعي 

RT لَقاحات 
RT لمفوكينات 

RT مستضدات 

RT مستقبالت 
RT مقاومة المرض 

 منافذ

RT فتحات 

 منافع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-03 
SEE مرافق عامة 

SEE َمرافق غاز 

SEE مرافق كهربائية 

 مناوئات

INIS: 2000-04-03; ETDE: 1976-07-07 

SEE متدخلون 
SEE مجموعات ذات اهتمام مشترك 

 منبع التشظية األوربي

2016-06-09 

 لوند ، السويد.
*BT1 منشأت مصدر نترون التشظية 

 منبع التشظية النتروني الصيني

2016-06-09 

 معهد فيزياء الطاقة العالية ، بكين ، الصين.
*BT1  مصدر نترون التشظيةمنشأت 

 ليتيوم -منبع تدفق النترونات العالي من الديتريوم 

INIS: 1994-07-01; ETDE: 1977-10-20 

 منبع ضوئي متطور

INIS: 1992-08-17; ETDE: 1992-06-11 

UF  حلقة تخزينals 

BT1 حلقات تخزين 
*BT1 مصادر اإلشعاع السينكروتروني 

RT  مصادر أشعة- x 

RT منابع الضوء 

 ريد -منبع فرانك 

2000-04-12 

SEE انخالعات 

 منبع فوتونات متطور

INIS: 1992-08-17; ETDE: 1992-06-11 

UF  حلقة تخزينaps 

BT1 حلقات تخزين 
*BT1 مصادر اإلشعاع السينكروتروني 

RT  مصادر أشعة- x 

RT منابع الضوء 

 منبع ملّوِّث نقطي

INIS: 1992-03-09; ETDE: 1977-11-28 

BT1 ث  مصادر التلوُّ

RT تلوث المياه 
RT تلوث الهواء 

RT ث  تلوُّ

RT كة  مصادر تلوث متحّرِ

 منبهات

RT تنبيه 

RT كهرباء حيوية 

 منبِّّهات )الجهاز العصبي المركزي(

INIS: 1993-11-09; ETDE: 1981-04-20 

USE ات  ُمنَعّشِ

 منتج المادة الصافي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-07 
SEE إجمالي الناتج المحلي 

SEE إجمالي الناتج الوطني 

 منتج المادة الصافي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-07 
SEE إجمالي الناتج المحلي 

SEE إجمالي الناتج الوطني 

 منتجات استهالكية

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1977-10-20 
UF أدلة المستهلك 

UF مستحضرات تجميلية 

RT إعالن 
RT المستهلك حماية 

RT عقاقير 

RT غذاء 
RT مالبس 

 منتجات التبغ

2000-04-12 

SF سجائر 
RT أدخنة التبغ 

RT نيكوتيانا 

 منتجات الحليب

BT1 غذاء 

NT1 ُجْبن 

NT1 زبدة 
NT1 مصل الجبن 

RT حليب 

 منتجات السمك

UF مسحوق السمك 
NT1 طعام بحري 

RT أسماك 

 منتجات الكوكا

UF حّب الكوكا 
BT1 غذاء 

RT أشجار الكاكاو 

 منتجات ثانوية

1985-12-10 

RT بقايا التكربن 

RT صناعة 
RT مخلفات تقطير الحبوب المجففة 

RT نفايات 

RT نواتج تحلل حراري 

 منتجات نفطية

UF زيوت منتهية 

UF فحم كوك النفط 

NT1 زيوت التزليق 
NT1 زيوت غير منجزة 

NT1 غازات المصافي 

NT1 غازات نفط ُمسالة 
NT1 نغازولي 

NT2 غازولين خال من الرصاص 

NT1 كيمياويات نفطية 
NT2 بالستيك 

NT3 أراميدات 

NT3 بكليت 
NT3 بالستيك مقّوى 

NT3 تفلون 

NT3 زجاج البليكسي 
NT3 فورمفار 

NT3 فوق الكبريتات 

NT3 لدائن حرارية 
NT3 لوسيت 

NT3 متعدد الستيرين 

NT3 متعددة البورتان 
NT4 هالتان 

NT3 مركبات تدالر 
NT3 ميالر 

NT3 نيلون 

NT2 راتنجات 
NT1 )ليغروان )إيتر البترول 

NT1 مازوت 

NT2 زيوت الوقود 
NT3 زيوت التدفئة 

NT3  ٍوقود متبق 

NT2 )كيروسين )كاز 
NT2 وقود ديزل 

RT تكرير 

RT صناعة نفطية 
RT عمليات النتاج غاز طبيعي 

RT قُطارات نفطية 

RT كيمياء نفطية 

RT مجزءات نفطية 
RT مصافي النفط 

RT نفتا 

RT نفوط 

 منتزه يلوستون الوطني

1992-06-04 

SF )مناطق الترفيه )حدائق 

BT1 أرٍض عامة 
RT إيداهو 

RT سهل سنيك ريفر 

RT مونتانا 
RT وايومنغ 

 منتوجات متبقية

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1979-05-31 

UF فضاالت منجمية 
*BT1 نفايات صلبة 

NT1 بقايا رمل النفط 

NT1 فضاالت المعالجة 
RT عمليات الفصل 

RT فعل إصالحي 

RT معالجة الركاز 
RT نفايات معدنية 

 منجم أوسامو أوتسومي

INIS: 1993-02-09; ETDE: 1992-11-20 
*BT1 مناجم اليورانيوم 

RT البرازيل 

 منجم األولمبيك دام

INIS: 1990-04-19; ETDE: 1990-05-16 
*BT1 مناجم اليورانيوم 

RT أستراليا الجنوبية 

RT مكمن روكسباي داونز 

 منجم بيفرلودج

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1975-12-16 

*BT1 مناجم اليورانيوم 
RT ساسكاتشوان 

 منجم ركاز كونراد

INIS: 1989-11-24; ETDE: 1989-12-08 

*BT1 مناجم 
*BT1 منشآت نُفايات مشعّة 

RT حفر اآلبار 

RT طرح تحت أرضي 
RT سوية نشاط إشعاعي متوسطة نفايات ذات 

RT نفايات مشعة منخفضة السوية 

 منجم رم جنغل

INIS: 1999-10-28; ETDE: 1999-11-01 
UF مشروع رم جنغل 

*BT1 مناجم اليورانيوم 

RT أستراليا 

 منجم ستانليغ

INIS: 1982-10-28; ETDE: 1982-11-30 

*BT1 مناجم اليورانيوم 
RT بحيرة إليوت 

 منجم كالّف ليك

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1981-03-13 

*BT1 مناجم اليورانيوم 
RT ساسكاتشوان 

 منجم كي ليك

1991-07-02 

*BT1 مناجم اليورانيوم 
RT ساسكاتشوان 

 منجم ملح األّس )في ألمانيا(

INIS: 1988-05-13; ETDE: 1987-08-14 
*BT1 مناجم 

*BT1 منشآت نُفايات مشعّة 

RT ةجمهورية ألمانيا االتحادي 
RT طرح تحت أرضي 

RT مكامن ملحية 

 منجم مورسليبين سولت

INIS: 1992-02-04; ETDE: 1991-11-25 
*BT1 منشآت نُفايات مشعّة 



 ِمنح 884 مندوسا

 

 

RT طرح تحت أرضي 

RT كهوف ملحية 
RT مكامن ملحية 

RT نفايات ذات سوية نشاط إشعاعي متوسطة 

RT نفايات مشعة منخفضة السوية 

نح  مِّ

INIS: 1985-01-17; ETDE: 1978-02-14 

USE تمويل 

 منحدر حراري

2013-12-13 
RT تدرجات درجة الحرارة 

RT مياه سطحية 

 منحدر شمال أالسكا

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1979-12-10 

RT أالسكا 

RT خط أنابيب نفط أالسكا 

RT دائم التجلّد 

 منحدر قاري

INIS: 1991-10-07; ETDE: 1978-06-14 

BT1 هامش القارة 
RT رف قاري 

RT مخانق تحت بحرية 

RT مياه ساحلية 

 منحني التألق

RT تألّق 

 منحني العمق الضوئي

INIS: 1975-08-22; ETDE: 1976-08-24 
*BT1 مخططات بيانية 

NT1 منحني طيفي للنمو 

RT توسع الخط 
RT خواص ضوئية 

RT طيوف االمتصاص 

RT غازات كونية 
RT قوى الهزاز 

 منحني النمو )مطيافي(

INIS: 1993-11-05; ETDE: 2002-06-13 

USE منحني طيفي للنمو 

 منحني باشِّن

USE قانون باِشن 

 منحني براغ

UF ذروة براغ 
UF منطقة براغ 

*BT1 مخططات بيانية 

RT تأيّن 
RT فقد الطاقة 

RT نقل الطاقة الخطي 

 منحني طيفي للنمو

INIS: 1975-08-27; ETDE: 1976-08-24 
UF )منحني النمو )مطيافي 

*BT1 منحني العمق الضوئي 

RT توسع الخط 
RT خواص ضوئية 

RT طيوف االمتصاص 

RT غازات كونية 
RT قوى الهزاز 

 منحني متموج

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-05-11 

USE انعراج النترونات 

 منحنيات

USE مخططات بيانية 

 منحنيات البقاء

UF َكْسر البقاء 
RT تأثيرات بيولوجية 

RT تشعيع مميت 

RT حساسية إشعاعية 
RT عالقات االستجابة بالجرعة 

RT معدّل الوقيات 

 منحنيات تساوي الجرعات

RT أشباح 
RT تشعيع غير منتظم 

RT توزع الجرعات في األعماق 

RT توزع جرعات اإلشعاع 
RT توزعات جرعة مكانية 

RT معالجة إشعاعية 

 منحنيات فلطية التيار

2006-01-19 
USE موصلية كهربائية 

 ات النداومنحني

RT تبعثر 

RT تفّرد 
RT  مصفوفةs 

 ُمنَْخَربات

INIS: 1992-04-27; ETDE: 1976-05-13 
*BT1 َجواِذر 

 مندليفيوم

*BT1 أكتينيدات 

*BT1 عناصر ما بعد البلوتونيوم 

 245مندليفيوم 

2007-11-22 

*BT1 نظائر المندليفيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 246مندليفيوم 

2007-11-22 

*BT1 نظائر المندليفيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 247مندليفيوم 

INIS: 1986-06-09; ETDE: 1982-03-11 

*BT1 نظائر المندليفيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 ئر مشعة من اضمحالل ألفانظا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 248مندليفيوم 

1980-07-24 

*BT1 نظائر المندليفيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 249مندليفيوم 

1977-01-25 
*BT1 نظائر المندليفيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 250مندليفيوم 

*BT1 نظائر المندليفيوم 

*BT1 لكترونينظائر مشعة ذات األسر اإل 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 251مندليفيوم 

1977-01-26 

*BT1 نظائر المندليفيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 252مندليفيوم 

*BT1 نظائر المندليفيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 253مندليفيوم 

INIS: 1977-01-26; ETDE: 1976-11-01 
*BT1 نظائر المندليفيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 254مندليفيوم 

*BT1 نظائر المندليفيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1 فردية -وى فردية ن 

 255مندليفيوم 

*BT1 نظائر المندليفيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 256مندليفيوم 

*BT1 نظائر المندليفيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 257مندليفيوم 

*BT1 نظائر المندليفيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 اضمحالل ألفا نظائر مشعة من 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 258مندليفيوم 

*BT1 نظائر المندليفيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 259مندليفيوم 

*BT1 نظائر المندليفيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 260مندليفيوم 

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1985-04-09 
*BT1 نظائر المندليفيوم 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 261مندليفيوم 

INIS: 1987-02-25; ETDE: 1987-05-01 

*BT1 نظائر المندليفيوم 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 مندوسا

*BT1 األرجنتين 



 ُمْنسغات soulaines 885منشأة 

 

 

 ُمْنسغات

INIS: 1993-07-14; ETDE: 1981-10-24 
BT1 غابات 

RT فَْرش حرجي 

RT مزارع الكتلة الحيوية 

 منشأ

UF بؤر زلزالية 

UF صخور منشئية 

RT اصطناع نكلوي 
RT تطور نجمي 

RT ثقوب بيضاء 

RT كوسمولوجيا 
RT نجوم أولية 

RT نشأة الصخور 

RT نشأة الحقة 
RT نشوء الجبال 

RT نشوء هدمي 

 منشأة

INIS: 1992-09-30; ETDE: 1976-05-13 

RT إنشاء 

 MYRRHAمنشأة  

2016-07-11 
مفاعل بحث مختلط متعدد األغراض مخطط للتطبيقات التقنية 

العالية؛ المفاعل النووي إلى جانب مسرع بروتون، ممكن 
 ، بلجيكا.Molالترتيب الحرج أو دون الحرج.

UF  مفاعلmyrrha 

*BT1 المنظومات دون الحرجة الناشئة عن المسرع 

*BT1 مفاعالت أبحاث 
*BT1 عالت سريعةمفا 

 منشآت )اختبار(

INIS: 1986-05-26; ETDE: 1981-01-09 

USE منشآت اختبار 

 منشآت )استرداد موارد(

INIS: 1992-07-09; ETDE: 1981-01-09 

USE منشآت استرجاع الموارد 

 منشآت )الرياضة(

2004-09-17 

USE منشآت رياضية 

 منشآت )تحت األرض(

INIS: 1986-07-09; ETDE: 2002-06-13 
USE منشآت تحت أرضية 

 منشآت )تحت الماء(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 
USE منشآت تحت الماء 

 منشآت )تخزين(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 

USE منشآت تخزين 

 منشآت )تعليمية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 

USE منشآت تعليمية 

 منشآت )رائدة(

USE منشآت رائدة 

 منشآت )صناعية(

USE منشآت صناعية 

 منشآت )صيانة(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-13 
USE منشآت صيانة 

 منشآت )طاقة(

INIS: 1994-10-13; ETDE: 1981-01-09 
USE منشآت الطاقة 

 منشآت )طرفية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 

USE منشآت طرفيّة 

 منشآت )عسكرية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 

USE منشآت عسكرية 

 منشآت )قدرة(

USE منشآت الطاقة الكهربائية 

 منشآت )مسّرع(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 

 منشآت )نووية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 

USE منشآت نووية 

 المتطورة لقياس التفاعلية 1-منشأة

1993-11-03 

USE  مفاعلarmf-1 

 ALICEمنشأة 

*BT1 مرايا مغنطيسية 

 ANTARESمنشأة 

INIS: 1995-03-28; ETDE: 1978-09-11 

RT ليزرات ثنائي أكسيد الكربون 

RT مخبر لوس أالموس الوطني 

RT مفاعالت اندماج ليزرية 

RT منشأة أورورا 
RT منشأة هليوس 

 ASTRONمنشأة 

*BT1 أجهزة بالزمية مغلقة 

 caesمنشأة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-09-13 

USE منشآت طاقة مخزونة بالهواء المضغوط 

 الشمسية CNRSمنشأة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-02-08 
BT1 منشآت اختبار 

RT أفران شمسية 

RT فرنسا 

 العادة المعالجة CORALمنشأة 

2009-12-23 

إعادة المعالجة المضغوطة للوقود المتقدم في الخلية 
الرصاصية، مركز أنديرا غاندي للطاقة الذرية، 

kalpakkam الهند. منشأة ايضاحية العادة معالجة وقود ،
 المفاعالت الولودة.

UF  إعادة المعالجة المضغوطة للوقود المتقدم في

 الخلية الرصاصية

BT1 منشآت إثبات الجدوي 
*BT1 منشآت إعادة معالجة الوقود 

RT  مفاعلkalpakkam lmfbr 

RT وقود الكربيد الممزوج 

 FELIXمنشأة 

INIS: 1992-01-07; ETDE: 1983-06-20 

UF تجربة اندماج تحريضي كهرمغنطيسي 

BT1 منشآت اختبار 

RT مفاعالت نووية حرارية 

 fmitمنشأة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-09 
USE مّسرع خطي fmit 

 GDLمنشأة 

INIS: 1986-05-26; ETDE: 1986-02-03 

UF منشأة ليزرية لتطوير الزجاج 
RT ليزرات النيوديميوم 

RT مفاعالت اندماج ليزرية 

RT  منشأةomega 

 GEKKOمنشأة 

INIS: 1985-09-09; ETDE: 1985-10-11 

RT ليزرات النيوديميوم 

RT مفاعالت اندماج ليزرية 

 GLEN DAVISمنشأة 

2000-04-12 

*BT1 منشآت معالجة الشيل النفطي 
RT نيوساوث ويلز 

 تحت األرضية لألبحاث HADESمنشأة 

2005-03-18 

BT1 منشآت تحت أرضية 
*BT1 منشآت نُفايات مشعّة 

RT تعاظم الغضار 

 KYSHTYMمنشأة 

INIS: 1996-06-26; ETDE: 1994-01-06 
BT1 منشآت نووية 

RT االتحاد الروسي 

 LOTUSمنشأة 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1986-01-16 
RT بطانات ولودة 

RT مفاعالت هجينة 

 morrisمنشأة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-09-13 
USE  محطة استرداد الوقودmidwest 

 NISUSمنشأة 

UF معيار نتروني دولي للمصدر النتروني 
UF معيار نتروني دولي لمصدر اليورانيوم 

*BT1 وني لمفاعلمنشآت منبع نيوتر 

RT معيارات معايرة 

RT نترونات سريعة 

RT وسائل القياس 

 NOVAمنشأة 

INIS: 1981-08-31; ETDE: 1978-04-28 
RT ليزرات النيوديميوم 

RT مخبر لورنس ليفرمور 

RT مخبر لورنس ليفرمور الوطني 
RT مفاعالت اندماج ليزرية 

RT  منشأةnovette 

RT منشأة شيفا 

 NOVETTEمنشأة 

INIS: 1985-10-23; ETDE: 1983-11-09 

RT ليزرات النيوديميوم 
RT مخبر لورنس ليفرمور الوطني 

RT  منشأةnova 

RT منشأة شيفا 

 OCTAL 82منشأة 

1983-09-06 

RT ليزرات النيوديميوم 

 OMEGAمنشأة 

INIS: 1984-05-28; ETDE: 1979-05-25 
RT ليزرات النيوديميوم 

RT مفاعالت اندماج ليزرية 

RT  منشأةgdl 

 PADUCAHمنشأة 

*BT1 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 

*BT1 محطات االنتثار الغازي 
*BT1 هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT كنتوكي 

 PARADISE STEAMمنشأة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-09-13 

*BT1 محطات توليد كهرباء ذات وقود أحفوري 

RT سلطة وادي تينيسي 

 pca-laslمنشأة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 

USE تجميعة قلب بالزمية 

 الحرجة RENSSELAERمنشأة 

*BT1 مفاعالت القدرة الصفرية 

 الغناء اليورانيوم ROKKASHOمنشأة 

2010-03-03 

*BT1 منشآت التخصيب بالنَّْبذ 
RT يابان 

 SNGمنشآت 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-10-13 

BT1 منشآت صناعية 
RT عمليات النتاج غاز طبيعي 

RT غاز عالي الوحدات الحرارية البريطانية 

 soulainesمنشأة 

INIS: 1993-04-19; ETDE: 2002-06-13 

USE  مصنعaube 



 المعيارية SWESSARمنشأة  886 منشآت اختبار

 

 

 المعيارية SWESSARمنشأة 

UF ية مفاعالت الماء المضغوط المرجعstone-
webster 

*BT1 منشآت الكهرياء النووية 

 tri-university mesonمنشأة 

INIS: 1993-11-10; ETDE: 1980-05-23 
USE  سيكلوترونtriumf 

 TRIDENTمنشأة 

INIS: 1999-07-26; ETDE: 1999-09-03 

RT ليزرات النيوديميوم 
RT مخبر لوس أالموس الوطني 

RT مفاعالت اندماج ليزرية 

 WEST VALLEYفي  UF6منشأة 

INIS: 1985-07-19; ETDE: 1976-08-24 

*BT1 منشآت المواد العلفية 

 VULCANمنشأة 

INIS: 1999-07-26; ETDE: 1999-09-03 
RT ليزرات النيوديميوم 

RT مفاعالت اندماج ليزرية 

 Y-12منشأة 

*BT1 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 
*BT1 ة الذّرية في الواليات المتحدةهيئة الطاق 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 
RT أوك ريدج 

RT احتياطي أوك ريدج 

RT تينيّسي 

 الصين -منشأة أبحاث األيونات الثقيلة في النزو 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-24 

USE  سيكلوترونhirel 

 منشأة أبحاث األيونات الثقيلة في هوليفيلد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-07-23 
USE  مسّرعhhirf 

 منشأة أبحاث األيونات الثقيلة في هوليفيلد

INIS: 1978-08-14; ETDE: 1977-07-23 

USE  مسّرعhhirf 

 منشآت إثبات الجدوي

INIS: 1994-09-13; ETDE: 1977-01-10 

NT1  منشأةcoral العادة المعالجة 
RT اختبارات حقلية 

RT تجارب ذات مقياس مخبري 

RT منشآت رائدة 
RT منشآت صناعية 

RT وحدات تطوير العملية 

 منشآت إزالة الملوحة

INIS: 1986-04-03; ETDE: 1977-08-24 

BT1 منشآت صناعية 

RT إزالة الملوحة 

RT ماء البحر 
RT محطات طاقة ثنائية الغرض 

RT مفاعالت إزالة الملوحة 

 رلسروهمنشأة إعادة المعالجة في كا

INIS: 1979-11-02; ETDE: 1979-02-23 

USE محطة إعادة المعالجة في كارلسروه 

 منشأة إعادة تدوير البلوتونيوم الحرجة

USE  مفاعلprcf 

 منشأة إعادة تدوير الوقود وستنغهاوس

*BT1 منشآت إعادة معالجة الوقود 

*BT1 منشآت تصنيع الوقود 

RT دورة وقود 

 اد في كارلسرومنشأة إعادة معالجة المو

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-05-24 

USE محطة إعادة المعالجة في كارلسروه 

 منشآت إعادة معالجة الوقود

1996-06-26 

BT1 منشآت نووية 

NT1  دورة وقودareva  النوويla hague 
NT1 محطة إعادة المعالجة في كارلسروه 

NT1  محطة استرداد الوقودmidwest 

NT1  محطة اعادة المعالجةrokkasho 

NT1  محطة اعادة المعالجةtokai 

NT1  محطة معالجة كيميائيةidaho 
NT1 مراكز استرداد الوقود النووي وإعادة التدوير 

NT1  منشأةcoral العادة المعالجة 

NT1 منشأة إعادة تدوير الوقود وستنغهاوس 
NT1  منشأة المعالجةwest valley 

NT1 منشأة المعالجة في سيالفيلد 

NT1 منشأة تجريبية ساخنة 
NT1 منشأة فاكروسدورف إلعادة المعالجة 

NT1 منشأة معالجة الوقود في بارنويل 

NT1 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في الهاغ 
RT إعادة المعالجة 

RT تقدير الخطورة 

RT صناعة 
RT صناعة نووية 

RT  محطةmayak 

RT مرافق نووية 
RT مراكز دورة الوقود 

RT منشآت نُفايات مشعّة 

RT نواتج االنشطار 
RT وقود مستهلك 

 منشآت إغناء اليورانيوم

INIS: 1976-04-03; ETDE: 2002-05-24 

USE منشآت فصل النظائر 

 منشآت إنتاج الغاز الطبيعي الُمسال

INIS: 1993-04-27; ETDE: 1976-01-23 

BT1 منشآت صناعية 
RT صناعة الغاز الطبيعي الُمسال 

RT غاز طبيعي 

RT غاز طبيعي ُمسال 

 UF6منشأة إنتاج سكيويا 

*BT1 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 

BT1 منشآت صناعية 

*BT1 هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة 
*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT أوكالهوما 

RT وريد اليورانيومسداسي فل 

 منشأة أورورا

INIS: 1986-01-21; ETDE: 1985-09-24 

RT  أجهزةicf 

RT حصر عطالي 
RT ليزرات فلوريد الكريبتون 

RT مخبر لوس أالموس الوطني 

RT مفاعالت اندماج ليزرية 
RT  منشأةantares 

 منشآت اختبار

1997-06-17 
UF )منشآت )اختبار 

UF منشآت اختبار معدن سائل 

UF  منشأة اختبارية دولية لالندماج ذات المغنطيس
 الفائق الموصلية

NT1 تجميع اختبار منظومات التريتيوم 

NT1 مجال اختبار تونوباه 
NT1 مفاعات اختبارية 

NT2   مفاعلispra - 1 

NT2  1مفاعل - frg 
NT2  مفاعلaipfr 

NT2  مفاعلarbus 

NT2  مفاعلastr 
NT2  مفاعلastra 

NT2  مفاعلatpr 

NT2  مفاعلatr 
NT2  مفاعلbarn 

NT2  مفاعلbgrr 

NT2  مفاعلborax-5 

NT2  مفاعلbr-02 

NT2  مفاعلbrr 

NT2  مفاعلcesnef 
NT2  مفاعلcirus 

NT2  مفاعلcp-5 

NT2  مفاعلdhruva 
NT2  مفاعلdimple 

NT2  مفاعلdiorit 

NT2  مفاعلebor 
NT2  مفاعلebr-1 

NT2  مفاعلeco 

NT2  مفاعلeocr 

NT2  مفاعلesada-vesr 
NT2  مفاعلessor 

NT2  مفاعلetr 

NT2  مفاعلetrc 
NT2  مفاعلfftf 

NT2  مفاعلfir -1 

NT2  مفاعلfmrb 
NT2  مفاعلfnr 

NT2  مفاعلfr - 2 

NT2  مفاعلfrctf 
NT2  مفاعلfrn 

NT2  مفاعلgetr 

NT2  مفاعلgtr 
NT2  مفاعلgtrr 

NT2  مفاعلhanaro 

NT2  مفاعلharmonie 
NT2  مفاعلherald 

NT2  مفاعلhero 

NT2  مفاعلhew-305 
NT2  مفاعلhfir 

NT2  مفاعلhifar 

NT2  مفاعلhre-2 
NT2  مفاعلhtltr 

NT2  مفاعلhtr-10 

NT2  مفاعلirl 
NT2  مفاعلirr - 1 

NT2  مفاعلjmtr 

NT2  مفاعلkalpakkam lmfbr 
NT2  مفاعلloft 

NT2  مفاعلmzfr 

NT2  مفاعلnetr 
NT2  مفاعلnru 

NT2  مفاعلntr 

NT2  مفاعلorphee 

NT2  مفاعلowr 

NT2  مفاعلpat 

NT2  مفاعلpegase 
NT2  مفاعلproteus 

NT2  مفاعلra-3 

NT2  مفاعلra-4 
NT2  مفاعلra-5 

NT2  مفاعلra-6 

NT2  مفاعلra-8 
NT2  مفاعلrapsodie 

NT2  مفاعلrts-1 

NT2  مفاعلsafari-1 
NT2  مفاعلsbr-5 

NT2 عل مفاstf 
NT2  مفاعلtapiro 

NT2  مفاعلtory-2 

NT2  مفاعلtory-2a 

NT2  مفاعلtreat 

NT2  مفاعلtriga-1 ميتشيغان 

NT2  مفاعلtriga-2 بافيا 
NT2  مفاعلtsr-1 

NT2  مفاعلtsr-2 

NT2  مفاعلurr 
NT2  مفاعلuvar 

NT2  مفاعلviper 

NT2  مفاعلwr-1 
NT2  مفاعلwtr 

NT2  مفاعل أولي لمفاعلs1c 

NT2 مفاعل بابكوك وويلكوكس لالختبارbawtr 
NT2  مفاعل بغدادirt 

NT2   مفاعل جاكرتاirt - 2000 

NT2 مفاعل غرونوبل 
NT2   مفاعل موسكوirt - 2000 

NT2  مفاعالتsnaptran 

NT1  منشأةcnrs الشمسية 
NT1  منشأةfelix 

NT1 ة درجة منشأة اختبار المنظومة الشمسية متوسط

 الحرارة
NT1 نات متطورة  منشأة اختيار مكّوِ

NT1 منشأة االختبار ذات المستقبِل المركزي 

NT1  منشأة شمسية فيwhite sands 
RT أبنية موزعة 

RT اختبار 

RT تجهيزات مخبرية 



 united nuclear corporationمنشأة اختبار اإلثبات لشركة  887 منشآت الطاقة الكهربائية

 

 

RT  جمعية مستخدمي المنشأة التجريبية الشمسية

 الحرارية
RT منشآت نووية 

RT نموذج بالحجم الطبيعي 

 united nuclearشأة اختبار اإلثبات لشركة من

corporation 

1993-11-09 

USE  مفاعلptf-unc 

 nrtsمنشأة اختبار الطاقة المنخفضة 

USE  مفاعلlptf 

 منشأة اختبار المفاعل العابر

1993-11-10 
USE  مفاعلtreat 

منشأة اختبار المنظومة الشمسية متوسطة درجة 

 الحرارة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-08 

UF  منشأة اختبار المنظومة الشمسية متوسطة درجة

 الحرارة
UF منشأة اختبار فرعية 

UF وحدة المجّمع في منشأة اختبار 

BT1 منشآت اختبار 
RT  جمعية مستخدمي المنشأة التجريبية الشمسية

 الحرارية
RT محطات طاقة ذات مجمع موّزع 

منشأة اختبار المنظومة الشمسية متوسطة درجة 

 الحرارة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-08 

USE  منشأة اختبار المنظومة الشمسية متوسطة درجة

 الحرارة

 mirrorمنشأة اختبار اندماج 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-10-19 

USE  أجهزةmftf 

 منشآت اختبار شمسية حرارية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 

USE منشأة االختبار ذات المستقبِل المركزي 

 منشأة اختبار فرعية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-08 
USE  منشأة اختبار المنظومة الشمسية متوسطة درجة

 الحرارة

 منشأة اختبار قلب مفاعل سريع

USE  مفاعلfrctf 

 منشآت اختبار معدن سائل

2000-04-12 

USE منشآت اختبار 

 منشأة اختبار مكونات متقدمة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-03-17 

USE نات متطورة  منشأة اختيار مكّوِ

 منشأة اختبار منظومات تطبيق الطاقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-08-21 
SEE منشأة سافاناه ريفر 

 منشأة اختبارات هندسية )توكاماك(

INIS: 1993-11-08; ETDE: 1979-12-17 
USE  توكاماكetf 

منشأة اختبارية دولية لالندماج ذات المغنطيس الفائق 

 الموصلية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1987-04-08 

USE منشآت اختبار 

منشأة اختبارية للتحويل لمجمع أبحاث مسرع بروتوني 

 ياباني

2016-07-11 
مخطط منشأة لتحويل األكتينيدات الثانوية بواسطة نظام  

يحركه مسرع; مجمع أبحاث مسرع بروتوني ياباني؛ توكاي، 
 إيباراكي، اليابان.

USE تحويل 

USE مجمع أبحاث مسرع بروتوني ياباني 

نات متطورة  منشأة اختيار مكّوِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-03-17 
UF منشأة اختبار مكونات متقدمة 

BT1 منشآت اختبار 

RT مجمعات المحرق البرجي 
RT مستقبالت مركزية 

RT منشآت توليد الكهرباء ذات المحرق البرجي 

 منشآت استخالص التريتيوم

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 
*BT1 منشآت فصل النظائر 

RT تريتيوم 

RT ماء ثقيل 
RT مركبات التريتيوم 

 منشآت استرجاع الموارد

INIS: 1992-07-09; ETDE: 1979-03-27 

UF )منشآت )استرداد موارد 
BT1 منشآت الطاقة 

*BT1 منشآت معالجة النفايات 

RT استرداد الطاقة 
RT استرداد المواد 

RT وقود مستخرج من النفايات الصلبة 

 منشأة اإلشعاع السنكروتروني األوربية

2000-09-08 

USE منشأة اإلشعاع السنكروتروني األوربية 

 يةمنشأة اإلشعاع السنكروتروني األورب

2000-09-08 
UF منشأة اإلشعاع السنكروتروني األوربية 

*BT1 مصادر اإلشعاع السينكروتروني 

 (nbsمنشأة اإلشعاع السينكروتروني فوق البنفسجي )

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-06-13 
USE  حلقة تخزينsurf ii 

 nbsمنشأة اإلشعاع فوق البنفسجي السينكروتروني 

INIS: 1993-11-09; ETDE: 1984-08-20 
USE  حلقة تخزينsurf ii 

 منشأة اإلشعال الوطنية في الواليات المتحدة

INIS: 1997-06-05; ETDE: 1997-05-08 

USE منشأة اإلشعال الوطنية في الواليات المتحدة 

 منشأة اإلشعال الوطنية في الواليات المتحدة

INIS: 1997-06-05; ETDE: 1997-05-08 

UF منشأة اإلشعال الوطنية في الواليات المتحدة 

UF منشأة اإليقاد الوطنية 
UF  منشأة االندماج بالحصر العطاليnif 

RT  أجهزةicf 

RT حصر عطالي 
RT ليزرات الحالة الصلبة 

 منشآت األكسجين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-03-17 
BT1 منشآت صناعية 

RT عملية إنتاج األكسجين 

 ن النووي روكي فالتسمنشأة األما

1993-11-09 
USE  مفاعلnsf-rfp 

 منشآت اإليتانول

INIS: 1992-07-23; ETDE: 1981-05-18 

BT1 منشآت صناعية 
RT محطات تحويل الكتل الحيوية إلى وقود 

RT منشآت كيميائية 

 منشأة اإليقاد الوطنية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1997-05-21 

USE  في الواليات المتحدةمنشأة اإلشعال الوطنية 

 منشأة االختبار ذات المستقبِّل المركزي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-25 
UF منشآت اختبار شمسية حرارية 

BT1 منشآت اختبار 

RT متتبعات الشمس 
RT مجمعات المحرق البرجي 

RT مستقبالت مركزية 

RT منشآت توليد الكهرباء ذات المحرق البرجي 

 منشأة االنتثار الغازي في أوك ريدج

USE مصنع نشر الغازات في أوك ريدج 

 منشأة االنتثار الغازي في بورتسموث

INIS: 1975-10-09; ETDE: 1975-12-16 
SF منشأة بورتسموث 

*BT1 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 

*BT1 محطات االنتثار الغازي 
*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT أوهيو 

 nifمنشأة االندماج بالحصر العطالي 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1997-05-21 
USE منشأة اإلشعال الوطنية في الواليات المتحدة 

 منشأة التجارب الحرجة في أوك ريدج

1993-11-05 
USE  مفاعلor - cef 

 منشآت التحويل الناشئ عن المسرع

2016-07-11 

*BT1 المنظومات دون الحرجة الناشئة عن المسرع 

RT التحويل الناشئ عن المسرع 

 منشأة التخصيب بالطرد المركزي في بورتسموث

INIS: 1982-08-27; ETDE: 1981-05-18 

UF  محطة تخصيبgcep 
SF منشأة بورتسموث 

*BT1 منشآت التخصيب بالنَّْبذ 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 
RT أوهيو 

 منشآت التخصيب بالنَّْبذ

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1976-05-17 
UF منشآت التخصيب فوق النابذة 

UF )منشآت تخصيب )نابذة 

UF )منشآت تخصيب )نبذ مركزي فائق 
*BT1 منشآت فصل النظائر 

NT1  منشأةrokkasho الغناء اليورانيوم 

NT1 لتخصيب بالطرد المركزي في بورتسموثمنشأة ا 
RT نَْبذ 

RT نبذ الغاز 

RT نبذ فائق السرعة 

 منشآت التخصيب فوق النابذة

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-27 

USE منشآت التخصيب بالنَّْبذ 

 منشآت التدفئة المركزية

1999-02-12 
RT تبريد مناطقي 

RT تدفئة األمكنة 

RT تدفئة شمسية مناطقية 
RT تدفئة مناطقية 

RT منشآت توليد البخار 

RT منظومات مرافق متكاملة ذات وحدات 

 منشأة التدفق السريع لالختبار

INIS: 1979-02-21; ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلfftf 

 منشآت التكويك

INIS: 1991-10-03; ETDE: 1979-06-06 

BT1 منشآت صناعية 

RT أفران الكوك 
RT تكويك 

 منشآت الطاقة

INIS: 1994-10-13; ETDE: 1977-06-21 

UF )منشآت )طاقة 
NT1 منشآت استرجاع الموارد 

RT أبنية موزعة 

RT  برنامجices 
RT بنى ذات وحدات 

RT مجمعات الطاقة 

RT مراكز الطاقة الريفية 

RT منشآت تحت أرضية 

RT منشآت تخزين 
RT منشآت صيانة 

RT منشآت طرفيّة 

RT منشآت نووية 

 ة الكهربائيةمنشآت الطاق

UF )منشآت )قدرة 

UF  موقعdouglas point 



 منشآت الطاقة الكهربائية ذات االرتفاع المنخفض 888 منشأة براهما

 

 

NT1 محطات توليد كهرباء ذات خاليا وقود 

NT1 محطات طاقة ثنائية الغرض 
NT1 محطات طاقة ذات عنفات غازية 

NT1  ً  منشآت توليد الكهرباء حراريا

NT2 محطات توليد كهرباء ذات وقود أحفوري 
NT3  محطة بخارkingston 

NT3  منشأةparadise steam 

NT3  منشأة بخارwidows creek 
NT3 منشأة شوني البخارية 

NT2 محطات توليد كهرباء وقودها النفايات الصلبة 

NT2 محطات طاقة جيو حرارية 
NT2 منشآت الكهرياء النووية 

NT3 محطات نووية تحت أرضية 

NT3  محطةebasco النموذجية 
NT3  محطة معياريةgibbssar 

NT3 نع نموذجي من نوع مصbopssar 

NT3  منشأةswessar المعيارية 
NT3 منشآت توليد كهرباء نووية في البحر 

NT2 منشآت توليد الكهرباء الشمسية الحرارية 

NT3 محطات طاقة ذات مجمع موّزع 
NT3 منشآت توليد الكهرباء ذات المحرق البرجي 

NT4 منشأة شمسية رائدة في بارستو 

NT2 كهرباء ذات الدورة المشتركةمنشآت توليد ال 
NT3  مولّدetf مغنطيسي هدروديناميكي 

NT2 منشآت توليد كهرباء وقودها الحطب 

NT2 منشآت طاقة المحيطات الحرارية 
NT2 منشآت نووية حرارية لتوليد الكهرباء 

NT1 منشأة توليد الكهرباء عند الذروة 

NT2 منشآت توليد كهرباء ذات تخزين مضخوخ 
NT2 منشآت طاقة مخزونة بالهواء المضغوط 

NT1 منشآت توليد الكهرباء من المد والجزر 

NT2  منشأة توليد الكهرباءrance 
NT2  منشأة توليد كهرباءkislogubsk 

NT2  منشأة كهرباءpassamaquoddy 

NT1 منشآت توليد كهرباء شمسية 

NT2 منشآت تدرج الملوحة لتوليد الكهرباء 

NT2 منشآت توليد الكهرباء الشمسية الحرارية 

NT3 محطات طاقة ذات مجمع موّزع 
NT3 منشآت توليد الكهرباء ذات المحرق البرجي 

NT4 منشأة شمسية رائدة في بارستو 

NT2 منشآت توليد الكهرباء الفوتوفلطية 
NT2 منشآت توليد كهرباء شمسية مدارية 

NT2 منشآت طاقة المحيطات الحرارية 

NT1 آت توليد كهرباء مائيةمنش 
NT2 محطات طاقة كهرمائية بمقياس مكروي 

NT2 محطات طاقة كهرمائية بمنسوب متوسط 

NT2  منشآت الطاقة الكهربائية ذات االرتفاع
 المنخفض

NT2 منشآت توليد كهرباء ذات تخزين مضخوخ 
NT2 منشآت توليد كهرباء هدروكهربائية مرتفعة 

NT2 قياس صغيرمنشآت طاقة كهرمائية ذات م 

NT1 منشآت طاقة الرياح 

NT2  مولدات ريحيةefd 

NT1 منشآت طاقة مغنطيسية هدروديناميكية 

NT2  مولّدetf مغنطيسي هدروديناميكي 
RT استطاعة دون الذروة 

RT انقطاعات الكهرباء 

RT توليد االستطاعة 
RT توليد كهرباء في الموقع 

RT دورات مشتركة 

RT طاقة كهربائية 
RT محطات طاقة كهربائية فرعية 

RT منظومات الطاقة الكهربائية 

 منشآت الطاقة الكهربائية ذات االرتفاع المنخفض

INIS: 1992-04-06; ETDE: 1978-08-08 
*BT1 منشآت توليد كهرباء مائية 

RT توليد مكروي 

RT منشآت طاقة كهرمائية ذات مقياس صغير 

 1a -منشأة الطاقة المتوسطة المستقرة 

1993-11-09 

USE  مفاعلsm-1a 

 2 -منشأة الطاقة المتوسطة المستقرة 

1993-11-09 

USE  مفاعلsm-1 

 1 -منشأة الطاقة المنخفضة المستقرة 

USE  مفاعلsl-1 

 منشآت الغازولين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-27 
*BT1 منشآت كيميائية 

RT تسويق 

RT تغويز الفحم 
RT  عملية تحويل حفزية وحيدة الخطوة من المتانول

 إلى الغازولين

RT منشآت الِمتانول 

 منشآت الغازولين الطبيعي

INIS: 1992-04-13; ETDE: 1976-07-07 

USE منشآت معالجة الغازالطبيعي 

 منشأة القدرة المنخفضة االختبارية

INIS: 1994-08-22; ETDE: 1975-12-17 

USE  مخبرidaho الوطني 

 نشآت الكهرياء النوويةم

1997-06-17 

UF محطات الكهرياء النووية 

*BT1  ً  منشآت توليد الكهرباء حراريا

BT1 منشآت نووية 
NT1 محطات نووية تحت أرضية 

NT1  محطةebasco النموذجية 

NT1  محطة معياريةgibbssar 
NT1  مصنع نموذجي من نوعbopssar 

NT1  منشأةswessar المعيارية 

NT1  توليد كهرباء نووية في البحرمنشآت 
RT تقدير الخطورة 

RT طاقة نووية 

RT مرافق نووية 
RT مفاعالت الطاقة 

RT منشآت نووية حرارية لتوليد الكهرباء 

RT مواقع المفاعالت 

 منشآت الكيمياويات النفطية

INIS: 1992-03-17; ETDE: 1977-08-24 

*BT1 منشآت كيميائية 

RT كيمياويات نفطية 
RT مصافي النفط 

 منشآت الماء الثقيل

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-02-14 
*BT1 منشآت فصل النظائر 

RT فصل النظائر 

RT ماء ثقيل 

تانول  منشآت المِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 

BT1 منشآت صناعية 

RT تغويز الفحم 
RT محطات تحويل الكتل الحيوية إلى وقود 

RT منشآت الغازولين 

RT منشآت كيميائية 

 منشآت المسّرع

1995-05-10 

 منشأة المسّرع الوطنية توماس جيفرسون

INIS: 1999-09-23; ETDE: 1997-03-28 
USE  مسّرعcebaf 

 منشآت المصادر النترونية

INIS: 1994-07-01; ETDE: 1977-10-20 

NT1 منشآت اندماج منبع النترونات 
NT1 منشآت مسرع المنبع النتروني 

NT2  سينكروترونipns-i 

NT2 منشأت مصدر نترون التشظية 
NT3  مصدر نترون تشظيةisis 

NT3 مصدر نترون تشظية أوك ريدج 

NT3 مصدر نترون تشظية سويسري 

NT3 منبع التشظية األوربي 

NT3 منبع التشظية النتروني الصيني 

NT3  منشأة المنبع النتروني فيkipt 
NT1 منشآت منبع نيوتروني لمفاعل 

NT2  منشأةnisus 

RT مصادر نترونية 

 منشأة المضاعف النتروني

USE تجميعات دون حرجة 

 WEST VALLEYمنشأة المعالجة 

*BT1 منشآت إعادة معالجة الوقود 

 منشأة المعالجة النهائية للسوائل الخام موكوفس

2012-11-27 

محطة الترميد والسمتنة والبيتومين للمخلفات السائلة ذات 
 نخفض والمتوسط في موكوفس، سلوفاكيا.المستوى الم

UF المعالجة النهائية كراو موكوفس 

*BT1 منشآت نُفايات مشعّة 

BT1 منشآت نووية 
RT سلوفاكيا 

RT  شركةjavys 

RT نفايات ذات سوية نشاط إشعاعي متوسطة 
RT نفايات مشعة منخفضة السوية 

 منشأة المعالجة في سيالفيلد

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1984-07-10 
UF  منشأةإعادة المعاجةwindscale 

*BT1 منشآت إعادة معالجة الوقود 

 KIPTمنشأة المنبع النتروني في 

2016-06-09 
 معهد خاركوف للفيزياء والتكنولوجيا ، خاركوف ، أوكرانيا.

*BT1 منشأت مصدر نترون التشظية 

 منشآت المواد العلفية

1996-07-23 
UF مطاحن اليورانيوم 

UF طحنة اليورانيوم في حوض شيرليم 

UF مطحنة اليوراينوم في أناكوندا 
UF مطحنة يورانيوم في هايالند 

BT1 منشآت صناعية 

BT1 منشآت نووية 
NT1  دورة وقودareva  النوويmalvesi 

NT1 مركز إنتاج المواد العلفية 

NT1  منشأةuf6  فيwest valley 

RT تراكيز اليورانيوم 

RT مراكز دورة الوقود 

RT يورانيوم 

 منشآت اندماج منبع النترونات

2016-06-09 

BT1 منشآت المصادر النترونية 
RT مفاعالت من نمط توكاماك 

RT مفاعالت هجينة 

 منشأة باميال

1988-02-02 
*BT1 منشآت نُفايات مشعّة 

RT تزجج 

RT معالجة النُفايات المشعّة 
RT منشآت رائدة 

RT نفايات مشعة عالية السوية 

 منشأة بانتكس

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1976-11-17 

*BT1 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 
RT تكساس 

 ANVIL POINTSمنشأة بحث 

2000-04-12 

*BT1 منشآت معالجة الشيل النفطي 
RT صخر الشيل النفطي 

 شآت بحرية لتوليد الكهرباء الشمسيةمن

INIS: 1991-12-11; ETDE: 1977-04-12 

USE منشآت طاقة المحيطات الحرارية 

 WIDOWS CREEKمنشأة بخار 

INIS: 2000-06-27; ETDE: 1976-08-04 

*BT1 محطات توليد كهرباء ذات وقود أحفوري 

RT سلطة وادي تينيسي 

 منشأة براهما

2016-07-13 

ا لألبحاث الذرية ، ترومباي ، مومباي ، مركز بهابه 
 ماهاراشترا ، الهند.

*BT1 المنظومات دون الحرجة الناشئة عن المسرع 

RT مركز البحوث الذرية بهابها 



 منشأة بطانة ولودة سريعة 889 منشآت توليد الكهرباء الشمسية الحرارية

 

 

 منشأة بطانة ولودة سريعة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-17 
USE تجميعات دون حرجة 

 منشأة بورتسموث

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1976-05-19 

SEE منشأة االنتثار الغازي في بورتسموث 
SEE منشأة التخصيب بالطرد المركزي في بورتسموث 

 منشآت تبريد الوقود

USE تخزين الوقود المستهلك 

 منشأة تجارب حرجة في أوك ريدج

1993-11-09 

USE  مفاعلor - cef 

منشأة تجريب المواد وعلم الحياة لمجمع أبحاث مسرع 

 بانيبروتوني يا

2016-12-12 

USE مجمع أبحاث مسرع بروتوني ياباني 

منشأة تجريب النتريتوهات لمجمع أبحاث مسرع 

 بروتوني ياباني

2016-12-12 

USE مجمع أبحاث مسرع بروتوني ياباني 

USE نترينوهات 

منشأة تجريب الهادرون لمجمع أبحاث مسرع بروتوني 

 ياباني

2016-12-12 

USE ني يابانيمجمع أبحاث مسرع بروتو 

USE َهدرونات 

 منشآت تجريبية )مسّرع(

1993-11-08 

 منشآت تجريبية )مفاعل(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-04 

USE تسهيالت تجريبية للمفاعل 

 منشأة تجريبية حارة

INIS: 1990-12-06; ETDE: 1980-10-27 

USE منشأة تجريبية ساخنة 

 منشأة تجريبية ساخنة

INIS: 1990-12-06; ETDE: 1980-10-27 

UF منشأة تجريبية حارة 

*BT1 منشآت إعادة معالجة الوقود 
RT برنامج إعادة معالجة الوقود 

RT منشآت رائدة 

 منشآت تحت أرضية

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1982-05-12 
UF )منشآت )تحت األرض 

SF مجال تحت أرضي 

NT1 أنفاق 
NT2 أنفاق منجمية 

NT1 محطات نووية تحت أرضية 

NT1 مناجم 
NT2 مناجم الفحم الحجري 

NT2 مناجم اليورانيوم 

NT3 مناجم ماري كاتلين 
NT3 منجم أوسامو أوتسومي 

NT3 منجم األولمبيك دام 

NT3 منجم بيفرلودج 
NT3 منجم رم جنغل 

NT3 منجم ستانليغ 

NT3 منجم كالّف ليك 
NT3 منجم كي ليك 

NT2 منجم ركاز كونراد 
NT2 )منجم ملح األّس )في ألمانيا 

NT1  منشأةhades تحت األرضية لألبحاث 

NT1 منشأة حصر النفايات 
RT بِنى تحت سطحية 

RT تخزين تحت أرضي 

RT طرح تحت أرضي 
RT مرصد النترينو في ًسْدبُري 

RT مالجىء ضد السقط 

RT منشآت الطاقة 
RT منشآت نووية 

 منشآت تحت الماء

INIS: 1999-03-12; ETDE: 1977-03-08 
UF )منشآت )تحت الماء 

RT عمليات تحت الماء 

RT عمليات َغوص 
RT عمليات في البحر 

RT مداِوالت 

RT  مشروع كشف الميونات و النترينوهات تحت
 dumandالماء 

 منشآت تحضير الفحم

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1976-06-07 

SF منشآت تكرير الفحم بالمذيب 
BT1 منشآت صناعية 

RT تحضير الفحم 

RT فحم مكّرر بالمذيب 

 منشآت تخزين

INIS: 1984-01-18; ETDE: 1977-01-28 

UF حقول الصهاريج 
UF )منشآت )تخزين 

RT تخزين 

RT تخزين الوقود المستهلك 
RT صهاريج ذات سقف عائم 

RT غاز طبيعي 

RT مخزونات 
RT منشآت الطاقة 

RT منشآت صيانة 

RT منشآت طرفيّة 
RT ات مشعّةمنشآت نُفاي 

RT منشآت نووية 

RT نفايات 
RT وقود مستهلك 

 منشآت تخصيب )انتثار غازي(

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 

USE محطات االنتثار الغازي 

 منشآت تخصيب )نابذة(

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-27 

USE منشآت التخصيب بالنَّْبذ 

 منشآت تخصيب )نبذ مركزي فائق(

INIS: 1993-11-08; ETDE: 2002-06-13 

USE منشآت التخصيب بالنَّْبذ 

 منشآت تدرج الملوحة لتوليد الكهرباء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-09-19 
UF منشآت توليد كهرباء تناضحية 

*BT1 منشآت توليد كهرباء شمسية 

RT ماء البحر 

 منشآت تدريبية

INIS: 1983-06-30; ETDE: 2002-06-13 

USE منشآت تعليمية 

 منشآت تدريسية

INIS: 1983-06-30; ETDE: 2002-06-13 

USE منشآت تعليمية 

 منشأة تدفق الفحم المضطرم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-09 
USE  مولّدcfff مغنطيسي هدروديناميكي 

 منشآت تسييل الفحم

INIS: 1994-07-01; ETDE: 1976-02-19 

BT1 منشآت صناعية 
RT  الفحمتسييل 

 منشآت تشعيع

BT1 منشآت نووية 
NT1 محطة شعاعية لتعقيم المنتجات الطبية 

RT إجراءات التشعيع 

RT أجهزة تشعيع 
RT تشعيع خارجي 

RT مصادر مشعة 

 منشآت تصنيع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 
USE منشآت صناعية 

 منشآت تصنيع الوقود

1996-07-18 
UF منشأة تصنيع الوقود جنرال أتوميك 

BT1 منشآت نووية 

NT1 مصنع إنتاج البلوتونيوم في سيمارون 
NT1 مصنع وقود اليورانيوم في سيمارون 

NT1 منشأة إعادة تدوير الوقود وستنغهاوس 

NT1  منشأة تصنيع وقودexxon 
NT1 منشآت تصنيع وقود أكسيد يورانيوم ممزوج 

RT تصنيع 

RT صناعة نووية 
RT عناصر وقود 

RT مرافق نووية 

RT مراكز دورة الوقود 
RT منشآت صناعية 

 منشأة تصنيع الوقود جنرال أتوميك

1996-07-18 

USE منشآت تصنيع الوقود 

 EXXONمنشأة تصنيع وقود 

*BT1 منشآت تصنيع الوقود 

 منشآت تصنيع وقود أكسيد يورانيوم ممزوج

1994-08-12 
UF منشأة وقود أكسيد اليورانيوم 

UF منشأة وقود أكسيد يورانيوم ممزوج 

*BT1 منشآت تصنيع الوقود 

 hanfordمنشأة تصوير إشعاعي نتروني 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-01-30 

USE  مفاعلtriga-1 هانفورد 

 منشآت تعليمية

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1979-05-31 

UF جامعات 

UF كليات 
UF متاحف 

UF محطة مدرسية 

UF مدارس 
UF )منشآت )تعليمية 

UF منشآت تدريبية 

UF منشآت تدريسية 
UF منشآت مدرسية 

NT1 أبنية مدرسية 

RT تعليم 
RT مراكز المعلومات 

RT معروضات 

RT مكتبات 
RT وسائل تعليمية 

 منشآت تغويز الفحم

INIS: 1991-10-02; ETDE: 1975-11-26 

BT1 منشآت صناعية 

RT تغويز الفحم 

 منشآت تكرير الفحم بالمذيب

INIS: 2000-03-29; ETDE: 1979-05-31 
SEE  عمليةsrc 

SEE منشآت تحضير الفحم 

 منشأة تورساترون الحلقية المتطورة

INIS: 1993-11-03; ETDE: 2002-06-06 
USE  تورساترونatf 

 mine-mouthمنشآت توليد 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

USE محطات توليد كهرباء ذات وقود أحفوري 
USE مناجم الفحم الحجري 

 منشآت توليد البخار

INIS: 2000-07-24; ETDE: 1981-06-13 
RT تدفئة مناطقية 

RT منشآت التدفئة المركزية 

RT منظومات الطاقة الملية 

 RANCEمنشأة توليد الكهرباء 

INIS: 1992-08-26; ETDE: 1975-07-29 

*BT1 يد الكهرباء من المد والجزرمنشآت تول 

 منشآت توليد الكهرباء الشمسية الحرارية

1992-03-11 
*BT1  ً  منشآت توليد الكهرباء حراريا



 منشآت توليد الكهرباء الفوتوفلطية 890 منشأة حرجة لمفاعل اختبار متطور

 

 

*BT1 منشآت توليد كهرباء شمسية 

NT1 محطات طاقة ذات مجمع موّزع 
NT1 منشآت توليد الكهرباء ذات المحرق البرجي 

NT2 منشأة شمسية رائدة في بارستو 

RT طاقة الشمسية إلى حراريةتحويل ال 
RT توليد مكروي 

RT دعم بالطاقة الشمسية 

RT مداخن شمسية 

 منشآت توليد الكهرباء الفوتوفلطية

INIS: 1992-05-29; ETDE: 1975-09-11 

*BT1 منشآت توليد كهرباء شمسية 

RT إمدادات بطاقة فوتوفولطية 
RT توليد مكروي 

RT صفيفات الخاليا الشمسية 

 في الفيلبين 1-منشأة توليد الكهرباء النووية 

INIS: 1993-11-09; ETDE: 1982-07-08 
USE  مفاعلpnpp-1 

 hallamمنشأة توليد الكهرباء النووية 

USE  مفاعلhnpf 

 scribaمنشأة توليد الكهرباء النووية 

ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلnine mile point-1 

 sturgis-floating منشأة توليد الكهرباء النووية

1993-11-09 
USE  مفاعلmh-1a 

 منشأة توليد الكهرباء النووية بيكوا

USE  مفاعلpnpf 

 منشأة توليد الكهرباء النووية سانتا ماريا دي غارونا

1995-02-20 

USE  مفاعلgarona 

 منشأة توليد الكهرباء باتان في الفليبين

INIS: 1983-12-01; ETDE: 1984-01-27 
USE ل مفاعpnpp-1 

 منشآت توليد الكهرباء حراريا  

BT1 منشآت الطاقة الكهربائية 
NT1 محطات توليد كهرباء ذات وقود أحفوري 

NT2  محطة بخارkingston 

NT2  منشأةparadise steam 
NT2  منشأة بخارwidows creek 

NT2 منشأة شوني البخارية 

NT1 محطات توليد كهرباء وقودها النفايات الصلبة 
NT1 محطات طاقة جيو حرارية 

NT1 منشآت الكهرياء النووية 

NT2 محطات نووية تحت أرضية 
NT2  محطةebasco النموذجية 

NT2  محطة معياريةgibbssar 

NT2  مصنع نموذجي من نوعbopssar 
NT2  منشأةswessar المعيارية 

NT2 منشآت توليد كهرباء نووية في البحر 

NT1 منشآت توليد الكهرباء الشمسية الحرارية 
NT2 محطات طاقة ذات مجمع موّزع 

NT2 منشآت توليد الكهرباء ذات المحرق البرجي 

NT3 منشأة شمسية رائدة في بارستو 
NT1 منشآت توليد الكهرباء ذات الدورة المشتركة 

NT2  مولّدetf مغنطيسي هدروديناميكي 

NT1 طبمنشآت توليد كهرباء وقودها الح 
NT1 منشآت طاقة المحيطات الحرارية 

NT1 منشآت نووية حرارية لتوليد الكهرباء 

RT تدفئة مناطقية 
RT معدَّل حراري 

RT منشأة توليد الكهرباء عند الذروة 

 منشآت توليد الكهرباء ذات الدورة المشتركة

INIS: 1991-10-03; ETDE: 1976-03-11 
UF  منشآت توليد كهرباء ذات دورات مجتمعة غازية

 وبخارية

*BT1  ً  منشآت توليد الكهرباء حراريا
NT1  مولّدetf مغنطيسي هدروديناميكي 

RT تنظيف بالغاز الساخن 

RT دورات مشتركة 
RT  دين -عملية توسكو 

RT عنفات غازية تعمل بالفحم 

RT محطات طاقة ذات عنفات غازية 

 ذات المحرق البرجي منشآت توليد الكهرباء

INIS: 1999-10-08; ETDE: 1975-09-11 
UF  محطة الطاقة الشمسيةeurelios 

UF منشآت توليد الكهرباء ذات المستقبِل المركزي 

*BT1 منشآت توليد الكهرباء الشمسية الحرارية 
NT1 منشأة شمسية رائدة في بارستو 

RT مجمعات المحرق البرجي 

RT مستقبالت مركزية 
RT نات متطورة  منشأة اختيار مكّوِ

RT منشأة االختبار ذات المستقبِل المركزي 

 منشآت توليد الكهرباء ذات المستقبِّل المركزي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-08-20 
USE منشآت توليد الكهرباء ذات المحرق البرجي 

 منشأة توليد الكهرباء سان خوان

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-12-16 
USE محطات توليد كهرباء ذات وقود أحفوري 

 منشأة توليد الكهرباء عند الذروة

INIS: 1995-02-27; ETDE: 1979-02-27 

BT1 منشآت الطاقة الكهربائية 
NT1 منشآت توليد كهرباء ذات تخزين مضخوخ 

NT1 منشآت طاقة مخزونة بالهواء المضغوط 

RT )إدارة الحمولة )الكهربائية 
RT تجهيزات الطاقة المغنطيسية 

RT تجهيزات خزن طاقة الهواء المضغوط 

RT تخزين طاقة خارج الذروة 
RT محطات طاقة ذات عنفات غازية 

RT معدات تخزين الطاقة الحرارية 

RT معدات وسعيّة لتخزين الطاقة 
RT  ً  منشآت توليد الكهرباء حراريا

RT منشآت توليد كهرباء مائية 

 اء من المد والجزرمنشآت توليد الكهرب

1997-06-19 
BT1 منشآت الطاقة الكهربائية 

NT1  منشأة توليد الكهرباءrance 

NT1  منشأة توليد كهرباءkislogubsk 
NT1  منشأة كهرباءpassamaquoddy 

RT طاقة المد والجزر 

 KISLOGUBSKمنشأة توليد كهرباء 

2000-04-12 

*BT1 منشآت توليد الكهرباء من المد والجزر 

 منشآت توليد كهرباء تناضحية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-09-19 
USE منشآت تدرج الملوحة لتوليد الكهرباء 

 منشآت توليد كهرباء ذات تخزين مضخوخ

INIS: 1992-10-01; ETDE: 1976-05-13 

*BT1 منشأة توليد الكهرباء عند الذروة 
*BT1 منشآت توليد كهرباء مائية 

RT تخزين مضخوخ 
RT خزانات المياه 

RT عنفات المضخة 

RT قدرة كهرمائية 

منشآت توليد كهرباء ذات دورات مجتمعة غازية 

 وبخارية

INIS: 1991-10-03; ETDE: 1976-03-11 
USE منشآت توليد الكهرباء ذات الدورة المشتركة 

 منشآت توليد كهرباء شمسية

1976-07-06 

BT1 منشآت الطاقة الكهربائية 
NT1  الملوحة لتوليد الكهرباءمنشآت تدرج 

NT1 منشآت توليد الكهرباء الشمسية الحرارية 
NT2 محطات طاقة ذات مجمع موّزع 

NT2 منشآت توليد الكهرباء ذات المحرق البرجي 

NT3 منشأة شمسية رائدة في بارستو 
NT1 منشآت توليد الكهرباء الفوتوفلطية 

NT1 منشآت توليد كهرباء شمسية مدارية 

NT1 قة المحيطات الحراريةمنشآت طا 
RT عاكسات شمسية مدارية 

 منشآت توليد كهرباء شمسية مدارية

1993-02-18 

UF محطات طاقة شمسية مرافقة 
UF منظومة طاقة مرافقة 

*BT1 منشآت توليد كهرباء شمسية 

RT سواتل 

RT عاكسات شمسية مدارية 

 منشآت توليد كهرباء مائية

1997-10-03 

BT1 منشآت الطاقة الكهربائية 

NT1 محطات طاقة كهرمائية بمقياس مكروي 
NT1 محطات طاقة كهرمائية بمنسوب متوسط 

NT1 منشآت الطاقة الكهربائية ذات االرتفاع المنخفض 

NT1 منشآت توليد كهرباء ذات تخزين مضخوخ 
NT1 منشآت توليد كهرباء هدروكهربائية مرتفعة 

NT1 مقياس صغير منشآت طاقة كهرمائية ذات 

RT تخزين مضخوخ 
RT سدود 

RT ضبط الفيضان 

RT عنفات 
RT قدرة كهرمائية 

RT قنوات الخزان 

RT مفيضات 

RT منشأة توليد الكهرباء عند الذروة 

RT منشآت مرور السمك 

RT نهر ألتاماها 
RT نهر ساجينو 

RT نهر سكاجيت 

RT نهر ليتل تانّسي 
RT نهر ليويس 

RT نهر مينوميني 

RT نهرأوسابل 
RT نواعير 

 2a camp centuryمنشأة توليد كهرباء متوسطة  

1993-11-04 
USE  مفاعلpm-2a 

 2aمنشأة توليد كهرباء متوسطة محمولة 

USE  مفاعلpm-2a 

 3aمنشأة توليد كهرباء متوسطة محمولة 

USE  مفاعلpm-3a 

 منشآت توليد كهرباء نووية في البحر

UF محطات توليد كهرباء نووية عائمة 

UF منشأة نووية مبنية على منصة 
*BT1 منشآت الكهرياء النووية 

RT اختيار الموقع 

RT بحار 
RT شواطئ 

RT مصبات األنهار 

RT  مفاعلatlantic-1 
RT  مفاعلatlantic-2 

RT مواقع المفاعالت 

RT مواقع بحرية 

 منشآت توليد كهرباء هدروكهربائية مرتفعة

INIS: 1997-10-03; ETDE: 1978-08-08 

*BT1 منشآت توليد كهرباء مائية 

 منشآت توليد كهرباء وقودها الحطب

INIS: 1993-01-22; ETDE: 1980-02-11 
*BT1  ً  منشآت توليد الكهرباء حراريا

RT خشب 

RT وقود الحطب 

 منشآت توليد كهرباء وقودها النفايات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-27 

USE محطات توليد كهرباء وقودها النفايات الصلبة 

 htrمنشآت حرجة لـ 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-26 

USE  مفاعلkahter 

 منشأة حرجة لتجربة سكونية

INIS: 2001-09-25; ETDE: 2001-11-30 
USE  مفاعلstacy 

 منشأة حرجة لتجربة عابرة

INIS: 2001-09-25; ETDE: 2001-11-30 
USE فاعل مtracy 

 منشأة حرجة لمفاعل اختبار متطور

1993-11-03 

USE   مفاعلatrc 



 منشأة حرجة لمفاعل اختبارات هندسية 891 منشأة فاكروسدورف إلعادة المعالجة

 

 

 منشأة حرجة لمفاعل اختبارات هندسية

2000-04-12 
USE  مفاعلetrc 

 منشأة حصر النفايات

INIS: 1985-04-22; ETDE: 1984-10-10 

UF منشأة رائدة لحصر النفايات 
BT1 منشآت تحت أرضية 

*BT1 منشآت رائدة 

*BT1 منشآت نُفايات مشعّة 
*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT مكامن ملحية 

RT نفايات محّمالت ألفا 
RT نفايات مشعة عالية السوية 

RT نيومكسيكو 

 منشأة دفقات الطاقة في محطة اختبار المفاعل الوطني

1993-11-09 

USE  مفاعلpbf 

 منشأة دفقات الطاقة في هيئة الطاقة الذرية األمريكية

2000-04-12 
USE  مفاعلpbf 

 منشآت رائدة

UF )منشآت )رائدة 

BT1 نماذج داليّة 
NT1 منشأة حصر النفايات 

NT1 منشأة شمسية رائدة في بارستو 

RT منشآت إثبات الجدوي 
RT منشأة باميال 

RT منشأة تجريبية ساخنة 

RT منشآت صناعية 
RT نموذج بالحجم الطبيعي 

RT وحدات تطوير العملية 

 منشأة رائدة لحصر النفايات

INIS: 1985-04-22; ETDE: 1984-10-10 

USE منشأة حصر النفايات 

 منشأة رائدة لألمان النووي

UF محطة رائدة لألمان النووي 
BT1 تجارب أمان المفاعل 

 منشأة روكي فالتس

*BT1 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 

*BT1 هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة 
*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT كولورادو 

 منشآت رياضية

2004-09-14 

UF )منشآت )الرياضة 

RT أبنية 

RT مساحات التسلية 

 منشأة سافاناه ريفر

SF ق الطاقةمنشأة اختبار منظومات تطبي 

SF منشأة شرقية 
*BT1 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 

*BT1 هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 
RT كارولينا الجنوبية 

 منشأة شرقية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-08-21 

SEE منشأة سافاناه ريفر 

 ة أتوميكس إنترنيشينال في كانوغا باركمنشأة شرك

INIS: 1996-07-16; ETDE: 1976-11-17 

*BT1 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 
*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT كاليفورنيا 

 منشأة شمسية رائدة في بارستو

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-01-24 
UF محطة طاقة واحدة شمسية 

*BT1 منشآت توليد الكهرباء ذات المحرق البرجي 

*BT1 منشآت رائدة 

 WHITE SANDSمنشأة شمسية في 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-10-24 

BT1 منشآت اختبار 

RT أفران شمسية 

 منشأة شوني البخارية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-11-10 
*BT1 محطات توليد كهرباء ذات وقود أحفوري 

RT سلطة وادي تينيسي 

RT كنتوكي 

 منشأة شيفا

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1978-02-14 

RT ليزرات النيوديميوم 

RT مخبر لورنس ليفرمور 
RT مخبر لورنس ليفرمور الوطني 

RT مفاعالت اندماج ليزرية 

RT  منشأةnova 
RT  منشأةnovette 

 منشآت صناعية

1996-07-18 

UF )منشآت )صناعية 

UF منشآت تصنيع 

NT1 محطات تحويل الكتل الحيوية إلى وقود 
NT1 مسابك 

NT1 مصافي النفط 

NT1 مصافي الوقود االصطناعي 
NT1 مصنع إنتاج البلوتونيوم في سيمارون 

NT1 مصنع وقود اليورانيوم في سيمارون 

NT1  منشآتsng 
NT1 منشآت إزالة الملوحة 

NT1 منشآت إنتاج الغاز الطبيعي الُمسال 

NT1  منشأة إنتاج سكيوياuf6 
NT1 منشآت األكسجين 

NT1 منشآت اإليتانول 

NT1 منشآت التكويك 
NT1 منشآت الِمتانول 

NT1 منشآت المواد العلفية 

NT2  دورة وقودareva  النوويmalvesi 
NT2 مركز إنتاج المواد العلفية 

NT2  منشأةuf6  فيwest valley 

NT1 منشآت تحضير الفحم 
NT1 منشآت تسييل الفحم 

NT1 منشآت تغويز الفحم 

NT1 منشآت فصل النظائر 
NT2  دورة وقودareva  النوويmiramas 

NT2  دورة وقودareva  النوويpierrelatte 

NT2 محطات االنتثار الغازي 
NT3 مصنع نشر الغازات في أوك ريدج 

NT3  منشأةpaducah 

NT3 منشأة االنتثار الغازي في بورتسموث 
NT2 منشآت استخالص التريتيوم 

NT2 منشآت التخصيب بالنَّْبذ 

NT3  منشأةrokkasho الغناء اليورانيوم 
NT3  منشأة التخصيب بالطرد المركزي في

 بورتسموث

NT2 منشآت الماء الثقيل 
NT1 منشآت كيميائية 

NT2 منشآت الغازولين 

NT2 منشآت الكيمياويات النفطية 
NT1 منشآت معالجة الرمل النفطي 

NT1 منشآت معالجة الشيل النفطي 

NT2  منشأةglen davis 
NT2  منشأة بحثanvil points 

NT1 منشآت معالجة الغازالطبيعي 

NT1 منشآت معالجة النفايات 
NT2 حارقات النفايات 

NT2 معامل تكرير النفط المستهلك 
NT2 اع المواردمنشآت استرج 

RT أبنية صناعية 

RT بنى ذات وحدات 
RT صناعة 

RT منشآت إثبات الجدوي 

RT منشآت تصنيع الوقود 
RT منشآت رائدة 

 منشآت صيانة

INIS: 1999-08-04; ETDE: 1981-01-09 

UF مصنع بناء السفن البحري في مصب باغيت 
UF )منشآت )صيانة 

RT صيانة 

RT منشآت الطاقة 

RT منشآت تخزين 

RT منشآت طرفيّة 
RT منشآت نووية 

 mcppمنشآت طاقة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-05-31 

SEE محطات طاقة ثنائية الغرض 

 منشآت طاقة الرياح

INIS: 1992-04-08; ETDE: 1976-03-22 

BT1 منشآت الطاقة الكهربائية 

NT1  مولدات ريحيةefd 
RT صفيفات عنفات الرياح 

 لحراريةمنشآت طاقة المحيطات ا

INIS: 1991-12-11; ETDE: 1977-04-12 
UF منشآت بحرية لتوليد الكهرباء الشمسية 

*BT1  ً  منشآت توليد الكهرباء حراريا

*BT1 منشآت توليد كهرباء شمسية 

RT تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات 

RT دورات الرفع 

 منشآت طاقة ذات وحدات وتوليد ثنائي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-05-31 
SEE محطات طاقة ثنائية الغرض 

 منشآت طاقة كهرمائية ذات مقياس صغير

INIS: 1992-04-06; ETDE: 1981-07-06 

*BT1 منشآت توليد كهرباء مائية 
RT توليد مكروي 

RT منشآت الطاقة الكهربائية ذات االرتفاع المنخفض 

 منشآت طاقة مخزونة بالهواء المضغوط

INIS: 1993-01-27; ETDE: 1978-09-13 

UF  منشأةcaes 

*BT1 منشأة توليد الكهرباء عند الذروة 
RT تجهيزات خزن طاقة الهواء المضغوط 

RT خزن طاقة الهواء المضغوط 

RT غازات مضغوطة 
RT هواء مضغوط 

 منشآت طاقة مغنطيسية هدروديناميكية

1992-03-30 

BT1 منشآت الطاقة الكهربائية 
NT1  مولّدetf مغنطيسي هدروديناميكي 

RT أقنية مغنطيسية هدروديناميكية 

RT محطات توليد كهرباء ذات وقود أحفوري 
RT مولّدات مغنطيسية هدروديناميكية 

RT هدروديناميك مغنطيسي 

 VAALPUTSمنشأة طرح النفايات المشعة في 

INIS: 1987-05-26; ETDE: 1991-08-20 
*BT1 منشآت نُفايات مشعّة 

 منشآت طرفيّة

INIS: 1999-03-16; ETDE: 1977-03-04 
UF )منشآت )طرفية 

NT1 نهايات خطوط أنابيب نفط المياه العميقة 

RT غاز طبيعي ُمسال 
RT منشآت الطاقة 

RT منشآت تخزين 

RT منشآت صيانة 

 منشأة طيف زمن الطيران دون الحرجة

1993-11-09 

USE  تجميعةstsf 

 منشآت عسكرية

INIS: 1998-12-30; ETDE: 1976-03-22 
UF )منشآت )عسكرية 

NT1 مجال اختبار تونوباه 
RT أبنية حكومية 

RT دفاع وطني 

 منشأة فاكروسدورف إلعادة المعالجة

INIS: 1995-09-18; ETDE: 1988-05-23 
UF  محطة إعادة المعالجةwaw 

UF مصنع اعادة المعالجة في فاكروسدورف 

*BT1 منشآت إعادة معالجة الوقود 
RT إعادة المعالجة 

RT عناصر الوقود المستهلك 

RT وقود مستهلك 



 منشآت فصل النظائر 892 ت نوويةمنشآ

 

 

 منشآت فصل النظائر

INIS: 1976-04-03; ETDE: 1976-05-17 
UF منشآت إغناء اليورانيوم 

BT1 منشآت صناعية 

BT1 منشآت نووية 
NT1  دورة وقودareva  النوويmiramas 

NT1  دورة وقودareva ي النووpierrelatte 

NT1 محطات االنتثار الغازي 
NT2 مصنع نشر الغازات في أوك ريدج 

NT2  منشأةpaducah 

NT2 منشأة االنتثار الغازي في بورتسموث 
NT1 منشآت استخالص التريتيوم 

NT1 منشآت التخصيب بالنَّْبذ 

NT2  منشأةrokkasho الغناء اليورانيوم 
NT2  منشأة التخصيب بالطرد المركزي في

 بورتسموث

NT1 منشآت الماء الثقيل 
RT فارزات نظيرية 

 في سيرن isoldeمنشأة فصل النظائر 

1994-04-12 

USE فارزات نظيرية 

 منشأة فيبوس

INIS: 1992-08-18; ETDE: 1987-04-08 

RT ليزرات النيوديميوم 

 منشأة فيزياء الميزون في لوس أالموس

USE  خطي مسرعlampf 

 منشأة فيزياء الميزونات كلينتون أندرسون

2000-04-12 

USE  مسرع خطيlampf 

 منشأة قياسات المفاعل السريعة المقترنة

1993-11-05 

USE  مفاعلcfrmf 

 منشأة كراتشي للطاقة النووية

USE  مفاعلkanupp 

 PASSAMAQUODDYمنشأة كهرباء 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-11 

*BT1 منشآت توليد الكهرباء من المد والجزر 

 منشآت كيميائية

INIS: 1992-03-05; ETDE: 1978-12-28 

BT1 منشآت صناعية 
NT1 منشآت الغازولين 

NT1 منشآت الكيمياويات النفطية 

RT صناعة كيميائية 
RT كيمياويات نفطية 

RT محطات تحويل الكتل الحيوية إلى وقود 

RT منشآت اإليتانول 

RT  الِمتانولمنشآت 

 منشأة ليزرية لتطوير الزجاج

INIS: 1993-11-08; ETDE: 1986-02-04 

USE  منشأةgdl 

 منشآت مدرسية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-31 

USE منشآت تعليمية 

 منشأة مدينة كنساس

INIS: 1991-02-11; ETDE: 1988-05-23 

*BT1 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 
RT ميسوري 

 منشآت مرور السمك

INIS: 1991-08-09; ETDE: 1980-01-24 

UF ساللم السمك 
UF مزانق السمك 

UF مسالك السمك 

UF مصاعد السمك 
RT أسماك 

RT أسماك أندرومية 

RT سدود 
RT منشآت توليد كهرباء مائية 

RT هجرة 

 منشآت مسرع المنبع النتروني

2016-06-09 
BT1 منشآت المصادر النترونية 

NT1  سينكروترونipns-i 

NT1 منشأت مصدر نترون التشظية 
NT2  مصدر نترون تشظيةisis 

NT2 مصدر نترون تشظية أوك ريدج 

NT2 مصدر نترون تشظية سويسري 
NT2 منبع التشظية األوربي 

NT2 منبع التشظية النتروني الصيني 

NT2 ي في منشأة المنبع النترونkipt 

 منشأت مصدر نترون التشظية

2016-06-09 

*BT1 منشآت مسرع المنبع النتروني 

NT1  مصدر نترون تشظيةisis 
NT1 مصدر نترون تشظية أوك ريدج 

NT1 مصدر نترون تشظية سويسري 

NT1 منبع التشظية األوربي 
NT1 منبع التشظية النتروني الصيني 

NT1  منشأة المنبع النتروني فيkipt 

 منشآت معالجة الرمل النفطي

1993-12-30 

BT1 منشآت صناعية 

RT رمال نفطية 

 منشآت معالجة الشيل النفطي

1997-06-17 

BT1 منشآت صناعية 

NT1  منشأةglen davis 
NT1  منشأة بحثanvil points 

RT صخر الشيل النفطي 

RT مولدات غاز 

 منشآت معالجة الغازالطبيعي

INIS: 1992-04-13; ETDE: 1976-07-07 

UF منشآت الغازولين الطبيعي 

BT1 منشآت صناعية 
RT صناعة الغازالطبيعي 

 منشآت معالجة المياه

INIS: 1992-05-26; ETDE: 1977-08-09 
RT معالجة المياه 

RT مكافحة تلوث المياه 

 منشآت معالجة النفايات

INIS: 1992-05-28; ETDE: 1975-10-01 
UF  مصنعcpu-400 

BT1 اعيةمنشآت صن 

NT1 حارقات النفايات 
NT1 معامل تكرير النفط المستهلك 

NT1 منشآت استرجاع الموارد 

RT  عمليةorc  لجسيمات متحللة نارياً في درجات

 فهرنهايت 1400حرارة أقل من 

RT  عملية التحلل الحراريpurox 

RT عملية غاز حيوي 
RT معالجة النفايات 

RT  منظومة نحلّل حراريlandgard 

 منشأة معالجة الوقود في بارنويل

*BT1 منشآت إعادة معالجة الوقود 

 plum brookمنشأة مفاعل 

USE  مفاعلpbr 

 منشأة مفاعل انبثاق سريع

USE  مفاعلfbrf 

 منشأة مفاعل بالبخار الحار

USE  مفاعلhdr 

 منشأة منابع نترونية عالية التدفق

INIS: 1994-07-01; ETDE: 1977-10-20 

 نيوتروني لمفاعل منشآت منبع

2016-06-09 

BT1 منشآت المصادر النترونية 

NT1  منشأةnisus 

 منشآت مولد البيونات للتشعيع الطبي

INIS: 1982-09-21; ETDE: 1982-10-20 

UF مولد البيونات للتشعيع الطبي 

UF مولد البيونات للتشعيع الطبي 

*BT1 مصانع ميزونية 
RT أجهزة تشعيع 

RT مسرعات خطية 

RT مسّرعات خطية رباعية األقطاب 

 منشآت نُفايات مشعّة

BT1 منشآت نووية 

NT1 قبة ملح في غورلبن 

NT1 محطة المانش 
NT1 مخزن موكوفس للنُفايات المشعة 

NT1  مركزbohunice لمعالجة النفايات المشعة 

NT1  مصنعaube 
NT1 منجم ركاز كونراد 

NT1 )منجم ملح األّس )في ألمانيا 

NT1 سليبين سولتمنجم مور 
NT1  منشأةhades تحت األرضية لألبحاث 

NT1 منشأة المعالجة النهائية للسوائل الخام موكوفس 

NT1 منشأة باميال 

NT1 منشأة حصر النفايات 

NT1  منشأة طرح النفايات المشعة فيvaalputs 

RT استعادة النفايات 
RT تعدٍّ حيوي 

RT مراكز دورة الوقود 

RT مشعّةمعالجة النُفايات ال 
RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 

RT منشآت إعادة معالجة الوقود 

RT منشآت تخزين 
RT نُفايات مشعّة 

 منشأة نماذج احتواء بالحجم الطبيعي

BT1 تجارب أمان المفاعل 
RT احتواء 

 منشآت نووية

1996-07-18 

UF  مطحنة يورانيوم فيhumeca 
UF )منشآت )نووية 

UF )مواقع )منشآت نووية 

UF مواقع منشأة 
UF مواقع منشأة نووية 

NT1  محطةmayak 

NT1 مختبرات حارة 
NT1 مراكز دورة الوقود 

NT1  منشأةkyshtym 

NT1 منشآت إعادة معالجة الوقود 
NT2  دورة وقودareva  النوويla hague 

NT2 محطة إعادة المعالجة في كارلسروه 

NT2  محطة استرداد الوقودmidwest 
NT2 معالجة محطة اعادة الrokkasho 

NT2  محطة اعادة المعالجةtokai 

NT2  محطة معالجة كيميائيةidaho 
NT2 مراكز استرداد الوقود النووي وإعادة التدوير 

NT2  منشأةcoral العادة المعالجة 

NT2 منشأة إعادة تدوير الوقود وستنغهاوس 
NT2  منشأة المعالجةwest valley 

NT2 منشأة المعالجة في سيالفيلد 

NT2 منشأة تجريبية ساخنة 
NT2 منشأة فاكروسدورف إلعادة المعالجة 

NT2 منشأة معالجة الوقود في بارنويل 

NT2 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في الهاغ 
NT1 منشآت الكهرياء النووية 

NT2 محطات نووية تحت أرضية 

NT2  محطةebasco النموذجية 
NT2  محطة معياريةgibbssar 

NT2  مصنع نموذجي من نوعbopssar 
NT2  منشأةswessar المعيارية 

NT2 منشآت توليد كهرباء نووية في البحر 

NT1 منشأة المعالجة النهائية للسوائل الخام موكوفس 
NT1 منشآت المواد العلفية 

NT2  دورة وقودareva  النوويmalvesi 

NT2 مركز إنتاج المواد العلفية 
NT2  منشأةuf6  فيwest valley 

NT1 منشآت تشعيع 

NT2 محطة شعاعية لتعقيم المنتجات الطبية 
NT1 منشآت تصنيع الوقود 

NT2 مصنع إنتاج البلوتونيوم في سيمارون 

NT2 مصنع وقود اليورانيوم في سيمارون 
NT2 منشأة إعادة تدوير الوقود وستنغهاوس 

NT2  منشأة تصنيع وقودexxon 



 exxonمنشأة نووية  893 منطقة األذى

 

 

NT2 وم ممزوجمنشآت تصنيع وقود أكسيد يوراني 

NT1 منشآت فصل النظائر 
NT2  دورة وقودareva  النوويmiramas 

NT2  دورة وقودareva  النوويpierrelatte 

NT2 محطات االنتثار الغازي 
NT3 مصنع نشر الغازات في أوك ريدج 

NT3  منشأةpaducah 

NT3 منشأة االنتثار الغازي في بورتسموث 
NT2 منشآت استخالص التريتيوم 

NT2 منشآت التخصيب بالنَّْبذ 

NT3  منشأةrokkasho الغناء اليورانيوم 
NT3  منشأة التخصيب بالطرد المركزي في

 بورتسموث

NT2 منشآت الماء الثقيل 
NT1 منشآت نُفايات مشعّة 

NT2 قبة ملح في غورلبن 

NT2 محطة المانش 
NT2 مخزن موكوفس للنُفايات المشعة 

NT2  مركزbohunice لمعالجة النفايات المشعة 

NT2  مصنعaube 
NT2 منجم ركاز كونراد 

NT2 )منجم ملح األّس )في ألمانيا 

NT2 منجم مورسليبين سولت 
NT2  منشأةhades تحت األرضية لألبحاث 

NT2 منشأة المعالجة النهائية للسوائل الخام موكوفس 

NT2 منشأة باميال 
NT2 منشأة حصر النفايات 

NT2  منشأة طرح النفايات المشعة فيvaalputs 

NT1 منشآت نووية فائضة 
RT أبنية موزعة 

RT تدخل بشري 

RT تصديق على الموقع 
RT تعدٍّ حيوي 

RT قلق عام 

RT مختبرات 

RT مرافق نووية 

RT مناطق تحت السيطرة 

RT مناطق خارجية 
RT منشآت اختبار 

RT منشآت الطاقة 

RT منشآت تحت أرضية 
RT منشآت تخزين 

RT منشآت صيانة 

 exxonمنشأة نووية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-04-14 

SEE مراكز استرداد الوقود النووي وإعادة التدوير 

 منشآت نووية تحت أرضية لتوليد الكهرباء

USE محطات نووية تحت أرضية 

 منشآت نووية حرارية لتوليد الكهرباء

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1978-08-08 

*BT1  ً  منشآت توليد الكهرباء حراريا

RT مفاعالت نووية حرارية 
RT منشآت الكهرياء النووية 

 منشآت نووية فائضة

INIS: 1995-04-10; ETDE: 1986-01-15 
BT1 منشآت نووية 

 منشأة نووية مبنية على منصة

USE منشآت توليد كهرباء نووية في البحر 

 منشأة هليوس

INIS: 1995-03-28; ETDE: 1979-07-24 
RT ليزرات ثنائي أكسيد الكربون 

RT مخبر لوس أالموس الوطني 

RT مفاعالت اندماج ليزرية 
RT  منشأةantares 

 منشأة وقود أكسيد اليورانيوم

USE منشآت تصنيع وقود أكسيد يورانيوم ممزوج 

 منشأة وقود أكسيد يورانيوم ممزوج

INIS: 1994-08-12; ETDE: 2002-03-28 

USE منشآت تصنيع وقود أكسيد يورانيوم ممزوج 

 منشأة يالينا

2016-07-11 
مينسك  -المعهد المشترك للطاقة و البحوث النووية . سوسني 

 بالروسيا. -

*BT1 المنظومات دون الحرجة الناشئة عن المسرع 

 windscaleمنشأةإعادة المعاجة 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1984-07-10 

USE لجة في سيالفيلدمنشأة المعا 

 exxonمنشأةاالسترداد وإعادة التدوير

INIS: 1990-12-15; ETDE: 1984-05-09 
USE مراكز استرداد الوقود النووي وإعادة التدوير 

 منشطات الجهاز العصبي المركزي

INIS: 1984-05-24; ETDE: 1981-04-20 
USE ات  ُمنَعّشِ

 منشطات الجهاز العصبي المركزي العصبي

INIS: 1984-05-24; ETDE: 1981-04-20 

USE ات  ُمنَعّشِ

 منشطات للمناسل

*BT1 هرمونات نخامية 

NT1 ط منسلي كوريوني بشري  منّشِ

NT1 هرمون ُملَْوتن 
NT1 هرمون منشط ِللَّْوتنة 

NT1 ط للجريب  هرمون منّشِ
RT مناسل 

ط منسلي كوريوني بشري  منّشِّ

USE ط منسلي كوريوني بشري  منّشِ

ط منسلي كوريوني بشري  منّشِّ

UF ط منسلي كوريوني بشري  منّشِ
*BT1 منشطات للمناسل 

RT مناسل 

طات الجينات  منّشِّ

INIS: 1985-11-19; ETDE: 2002-06-13 
USE تنظيم جيني 

 منصات الحفر

INIS: 1992-04-09; ETDE: 1976-03-11 
USE منصات بحرية 

 منصات بحرية

INIS: 1992-04-09; ETDE: 1975-08-19 

UF سفن الحفر 
UF منصات الحفر 

NT1 منصات نصف تحت بحرية 

RT تنقيب في البحر 
RT )رازرات بحرية )أنابيب نفطية قائمة 

RT عمليات في البحر 

RT مواقع بحرية 

RT وضع 

 منصات نصف تحت بحرية

2008-07-04 
BT1 منصات بحرية 

ف  َمنُصِّ

*BT1 صدر 

RT أبهر 
RT توتة 

RT َجنَبَة 

RT ُرغامي 
RT قلب 

RT َمْري 

 منطق )رياضيات(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-11 
USE منطق رياضياتي 

 منطق رمزي

INIS: 1986-07-10; ETDE: 1975-11-11 
USE منطق رياضياتي 

 منطق رياضياتي

INIS: 1986-07-10; ETDE: 1975-11-11 

UF )منطق )رياضيات 
UF منطق رمزي 

NT1 خوارزميات 

NT1 ش  منطق مشوَّ

RT تحليل إخفاق المنظومة 

RT حلول رياضياتية 
RT رياضيات 

RT نماذج رياضياتية 

ش  منطق مشوَّ

1991-07-02 
BT1 منطق رياضياتي 

RT احتمال 

RT نظرية الشواش 
RT نظرية المجموعات 

RT نماذج رياضياتية 

 viiiمنطقة  

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-06 
USE الواليات المتحدة األمريكية 

 Cمنطقة 

INIS: 1982-10-28; ETDE: 1976-04-19 

*BT1 غالف أيوني 

 Dمنطقة 

*BT1 غالف أيوني 

 Eمنطقة 

UF  طبقةe 
*BT1 غالف أيوني 

NT1  تقّطعe 

 Fمنطقة 

*BT1 غالف أيوني 

NT1  انتشارf 

NT1  طبقةf1 
NT1  طبقةf2 

RT عواصف الغالف اإليوني 

 iمنطقة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-06 
USE الواليات المتحدة األمريكية 

 iiمنطقة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-06 

USE الواليات المتحدة األمريكية 

 iiiمنطقة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-06 

USE الواليات المتحدة األمريكية 

 ivمنطقة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-06 

USE الواليات المتحدة األمريكية 

 ixمنطقة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-06 
USE الواليات المتحدة األمريكية 

 vمنطقة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-06 

USE الواليات المتحدة األمريكية 

 viمنطقة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-06 

USE الواليات المتحدة األمريكية 

 vii منطقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-06 

USE الواليات المتحدة األمريكية 

 xمنطقة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-06 
USE الواليات المتحدة األمريكية 

 منطقة أوزارك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-03-09 
USE الواليات المتحدة األمريكية 

 منطقة أوهيو فاليه

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-02-14 

RT نهر أوهيو 

 منطقة األذى

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-01-21 

USE عطب التشكل 



 منطقة االنتثار 894 منظمات استونية

 

 

 منطقة االنتثار

USE طول االنتثار 

 منطقة التباطؤ

USE طول التباطؤ 

 منطقة الهجرة

USE طول الهجرة 

 منطقة الوسط الغربي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-06 

USE الواليات المتحدة األمريكية 

 منطقة براغ

USE منحني براغ 

 منطقة تراست لجزر الباسيفيك

INIS: 1992-06-09; ETDE: 1979-12-17 

UF ُجُزر  بالو 

BT1 ُجُزر 

NT1 ُجُزر  ماريانا 

NT2 غويام 

RT المحيط الهادي 
RT الواليات المتحدة األمريكية 

 منطقة توازن المادة

RT ضمانات 
RT راتيجيةنقاط است 

 منطقة جبلية منضدية

2000-04-12 

*BT1 داكوتا الجنوبية 

 منطقة جزيرة أمشيتكا

*BT1 ُجُزر ألوسيان 

RT أالسكا 

 منطقة روكي ماونتن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-10-20 

USE الواليات المتحدة األمريكية 

 منطقة سطحية

INIS: 1999-10-20; ETDE: 1977-09-19 
BT1 خواص سطحية 

RT سطوح 

 منطقة سطحية )نوعية(

INIS: 1982-09-21; ETDE: 2002-06-13 
USE مساحة السطح النوعية 

 منطقة شمال األطلسي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-06 
SEE الواليات المتحدة األمريكية 

 منطقة شمال غرب المحيط الهادي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-06 

USE ألمريكيةالواليات المتحدة ا 

 منطقة غريت ليك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-06 

USE الواليات المتحدة األمريكية 

 iمنطقة فدرالية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-06-07 

USE الواليات المتحدة األمريكية 

 iiمنطقة فدرالية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-06-07 
USE الواليات المتحدة األمريكية 

 iiiمنطقة فدرالية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-06-07 

USE الواليات المتحدة األمريكية 

 ivمنطقة فدرالية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-06-07 

USE الواليات المتحدة األمريكية 

 ixمنطقة فدرالية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-06-07 

USE الواليات المتحدة األمريكية 

 vفدرالية منطقة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-06-07 
USE الواليات المتحدة األمريكية 

 viمنطقة فدرالية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-06-07 
USE الواليات المتحدة األمريكية 

 viiمنطقة فدرالية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-06-07 

USE الواليات المتحدة األمريكية 

 viii منطقة فدرالية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-06-07 

USE الواليات المتحدة األمريكية 

 xمنطقة فدرالية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-06-07 

USE الواليات المتحدة األمريكية 

 منطقة قنال باناما

1996-07-08 
USE أمريكا الوسطى 

 منطقة متأثرة بالحرارة

UF منطقة متأثرة بالحرارة 

BT1 مناطق 
RT تلحيم 

 منطقة متأثرة بالحرارة

INIS: 1984-04-25; ETDE: 1984-05-23 
USE منطقة متأثرة بالحرارة 

 منطقة مصادر جيوحرارية معروفة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-27 

USE منطقة مصادر جيوحرارية معروفة 

 منطقة مصادر جيوحرارية معروفة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-17 

UF منطقة مصادر جيوحرارية معروفة 

NT1 شالالت كالماث 

NT1 ينابيع روزفلت الحارة 

NT1  أميدي الحارة -ينابيع وندل 

RT حقول جيوحرارية 

 منطقة وادي تينسي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-09-13 

BT1 مستجمع األمطار 
RT أالباما 

RT تينيّسي 

RT سلطة وادي تينيسي 
RT كنتوكي 

RT نهر تانيّسي 

RT نهر كلينش 
RT نهر ليتل تانّسي 

 منطقة وسط األطلنطي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-06 

USE الواليات المتحدة األمريكية 

 منطقة وسطى

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-06 

USE الواليات المتحدة األمريكية 

 منظفات

SF كيمياويات 

*BT1 مستحِلبات 

*BT1 مواد تبليل 
NT1 بلورونيكس 

RT إزالة تلوث 

RT تنظيف 
RT صوابين 

RT كزينوبيوتات 

 منظمات )فلطية(

USE منظمات الفلطية 

 منظمات أرجنتينية

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1986-12-18 

BT1 منظمات وطنية 
NT1 السلطة التنظيمية النووية األرجنتينية 

NT1  شركةinvap األرجنتينية الحكومية 

NT1 هرباء النووية االرجنتينية، بوينس مؤسسة الك
 ايرس، االرجنتين

NT1 هيئة الطاقة الذرية الوطنية للجمهورية األرجنتينية 

 منظمات أردنية

2004-03-31 
BT1 منظمات وطنية 

 منظمات أرمنية

1999-07-12 

BT1 منظمات وطنية 

 منظمات أسترالية

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1977-05-07 

BT1 منظمات وطنية 

NT1  وكالة السالمة النووية والوقاية من اإلشعاع'
 االسترالية

NT1 منظمة العلوم النووية والتكنولوجيا األسترالية 

 منظمات إسرائلية

INIS: 1979-11-02; ETDE: 1979-09-26 

BT1 منظمات وطنية 

NT1 هيئة الطاقة الذّرية اإلسرائيلية 

NT2 مركز البحوث النووية في النجف 

NT2 مركز البحوث النووية في سوريك 

RT إسرائيل 

 منظمات ألبانية

2004-03-31 

BT1 منظمات وطنية 

 منظمات ألمانيا اإلتحادية

UF منظمات ألمانيا الديمقراطية 

BT1 منظمات وطنية 

NT1  المعهد المركزي لبحوث النظائر واإلشعاع في
 اليبزغ

NT1  المعهد المركزي للبحوث النووية في

 روسيندورف
NT1  المكتب االتحادي للوقاية من اإلشعاع في

 جمهورية ألمانيا االتحادية

NT1 جمعية أمان المنشآت والمفاعالت 
NT1 محطة إعادة المعالجة في كارلسروه 

NT1 مركز بحوث كارلسروه 

NT1 مركز بحوث يولشي 
NT1 معهد فيزياء البالزمان في كارشينك 

NT1 هيئة أمان المفاعالت 

NT1 ية اإلشعاعيةهيئة الوقا 
RT جمهورية ألمانيا االتحادية 

 منظمات ألمانيا الديمقراطية

INIS: 1991-05-02; ETDE: 1977-04-13 

USE منظمات ألمانيا اإلتحادية 

 منظمات أورغوية

1996-06-20 

BT1 منظمات وطنية 

 منظمات أوكرانية

INIS: 1999-07-08; ETDE: 1999-08-30 

BT1 منظمات وطنية 

 يةمنظمات إيران

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-01 
BT1 منظمات وطنية 

NT1 مركز طهران للبحوث النووية 

NT1 منظمة الطاقة الذّرية اإليرانية 

 منظمات إيطالية

1996-07-16 

UF  شركةagip النووية 

BT1 منظمات وطنية 
NT1 الطاقة الكهربائية اإليطالية 

NT1 المعهد الوطني للفيزياء النوويةا 

NT1 مركز المعلومات والدراسات والخبرات 
NT1 وكالة الطاقة النووية األوربية في إيطاليا 

NT2 لجنة وطنية للطاقة النووية 

 منظمات اسبانية

INIS: 1977-04-07; ETDE: 1977-06-03 

BT1 منظمات وطنية 

 منظمات استونية

2004-03-31 
BT1 منظمات وطنية 



 منظمات افغانية 895 منظمات غانية

 

 

 منظمات افغانية

2004-03-31 
BT1  وطنيةمنظمات 

 منظمات الجريان

UF )مخّمدات )جريان الغاز 

UF منظومات مراقبة أولية 
*BT1 معدّات محتوى 

NT1 حارفات 

NT1 صمامات 
NT2 صمامات األمان 

NT2 صنابير الماء 

RT قنوات الخزان 
RT معدل الجريان 

 منظمات السرعة

*BT1 معدّات محتوى 

 منظمات الفلطية

UF )منظمات )فلطية 

RT أجهزة تحّكم كهربائية 

RT اندفاعات 

 منظمات اندونيسية

2004-03-31 

BT1 منظمات وطنية 

 منظمات اوزبكية

2004-03-31 

BT1 منظمات وطنية 

 منظمات باراغوية

2005-07-06 
BT1 منظمات وطنية 

NT1 الهيئة الباراغوية الوطنية للطاقة الذرية 

 منظمات باكستانية

2004-03-31 
BT1 منظمات وطنية 

 منظمات برازيلية

INIS: 1977-03-29; ETDE: 1977-06-03 

BT1 منظمات وطنية 
NT1 مخبر اإلشعاع السنكروتروني البرازيلي 

NT1 نكلوبراس 
NT1 هيئة الطاقة النووية الوطنية البرازيلية 

 منظمات برتغالية

2004-03-31 

BT1 منظمات وطنية 

 منظمات بريطانية

BT1 منظمات وطنية 

NT1 المركز الوطني لوثوقية النظم 

NT1 سلطة الطاقة الذّرية البريطانية 

NT2 المركز اإلنكليزي للطاقة الذرية 

NT2 مختبر كولهام 

NT1 شركة الوقود النووي البريطانية المحدودة 
NT1 فحم بريطاني 

NT1 مخبر الفيزياء الوطني في المملكة المتحدة 

NT1 هيئة الوقاية اإلشعاعية الوطنية 
NT1 هيئة تفتيش المنشأة النووية البريطانية 

 منظمات بلجيكية

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1980-10-07 
BT1 منظمات وطنية 

 منظمات بلغارية

1999-07-12 

BT1 منظمات وطنية 

 منظمات بنغالدش

INIS: 1983-07-15; ETDE: 1983-09-15 

BT1 منظمات وطنية 

 منظمات بولونية

INIS: 1988-11-16; ETDE: 1981-08-04 

BT1 منظمات وطنية 

NT1 الوكالة الوطنية للطاقة الذرية 

 منظمات تايالندية

2004-03-31 

BT1 منظمات وطنية 

 منظمات تركية

2003-08-26 
BT1 منظمات وطنية 

NT1 سلطة الطاقة الذرية التركية 

 منظمات تشيكوسلوفاكية

1994-02-28 
SEE منظمات تشيكية 

SEE منظمات سلوفاكية 

 منظمات تشيكية

INIS: 1998-01-29; ETDE: 1994-02-24 
SF منظمات تشيكوسلوفاكية 

BT1 منظمات وطنية 
NT1 معهد البحوث النووية في جمهورية التشيك 

NT1 معهد بحوث وإنتاج وتطبيقات النظائر في براغ 

NT1 مكتب حكومي لألمان النووي 

 منظمات تشيلية

2004-03-31 

BT1 منظمات وطنية 

 تونسيةمنظمات 

2004-03-31 
BT1 منظمات وطنية 

 منظمات جزائرية

2004-03-31 
BT1 منظمات وطنية 

 منظمات جنوب أفريقية

INIS: 1987-05-26; ETDE: 1976-04-19 

BT1 منظمات وطنية 

 منظمات دانمركية

ETDE: 1975-08-19 

BT1 منظمات وطنية 

NT1  مخبرrisoe الوطني 
NT2  مؤسسة بحوثrisoe 

NT1 هيئة الطاقة الذرية الدانمركية 

 منظمات دولية

1998-06-10 
UF لجنة التحديات في المجتمع الحديث 

UF منظمة الدول األمريكية 
UF منظمة الدول األمريكية 

NT1 أوابك 

NT1 أوبك 
NT1 اتحاد المنظمين النوويين في أوربا الغربية 

NT1 األمم المتحدة 

NT1 االتحاد األوربي 
NT2 وربي للفحم والفوالذالمجتمع األ 

NT2 المجموعة األوربية للطاقة الذرية 

NT2 سوق داخلي 

NT1 االتحاد الدولي للمشغلين النوويين 

NT1 االتحاد الدولي لمستهلكي الطاقة الصناعية 

NT1 البنك الدولي 
NT1 الجمعية األوربية لبحوث وتطوير السالمة 

NT1 الجمعية الدولية للحماية من اإلشعاع 

NT1 نتدى األوربي للطاقة الذّريةالم 
NT1 المنظمة األوربية للبحوث النووية  سيرن 

NT1 الهيئة الدولية للتقانة الكهربائية 

NT1 الهيئة الدولية للحماية من اإلشعاع 
NT1  الوكالة البرازيلية األرجنتينية لضبط المواد

 النووية

NT1 الوكالة الدولية للطاقة 
NT1 الوكالة الدولية للطاقة الذّرية 

NT2 المركز الدولي للفيزياء النظرية 

NT2  مخبر سيبرسدورف في الوكالة الدولية للطاقة
 الذرية

NT2 مخبر موناكو للبيئة البحرية 

NT1 برنامج األمم المتحدة للبيئة 
NT1 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

NT1 )فاو )منظمة الغذاء والزراعة 

NT1 لجنة المواصفات االوربية 
NT1 لجنة دولية للمعطيات النووية 

NT1  لجنة علمية لألمم المتحدة حول تأثيرات اإلشعاع

 الذّري
NT1 مجلس الطاقة العالمي 

NT1 مجلس المساعدة اإلقتصادية المشتركة كوميكون 

NT1 معهد األمم المتحدة لبحوث نزع التسلح 

NT1 معهد اليورانيوم 

NT1 للبحوث النووية معهد مشترك 
NT1 منظمة األرصاد العالمية 

NT1 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

NT1 منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 
NT2 وكالة الطاقة النووية 

NT1 منظمة الصحة العالمية 

NT1  منظمة الطاقة المريكا االتينيةolade 
NT1 منظمة العمل الدولية 

NT1 وليةمنظمة المالحة الد 

NT1 منظمة انتشار الغاز األوربية 
NT1 )منظمة حلف شمال األطلسي )ناتو 

NT1 منظمة معاهدة حظر االختبارات النووية الشاملة 

NT1 هيئة الطاقة الذرية العريية 
NT1 )هيئة المواصفات العالمية )إيزو 

NT1 وحدات الهيئة الدولية لإلشعاع 

NT1 وكالة الفضاء األوربية 
NT1 يونسكو 

RT الدول األعضاء 

RT برامج بحوث متناسقة 
RT تعاون دولي 

RT منظمات وطنية 

 منظمات روسية

1997-07-30 
UF منظمات سوفييتية 

BT1 منظمات وطنية 

NT1  السلطة الفدرالية الروسية لألمان االشعاعي
 والنووي

NT1  الهيئة النووية الوطنية 

NT1    مركز البحوث الوطني، معهد كورشاتوف 
NT2 معهد الفيزياء النظرية و التجريبية 

NT2 معهد سان بطرسبرغ للفيزياء النووية 

NT2 معهد فيزياء الطاقة العالية 

 منظمات رومانية

1999-05-11 

BT1 منظمات وطنية 

 منظمات سلوفاكية

1994-01-07 

SF منظمات تشيكوسلوفاكية 

BT1 منظمات وطنية 
NT1 سلطة التنظيم النووي في سلوفاكيا 

NT1  شركةjavys 

NT1 مركز السيكلوترون في الجمهورية السلوفاكية 
NT1 مركز معهد بحوث محطة الطاقة النووية 

 منظمات سلوفية

2004-03-31 

BT1 منظمات وطنية 

 منظمات سورية

2004-03-31 

BT1 منظمات وطنية 

 منظمات سوفييتية

INIS: 1997-07-30; ETDE: 1975-12-16 

USE منظمات روسية 

 ديةمنظمات سوي

INIS: 1976-09-06; ETDE: 1976-11-01 
BT1 منظمات وطنية 

 منظمات سويسرية

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1980-10-07 
BT1 منظمات وطنية 

 منظمات صينية

INIS: 1987-05-26; ETDE: 1980-10-07 

BT1 منظمات وطنية 
NT1 اإلدارة الوطنية الصينية لألمان النووي 

NT1 معهد الصين للطاقة الذّرية 

 منظمات عراقية

INIS: 1985-06-10; ETDE: 1985-07-18 
BT1 منظمات وطنية 

NT1 هيئة الطاقة الذّرية العراقية 

NT2 مركز البحوث النووي العراقي 

 منظمات غانية

2004-03-31 

BT1 منظمات وطنية 



 منظمات فرنسية 896 منظمات كورية

 

 

 منظمات فرنسية

BT1 منظمات وطنية 
NT1  دورة وقودareva النووي 

NT2  دورة وقودareva  النوويla hague 

NT2  دورة وقودareva  النوويmalvesi 
NT2  دورة وقودareva  النوويmarcoule 

NT2  دورة وقودareva  النوويmiramas 

NT2  دورة وقودareva  النوويpierrelatte 
NT1 كهرباء فرنسا 

NT1 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية 

NT2 لفرنسية في برويرلوشاتيلهيئة الطاقة الذّرية ا 
NT2 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في بيرالت 

NT2 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في ساكليه 

NT2 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في غرونوبل 
NT2 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في فونتي أوروز 

NT2 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في كاداراش 

NT2 لطاقة الذّرية الفرنسية في الهاغهيئة ا 
NT2 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في ماركول 

 منظمات فنلدية

INIS: 1976-08-17; ETDE: 1976-11-01 

BT1 منظمات وطنية 

 منظمات في الواليات المتحدة

1997-06-19 

BT1 منظمات وطنية 
NT1 إدارة الخدمات العامة في الواليات المتحدة 

NT1 إدارة الطاقة االتحادية في الواليات المتحدة 

NT1  إدارة الغالف الجوي والمحيطات في الواليات
 المتحدة

NT1 إدارة المحاربين القدماء في الواليات المتحدة 

NT1 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 
NT2 احتياطي أوك ريدج 

NT2 )بيتس )مختبر قدرة ذرية 

NT2 د للمنتجات الذريةعملية هانفور 
NT2  محطة معالجة كيميائيةidaho 

NT2  محميةhanford 

NT2 مخابر بالتل في شمال شرق المحيط الهادئ 
NT2 مخبر آرغون الوطني 

NT2 مخبر أوك ريدج الوطني 

NT2 مخبر باتل كولمبس 
NT2 مخبر بروكهافن الوطني 

NT2 مخبر لورنس بيركلي 

NT2 مخبر لورنس ليفرمور 
NT2  ماوندمخبر 

NT2 مخبركنولز للطاقة الذرية 

NT2  مختبرames 
NT2 مختبرات سانديا 

NT2 مركز إنتاج المواد العلفية 

NT2 مركز الرامي لبحوث الطاقة 
NT2 مركز مسّرع ستانفورد الخطي 

NT2 مصنع نشر الغازات في أوك ريدج 

NT2  منشأةpaducah 
NT2  منشأةy-12 

NT2  منشأة إنتاج سكيوياuf6 

NT2 منشأة االنتثار الغازي في بورتسموث 
NT2 منشأة بانتكس 

NT2 منشأة روكي فالتس 

NT2 منشأة سافاناه ريفر 
NT2  منشأة شركة أتوميكس إنترنيشينال في كانوغا

 بارك

NT2 منشأة مدينة كنساس 
NT2 نبات القلقاس 

NT1 أكاديمية العلوم الوطنية في الواليات المتحدة 
NT1 أوراو 

NT1  المعهد الوطني للصحة واألمان المهني في

 الواليات المتحدة
NT1 سلطة وادي تينيسي 

NT1 شبكة المعطيات النووية في الواليات المتحدة 

NT1 شركة الوقود االصطناعي 
NT1 لجنة مشتركة للطاقة الذّرية في الواليات المتحدة 

NT1 مؤسسة العلوم الوطنية 

NT1 مجلس اإلشعاع الفدرالي 
NT1 لس الواليات المتحدة لجودة البيئةمج 

NT1  مجلس وطني للقياسات والوقاية من اإلشعاع في

 الواليات المتحدة
NT1 مخبر البحوث البحرية 

NT1 مصلحة البريد في الواليات المتحدة 

NT1 معهد أوك ريدج للدراسات النووية 

NT1 مكتب المحاسبة العام في الواليات المتحدة 

NT1 مكتب المساعدة التقنية في الواليات المتحدة 
NT1 هيئة التنظيم النووي في الواليات المتحدة 

NT1 هيئة الطاقة االتحادية في الواليات المتحدة 

NT1 هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة 
NT2 )بيتس )مختبر قدرة ذرية 

NT2 عملية هانفورد للمنتجات الذرية 

NT2 يائية محطة معالجة كيمidaho 
NT2 مخبر آرغون الوطني 

NT2 مخبر أوك ريدج الوطني 

NT2 مخبر بروكهافن الوطني 
NT2 مخبر لورنس بيركلي 

NT2 مخبر لورنس ليفرمور 

NT2 مخبر ماوند 
NT2 مخبركنولز للطاقة الذرية 

NT2  مختبرames 

NT2 مختبرات سانديا 
NT2 مركز إنتاج المواد العلفية 

NT2  منشأةpaducah 

NT2  منشأةy-12 
NT2  منشأة إنتاج سكيوياuf6 

NT2 منشأة روكي فالتس 

NT2 منشأة سافاناه ريفر 
NT1  وزارة اإلسكان والتنمية المدنية في الواليات

 المتحدة

NT1 وزارة التجارة في الواليات المتحدة 
NT2 المكتب الوطني للمعايير في الواليات المتحدة 

NT1 المتحدة وزارة الخارجية في الواليات 

NT1 وزارة الخزانة في الواليات المتحدة 
NT2 مصلحة الدخل الداخلي في الواليات المتحدة 

NT1 وزارة الداخلية في الواليات المتحدة 

NT2 المساحة الجيولوجية في الواليات المتحدة 
NT2  مصلحة األسماك والحياة البرية في الواليات

 المتحدة

NT2 مكتب االستصالح في الواليات المتحدة 

NT2 مكتب التعدين السطحي في الواليات المتحدة 

NT2 مكتب المناجم في الواليات المتحدة 

NT1 وزارة الدفاع في الواليات المتحدة 
NT2 سلك المهندسين في الواليات المتحدة 

NT1 وزارة الزراعة في الواليات المتحدة 

NT2 ي الواليات المتحدةإدارة اإلنارة الريفية ف 
NT2 مصلحة الغابات في الواليات المتحدة 

NT1  وزارة الصحة والتعليم والخدمة اإلجتماعية في

 الواليات المتحدة
NT2 إدارة األغذية والعقاقير في الواليات المتحدة 

NT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

NT2 إدارة التنظيم االقتصادي 
NT2 ن في المناجم في الواليات إدارة الصحة واألما

 المتحدة
NT2 إدارة الطاقة في المنطقة الغربية 

NT2 إدارة الكهرباء الجنوبية الشرقية 

NT2 إدارة الكهرباء الجنوبية الغربية 

NT2 إدارة طاقة أالسكا 

NT2 إدارة طاقة بونفيل 

NT2 إدارة معلومات الطاقة في الواليات المتحدة 
NT2 احتياطي أوك ريدج 

NT2  المعهد الوطني لبحوث البترول والطاقة في

 الواليات المتحدة
NT2 )بيتس )مختبر قدرة ذرية 

NT2 سجل اليورانيوم في الواليات المتحدة 

NT2 عملية هانفورد للمنتجات الذرية 
NT2  محطة معالجة كيميائيةidaho 

NT2  محميةhanford 

NT2 مخابر بالتل في شمال شرق المحيط الهادئ 
NT2  مخبرidaho الوطني 

NT2 مخبر آرغون الوطني 

NT2 مخبر أوك ريدج الوطني 
NT2 مخبر بروكهافن الوطني 

NT2 مخبر فيرميالب 

NT2 مخبر لورنس بيركلي 
NT2 مخبر لورنس ليفرمور الوطني 

NT3 مخبر لورنس ليفرمور 

NT2 مخبر لوس أالموس الوطني 
NT2 مخبر ماوند 

NT2 مخبركنولز للطاقة الذرية 

NT2  مختبرames 
NT2 مختبر الطاقة المتجددة الوطني 

NT2 مختبر القياسات البيئية 

NT2  مختبر تطوير هندسيhanford 

NT2 مختبرات سانديا الوطنية 

NT3 مختبرات سانديا 
NT2 مركز إنتاج المواد العلفية 

NT2 مركز بيتسبرغ لتكنولوجيا الطاقة 

NT2 مركز تقانة الطاقة في بارتِْلسفيل 
NT2 كز الرامي لبحوث الطاقةمر 

NT2 مركز الرامي لتكنولوجيا الطاقة 

NT2 مركز مسّرع ستانفورد الخطي 
NT2 مركز مورغانتاون لتكنولوجيا الطاقة 

NT2 مصلحة تحديد الطاقة في الواليات المتحدة 

NT2 مصنع نشر الغازات في أوك ريدج 
NT2 معهد بحوث علم السموم االستنشاقية 

NT2 مفتش عام لوزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

NT2  مكاتب حقلية لوزارة الطاقة في الواليات
 المتحدة

NT2  منشأةpaducah 

NT2  منشأةy-12 
NT2  منشأة إنتاج سكيوياuf6 

NT2 منشأة االنتثار الغازي في بورتسموث 

NT2  منشأة التخصيب بالطرد المركزي في
 بورتسموث

NT2 منشأة بانتكس 

NT2 منشأة حصر النفايات 
NT2 منشأة روكي فالتس 

NT2 منشأة سافاناه ريفر 

NT2  منشأة شركة أتوميكس إنترنيشينال في كانوغا
 بارك

NT2 منشأة مدينة كنساس 

NT2 موقع اختبار نيفادا 
NT2 نبات القلقاس 

NT2  هيئة تنظيم الطاقة اإلتحادية في الواليات

 المتحدة
NT1  المتحدةوزارة العدل في الواليات 

NT2 مكتب التحقيقات الفدرالي 

NT1 وزارة العمل في الواليات المتحدة 

NT2  إدارة الصحة واألمان المهني في الواليات

 المتحدة

NT1 وزارة النقل في الواليات المتحدة 
NT2 إدارة المالحة االتحادية في الواليات المتحدة 

NT2 خفر السواحل في الواليات المتحدة 

NT1 رة الطوارىء اإلتحادية في الواليات وكالة إدا
 المتحدة

NT1 )وكالة الفضاء األمريكية )ناسا 

NT1 وكالة المخابرات المركزية في الواليات المتحدة 
NT1 وكالة حماية البيئة في الواليات المتحدة 

NT1 وكالة مراقبة ونزع التسلح في الواليات المتحدة 

RT  برنامجnapap في الواليات المتحدة 

 منظمات فيتنامية

1993-08-06 

BT1 منظمات وطنية 

 منظمات فيلبينية

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1977-06-02 

BT1 منظمات وطنية 

NT1 معهد البحوث النووية الفيلبيني 
NT2 مركز البحوث الذرية الفيلبيني 

NT2 هيئة الطاقة الذرية الفيلبينية 

 منظمات كازخستانية

INIS: 1999-07-20; ETDE: 1999-08-30 
BT1 منظمات وطنية 

 منظمات كرواتية

2004-03-31 
BT1 منظمات وطنية 

 منظمات كندية

BT1 منظمات وطنية 

NT1 شركة الطاقة الذرية الكندية المحدودة 

NT2 مؤسسة البحوث النووية في وايت شل 

NT2 مخابر تشوك ريفر النووية 

NT1  مجلس قيادة الطاقة الذّرية الكنديaecb 

 يةمنظمات كوب

2004-03-31 

BT1 منظمات وطنية 

 منظمات كورية

INIS: 1981-12-23; ETDE: 1982-02-09 

BT1 منظمات وطنية 



 منظمات كولومبية 897 منظمات وطنية

 

 

NT1 المعهد الكوري لبحوث الطاقة الذرية 

 منظمات كولومبية

INIS: 1987-04-28; ETDE: 1987-06-09 
BT1 منظمات وطنية 

NT1 معهد المواد النووية 

 منظمات التيفية

2004-03-31 
BT1 منظمات وطنية 

 منظمات لبنانية

2004-03-31 
BT1 منظمات وطنية 

 منظمات ليتوانية

INIS: 1999-07-14; ETDE: 1999-08-30 

BT1 منظمات وطنية 

 منظمات ماليزية

1984-12-04 

BT1 منظمات وطنية 

NT1  مجمعpuspati النووي في ماليزيا 
NT1 معهد ماليزي لبحوث التكنولوجيا النووية 

 منظمات مصرية

2004-03-31 

BT1 منظمات وطنية 
NT1 هيئة الطاقة الذرية المصرية 

 منظمات مغربية

2004-03-31 
BT1 منظمات وطنية 

 منظمات مقدونية

2004-03-31 

BT1 منظمات وطنية 

 منظمات مكسيكية

INIS: 1975-12-09; ETDE: 1976-01-26 

BT1 منظمات وطنية 

 منظمات نروجية

BT1 منظمات وطنية 

 منظمات نمساوية

INIS: 1980-12-01; ETDE: 1981-01-09 

BT1 منظمات وطنية 
NT1 مركز بحوث سيبرسدورف 

 منظمات نيوزالندية

1986-04-03 

BT1 منظمات وطنية 

 منظمات هندية

BT1 منظمات وطنية 

NT1 مركز أنديرا غاندي للبحوث الذّرية 
NT1 مركز البحوث الذرية بهابها 

 منظمات هنغارية

1986-04-03 

BT1 منظمات وطنية 
NT1 هيئة الطاقة الذرية الهنغارية 

 منظمات هولندية

BT1 منظمات وطنية 

NT1  المعهد الوطني للفيزياء النووية وفيزياء الطاقة
 العالية

NT1 مركز الطاقة الهولندي 

NT2 مفاعل هولندا المركزي 
NT1  معهدiri 

NT1  معهدkvi 

NT1 معهد بحوث الفيزياء النووية 

 منظمات وطنية

NT1 منظمات أرجنتينية 

NT2 السلطة التنظيمية النووية األرجنتينية 
NT2  شركةinvap األرجنتينية الحكومية 

NT2  مؤسسة الكهرباء النووية االرجنتينية، بوينس

 ايرس، االرجنتين
NT2  هيئة الطاقة الذرية الوطنية للجمهورية

 األرجنتينية

NT1 منظمات أردنية 
NT1 رمنيةمنظمات أ 

NT1 منظمات أسترالية 

NT2  وكالة السالمة النووية والوقاية من اإلشعاع'
 االسترالية

NT2 منظمة العلوم النووية والتكنولوجيا األسترالية 

NT1 منظمات إسرائلية 
NT2 هيئة الطاقة الذّرية اإلسرائيلية 

NT3 مركز البحوث النووية في النجف 

NT3 مركز البحوث النووية في سوريك 
NT1 منظمات ألبانية 

NT1 منظمات ألمانيا اإلتحادية 

NT2  المعهد المركزي لبحوث النظائر واإلشعاع في
 اليبزغ

NT2  المعهد المركزي للبحوث النووية في

 روسيندورف
NT2  المكتب االتحادي للوقاية من اإلشعاع في

 جمهورية ألمانيا االتحادية

NT2 جمعية أمان المنشآت والمفاعالت 
NT2 محطة إعادة المعالجة في كارلسروه 

NT2 مركز بحوث كارلسروه 

NT2 مركز بحوث يولشي 
NT2 معهد فيزياء البالزمان في كارشينك 

NT2 هيئة أمان المفاعالت 

NT2 هيئة الوقاية اإلشعاعية 
NT1 منظمات أورغوية 

NT1 منظمات أوكرانية 

NT1 منظمات إيرانية 
NT2 مركز طهران للبحوث النووية 

NT2 منظمة الطاقة الذّرية اإليرانية 

NT1 منظمات إيطالية 
NT2 الطاقة الكهربائية اإليطالية 

NT2 المعهد الوطني للفيزياء النوويةا 

NT2 مركز المعلومات والدراسات والخبرات 
NT2 وكالة الطاقة النووية األوربية في إيطاليا 

NT3 لجنة وطنية للطاقة النووية 

NT1 منظمات اسبانية 

NT1 ظمات استونيةمن 

NT1 منظمات افغانية 

NT1 منظمات اندونيسية 
NT1 منظمات اوزبكية 

NT1 منظمات باراغوية 

NT2 الهيئة الباراغوية الوطنية للطاقة الذرية 
NT1 منظمات باكستانية 

NT1 منظمات برازيلية 

NT2 مخبر اإلشعاع السنكروتروني البرازيلي 
NT2 نكلوبراس 

NT2 هيئة الطاقة النووية الوطنية البرازيلية 

NT1 منظمات برتغالية 
NT1 منظمات بريطانية 

NT2 المركز الوطني لوثوقية النظم 
NT2 سلطة الطاقة الذّرية البريطانية 

NT3 المركز اإلنكليزي للطاقة الذرية 

NT3 مختبر كولهام 

NT2 شركة الوقود النووي البريطانية المحدودة 

NT2 فحم بريطاني 

NT2 مخبر الفيزياء الوطني في المملكة المتحدة 
NT2 هيئة الوقاية اإلشعاعية الوطنية 

NT2 هيئة تفتيش المنشأة النووية البريطانية 

NT1 منظمات بلجيكية 
NT1 منظمات بلغارية 

NT1 منظمات بنغالدش 

NT1 منظمات بولونية 
NT2 الوكالة الوطنية للطاقة الذرية 

NT1 منظمات تايالندية 

NT1 منظمات تركية 
NT2 سلطة الطاقة الذرية التركية 

NT1 منظمات تشيكية 

NT2 معهد البحوث النووية في جمهورية التشيك 
NT2 معهد بحوث وإنتاج وتطبيقات النظائر في براغ 

NT2 مكتب حكومي لألمان النووي 

NT1 منظمات تشيلية 
NT1 منظمات تونسية 

NT1 منظمات جزائرية 

NT1 منظمات جنوب أفريقية 
NT1 منظمات دانمركية 

NT2  مخبرrisoe الوطني 

NT3  مؤسسة بحوثrisoe 
NT2 هيئة الطاقة الذرية الدانمركية 

NT1 منظمات روسية 

NT2  السلطة الفدرالية الروسية لألمان االشعاعي

 والنووي
NT2  الهيئة النووية الوطنية 

NT2    مركز البحوث الوطني، معهد كورشاتوف 

NT3 معهد الفيزياء النظرية و التجريبية 
NT3 معهد سان بطرسبرغ للفيزياء النووية 

NT3 معهد فيزياء الطاقة العالية 

NT1 منظمات رومانية 
NT1 منظمات سلوفاكية 

NT2 سلطة التنظيم النووي في سلوفاكيا 

NT2  شركةjavys 
NT2 مركز السيكلوترون في الجمهورية السلوفاكية 

NT2 مركز معهد بحوث محطة الطاقة النووية 

NT1 منظمات سلوفية 
NT1 منظمات سورية 

NT1 منظمات سويدية 

NT1 منظمات سويسرية 
NT1 منظمات صينية 

NT2 اإلدارة الوطنية الصينية لألمان النووي 

NT2 معهد الصين للطاقة الذّرية 
NT1 منظمات عراقية 

NT2 هيئة الطاقة الذّرية العراقية 

NT3 مركز البحوث النووي العراقي 
NT1 منظمات غانية 

NT1 منظمات فرنسية 

NT2  دورة وقودareva النووي 
NT3  دورة وقودareva  النوويla hague 

NT3  دورة وقودareva  النوويmalvesi 

NT3  دورة وقودareva  النوويmarcoule 
NT3  دورة وقودareva  النوويmiramas 

NT3  دورة وقودareva ي النووpierrelatte 

NT2 كهرباء فرنسا 
NT2 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية 

NT3  هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في

 برويرلوشاتيل

NT3 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في بيرالت 

NT3 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في ساكليه 

NT3 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في غرونوبل 
NT3 قة الذّرية الفرنسية في فونتي أوروزهيئة الطا 

NT3 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في كاداراش 

NT3 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في الهاغ 
NT3 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في ماركول 

NT1 منظمات فنلدية 

NT1 منظمات في الواليات المتحدة 
NT2 إدارة الخدمات العامة في الواليات المتحدة 

NT2 إدارة الطاقة االتحادية في الواليات المتحدة 

NT2  إدارة الغالف الجوي والمحيطات في الواليات
 المتحدة

NT2 إدارة المحاربين القدماء في الواليات المتحدة 
NT2 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 

NT3 احتياطي أوك ريدج 

NT3 )بيتس )مختبر قدرة ذرية 

NT3 عملية هانفورد للمنتجات الذرية 

NT3  محطة معالجة كيميائيةidaho 

NT3  محميةhanford 
NT3 مخابر بالتل في شمال شرق المحيط الهادئ 

NT3 مخبر آرغون الوطني 

NT3 مخبر أوك ريدج الوطني 
NT3 مخبر باتل كولمبس 

NT3 لوطنيمخبر بروكهافن ا 

NT3 مخبر لورنس بيركلي 
NT3 مخبر لورنس ليفرمور 

NT3 مخبر ماوند 

NT3 مخبركنولز للطاقة الذرية 
NT3  مختبرames 

NT3 مختبرات سانديا 

NT3 مركز إنتاج المواد العلفية 
NT3 مركز الرامي لبحوث الطاقة 

NT3 مركز مسّرع ستانفورد الخطي 

NT3 مصنع نشر الغازات في أوك ريدج 
NT3 شأة منpaducah 

NT3  منشأةy-12 

NT3  منشأة إنتاج سكيوياuf6 
NT3 منشأة االنتثار الغازي في بورتسموث 

NT3 منشأة بانتكس 

NT3 منشأة روكي فالتس 
NT3 منشأة سافاناه ريفر 

NT3  منشأة شركة أتوميكس إنترنيشينال في كانوغا

 بارك



 منظمات يابانية 898 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 

 

NT3 منشأة مدينة كنساس 

NT3 نبات القلقاس 
NT2 أكاديمية العلوم الوطنية في الواليات المتحدة 

NT2 أوراو 

NT2  المعهد الوطني للصحة واألمان المهني في
 الواليات المتحدة

NT2 سلطة وادي تينيسي 

NT2 شبكة المعطيات النووية في الواليات المتحدة 
NT2 شركة الوقود االصطناعي 

NT2  لجنة مشتركة للطاقة الذّرية في الواليات

 المتحدة
NT2 مؤسسة العلوم الوطنية 

NT2 مجلس اإلشعاع الفدرالي 

NT2 مجلس الواليات المتحدة لجودة البيئة 
NT2  مجلس وطني للقياسات والوقاية من اإلشعاع

 في الواليات المتحدة

NT2 مخبر البحوث البحرية 
NT2 مصلحة البريد في الواليات المتحدة 

NT2 معهد أوك ريدج للدراسات النووية 

NT2 تب المحاسبة العام في الواليات المتحدةمك 
NT2 مكتب المساعدة التقنية في الواليات المتحدة 

NT2 هيئة التنظيم النووي في الواليات المتحدة 

NT2 هيئة الطاقة االتحادية في الواليات المتحدة 
NT2 هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة 

NT3 )بيتس )مختبر قدرة ذرية 

NT3 انفورد للمنتجات الذريةعملية ه 
NT3  محطة معالجة كيميائيةidaho 

NT3 مخبر آرغون الوطني 

NT3 مخبر أوك ريدج الوطني 
NT3 مخبر بروكهافن الوطني 

NT3 مخبر لورنس بيركلي 

NT3 مخبر لورنس ليفرمور 
NT3 مخبر ماوند 

NT3 مخبركنولز للطاقة الذرية 

NT3  مختبرames 

NT3 مختبرات سانديا 

NT3 مركز إنتاج المواد العلفية 

NT3  منشأةpaducah 
NT3  منشأةy-12 

NT3  منشأة إنتاج سكيوياuf6 

NT3 منشأة روكي فالتس 
NT3 منشأة سافاناه ريفر 

NT2  وزارة اإلسكان والتنمية المدنية في الواليات

 المتحدة
NT2 وزارة التجارة في الواليات المتحدة 

NT3 اليات المتحدةالمكتب الوطني للمعايير في الو 

NT2 وزارة الخارجية في الواليات المتحدة 
NT2 وزارة الخزانة في الواليات المتحدة 

NT3 مصلحة الدخل الداخلي في الواليات المتحدة 
NT2 وزارة الداخلية في الواليات المتحدة 

NT3 المساحة الجيولوجية في الواليات المتحدة 

NT3 اليات مصلحة األسماك والحياة البرية في الو

 المتحدة

NT3 مكتب االستصالح في الواليات المتحدة 

NT3 مكتب التعدين السطحي في الواليات المتحدة 
NT3 مكتب المناجم في الواليات المتحدة 

NT2 وزارة الدفاع في الواليات المتحدة 

NT3 سلك المهندسين في الواليات المتحدة 
NT2 وزارة الزراعة في الواليات المتحدة 

NT3 إدارة اإلنارة الريفية في الواليات المتحدة 

NT3 مصلحة الغابات في الواليات المتحدة 
NT2  وزارة الصحة والتعليم والخدمة اإلجتماعية في

 الواليات المتحدة

NT3 إدارة األغذية والعقاقير في الواليات المتحدة 
NT2 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

NT3 إدارة التنظيم االقتصادي 

NT3  إدارة الصحة واألمان في المناجم في
 الواليات المتحدة

NT3 إدارة الطاقة في المنطقة الغربية 

NT3 إدارة الكهرباء الجنوبية الشرقية 
NT3 إدارة الكهرباء الجنوبية الغربية 

NT3 إدارة طاقة أالسكا 

NT3 إدارة طاقة بونفيل 
NT3 إدارة معلومات الطاقة في الواليات المتحدة 

NT3 احتياطي أوك ريدج 

NT3  المعهد الوطني لبحوث البترول والطاقة في
 الواليات المتحدة

NT3 )بيتس )مختبر قدرة ذرية 

NT3 سجل اليورانيوم في الواليات المتحدة 

NT3 عملية هانفورد للمنتجات الذرية 

NT3  محطة معالجة كيميائيةidaho 
NT3  محميةhanford 

NT3 لمحيط الهادئمخابر بالتل في شمال شرق ا 

NT3  مخبرidaho الوطني 
NT3 مخبر آرغون الوطني 

NT3 مخبر أوك ريدج الوطني 

NT3 مخبر بروكهافن الوطني 
NT3 مخبر فيرميالب 

NT3 مخبر لورنس بيركلي 

NT3 مخبر لورنس ليفرمور الوطني 
NT4 مخبر لورنس ليفرمور 

NT3 مخبر لوس أالموس الوطني 

NT3 مخبر ماوند 
NT3 مخبركنولز للطاقة الذرية 

NT3  مختبرames 

NT3 مختبر الطاقة المتجددة الوطني 
NT3 مختبر القياسات البيئية 

NT3  مختبر تطوير هندسيhanford 

NT3 مختبرات سانديا الوطنية 
NT4 مختبرات سانديا 

NT3 مركز إنتاج المواد العلفية 

NT3 مركز بيتسبرغ لتكنولوجيا الطاقة 
NT3 مركز تقانة الطاقة في بارتِْلسفيل 

NT3 مركز الرامي لبحوث الطاقة 

NT3 مركز الرامي لتكنولوجيا الطاقة 
NT3 مركز مسّرع ستانفورد الخطي 

NT3 مركز مورغانتاون لتكنولوجيا الطاقة 

NT3 مصلحة تحديد الطاقة في الواليات المتحدة 
NT3 مصنع نشر الغازات في أوك ريدج 

NT3 م السموم االستنشاقيةمعهد بحوث عل 

NT3  مفتش عام لوزارة الطاقة في الواليات
 المتحدة

NT3  مكاتب حقلية لوزارة الطاقة في الواليات

 المتحدة

NT3  منشأةpaducah 

NT3  منشأةy-12 

NT3  منشأة إنتاج سكيوياuf6 
NT3 منشأة االنتثار الغازي في بورتسموث 

NT3  منشأة التخصيب بالطرد المركزي في

 سموثبورت
NT3 منشأة بانتكس 

NT3 منشأة حصر النفايات 

NT3 منشأة روكي فالتس 
NT3 منشأة سافاناه ريفر 

NT3  منشأة شركة أتوميكس إنترنيشينال في كانوغا

 بارك
NT3 منشأة مدينة كنساس 

NT3 موقع اختبار نيفادا 
NT3 نبات القلقاس 

NT3  هيئة تنظيم الطاقة اإلتحادية في الواليات

 المتحدة

NT2 وزارة العدل في الواليات المتحدة 

NT3 مكتب التحقيقات الفدرالي 

NT2 وزارة العمل في الواليات المتحدة 
NT3  إدارة الصحة واألمان المهني في الواليات

 المتحدة

NT2 وزارة النقل في الواليات المتحدة 
NT3 إدارة المالحة االتحادية في الواليات المتحدة 

NT3 يات المتحدةخفر السواحل في الوال 

NT2  وكالة إدارة الطوارىء اإلتحادية في الواليات
 المتحدة

NT2 )وكالة الفضاء األمريكية )ناسا 

NT2  وكالة المخابرات المركزية في الواليات
 المتحدة

NT2 وكالة حماية البيئة في الواليات المتحدة 

NT2 وكالة مراقبة ونزع التسلح في الواليات المتحدة 
NT1 منظمات فيتنامية 

NT1 منظمات فيلبينية 

NT2 معهد البحوث النووية الفيلبيني 
NT3 مركز البحوث الذرية الفيلبيني 

NT3 هيئة الطاقة الذرية الفيلبينية 

NT1 منظمات كازخستانية 
NT1 منظمات كرواتية 

NT1 منظمات كندية 

NT2 شركة الطاقة الذرية الكندية المحدودة 
NT3 مؤسسة البحوث النووية في وايت شل 

NT3 مخابر تشوك ريفر النووية 

NT2  مجلس قيادة الطاقة الذّرية الكنديaecb 

NT1 منظمات كوبية 

NT1 منظمات كورية 
NT2 المعهد الكوري لبحوث الطاقة الذرية 

NT1 منظمات كولومبية 

NT2 معهد المواد النووية 
NT1 منظمات التيفية 

NT1 منظمات لبنانية 

NT1 منظمات ليتوانية 
NT1 منظمات ماليزية 

NT2  مجمعpuspati النووي في ماليزيا 

NT2 معهد ماليزي لبحوث التكنولوجيا النووية 
NT1 منظمات مصرية 

NT2 هيئة الطاقة الذرية المصرية 

NT1 منظمات مغربية 
NT1 منظمات مقدونية 

NT1 منظمات مكسيكية 

NT1 منظمات نروجية 
NT1 منظمات نمساوية 

NT2 مركز بحوث سيبرسدورف 

NT1 منظمات نيوزالندية 
NT1 منظمات هندية 

NT2 مركز أنديرا غاندي للبحوث الذّرية 

NT2 مركز البحوث الذرية بهابها 
NT1 منظمات هنغارية 

NT2 هيئة الطاقة الذرية الهنغارية 

NT1 منظمات هولندية 
NT2  المعهد الوطني للفيزياء النووية وفيزياء الطاقة

 العالية

NT2 مركز الطاقة الهولندي 
NT3 مفاعل هولندا المركزي 

NT2  معهدiri 

NT2  معهدkvi 
NT2 معهد بحوث الفيزياء النووية 

NT1 منظمات يابانية 

NT2 آمان الطاقة النووية اليابانية 

NT2 الوكالة اليابانية لتطور السفن النووية 

NT2  تسوكوبا، ايباراكي، اليابان 

NT2 شركة تطوير مفاعل الطاقة والوقود النووي 
NT2 معهد اليابان لبحوث الطاقة الذرية 

NT2 معهد اليابان لتطور الدورة النووية 

NT2 وكالة الطاقة الذرية اليابانية 
NT1 منظمات يونانية 

RT حكومة وطنية 

RT مشغّلون نوويون 
RT منظمات دولية 

 ات يابانيةمنظم

BT1 منظمات وطنية 
NT1 آمان الطاقة النووية اليابانية 

NT1 الوكالة اليابانية لتطور السفن النووية 

NT1  تسوكوبا، ايباراكي، اليابان 
NT1 شركة تطوير مفاعل الطاقة والوقود النووي 

NT1 معهد اليابان لبحوث الطاقة الذرية 

NT1 معهد اليابان لتطور الدورة النووية 
NT1 وكالة الطاقة الذرية اليابانية 

 منظمات يونانية

INIS: 1984-11-30; ETDE: 1984-12-27 

BT1 منظمات وطنية 

 منظمة آمان الطاقة النووية اليابانية

2006-01-06 

USE آمان الطاقة النووية اليابانية 

 منظمة األرصاد العالمية

2001-07-17 

USE منظمة األرصاد العالمية 

 العالمية منظمة األرصاد

2001-07-17 
UF منظمة األرصاد العالمية 

BT1 منظمات دولية 

RT األمم المتحدة 
RT علم األرصاد الجوية 

RT مناخات 

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

INIS: 1988-06-22; ETDE: 1988-07-15 
BT1 منظمات دولية 

RT األمم المتحدة 
RT النمسا 



 منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 899 منظومات إدخال البيانات التالؤمية

 

 

 تصاديمنظمة التنمية والتعاون اإلق

UF منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 
BT1 منظمات دولية 

NT1 وكالة الطاقة النووية 

RT إسبانيا 
RT أستراليا 

RT إيرلندا 

RT إيسلندا 
RT إيطاليا 

RT البرتغال 

RT السويد 
RT المملكة المتحدة 

RT النمسا 

RT الوكالة الدولية للطاقة 
RT الواليات المتحدة األمريكية 

RT بلجيكا 

RT بولندا 
RT تركيا 

RT جمهورية ألمانيا االتحادية 

RT جمهورية تشيكيا 
RT جمهورية كوريا 

RT دنمارك 

RT سويسرا 
RT فرنسا 

RT فنلندا 

RT كندا 
RT لوكسمبورغ 

RT مكسيكو 

RT نروج 
RT نيوزيلند 

RT هنغاريا 

RT )هولندا )األراضي المنخفضة 
RT يابان 

RT يونان 

 منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي

1993-11-09 

USE منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 

 منظمة الدول األمريكية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-03-03 
USE منظمات دولية 

 منظمة الدول األمريكية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-03-03 

USE منظمات دولية 

 منظمة الصحة العالمية

USE منظمة الصحة العالمية 

 منظمة الصحة العالمية

UF منظمة الصحة العالمية 
BT1 منظمات دولية 

RT األمم المتحدة 

RT طب 

 منظمة الطاقة الذّرية اإليرانية

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-01 

*BT1 منظمات إيرانية 

 منظمة الطاقة في أمريكا الالتينية

2006-10-11 

USE ريكا االتينية منظمة الطاقة المolade 

 منظمة الطاقة في أمريكا الالتينية

2006-10-11 
USE  منظمة الطاقة المريكا االتينيةolade 

 OLADEمنظمة الطاقة المريكا االتينية 

2006-10-11 

UF منظمة الطاقة في أمريكا الالتينية 

UF منظمة الطاقة في أمريكا الالتينية 

BT1 منظمات دولية 

 منظمة العلوم النووية والتكنولوجيا األسترالية

INIS: 1996-01-30; ETDE: 1988-11-01 

UF الوكالة األسترالية للطاقة الذرية 

UF هيئة الطاقة الذرية األسترالية 
*BT1 منظمات أسترالية 

 منظمة العمل الدولية

UF منظمة العمل الدولية 

BT1 منظمات دولية 

RT األمم المتحدة 
RT عمل 

 ظمة العمل الدوليةمن

1993-11-08 

USE منظمة العمل الدولية 

 منظمة الغذاء والزراعة

2000-04-12 

USE )فاو )منظمة الغذاء والزراعة 

 منظمة المالحة الدولية

2001-07-19 

USE منظمة المالحة الدولية 

 منظمة المالحة الدولية

2001-07-17 
UF المنظمة االستشارية المالحية بين الحكومات 

UF المنظمة الدولية لالستشارات المالحية 

UF المنظمة الدولية لالستشارات المالحية 
UF منظمة المالحة الدولية 

BT1 منظمات دولية 

RT األمم المتحدة 

 منظمة انتشار الغاز األوربية

INIS: 1975-11-11; ETDE: 1975-12-16 

BT1 منظمات دولية 

RT محطات االنتثار الغازي 

 ء األوربيةمنظمة بحوث الفضا

1995-10-27 

USE وكالة الفضاء األوربية 

 منظمة بحوث مسرع الطاقة العالية

2016-07-11 

USE  تسوكوبا، ايباراكي، اليابان 

 منظمة حلف شمال األطلسي )ناتو(

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-16 
USE )منظمة حلف شمال األطلسي )ناتو 

 منظمة حلف شمال األطلسي )ناتو(

INIS: 1987-06-29; ETDE: 1976-02-19 
UF )منظمة حلف شمال األطلسي )ناتو 

BT1 منظمات دولية 

 منظمة معاهدة حظر االختبارات النووية الشاملة

INIS: 1998-06-10; ETDE: 1998-10-19 
BT1 منظمات دولية 

RT أسلحة نووية 

RT األمم المتحدة 
RT النمسا 

RT انفجارات نووية 

RT تجميد نووي 

RT سياسة عدم االنتشار 

RT ضمانات 

RT مراقبة التسلح 
RT معاهدة حظر االختبارات النووية الشاملة 

RT نزع السالح النووي 

 منظمة وكالة الفضاء األوربية

1997-01-28 
USE وكالة الفضاء األوربية 

 منظومات  ثنائي البعد

2015-06-22 
 تستعمل فقط للشبيكات البلورية ثنائية البعد.

*BT1 شبيكات بلّورية 

NT1 أنظمة خماسية 
NT1 منظومات سداسية 

RT جرمانيوم 

 منظومات  متعاكسة الجريان

1985-12-10 
UF أبراج تبريد متعاكس الجريان 

RT أبراج التبريد 

RT تيار معاكس 
RT مبخرات 

RT مكثفات البخار 

RT هدروديناميك 

 ذات الفولطية العالية جدا   acمنظومات 

INIS: 1993-01-18; ETDE: 2002-06-13 
USE  منظوماتehv متناوبة 

 ذات الفولطية العالية جدا   dcمنظومات 

INIS: 1992-03-09; ETDE: 2002-06-13 

USE  منظوماتehv مستمرة 

 متناوبة EHVمنظومات 

INIS: 1993-01-18; ETDE: 1976-05-17 

UF  منظوماتac  ًذات الفولطية العالية جدا 

UF  ذات الفولطية العالية جداً منظومات تيار متناوب 
*BT1 منظومات تيار متناوب 

 مستمرة EHVمنظومات 

INIS: 1992-03-09; ETDE: 1976-05-17 
UF  منظوماتdc  ًذات الفولطية العالية جدا 

UF  ًمنظومات تيار مستمر ذات الفولطية العالية جدا 

*BT1 منظومات التيار المستمر 

 HVACمنظومات 

INIS: 1996-01-31; ETDE: 1976-05-17 

UF منظومات تيار متناوب عالية الفولطية 

*BT1 منظومات تيار متناوب 

 HVDCمنظومات 

1996-01-31 

UF منظومات تيار مستمر عالية الفولطية 
*BT1 منظومات التيار المستمر 

 MWDمنظومات 

INIS: 1992-08-13; ETDE: 1978-12-11 

UF تسجيل أثناء الَحْفر 
UF قياس أثناء الحفر 

UF  منظومات المعلوماتdownhole 

SF سجل سيغما 
BT1 منظومات الزمن الحقيقي 

RT تجهيزات التسجيل البئري 

RT تسجيل بئري 
RT تنقيب في البحر 

RT ثقب 

RT حفر اآلبار 
RT قياس من بعد 

RT منظومات موصولة على الخط 

 PCVمنظومات 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-05 
UF منظومات تهوية علبة المرافق الموجبة 

*BT1 تجهيزات مراقبة التلوث 

RT سيارات 
RT محركات احتراق داخلي 

 RHRمنظومات 

2000-04-12 

UF إزالة الحرارة المتبقية 

*BT1 منظومات تبريد المفاعل 

RT إزالة الحرارة المتبقية 

 tldمنظومات 

USE مجراع بالتألق الحراري 

 vlbمنظومات 

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-05-24 

USE مقاييس التداخل 

 منظومات إدارة الطاقة

INIS: 1993-02-18; ETDE: 1979-07-18 

BT1 منظومات التحكم 
BT1 منظومات الطاقة 

RT أبنية 

RT أبنية الطاقة المنخفضة 
RT إدارة الطاقة 

RT حزمة تقانة البناء 

RT )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 
RT لتدفئة والتهوية والتكييف المنزليةمنظومات ا 

RT منظومات تحكم محوسبة 

 منظومات إدخال البيانات التالؤمية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-09-10 
SEE منظومات كشف االندساس 



 منظومات إرسال من بُعد 900 منظومات التدفئة

 

 

 منظومات إرسال من بُعد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-01-23 
RT ملتيبليكسرات 

RT منظومات مراقبة مباشرة 

 آز أكسدة مختلط الوظيفةمنظومات 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-01-15 
USE آزات أكسدة مختلطة الوظيفة 

 منظومات إزالة بقرص دّوار

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-01-23 

*BT1 تجهيزات مراقبة التلوث 
RT انسكابات النفط 

RT مكافحة تلوث المياه 

 منظومات إشعال

INIS: 1984-07-20; ETDE: 1976-05-17 

RT إشعال 

RT احتراق 

RT حجرات االحتراق 

RT سيارات 

RT محركات احتراق داخلي 

 منظومات إضاءة

2000-04-12 

USE منظومات إضاءة 

 منظومات إضاءة

1986-03-04 

UF منظومات إضاءة 

BT1 منظومات الطاقة 
RT إشعاع مرئي 

RT إضاءة طبيعية 

RT أضواء السماء 
RT استضاءة 

RT تجهيزات كهربائية 

RT حزمة تقانة البناء 
RT حموالت اإلضاءة 

RT متطلبات االضاءة 

RT محددات تيار المصابيح 
RT مصابيح ضوئية 

RT مصابيح مفلورة 

RT معدات للمعاينة من بُعد 
RT منظومات ضوئية 

 منظومات إطالق غازات عادمة

RT تجهيزات مراقبة التلوث 

RT غسل 
RT منظومات تنقية الهواء 

RT نفايات غازية 

 منظومات إعادة التوليد الشمسية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-18 
*BT1 تجهيزات شمسية 

BT1 مجدّدات 
RT تكييف شمسي 

 منظومات إعادة تدوير الغازات المستنفدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-07 

USE منظومات إعادة جريان غاز االنفالت 

 منظومات إعادة جريان غاز االنفالت

INIS: 1992-07-07; ETDE: 1976-01-07 

USE منظومات إعادة جريان غاز االنفالت 

 منظومات إعادة جريان غاز االنفالت

INIS: 1992-07-07; ETDE: 1976-01-07 
UF منظومات إعادة تدوير الغازات المستنفدة 

UF منظومات إعادة جريان غاز االنفالت 

*BT1 جهيزات مراقبة التلوثت 
BT1 منظومات االنفالت 

RT احتراق 

RT سيارات 

RT ضبط تلوث الهواء 

RT غازات االنفالت 

 منظومات أمان تقنية

1992-07-13 

NT1 حواجز تهوية 

NT1 منظومات تنقية الهواء 
NT1 منظومات حماية المفاعل 

NT2 تقييدات قلب المفاعل 

NT2  منظومة تبريد مستعجلeccs 

NT3 حقن المبّرد ذي الضغط المنخفض 
NT3 د عالي الضغط  حقن مبّرِ

NT3 منظومات ترذيذ القلب 

NT3 منظومات غمر القلب 
NT1 منظومات حماية من النشاط اإلشعاعي 

NT2 منظومات للحماية بواسطة الرذاذ 

RT أمان 
RT هندسة األمان 

RT هوامش اآلمان 

 آلة -منظومات إنسان 

INIS: 1983-02-04; ETDE: 1982-06-07 
RT أتمتة 

RT أجهزة عرض 

RT اتصاالت 
RT تحليل المنظومات 

RT تدبير من بُعد 

RT سيبرنيّات 

RT عوامل بشرية 

RT غرف التحكم 

RT مجموع الموظفين 
RT منظومات التحكم 

RT  نموذجmto 

RT )هندسة العوامل البشرية )اإلنسانية 

 منظومات استخدام طاقة ثنائية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-11-14 

USE توليد مشترك 

 منظومات استعادة نّشافة

INIS: 1992-03-09; ETDE: 1978-01-23 

RT اشتراب 

RT انسكابات النفط 
RT ماّزات 

RT مكافحة تلوث المياه 

 منظومات اإلثارة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-05 
UF مثيرات 

RT تجهيزات كهربائية 

RT تيارات كهربائية 
RT حقول كهربائية 

RT معدّات محتوى 

RT مولدات كهربائية 

 منظومات اإلنذار

1999-01-25 

UF إنذار مسموع 
UF منظومات التحذير 

NT1 منظومات كشف االندساس 

NT1 منظومات كشف الحركة 
RT حزمة تقانة البناء 

RT مراقبة اإلشعاع 

RT مرقابات إشعاعية 
RT مكاشيف الحريق 

RT مكاشيف الدخان 

RT مكونات المفاعل 
RT هندسة األمان 

 منظومات االستخدام المزدوج للطاقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-11-14 

USE توليد مشترك 

 منظومات االسترجاع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-07 

SEE استعادة النفايات 
SEE مداولة المواد 

SEE معدات تُدار من بُعد 

 منظومات االنفالت

INIS: 1983-03-15; ETDE: 1977-03-08 
NT1 منظومات إعادة جريان غاز االنفالت 

RT تلوث الهواء 

RT تهوية 
RT حراقات الحقة 

RT غازات االنفالت 

RT مداخن 
RT مفّرعات 

 منظومات البخار الجاف

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-25 
USE منظومات البخار الجاف 

 منظومات البخار الجاف

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1976-03-25 

UF منظومات البخار الجاف 
*BT1 منظومات هدروحرارية 

RT حقل ترافال الجيو حراري 

RT حقل فّوارات جيوحراري 
RT حقل الردرلّو الجيوحراري 

RT حقل ماتسوكاوا الجيوحراري 

 منظومات التحذير

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-05-24 

USE منظومات اإلنذار 

 منظومات التحكم

NT1 توجيه إلكتروني 

NT1 منظومات إدارة الطاقة 

NT1 منظومات التحكم بالمفاعل 

NT1 منظومات تحكم بالدخول 
NT1  أمبير -منظومات تحكم تفاعلية فولط 

NT1 منظومات مراقبة مباشرة 

NT2 منظومات تحكم محوسبة 
NT3 أنظمة تالؤمية 

RT أجهزة قفل 

RT أمثَلَة 
RT تحكم 

RT يل المنظوماتتحل 

RT دارات تكييف الطاقة الكهربائية 
RT ُربوتات 

RT متتبعات الشمس 

RT معدّات محتوى 
RT  آلة -منظومات إنسان 

RT منظومات الزمن الحقيقي 

RT منظومات تحديد الهوية 

 منظومات التحكم بالمفاعل

BT1 منظومات التحكم 

RT أتمتة 
RT أجهزة قفل 

RT أجهزة مراقبة النترونات 

RT تحكم بالسموم المائعة 
RT تحكم بواسطة التشكيل 

RT حواسيب العمليات 

RT سموم قابلة لالحتراق 
RT سواقات قضبان التحكم 

RT غرف التحكم 

RT فاصمات أمان المفاعل 
RT كشف الغليان 

RT ماّصات النترينو 

RT مزدوجات حرارية 

RT مكاشيف النترونات 

RT منظومات مراقبة المفاعل 

RT منظومات مراقبة مباشرة 
RT مواد محتوى 

RT وسائل المفاعل 

 منظومات التدفئة

INIS: 1999-01-22; ETDE: 1977-05-07 
UF أرضيات تسخين 

SF انظمة اصدار حراري 

SF  ً  مكونات بنيوية نشطة حراريا
BT1 منظومات الطاقة 

NT1 عروات تسخين 

NT1 منظومات التدفئة الشمسية 
NT2 مضخات حرارية بمساعدة شمسية 

NT2 منظومات تدفئة شمسية سلبية 

NT3 أحواض السطوح 

NT3 جدران تخزين الطاقة الشمسية 

NT3 جدران خرزية 

NT3 )جدران طبلية )حواجز طبلية 
NT3 جدران مائية 

NT3 لوحات شمسية ذات ديودات حرارية 

NT3 منظومات كسب مباشر 
NT1 منظومات تدفئة جيو حرارية 

RT دفئة األمكنةت 
RT تدفئة مناطقية 

RT مضخات الحرارة الكيميائية 



 منظومات التدفئة الشمسية 901 منظومات الطاقة الملية

 

 

RT منظومات التدفئة والتهوية والتكييف المنزلية 

 منظومات التدفئة الشمسية

INIS: 1992-08-20; ETDE: 1975-11-11 
SF  تجميد -منظومة دورة 

*BT1 تجهيزات شمسية 

*BT1 منظومات التدفئة 
NT1 مضخات حرارية بمساعدة شمسية 

NT1 منظومات تدفئة شمسية سلبية 

NT2 أحواض السطوح 
NT2 جدران تخزين الطاقة الشمسية 

NT2 جدران خرزية 

NT2 )جدران طبلية )حواجز طبلية 
NT2 جدران مائية 

NT2 لوحات شمسية ذات ديودات حرارية 

NT2 منظومات كسب مباشر 
RT تدفئة شمسية للمنازل 

RT تدفئة شمسية مناطقية 

RT لية الشمسيةحرارة العم 

RT عمارة طاقة شمسية 

RT  مخطط- f 

 منظومات التدفئة والتهوية والتكييف المنزلية

INIS: 1999-05-26; ETDE: 1980-08-25 
SF  ً  مكونات بنيوية نشطة حراريا

BT1 منظومات الطاقة 
RT مضخات حرارية غازية 

RT مكيّفات 

RT منظومات إدارة الطاقة 
RT منظومات التدفئة 

RT ت تهويةمنظوما 

 منظومات التيار المستمر

INIS: 1992-03-09; ETDE: 1976-05-17 
*BT1 منظومات الطاقة الكهربائية 

NT1  منظوماتehv مستمرة 

NT1  منظوماتhvdc 
NT1  منظومات توتر فوق عال مستمرuhv ac 

 منظومات الدسر

INIS: 1986-01-21; ETDE: 1981-10-24 

RT دَْفع 
RT دفّاعات تحكم 

RT صواريخ 

RT صواريخ 
RT طائرة 

RT َمْركبات 

RT مفاعالت الدسر 
RT منظومات دفع أيونية 

 AAPSمنظومات الدفع 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-02 
UF منظومات دفع ذاتية الحركة متطورة 

RT صناعة السيارات 

RT محركات احتراق داخلي 
RT محركات ذات عنفات غازية 

RT محركات سترلنغ 

RT  َم  ْركبات كهربائيةَِ

 منظومات الرض )احتواء(

USE منظومات للحماية بواسطة الرذاذ 

 منظومات الزمن الحقيقي

NT1  منظوماتmwd 

RT أسلوب بناء الحاسوب 
RT حواسيب 

RT حواسيب العمليات 
RT داالت االنتقال 

RT شبكات حاسوبية 

RT منظومات التحكم 
RT منظومات تماثلية 

RT منظومات مراقبة مباشرة 

RT منظومات موصولة على الخط 

 منظومات السبائك

NT1 منظومات السبائك الثالثية 

NT1 منظومات سبائك رباعية 

NT1 منظومات سبيكة ثنائية 
RT سبائك 

RT قانون فيغارد 

RT مخططات الطور 

 منظومات السبائك الثالثية

BT1 منظومات السبائك 

 منظومات الصرف

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-29 

USE صرف 

 منظومات الضخ الذاتي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-07 
BT1 منظومات تدوير 

RT ضخ 

RT مضخات 
RT مفعول السيفون الحراري 

 منظومات الطاقة

INIS: 1999-05-26; ETDE: 1993-08-10 
NT1  برنامجices 

NT2  بث حراري لبرنامجices 

NT1 مكامن جوفية مضغوطة 

NT1 منظومات إدارة الطاقة 

NT1 منظومات إضاءة 

NT1 منظومات التدفئة 
NT2 عروات تسخين 

NT2 منظومات التدفئة الشمسية 

NT3 مضخات حرارية بمساعدة شمسية 
NT3 منظومات تدفئة شمسية سلبية 

NT4 أحواض السطوح 

NT4 جدران تخزين الطاقة الشمسية 
NT4 جدران خرزية 

NT4 دران طبلية )حواجز طبلية(ج 

NT4 جدران مائية 
NT4 لوحات شمسية ذات ديودات حرارية 

NT4 منظومات كسب مباشر 

NT2 منظومات تدفئة جيو حرارية 
NT1 منظومات التدفئة والتهوية والتكييف المنزلية 

NT1 منظومات الطاقة الكهربائية 

NT2 شبكات ذكية 
NT2 منظومات التيار المستمر 

NT3  منظوماتehv مستمرة 

NT3  منظوماتhvdc 
NT3  منظومات توتر فوق عال مستمرuhv ac 

NT2 منظومات القدرة في دورة برايتون 

NT2 منظومات توليد كهرباء بمساعدة شمسية 
NT2 منظومات توليد كهرباء تعمل بدورة رانكين 

NT2 منظومات تيار متناوب 

NT3  منظوماتehv متناوبة 
NT3  منظوماتhvac 

NT3  منظومات توتر فوق عال متناوبuhv ac 

NT2 منظومات طاقة مترابطة 
NT1 منظومات الطاقة الملية 

NT1 منظومات بخار 
NT2 منظومات بخار وميضي 

NT1 منظومات تبريد 

NT2 د  حلقات المبّرِ
NT2  منظومات تبريدonce - through 

NT2 منظومات تبريد المفاعل 

NT3 أغطية 
NT3 ثانويةدارات التبريد ال 

NT3 دارات تبريد أولية 

NT4 منظومات تنظيف المبّرد 
NT3  منظوماتrhr 

NT3 منظومات تبريد بعزل قلب المفاعل 

NT3 منظومات تبريد تكاملية 
NT3 منظومات تبريد ذات دورة ثنائية 

NT3 منظومات تبريد ذات دورة مباشرة 

NT2 منظومات تبريد المكثفات 
NT2 منظومات تبريد بدارة مفتوحة 

NT2 منظومات تبريد ذات دارة مغلقة 

NT2 منظومات تبريد لمفاعل نووي حراري 
NT1 منظومات تخزين الطاقة 

NT2 تجهيزات الطاقة المغنطيسية 

NT2 دواليب العطالة 
NT2 مدخرات كهربائية 

NT3 بطاريات أيونات الليتيوم 

NT3  بطاريات جريانredox 
NT3 اريةبطاريات حر 

NT3  رصاص -بطاريات حمض 

NT3  ثانوية -بطاريات هجينة أولية 
NT3  أكسيد معدن -مدخرات معدن 

NT4  نيكل -بطاريات حديد 

NT4  فضة -بطاريات زنك 

NT4  فضة -بطاريات كادميوم 
NT4  زنك -بطاريات منغنيز 

NT4  زنك -بطاريات نيكل 

NT4  كروم -بطاريات نيكل 
NT3  غاز -مدخرات معدن 

NT4 بطاريات األلمنيوم الهوائية 

NT4  زنك -بطاريات كلور 
NT4  ليتيوم -بطاريات كلور 

NT4  هدروجين -بطاريات نيكل 

NT4  فضة -بطاريات هدروجين 
NT4  حديد -بطاريات هواء 

NT4  زنك -بطاريات هواء 

NT4  ليتيوم -ماء  -بطاريات هواء 
NT4 بطاريات هوائية من الكدميوم 

NT3  المعدن -مدخرات معدن 

NT4  زنك -بطاريات بروم 
NT4  صوديوم -بطاريات كبريت 

NT4  ليتيوم -بطاريات كبريت 

NT4 بوليمير-بطاريات ليتيوم 
NT4  ليتيوم -بطاريات نحاس 

NT3  معدن -مدخرات معدن 

NT2 معدات تخزين الطاقة الحرارية 
NT1 منظومات تدفق كلية 

NT1 منظومات توزيع الحرارة 

NT1 منظومات توزيع الغازالطبيعي 
NT1 منظومات صخرية حاّرة جافة 

NT1 منظومات مرافق طاقة تكاملية 

NT2 منظومات مرافق متكاملة ذات وحدات 
NT1 منظومات موائع ثنائية 

NT1 منظومات هدروحرارية 

NT2 منظومات البخار الجاف 
NT2 منظومات مياه ساخنة جيو حرارية 

RT توليد مشترك 

 الطاقة الكهربائية منظومات

INIS: 1982-12-07; ETDE: 1976-02-19 
UF منظومات طاقة كهربائية 

BT1 منظومات الطاقة 
NT1 شبكات ذكية 

NT1 منظومات التيار المستمر 

NT2  منظوماتehv مستمرة 
NT2  منظوماتhvdc 

NT2  منظومات توتر فوق عال مستمرuhv ac 

NT1 منظومات القدرة في دورة برايتون 
NT1 منظومات توليد كهرباء بمساعدة شمسية 

NT1 منظومات توليد كهرباء تعمل بدورة رانكين 

NT1 منظومات تيار متناوب 
NT2  منظوماتehv متناوبة 

NT2  منظوماتhvac 

NT2  منظومات توتر فوق عال متناوبuhv ac 
NT1 منظومات طاقة مترابطة 

RT إرسال القدرة تحت األرضي 

RT انقطاعات الكهرباء 
RT تخزين متبعثر وتوليد 

RT توليد االستطاعة 

RT خطوط نقل الطاقة الكهربائية 
RT صناعة توليد طاقة كهربائية 

RT عابرات كهربائية 

RT عامل االستطاعة 
RT محطات طاقة كهربائية فرعية 

RT محّوالت ذات عزل غازي 

RT منشآت الطاقة الكهربائية 
RT  أمبير -منظومات تحكم تفاعلية فولط 

RT منظومات توزيع الطاقة الكهربائية 

RT نقل استطاعة األمواج المكروية 
RT نقل االستطاعة بالليزر 

RT نقل الطاقة الكهربائية 

 منظومات الطاقة الملية

1982-12-03 
UF منظومات مرافق تكاملية 

UF منظومات مرافق متكاملة 

BT1 منظومات الطاقة 
RT استهالك الطاقة 

RT  برنامجices 
RT توليد مشترك 

RT )حفظ الطاقة )اقتصاد بالطاقة 

RT دورات مشتركة 
RT منشآت توليد البخار 



 دورة برايتونمنظومات القدرة في  902 منظومات تبريد المفاعل

 

 

RT منظومات مرافق طاقة تكاملية 

RT منظومات مرافق متكاملة ذات وحدات 

 منظومات القدرة في دورة برايتون

1999-01-29 

*BT1 منظومات الطاقة الكهربائية 

RT دورة برايتون 
RT عنفات غازية 

RT محركات تعمل بحرارة الشمس 

 منظومات القراءة

RT منظومات تسجيل 
RT منظومات جمع البيانات 

 منظومات الكتروميكانيكية مكروية

2014-08-26 
USE منظومات كهروميكانيكية دقيقة 

 منظومات الماء العذب البيئية

USE منظومات بيئية مائية 

 downholeمنظومات المعلومات 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-11 
USE  منظوماتmwd 

 منظومات المعلومات الجغرافية

2003-05-30 

USE منظومات المعلومات الجغرافية 

 منظومات المعلومات الجغرافية

2003-05-30 

UF منظومات المعلومات الجغرافية 
BT1 منظومات معلومات 

RT إدارة قاعدة البيانات 

RT إيكولوجيا الخط القاعدي 
RT جغرافيا 

RT مسوح جيولوجية 

RT ميزات الموقع 

 منظومات المياه المسوسة البيئية

USE منظومات بيئية مائية 

 الميكانيكية.-منظومات النانو الكهربائية

2014-08-20 
 الميكانيكية.-منظومات النانو الكهربائية

UF أنظمة إلكتروميكانيكية نانوية 

RT إلكترونيات نانوية 
RT  دقيقةمنظومات كهروميكانيكية 

 منظومات الوقود

1997-06-17 

NT1 مكربنات 
NT1 منظومات تغذية الوقود 

NT2 وقّادات 

NT1 منظومات حقن الوقود 

RT تخصيب األكسجين 

RT وقود 

 منظومات بخار

2000-03-27 
SF  جزيرة العنفة العياريةcf براون 

SF مولدات براون العنفية للكهرباء 

BT1 منظومات الطاقة 
NT1 منظومات بخار وميضي 

RT بخار 

RT خطوط البخار 
RT مصائد ماء البخار 

RT منظومات تبريد المفاعل 

 منظومات بخار وميضي

2000-04-12 

*BT1 منظومات بخار 

RT إيماض 

RT بخار 

RT تحويل الطاقة الجيو حرارية 

RT دورات حرارية 
RT عنفات بخارية 

RT فاصالت البخار 

RT محطات طاقة جيو حرارية 

 منظومات بيئية

UF )مجتمعات )إيكولوجية 

UF مجتمعات إيكولوجية 

UF مجتمعات جيوحيوية 

UF مجتمعات حيوية 
UF ميزانيات الطاقة 

NT1 منظومات بيئية أرضية 

NT2 أراضي المراعي 
NT2 سافانا 

NT2 مستنقعات 

NT1 منظومات بيئية مائية 
NT2 مستنقعات 

NT3 مستنقعات 

NT3 مستنقعات 
RT أتربة 

RT إيكولوجيا 

RT احتياطيات طبيعية 
RT بيئة 

RT بيولوجيا 

RT تأثرات المفترس والفريسة 
RT تحركات سكانية 

RT يات المعدنية  تدوير المغذِّ

RT تركيز ايكولوجي إشعاعي 
RT تشظية بيئة طبيعة 

RT تنّوع األنواع الحيّة 

RT توازن إيكولوجي 
RT دورة الكبريت 

RT دورة الكربون 

RT دورة النتروجين 
RT زراعة 

RT سكان 

RT ُغالف حيوي 
RT فَْرش حرجي 

RT مبيدات اآلفات 

RT ض البيئي  مسار التعرُّ
RT هجرة نكليدات مشعة 

 منظومات بيئية أرضية

2000-05-24 

BT1 منظومات بيئية 
NT1 أراضي المراعي 

NT1 سافانا 
NT1 مستنقعات 

RT أتربة 

RT أراضي جافة 
RT ُجُزر 

RT صحارى 

RT طوندرا 
RT غابات 

RT مصادر أرضية 

 منظومات بيئية بحرية

USE منظومات بيئية مائية 

 منظومات بيئية في مصبات األنهار

USE منظومات بيئية مائية 

 منظومات بيئية مائية

UF منظومات الماء العذب البيئية 
UF منظومات المياه المسوسة البيئية 

UF منظومات بيئية بحرية 

UF منظومات بيئية في مصبات األنهار 
BT1 منظومات بيئية 

NT1 مستنقعات 

NT2 مستنقعات 
NT2 مستنقعات 

RT إمداد األكسجين الكيميائي 

RT برمائيات 
RT تغذية حقيقية 

RT حاجة كيمياحيوية لألكسجين 

RT صف الدَّوارات 
RT علم المياه العذبة 

RT غالف مائي 

RT قاعيّات 
RT كالب الماء 

RT ات مائيةمتعضي 

RT نباتات الكاتل 

 منظومات تبريد

2000-04-12 

USE منظومات مائية مساِعدة 

 منظومات تبريد

1976-02-11 
SF  ً  مكونات بنيوية نشطة حراريا

BT1 منظومات الطاقة 

NT1 د  حلقات المبّرِ
NT1  منظومات تبريدonce - through 

NT1 منظومات تبريد المفاعل 

NT2 أغطية 
NT2 دارات التبريد الثانوية 

NT2 دارات تبريد أولية 

NT3 منظومات تنظيف المبّرد 
NT2  منظوماتrhr 

NT2 منظومات تبريد بعزل قلب المفاعل 

NT2 منظومات تبريد تكاملية 
NT2 منظومات تبريد ذات دورة ثنائية 

NT2 منظومات تبريد ذات دورة مباشرة 

NT1 منظومات تبريد المكثفات 
NT1 بريد بدارة مفتوحةمنظومات ت 

NT1 منظومات تبريد ذات دارة مغلقة 

NT1 منظومات تبريد لمفاعل نووي حراري 
RT أبراج التبريد 

RT أحواض تبريد 

RT آالت التبريد 
RT بّرادات 

RT بنى الدخول 

RT تبريد 
RT تبريد تبخري 

RT دورة تبريد باالمتصاص 

RT دورة تبريد بضغط البخار 
RT قنوات انفراغ 

RT ليجيوناِلّ بنُموفيال 

RT مراوح سقفية 
RT مضخات الحرارة الكيميائية 

 منظومات تبريد )مفاعل اندماج(

INIS: 1993-11-05; ETDE: 2002-06-13 
USE منظومات تبريد لمفاعل نووي حراري 

 منظومات تبريد )مفاعل انشطار(

1993-11-05 

USE منظومات تبريد المفاعل 

 ONCE - THROUGHمنظومات تبريد 

1993-03-23 

*BT1 منظومات تبريد 

RT تبريد 

 منظومات تبريد المفاعل

UF )منظومات تبريد )مفاعل انشطار 

BT1 مكونات المفاعل 
*BT1 منظومات تبريد 

NT1 أغطية 

NT1 دارات التبريد الثانوية 

NT1 دارات تبريد أولية 

NT2 منظومات تنظيف المبّرد 

NT1 منظومات rhr 
NT1 منظومات تبريد بعزل قلب المفاعل 

NT1 منظومات تبريد تكاملية 

NT1 منظومات تبريد ذات دورة ثنائية 
NT1 منظومات تبريد ذات دورة مباشرة 

RT أنابيب 

RT أنابيب الضغط 
RT أنظمة إعادة ارتباط 

RT  بنية -تآثرات مائع 

RT تبريد 
RT تزويد بالمياه 

RT جريان الموائع 

RT حجرات التكثف 
RT خطوط البخار 

RT سخانات فائقة 

RT صمامات 
RT ضواغط 

RT ضواغط 

RT عنفات بخارية 
RT عوامل إزالة المعدنة 

RT فاصالت البخار 

RT فقد المبّرد 
RT قناة حاّرة 

RT كيمياء الماء 

RT الفظات بنفث بخاري 



 منظومات تبريد المفاعل )اندماج( 903 منظومات تدفئة شمسية سلبية

 

 

RT مبادالت حرارية 

RT دات  مبّرِ
RT مجاري جانبية 

RT مراجل 

RT مسخنات مياه التغذية 
RT مضخات 

RT مقتصدون 

RT مقيّدات 
RT مكثفات البخار 

RT مكثفات جليدية 

RT مكثفات عزل 
RT منظومات بخار 

RT منظومات تبريد المكثفات 

RT منظومات تبريد بدارة مفتوحة 
RT منظومات تبريد ذات دارة مغلقة 

RT منظومات مائية مساِعدة 

RT مولّدات البخار 
RT مولّدات البخار 

RT مياه التغذية 

RT نفّاخات 
RT نقاط حاّرة 

RT نقل الحرارة 

 منظومات تبريد المفاعل )اندماج(

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-05-01 
USE منظومات تبريد لمفاعل نووي حراري 

 منظومات تبريد المكثفات

1980-07-24 
*BT1 منظومات تبريد 

*BT1 منظومات مائية مساِعدة 

RT منظومات تبريد المفاعل 

 منظومات تبريد بدارة مفتوحة

1977-09-06 

UF أبراج تبريد من النمط الرطب 

*BT1 منظومات تبريد 
RT أبراج التبريد 

RT د  حلقات المبّرِ

RT منظومات تبريد المفاعل 
RT منظومات دارة مفتوحة 

 منظومات تبريد بعزل قلب المفاعل

1993-04-27 

UF تبريد بعزل قلب المفاعل 
*BT1 منظومات تبريد المفاعل 

 منظومات تبريد تكاملية

*BT1 منظومات تبريد المفاعل 

 منظومات تبريد ذات دارة مغلقة

1977-09-06 

UF أبراج تبريد ذات النوع الجاف 

*BT1 منظومات تبريد 

RT أبراج التبريد 

RT د  حلقات المبّرِ

RT منظومات تبريد المفاعل 
RT مات ذات دارة مغلقةمنظو 

 منظومات تبريد ذات دورة ثنائية

*BT1 منظومات تبريد المفاعل 

 منظومات تبريد ذات دورة مباشرة

*BT1 منظومات تبريد المفاعل 

 منظومات تبريد شمسية

INIS: 1994-09-29; ETDE: 1977-07-23 

*BT1 تجهيزات شمسية 
NT1 بّرادات شمسية 

NT1 مكيفات شمسية 

NT2 مضخات حرارية بمساعدة شمسية 
NT1 منظومات تبريد شمسية سلبية 

NT2 أحواض السطوح 

NT2 جدران خرزية 
NT2 )جدران طبلية )حواجز طبلية 

RT تخزين بارد 

RT عمارة طاقة شمسية 

 منظومات تبريد شمسية سلبية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-07-23 

*BT1 منظومات تبريد شمسية 

NT1 أحواض السطوح 

NT1 جدران خرزية 

NT1 )جدران طبلية )حواجز طبلية 
RT ستائر 

RT عمارة طاقة شمسية 

 منظومات تبريد لمفاعل نووي حراري

1997-06-05 
UF )منظومات تبريد )مفاعل اندماج 

UF )منظومات تبريد المفاعل )اندماج 

*BT1 منظومات تبريد 
RT مفاعالت نووية حرارية 

RT نقل الحرارة 

 منظومات تبعثر

USE تبديدات 

 منظومات تتبع شمسي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-02-09 

BT1 تتبع شمسي 

*BT1 صفيفات الخاليا الشمسية 

*BT1 متتبعات الشمس 

*BT1 عات شمسية  مجّمِ

 منظومات تجميع الغازالطبيعي

INIS: 1992-02-19; ETDE: 1977-01-28 

USE منظومات توزيع الغازالطبيعي 

 منظومات تحديد الهوية

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1980-05-06 
UF وثوقية 

NT1 صحة النَسب بالقياسات الحيوية 

RT أجهزة وقاية فيزيائية 
RT إدارة المواد النووية 

RT أمن 

RT تعرف األشكال 
RT ية  حماية السّرِ

RT ضمانات 

RT منظومات التحكم 
RT منظومات تحكم بالدخول 

RT لبياناتمنظومات جمع ا 

 منظومات تحكم بالدخول

INIS: 1999-05-12; ETDE: 1982-07-08 

UF منظومات رفض الدخول 

BT1 منظومات التحكم 
RT أجهزة وقاية فيزيائية 

RT أمن 

RT تدخل بشري 
RT صحة النَسب بالقياسات الحيوية 

RT منظومات تحديد الهوية 

RT وقاية فيزيائية 

 أمبير -منظومات تحكم تفاعلية فلط 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 

USE  أمبير -منظومات تحكم تفاعلية فولط 

 أمبير -منظومات تحكم تفاعلية فولط 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 

UF  أمبير -منظومات تحكم تفاعلية فلط 

UF  أمبير -منظومات تحكم تفاعلية فولط 
BT1 منظومات التحكم 

RT اندفاعات 

RT تثبيت االستقرار 
RT طاقة كهربائية 

RT عابرات كهربائية 

RT عامل االستطاعة 
RT فولطية مفرطة 

RT منظومات الطاقة الكهربائية 

RT نقل الطاقة الكهربائية 
RT وثوقية 

 أمبير -منظومات تحكم تفاعلية فولط 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 

USE  أمبير -منظومات تحكم تفاعلية فولط 

 منظومات تحكم محوسبة

INIS: 1991-10-07; ETDE: 1980-03-04 

*BT1 منظومات مراقبة مباشرة 

NT1 أنظمة تالؤمية 
RT حواسيب 

RT حواسيب تتحمل الخطأ 

RT معدّات محتوى 

RT منظومات إدارة الطاقة 

RT وفرة 

 منظومات تحويل طاقة الرياح

INIS: 1991-08-16; ETDE: 1981-07-18 

USE عنفات الرياح 

 منظومات تحويل طاقة الرياح

INIS: 1991-08-16; ETDE: 1981-08-04 
USE عنفات الرياح 

 منظومات تخزين الحرارة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-26 
USE معدات تخزين الطاقة الحرارية 

 منظومات تخزين الطاقة

INIS: 1999-07-06; ETDE: 1976-08-04 

BT1 منظومات الطاقة 
NT1 تجهيزات الطاقة المغنطيسية 

NT1 دواليب العطالة 

NT1 مدخرات كهربائية 
NT2 بطاريات أيونات الليتيوم 

NT2  بطاريات جريانredox 

NT2 بطاريات حرارية 
NT2  رصاص -بطاريات حمض 

NT2  ثانوية -بطاريات هجينة أولية 

NT2  أكسيد معدن -مدخرات معدن 
NT3  نيكل -بطاريات حديد 

NT3  فضة -بطاريات زنك 

NT3  فضة -بطاريات كادميوم 
NT3  زنك -بطاريات منغنيز 

NT3  زنك -بطاريات نيكل 

NT3  كروم -بطاريات نيكل 
NT2  غاز -مدخرات معدن 

NT3 بطاريات األلمنيوم الهوائية 

NT3  زنك -بطاريات كلور 

NT3  ليتيوم -بطاريات كلور 

NT3  هدروجين -بطاريات نيكل 

NT3 فضة -هدروجين  بطاريات 
NT3  حديد -بطاريات هواء 

NT3  زنك -بطاريات هواء 

NT3  ليتيوم -ماء  -بطاريات هواء 
NT3 بطاريات هوائية من الكدميوم 

NT2  المعدن -مدخرات معدن 

NT3  زنك -بطاريات بروم 
NT3  صوديوم -بطاريات كبريت 

NT3  ليتيوم -بطاريات كبريت 

NT3 بوليمير-بطاريات ليتيوم 
NT3  ليتيوم -بطاريات نحاس 

NT2  معدن -مدخرات معدن 

NT1 معدات تخزين الطاقة الحرارية 
RT تجهيزات تخزين الطاقة الميكانيكية 

RT تجهيزات خزن طاقة الهواء المضغوط 

RT تخزين الطاقة 

RT خزانات المياه 

RT خزن حراري 
RT مجدّدات 

RT معدات وسعيّة لتخزين الطاقة 

RT مكثفات 

 منظومات تدفئة جيو حرارية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-04-19 

*BT1 منظومات التدفئة 

RT تدفئة جيو حرارية 
RT تدفئة مناطقية 

 منظومات تدفئة شمسية سلبية

INIS: 2000-05-08; ETDE: 1977-07-23 

*BT1 منظومات التدفئة الشمسية 
NT1 أحواض السطوح 

NT1 جدران تخزين الطاقة الشمسية 

NT1 جدران خرزية 
NT1 )جدران طبلية )حواجز طبلية 

NT1 جدران مائية 

NT1 لوحات شمسية ذات ديودات حرارية 
NT1 منظومات كسب مباشر 

RT بنايات ذات غالف مزدوج 

RT لة  دفيئات ُمتصَّ
RT ستائر 

RT عمارة طاقة شمسية 
RT مسخنات هواء شمسية 



 منظومات تدفق خلوي 904 منظومات جيوحرارية

 

 

RT نسبة الحمولة إلى سطح المجّمع 

 خلوي منظومات تدفق

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1976-08-04 
UF مقاييس خلوية بالتدفق 

RT تقنيات سيتولوجية 

RT خاليا حيوانية 
RT خاليا نباتية 

RT علم الخلية 

RT فرز صبغي 

 منظومات تدفق كلية

2000-04-12 

BT1 منظومات الطاقة 

RT بخار 
RT تحويل الطاقة الجيو حرارية 

RT دورات حرارية 

RT عنفات ذات فواصل دّوارة 
RT ماء 

RT محطات طاقة جيو حرارية 

 منظومات تدوير

INIS: 1993-02-18; ETDE: 1979-11-07 

UF طبقات تدوير مميّعة 

UF مراجل ذات طبقات تدوير مميّعة 
NT1 منظومات الضخ الذاتي 

RT د  حلقات المبّرِ

RT ضخ 
RT مضخات 

RT مفعول السيفون الحراري 

 قلبمنظومات ترذيذ ال

*BT1  منظومة تبريد مستعجلeccs 
RT تبريد بالضباب 

RT فقد المبّرد 

RT مفاعالت مبّردة بالضباب 

 منظومات تسجيل

RT تجهيزات إلكترونية 

RT  ّتقنيات العد 
RT جمع البيانات 

RT مخططات كهربائية القلب 

RT معالجة البيانات 
RT منظومات القراءة 

RT منظومات جمع البيانات 

RT وسائل القياس 

 منظومات تشغيل )حاسوب(

INIS: 1988-11-16; ETDE: 2002-04-17 

USE كودات التنفيذ 

 منظومات تغذية الوقود

INIS: 1983-03-15; ETDE: 1976-07-07 
UF عملية كولتكس 

BT1 منظومات الوقود 

NT1 وقّادات 
RT تزويد مفاعل نووي حراري بالوقود 

RT حقن الحبيبات 

RT ساحقات 
RT ز الوقودغا 

RT مداولة المواد 

RT وقود أحفوري 
RT وقود نووي حراري 

 منظومات تكييف الطاقة الكهربائية

INIS: 1990-12-15; ETDE: 1975-12-16 
USE دارات تكييف الطاقة الكهربائية 

 منظومات تماثلية

NT1 محاكيات 

NT2 محاكيات المفاعالت 
NT2 محاكيات شمسية 

RT تجهيزات إلكترونية 

RT حواسيب 
RT دارات إلكترونية 

RT  تماثلية -مبدالت رقمية 

RT محّوالت من تماثلي إلى رقمي 
RT منظومات الزمن الحقيقي 

RT نماذج بيولوجية 

RT نماذج داليّة 

 منظومات تنظيف المبّرد

1977-10-17 
*BT1 دارات تبريد أولية 

RT أدوات استخالص 

RT إزالة تلوث 
RT تنظيف 

RT تنقية 

RT مرّشحات 

 منظومات تنقية الهواء

INIS: 1992-01-15; ETDE: 1975-08-19 

BT1 منظومات أمان تقنية 

RT تجهيزات مراقبة التلوث 
RT تكييف الهواء 

RT تنظيف الهواء 

RT تهوية 
RT غاسالت الغازات 

RT مرسبات كهراكدية 

RT مرشحات الهواء 
RT منظومات إطالق غازات عادمة 

RT منظومات تهوية 

 منظومات تهوية

INIS: 1992-04-13; ETDE: 1978-01-23 

RT تكييف الهواء 

RT تهوية 
RT تهوية انزياحية 

RT جريان الهواء 

RT منظومات التدفئة والتهوية والتكييف المنزلية 
RT منظومات تنقية الهواء 

 منظومات تهوية علبة المرافق الموجبة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-05 

USE مات منظوpcv 

 منظومات تواتر راديوي

UF منظومات تواترات راديوية 

RT أجهزة سكويد 

RT إشعاع أمواج راديوية 
RT أنابيب أمواج سائرة 

RT توليف 
RT جيروكونات 

RT كليسترونات 

RT ليزرترونات 
RT مجاوبات 

RT مجاوبات تجويفية 

RT مجاوبات ذات تجاويف فائقة الموصلية 
RT مسّرعات دورية 

RT معدات راديو 

RT مغنطرونات 
RT منابع التغذية الكهربائية 

RT نقل استطاعة األمواج المكروية 

 منظومات تواترات راديوية

USE منظومات تواتر راديوي 

 منظومات توتر فوق عال متناوب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-17 

USE  منظومات توتر فوق عال متناوبuhv ac 

 UHV ACمتناوب  منظومات توتر فوق عال

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-17 

UF منظومات توتر فوق عال متناوب 

*BT1 منظومات تيار متناوب 

 منظومات توتر فوق عال مستمر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-17 

USE  منظومات توتر فوق عال مستمرuhv ac 

 منظومات توتر فوق عال مستمر

INIS: 1992-03-09; ETDE: 2002-05-11 
USE  منظومات توتر فوق عال مستمرuhv ac 

 UHV ACمنظومات توتر فوق عال مستمر 

INIS: 1992-03-09; ETDE: 1976-05-17 
UF منظومات توتر فوق عال مستمر 

UF منظومات توتر فوق عال مستمر 

*BT1 منظومات التيار المستمر 

 منظومات توزيع الحرارة

INIS: 2000-05-04; ETDE: 1976-05-13 

UF منظومات توزيع الحرارة تحت أرضية 

BT1 منظومات الطاقة 

RT تدفئة مناطقية 

 منظومات توزيع الحرارة تحت أرضية

INIS: 2000-05-04; ETDE: 1976-05-17 

USE منظومات توزيع الحرارة 

 منظومات توزيع الطاقة الكهربائية

INIS: 1992-04-02; ETDE: 1981-03-17 
RT شبكات ذكية 

RT محطات طاقة كهربائية فرعية 

RT محطات فرعية ذات عزل غازي 
RT منظومات الطاقة الكهربائية 

RT نقل الطاقة الكهربائية 

 منظومات توزيع الغازالطبيعي

INIS: 1992-02-19; ETDE: 1976-11-01 

UF منظومات تجميع الغازالطبيعي 

SF )نقل )طاقة 

SF نقل الطاقة 

BT1 منظومات الطاقة 

RT ط أنابيبخطو 
RT غاز طبيعي 

RT َمرافق غاز 

RT  مناطق غازferc 

 منظومات توليد كهرباء بمساعدة شمسية

INIS: 1993-01-22; ETDE: 1977-04-12 

*BT1 منظومات الطاقة الكهربائية 

RT محركات حرارية 
RT معدات تخزين الطاقة الحرارية 

 منظومات توليد كهرباء تعمل بدورة رانكين

1992-03-11 

*BT1 منظومات الطاقة الكهربائية 
RT دورة رانكين 

RT محركات دورة رانكين 

 منظومات تيار متناوب

INIS: 1991-12-17; ETDE: 2002-06-07 

USE منظومات تيار متناوب 

 منظومات تيار متناوب

INIS: 1991-12-17; ETDE: 1976-05-17 
UF منظومات تيار متناوب 

*BT1 منظومات الطاقة الكهربائية 

NT1  منظوماتehv متناوبة 
NT1  منظوماتhvac 

NT1  منظومات توتر فوق عال متناوبuhv ac 

 منظومات تيار متناوب ذات الفولطية العالية جدا  

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-17 
USE  منظوماتehv متناوبة 

 منظومات تيار متناوب عالية الفولطية

INIS: 1996-01-30; ETDE: 1976-05-17 
USE  منظوماتhvac 

 منظومات تيار مستمر ذات الفولطية العالية جدا  

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-17 

USE  منظوماتehv مستمرة 

 منظومات تيار مستمر عالية الفولطية

2000-04-12 

USE  منظوماتhvdc 

 منظومات جمع البيانات

RT تجهيزات إلكترونية 

RT منظومات القراءة 

RT منظومات تحديد الهوية 
RT منظومات تسجيل 

RT منظومة الناقل السريع 

RT منظومة تطبيق الحاسوب على القياس والتحكم 

RT وحدات  أدوات نووية 

 منظومات جيوحرارية

1992-03-30 

NT1 منظومات صخرية حاّرة جافة 
NT1 منظومات مهلية 

NT1 منظومات هدروحرارية 

NT2 منظومات البخار الجاف 
NT2 نظومات مياه ساخنة جيو حراريةم 

RT حقول جيوحرارية 



 بالزما-حزمة منظومات 905 منظومات كشف االندساس

 

 

RT مكامن جوفية مضغوطة 

RT منابع جيوحرارية 

 بالزما-منظومات حزمة

RT بالزما 

RT ُحَزم 

RT عدم استقرار الصفير 
RT عدم استقرار بيرس 

 منظومات حقن الوقود

1992-08-13 

BT1 منظومات الوقود 
RT احتراق 

RT ترذيذ 

RT حجرات احتراق 
RT محركات 

RT محركات إشعال بالشرارة 

RT محركات الشحنة الطباقية 
RT محركات ديزل 

RT مفاعالت نووية حرارية 

RT ِمنفثات 

 منظومات حماية المفاعل

BT1 منظومات أمان تقنية 

NT1 تقييدات قلب المفاعل 
NT1  منظومة تبريد مستعجلeccs 

NT2 حقن المبّرد ذي الضغط المنخفض 

NT2 د عا  لي الضغطحقن مبّرِ
NT2 منظومات ترذيذ القلب 

NT2 منظومات غمر القلب 

RT أجهزة حماية التجهيزات 
RT أمان المفاعل 

RT إيقاف طارىء 

RT تحليل المنظومات 
RT حقن األمان 

RT منظومات خفض الضغط 

RT وسائل المفاعل 
RT وقاية من الصواريخ 

 منظومات حماية من النشاط اإلشعاعي

BT1 احتواء 

BT1 منظومات أمان تقنية 
NT1 منظومات للحماية بواسطة الرذاذ 

RT تجربة منظومات الحماية من النشاط اإلشعاعي 

RT مكثفات جليدية 
RT نواتج االنشطار 

 منظومات حمل هدروحراري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 
USE منظومات هدروحرارية 

 منظومات خافضة للتوتر السطحي

INIS: 1994-07-01; ETDE: 1975-08-19 

RT جزيئات 

RT جسيمات 

RT غروانيات 

RT مستحلبات مكروية 

 منظومات خبيرة

INIS: 1986-09-26; ETDE: 1985-09-24 

RT برمجة 

RT ترجمات آلية 
RT ذكاء صنعي 

RT شبكات عصبية 

RT قاعدة المعرفة 
RT معالجة البيانات 

 منظومات خدمات المياه

1976-04-03 
USE منظومات مائية مساِعدة 

 منظومات خفض الضغط

1985-12-11 

RT أوعية الضغط 
RT خفض الضغط 

RT منظومات حماية المفاعل 

RT  منظومة تبريد مستعجلeccs 

 منظومات خالء

RT مسرعات 

RT مضخات تخلية 

RT مقاييس خالء 

 منظومات دارة مفتوحة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-12-16 
RT دورات الرفع 

RT منظومات تبريد بدارة مفتوحة 

 منظومات دعم الحياة

INIS: 1999-08-04; ETDE: 1979-05-02 
RT أجهزة تنفس اصطناعية 

RT إزالة تلوث 

RT عمال المناجم 
RT عمليات َغوص 

RT  ِِ  لباس واِق

 منظومات دفع أيونية

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1975-12-16 

BT1 دفّاعات تحكم 

RT تأين سطحي 
RT دَْفع 

RT دفع أيوني 

RT منظومات الدسر 

 منظومات دفع ذاتية الحركة متطورة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-02 

USE  منظومات الدفعaaps 

 منظومات دورية

UF الجدول الدوري لمندلييف 
RT عدد ذري 

RT عناصر 

 منظومات ذات تيارات متقاطعة

1985-12-10 

UF ةأبراج تبريد ذات تيارات متقاطع 

RT أبراج التبريد 
RT مبخرات 

RT مكثفات البخار 

RT هدروديناميك 

 منظومات ذات دارة مغلقة

INIS: 1999-05-05; ETDE: 1975-12-16 

RT منظومات تبريد ذات دارة مغلقة 

 منظومات رفض الدخول

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1984-08-20 
USE منظومات تحكم بالدخول 

 منظومات رقمية

RT أسلوب بناء الحاسوب 
RT تجهيزات إلكترونية 

RT حواسيب 

RT دارات إلكترونية 
RT  تماثلية -مبدالت رقمية 

RT محّوالت من تماثلي إلى رقمي 

 منظومات سبائك رباعية

SF مركبات رباعية 
BT1 منظومات السبائك 

 منظومات سبيكة ثنائية

BT1 منظومات السبائك 

 منظومات سداسية

2015-06-22 

*BT1 نظومات  ثنائي البعدم 

RT سيليسين 

 منظومات شجرة األخطاء

USE تحليل شجرة األخطاء 

 منظومات صخرية حاّرة جافة

1992-09-01 

UF صخر جاف كتيم 
BT1 منظومات الطاقة 

BT1 منظومات جيوحرارية 

RT كسور هدروليكية 

 منظومات ضوئية

NT1 مناظير األفق 

RT ألياف ضوئية 
RT بصريات 

RT بصريات األلياف 

RT بصريات الحزمة 
RT تكسيات مضادة لالنعكاس 

RT تلسكوبات 

RT خواص ضوئية 
RT رادار ضوئي 

RT شبكات االنعراج 

RT عاكسات شمسية 
RT عدسات 

RT مرايا 

RT مرشحات ضوئية 
RT معدات للمعاينة من بُعد 

RT مغاليق 

RT منظومات إضاءة 

 منظومات طاقة الجماعة المتكاملة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1992-02-10 

USE  برنامجices 

 منظومات طاقة كهربائية

INIS: 1982-12-07; ETDE: 1976-02-23 
USE منظومات الطاقة الكهربائية 

 منظومات طاقة مترابطة

INIS: 1992-03-17; ETDE: 1979-05-03 
UF منظومات مترابطة لتوليد الكهرباء 

*BT1 منظومات الطاقة الكهربائية 

RT إعادة بيع 
RT تنسيق بين محطات توليد الكهرباء 

RT توليد االستطاعة 

RT عامل االستطاعة 
RT نقل الطاقة الكهربائية 

 منظومات طاقة مجتمع تكاملية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-30 

USE  برنامجices 

 منظومات عبور الكتلية

INIS: 1992-09-09; ETDE: 1977-11-28 

SF أنظمة النقل العام 

BT1 أنظمة النقل 
RT منظومات عبور سريع 

RT نقل 

 منظومات عبور سريع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-28 

BT1 أنظمة النقل 

RT سكك حديد كهربائية 
RT سكك حديدية 

RT قطارات 

RT منظومات عبور الكتلية 
RT نقل 

 منظومات عرض البيانات

USE أجهزة عرض 

 منظومات غمر القلب

*BT1  منظومة تبريد مستعجلeccs 

RT فقد المبّرد 

 منظومات فير السترداد النفط

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-01-23 
*BT1 تجهيزات مراقبة التلوث 

RT انسكابات النفط 

RT مكافحة تلوث المياه 

 منظومات قياس مباشر

BT1 منظومات موصولة على الخط 

RT محّوالت إلى رقمي 

RT منظومات مراقبة المفاعل 
RT منظومة الناقل السريع 

RT وسائل القياس 

 منظومات كسب مباشر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-09-04 

*BT1 منظومات تدفئة شمسية سلبية 

RT كسب حراري 

 منظومات كشف االندساس

INIS: 1999-01-05; ETDE: 1982-09-10 

SF يانات التالؤميةمنظومات إدخال الب 

BT1 منظومات اإلنذار 
RT إدارة المواد النووية 

RT أمن 

RT ضمانات 
RT كشف 



 منظومات كشف الحركة 906 منظومات هدروحرارية

 

 

RT منظومات كشف الحركة 

RT وقاية فيزيائية 

 منظومات كشف الحركة

INIS: 1999-01-25; ETDE: 1979-07-24 

BT1 منظومات اإلنذار 

RT أجهزة وقاية فيزيائية 
RT أمن 

RT حرف المواد النووية 

RT ضمانات 
RT كشف 

RT منظومات كشف االندساس 

 منظومات كمومية

2015-05-19 
RT بصريات كمومية 

RT حاالت كمومية 

RT حواسيب كمومية 
RT كثافة الحاالت 

RT معلومات كمومية 

RT ميكانيك كمومي 

 منظومات كهروميكانيكية دقيقة

2014-08-20 

 منظومات كهروميكانيكية دقيقة.
UF يكية مكرويةمنظومات الكتروميكان 

RT إلكترونيات مكروية 

RT الميكانيكية.-منظومات النانو الكهربائية 

 منظومات الخطية

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-04-16 

USE مسائل الخطية 

 منظومات الخطية

USE مسائل الخطية 

 منظومات للحماية بواسطة الرذاذ

UF )منظومات الرض )احتواء 

*BT1 ط اإلشعاعيمنظومات حماية من النشا 
RT إخماد الضغط 

RT أمان المفاعل 

 منظومات مائية احتياطية

2000-04-12 
USE منظومات مائية مساِعدة 

دة  منظومات مائية مساعِّ

1976-04-03 

UF منظومات تبريد 
UF منظومات خدمات المياه 

UF منظومات مائية احتياطية 

BT1 منظومات مساِعدة 
NT1 منظومات تبريد المكثفات 

RT د  حلقات المبّرِ

RT قنوات الدخول 

RT قنوات انفراغ 

RT منظومات تبريد المفاعل 
RT مياه التغذية 

RT مياه الشرب 

 منظومات مترابطة لتوليد الكهرباء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-04 
USE منظومات طاقة مترابطة 

 منظومات مرافق الطاقة المتكاملة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 2005-01-28 

USE منظومات مرافق طاقة تكاملية 

 منظومات مرافق تكاملية

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1977-09-19 

USE منظومات الطاقة الملية 

 منظومات مرافق طاقة تكاملية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 2005-01-28 

UF منظومات مرافق الطاقة المتكاملة 

BT1 منظومات الطاقة 
NT1 منظومات مرافق متكاملة ذات وحدات 

RT  برنامجices 

RT مرافق عامة 
RT منظومات الطاقة الملية 

 منظومات مرافق متكاملة

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1977-09-19 
USE منظومات الطاقة الملية 

 منظومات مرافق متكاملة ذات وحدات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 2005-02-10 

UF  محطةmius 
*BT1 منظومات مرافق طاقة تكاملية 

RT  برنامجices 

RT مرافق عامة 
RT منشآت التدفئة المركزية 

RT منظومات الطاقة الملية 

 منظومات مراقبة أولية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 

USE جريان الغاز 

USE منظمات الجريان 

 منظومات مراقبة المفاعل

INIS: 1984-10-23; ETDE: 1984-11-08 

UF )مراقبات )مفاعل 

RT أجهزة مراقبة عناصر تالفة 
RT مراقبات 

RT مراقبة 

RT مراقبة أجسام منفكة 
RT مراقبة درجة الحرارة 

RT مراقبة صوتية 

RT منظومات التحكم بالمفاعل 
RT منظومات قياس مباشر 

RT وسائل المفاعل 

 منظومات مراقبة مباشرة

BT1 منظومات التحكم 
BT1 منظومات موصولة على الخط 

NT1 منظومات تحكم محوسبة 

NT2 أنظمة تالؤمية 

RT تصنيع بمساعدة الحاسوب 

RT حواسيب العمليات 

RT منظومات إرسال من بُعد 
RT منظومات التحكم بالمفاعل 

RT منظومات الزمن الحقيقي 
RT منظومة الناقل السريع 

RT منظومة تطبيق الحاسوب على القياس والتحكم 

RT وحدات  أدوات نووية 

دة  منظومات مساعِّ

1985-12-10 

NT1 منظومات مائية مساِعدة 

NT2 منظومات تبريد المكثفات 
RT تسخين مساِعد 

RT معدات تُدار من بُعد 

 منظومات مضادة للسواتل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-11-29 

USE أسلحة فضائية 

 منظومات مضادة للصواريخ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-11-29 
USE أسلحة فضائية 

 منظومات معلومات

1996-07-08 

SF  دليلseedis الحاسوبي 
SF  نظامunisist 

NT1 أغريس 

NT1 النظام الدولي للمعلومات النووية 
NT1 بنك معلومات الطاقة الشمسية 

NT1 تبادل معطيات تقانة الطاقة 

NT1  دليلcinda الحاسوبي للمعطيات النووية 
NT1 نظومات المعلومات الجغرافيةم 

NT1 نظام عالمي لمعطيات الطاقة 

RT إدارة قاعدة البيانات 
RT ادارة المعرفة 

RT استرداد المعلومات 

RT تنسيق البيانات 
RT توثيق 

RT شبكات حاسوبية 

RT مجموعات المعطيات النووية 
RT مراكز المعلومات 

RT مصطلحات معيارية 

RT معالجة البيانات الموزعة 

RT مكتبات 

RT نشر المعلومات 
RT نظرية المعلومات 

RT وسم البيانات 

 منظومات مهلية

1992-03-30 
BT1 منظومات جيوحرارية 

 منظومات موائع ثنائية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-31 

UF عملية ماغماماكس 
BT1 منظومات الطاقة 

RT تحويل الطاقة الجيو حرارية 

RT دورات حرارية 
RT طاقة جيو حرارية محطات 

 منظومات موصولة على الخط

UF حواسيب موصولة على الخط 

NT1 منظومات قياس مباشر 

NT1 منظومات مراقبة مباشرة 

NT2 منظومات تحكم محوسبة 
NT3 أنظمة تالؤمية 

RT شبكات حاسوبية 

RT  منظوماتmwd 
RT منظومات الزمن الحقيقي 

 منظومات مياه حاّرة

2000-04-12 

USE منظومات مياه ساخنة جيو حرارية 

 منظومات مياه ساخنة جيو حرارية

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1992-08-12 

UF منظومات مياه حاّرة 

SF منظومات نقل بالحمل الحراري يسودها السائل 
*BT1 منظومات هدروحرارية 

RT حقل أوتاكي الجيوحراري 

RT حقل باته الجيوحراري 
RT حقل باكا الجيوحراري 

RT حقل برودالند الجيوحراري 
RT حقل بوجتسك الجيوحراري 

RT حقل ّسرو برييتو الجيوحراري 

RT حقل كاويرو الجيوحراري 
RT حقل وايراكي الجيو حراري 

 منظومات نقل البيانات

INIS: 1985-03-19; ETDE: 1982-02-23 

RT اتصاالت 
RT معالجة البيانات 

RT نقل البيانات 

 لحراري يسودها السائلمنظومات نقل بالحمل ا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 
SEE منظومات مياه ساخنة جيو حرارية 

 منظومات نقل نتاج التفاعالت

1995-05-10 
UF طريقة نفث الهليوم 

UF )نقل )ناتج التفاعل 

UF نقل نتاج التفاعالت 
NT1 أنابيب مكوك هوائي 

RT تسهيالت تجريبية للمفاعل 

RT تفاعالت نووية 
RT نقل بالهواء المضغوط 

 منظومات هجينة

1992-04-14 

RT َمْركبات هجينة كهربائية 
RT مفاعالت نووية حرارية 

RT مفاعالت هجينة 

RT نقل الطاقة الكهربائية 

 منظومات هدروحرارية

1992-04-08 

UF منظومات حمل هدروحراري 

BT1 منظومات الطاقة 
BT1 منظومات جيوحرارية 

NT1 منظومات البخار الجاف 

NT1 منظومات مياه ساخنة جيو حرارية 
RT فّوارات حارة 

RT موائع جيوحرارية 

RT )يحاميم )ج يحموم 



 منظومات هيكسوس لنقل الطاقات العالية وخزنها 907 منعكسات

 

 

RT ينابيع حارة 

RT ينابيع حارة 
RT ينابيع حارة 

 منظومات هيكسوس لنقل الطاقات العالية وخزنها

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-26 

USE يائيةمضخات الحرارة الكيم 

 لمعالجة النفايات black clawsonمنظومة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-22 

USE معالجة النفايات 

 dymacمنظومة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-11-08 

USE إدارة المواد النووية 

USE بلوتونيوم 

 monsantoمنظومة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-23 

USE  منظومة نحلّل حراريlandgard 

 ألب -منظومة المسرع في رون 

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-06-13 
USE  سيكلوترونsara 

 منظومة الناقل السريع

INIS: 1983-09-06; ETDE: 1983-03-23 

RT حواسيب 
RT منظومات جمع البيانات 

RT منظومات قياس مباشر 
RT منظومات مراقبة مباشرة 

RT  تطبيق الحاسوب على القياس والتحكممنظومة 

RT وحدات  أدوات نووية 
RT وصالت بينية للتجهيزات 

 توراكس للتحلل الناري للخبث-منظومة اندكو

INIS: 1999-09-20; ETDE: 1977-10-20 

SEE عملية تحلّل لمعالجة الخبث 

 منظومة تبريد طارئ للقلب

USE  منظومة تبريد مستعجلeccs 

 ECCSمنظومة تبريد مستعجل 

UF منظومة تبريد طارئ للقلب 
*BT1 منظومات حماية المفاعل 

NT1 حقن المبّرد ذي الضغط المنخفض 

NT1 د عالي الضغط  حقن مبّرِ
NT1 منظومات ترذيذ القلب 

NT1 منظومات غمر القلب 

RT تجارب أمان المفاعل 
RT حقن األمان 

RT منظومات خفض الضغط 

 منظومة تطبيق الحاسوب على القياس والتحكم

RT بنى ذات وحدات 

RT تجهيزات إلكترونية 

RT حواسيب 

RT منظومات جمع البيانات 
RT منظومات مراقبة مباشرة 

RT منظومة الناقل السريع 

RT مواصفات 
RT نقل البيانات 

RT وحدات  أدوات نووية 

RT وصالت بينية للتجهيزات 

 snap-2منظومة تطويرية 

USE  مفاعلs2ds 

 منظومة تقييم استقالل المشروع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 
UF  مشروعindependence evaluation 

system 

BT1 نماذج الطاقة 

 منظومة تكّون الدم

BT1 جسم 

NT1 نقي العظم 

RT تشّكل الدم 
RT تكّون الكريات الحمر 

 تجميد -منظومة دورة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-03-03 

SEE حماية بالتجميد 
SEE مسخنات مياه شمسية 

SEE منظومات التدفئة الشمسية 

 منظومة ديناميكية لمحاسبة المواد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-11-08 
USE إدارة المواد النووية 

USE بلوتونيوم 

 منظومة شمسية

RT أشباه النيازك 
RT الشمس 

RT ةتطور المنظومة الشمسي 

RT فضاء بين كوكبي 
RT كواكب 

RT كويكبات 

RT مذنّب هاليه 
RT مذنّبات 

 منظومة طاقة ذات دورة سنوية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-11 

UF تخزين سنوي للطاقة 

RT تدفئة األمكنة 

RT تسخين 
RT تكييف الهواء 

RT سخانات ماء 

 منظومة طاقة مرافقة

INIS: 1993-02-18; ETDE: 1979-05-02 
USE منشآت توليد كهرباء شمسية مدارية 

 landgardمنظومة طرح نفايات صلبة 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-02-24 

USE  منظومة نحلّل حراريlandgard 

 بولتزمان -منظومة ماكسويل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1995-09-01 

SEE فالسوف -معادلة بولتزمان 

 منظومة مخبرية

RT إحداثيات 

RT الميكانيك 

RT تبعثر 
RT تحويالت لورنتز 

RT دة  تشظية محدِّ

RT جملة مركز الكتل 

 منظومة معالجة النفايات لشركة يونيون كاربايد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-26 

USE  عملية التحلل الحراريpurox 

 منظومة معلومات زراعية

USE أغريس 

 LANDGARDمنظومة نحلّل حراري 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-23 

UF  منظومةmonsanto 

UF  منظومة طرح نفايات صلبةlandgard 

*BT1 معالجة النفايات 

RT تحلل حراري 
RT منشآت معالجة النفايات 

RT نفايات صلبة 

 منّظمات الكمون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-28 
BT1 وسائل القياس 

RT قياس فلطي 

RT معايرة 
RT مقاييس كمون 

مات عصبية  منّظِّ

INIS: 1984-05-24; ETDE: 1981-04-20 
*BT1 عوامل الجهاز العصبي المستقل 

NT1 أدرينالين 

NT1 أستيل كولين 

NT1 إندورفينات 

NT2 انكفالينات 

NT1 ثنائي هدروكسي فنيل أالالتين 
NT1 حمض أمينو الزبد 

NT1 دوبامين 

NT1 سيروتونين 
NT2 بوفوتينين 

NT1 )نواردرينالين )نوربيفرين 

RT حاالّت الودَّي 
RT حاالّت نظير ودية 

RT محاكيات الودي 

RT محاكيات نظير ودية 

 منع

UF انطفاء 

UF تثبيط النمو 

UF َكْبت 
NT1 كبح البرعم 

RT تثبيت االستقرار 

RT تحفيز 
RT تعطيل 

RT لهب 

RT مثبطات األنزيم 

 منع التدهور الشديد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-24 

SEE انحسار تلوث الهواء 

SEE ث األرضي  مكافحة التلوُّ
SEE منع تلّوث المياه 

 منع التدهور ذي الشأن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-24 
SEE انحسار تلوث الهواء 

SEE ث األرضي  مكافحة التلوُّ

SEE منع تلّوث المياه 

 منع التفجير

INIS: 1993-02-18; ETDE: 1978-02-14 

RT تطايرية 

RT مادة طيارة 

 منع الحريق

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1975-08-19 

RT أخطار الحرائق 

RT أمان 
RT احتراق 

RT احتراق تلقائي 

RT حرائق 
RT كبالت فلزية عازلة 

RT مقاومة الحريق 
RT مكاشيف الحريق 

 حول 1972منع تلوث البحار، ميثاق لندن لعام 

INIS: 2002-03-02; ETDE: 2002-04-26 

USE  ميثاق لندن حول منع التلوث البحري بواسطة
 الفضالت والمواد األخرى

 منع تلّوث المياه

INIS: 1992-03-11; ETDE: 1976-07-07 

SF منع التدهور الشديد 
SF منع التدهور ذي الشأن 

BT1 ث  مكافحة التلوُّ

RT تحسين إدارة المياه 
RT تلوث المياه 

RT غطاء نباتي 

اتمُ   نَعّشِّ

INIS: 1984-05-24; ETDE: 1981-04-20 

UF )منبِّهات )الجهاز العصبي المركزي 

UF منشطات الجهاز العصبي المركزي 
UF منشطات الجهاز العصبي المركزي العصبي 

*BT1 عوامل الجهاز العصبي المركزي 

NT1 أمفيتامينات 
NT2 بنزدرين 

NT1 كافئين 

RT هة نفسية  عقاقير موجَّ

 منعطف وسط األطلنطي

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1985-07-19 

*BT1 المحيط األطلنطي 

NT1 خليج نيويورك 
RT الشاطىء الشرقي في الواليات المتحدة 

RT تيار الخليج 

RT خليج تشيزبيك 
RT رف قاري 

RT ساوث أطلنطيك بايت 

RT ضفة جاورجيوس 
RT )لونغ أيلند ساوند )اسم مكان 

RT مياه ساحلية 

 منعكسات

NT1 منعكسات شرطية 



 منعكسات شرطية 908 منيهوت

 

 

RT أعصاب 

RT أعضاء الحس 
RT جهاز عصبي 

RT سلوك 

RT نخاع شوكي 

 منعكسات شرطية

BT1 منعكسات 

RT إبطال 

RT تعلم 
RT ية  قشرة مّخِ

 َمْنغا

*BT1 ثِمار 

 منغنات

BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات المنغنيز 

RT أكاسيد المنغنيز 

 منغنيز

1996-06-28 

UF  بتا -منغنيز 

*BT1 عناصر انتقالية 
NT1  ألفا -منغنيز 

 ألفا -منغنيز 

*BT1 منغنيز 

 بتا -منغنيز 

1996-06-28 

USE منغنيز 

 44منغنيز 

*BT1 نظائر المنغنيز 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 46منغنيز 

*BT1 نظائر المنغنيز 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 47منغنيز 

*BT1 نظائر المنغنيز 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 48منغنيز 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر المنغنيز 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 49منغنيز 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر المنغنيز 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 50منغنيز 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر المنغنيز 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 فردية -وى فردية ن 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 51منغنيز 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر المنغنيز 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 52منغنيز 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر المنغنيز 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 53منغنيز 

*BT1 نظائر المنغنيز 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 54منغنيز 

*BT1 نظائر المنغنيز 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 55منغنيز 

*BT1 نظائر المنغنيز 

*BT1 تقرةنظائر مس 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 56منغنيز 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر المنغنيز 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 57منغنيز 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر المنغنيز 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 58منغنيز 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر المنغنيز 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 ةنوى كتلها متوسط 

 59منغنيز 

INIS: 1976-11-08; ETDE: 1976-09-15 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر المنغنيز 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 60منغنيز 

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1978-04-06 

*BT1  المشعةناقص   -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر المنغنيز 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 61منغنيز 

1980-11-07 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر المنغنيز 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 62منغنيز 

1982-06-09 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر المنغنيز 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 63منغنيز 

INIS: 1986-01-21; ETDE: 1986-02-21 
*BT1  عةناقص المش  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر المنغنيز 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 64منغنيز 

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1986-09-05 

*BT1 نظائر المنغنيز 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 65منغنيز 

INIS: 1986-08-19; ETDE: 1986-09-05 

*BT1 نظائر المنغنيز 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 70منغنيز 

2009-06-02 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر المنغنيز 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 منغنين

2000-04-12 
*BT1 سبائك المنغنيز 

*BT1 سبائك النحاس القاعدية 

*BT1 بائك النيكلس 

 منغوليا

INIS: 1995-01-24; ETDE: 2002-06-13 

USE جمهورية منغوليا الشعبية 

 منغوليا الداخلية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-10 

USE الصين 

 منغولية

USE متالزمة داون 

نفثات  مِّ

RT طريقة فوهة الفصل 

RT فتحات 

RT مثاقب نفاثة 
RT مقاييس الجريان 

RT منظومات حقن الوقود 

RT مولدات الحاللة الهوائية 
RT نفاثات 

RT وصالت مالءمة أنبوبية 

 منقوص هدروابي األندروسترون

USE هدروكسي أندروستنون 

 منّوبات

*BT1 مولدات كهربائية 

RT تيار متناوب 

RT قطع غيار للسيارات 

 منّوِّمات ومسّكنات

UF نات  مسّكِ

*BT1 دات الجهاز العصبي الم  ركزيمخّمِ
NT1 باربيتوراتات 

NT2 فينوباربيتال 

NT2 نمبوتال 
NT1 ريزيربين 

NT1 كلور البرومازين 

NT1 كودئين 
RT ُمبنِّجات 

RT رات  مخدِّ

RT نات  ُمسّكِ
RT ئات  مهدِّ

RT نوم 

 منيتوبا

*BT1 كندا 

RT حوض ويليستون 

 منيهوت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-11-14 
USE منيهوت 

 منيهوت

UF منيهوت 

*BT1 صف المغنوليّات 
RT غذاء 



 َمنُّ  909 موائع اإلزاحة

 

 

 َمنُّ 

*BT1 نصفية األجنحة 

 منِّّظمات الضغط

*BT1 معدّات محتوى 

RT تحكم بالضغط 

 ُمنِّّظمات نمو نباتية

NT1 أَكسينات 
NT1 حمض األبسيزيك 

RT كْينيتن 

 منّوز

*BT1 ألدهيدات 

*BT1 هكسوزات 

نّوه  ذو الرأس السمين  مِّ

INIS: 1993-07-14; ETDE: 1984-08-20 
UF بيمفالس بروميالس 

*BT1 أسماك 

RT عوالق سمكية 
RT ماء عذب 

 مهاجع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 

USE أبنية سكنية 

 مهاد

*BT1 دماغ 

RT ُعقَد 

 َمْهبِّل

USE أعضاء التناسل األنثوية 

 مهتزات توافقية

RT الميكانيك 

RT رياضيات 

RT معادالت الحركة 

RT نماذج المهتزات التوافقية 

RT هزازات ال توافقية 

 مهتّزات

*BT1 ديدان ِعراض 

NT1 بالناريا 

 مهدئ الماء الثقيل

USE ماء ثقيل 

 مهدئ غرافيتي

USE غرافيت 

 مهدئات

NT1 مهدئات عضوية 

NT1 مهدئات هدروكسيدية 

NT1 مهدئات هدريدية 
RT أعمدة حرارية 

RT أكاسيد البريليوم 

RT بريليوم 
RT تحكم بواسطة التشكيل 

RT حبيبات المهدئ 

RT سبائك البريليوم 
RT غرافيت 

RT فعالية المهدّئ 

RT قلوب المفاعالت 
RT ماء 

RT ماء ثقيل 

RT مركبات البريليوم 
RT مفاعالت سيغما 

RT مواد المفاعل 

RT  وقود -نسبة مهدئ 
RT نظرية تبطئة النترونات 

 مهدئات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-20 

USE رات  مخدِّ

 مهدئات عضوية

BT1 مهدئات 

RT عطريات 
RT متعدد الفنيالت 

RT مفاعالت مهدأة بمادة عضوية 

 مهدئات هدروكسيدية

BT1 مهدئات 

RT هدروكسيدات 

 مهدئات هدريدية

BT1 مهدئات 
RT  مفاعلtopaz 

RT  مفاعالت من النمطszr 

RT مفاعالت مهدأة بالهدريد 
RT هدريدات 

RT هدريدات الزركونيوم 

ئ مائي  مهّدِّ

USE ماء 

ئات  مهّدِّ

USE ئات  مهدِّ

ئات  مهّدِّ

UF برومازين 
UF ئات  مهدِّ

*BT1 هة نفسية  عقاقير موجَّ

NT1 ريزيربين 
NT1 كلور البرومازين 

RT فنوتيازين 

RT مات ومسّكنات  منّوِ

ئات من البيريليوم  مهّدِّ

USE بريليوم 

 ُمْهلِّسات

1996-06-26 
*BT1 هة نفسية  عقاقير موجَّ

NT1 بوفوتينين 

RT ماريجوانا 

 مهلية

INIS: 1993-01-22; ETDE: 1978-07-05 

RT بركنة 

RT صخور نارية 
RT ماغما 

 مهن

1996-05-14 

UF )فرقة )حشرات 
UF ِمهن 

RT أمان مهني 

RT أمراض مهنية 
RT تعّرض مهني 

RT توظيف 

RT صناع مهرة 
RT طاقة بشرية 

RT علم االجتماع 

RT عمل 
RT مجراعية العاملين 

RT مجموع الموظفين 

RT مجموعة الناس الحرجة المعرضة لإلشعاع 

هن  مِّ

USE مهن 

 مهندسون

INIS: 1992-08-18; ETDE: 1980-01-15 
UF عاملون هندسيون 

SF مستخدمون محترفون 

BT1 مجموع الموظفين 
RT صناعة إنشائية 

 مهندسون معماريون

INIS: 1992-08-06; ETDE: 1980-01-15 

SF مستخدمون محترفون 
BT1 مجموع الموظفين 

RT أبنية 
RT بنّاؤون 

RT صناعة إنشائية 

RT عمارة طاقة شمسية 
RT فن العمارة 

 موائع

NT1 تجزئة الموائع 

NT1 سوائل 
NT2 بلّورات سائلة 

NT2 سوائل الغاز الطبيعي 

NT3 تأجير المكثفات 
NT3 تكثيفات غازية 

NT3 تكثيفات نباتية 

NT3 غازات نفط ُمسالة 
NT2 سوائل الفحم 

NT2 سوائل سوداء 

NT2 غازات مسيّلة 
NT3 غاز طبيعي ُمسال 

NT3 غازات نفط ُمسالة 

NT2 المائي -كثافة سوائل الطور غير 
NT2 معادن سائلة 

NT1 غازات 

NT2 أبخرة 
NT3 بخار الماء 

NT2 غاز إصطناعي 

NT2 غاز الغضار الصفحي 
NT2 غاز الفحم الحجري 

NT2 غاز الوقود 

NT3 غاز ذو قدرة حرارية متوسطة 
NT4 غاز المدينة 

NT4 غاز مائي 

NT4 غاز مائي مكربن 
NT3  غاز ردم أرضي 

NT3 غاز طبيعي 

NT4 غاز ذو منشأ الأحيائي 
NT4 غاز طبيعي ُمسال 

NT4 غاز طبيعي مضغوط 

NT3 غاز عالي الوحدات الحرارية البريطانية 
NT3 غاز منخفض المحتوى الحراري 

NT4 غاز المولدات 

NT2 غاز ساتر 
NT2 غاز مرافق 

NT2 غازات األتربة النادرة 

NT3 أرغون 
NT3 رادون 

NT3 كربتون 

NT3 كزينون 

NT3 نيون 

NT3  10هليوم 

NT2 غازات االنفالت 
NT2 غازات المصافي 

NT2 غازات بركانية 

NT2 غازات حرارية 
NT2 غازات كونية 

NT2 غازات متأينة 

NT3 غازات شديدة التأين 
NT3 غازات ضعيفة التأين 

NT3  ًغازات متأينة كليا 

NT4 غاز لورنتز 
NT2 غازات مخلخلة 

NT2 غازات ُمذابة 
NT2 غازات مضغوطة 

NT3 غاز طبيعي مضغوط 

NT3 هواء مضغوط 

NT2 غازات مفككة 

NT2 هواء 

NT3 هواء سطحي 
NT3 هواء مضغوط 

NT1 موائع اإلزاحة 

NT1 موائع التشغيل 
NT2 مبّردات 

NT2 موائع هدروليكية 

NT1 موائع الحفر 
NT1 موائع الخزانات 

NT1 موائع النانو 

NT1 موائع النقل الحراري 
NT1 موائع جيوحرارية 

NT2 بخار طبيعي 

NT2 موائع يحمومية 
NT1 ية  موائع قّرِ

NT1 موائع قطع 

NT1 موائع كمومية 
NT2  11هليوم 

RT جريان الموائع 

RT ميكانيك الموائع 
RT  ّنقطة الصب 

 موائع اإلزاحة

INIS: 1992-02-03; ETDE: 1983-11-09 

UF موائع الفيضان 
UF موائع حقن 
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BT1 موائع 

RT استرداد معّزز 
RT تحفيز البئر 

RT حقن المائع 

 موائع التشغيل

1982-06-09 
BT1 موائع 

NT1 مبّردات 

NT1 موائع هدروليكية 
RT تحويل الطاقة 

RT حماية بالتجميد 

RT عنفات 
RT مبادالت حرارية 

RT مضاد للتجمد 

RT مضخات حرارة 
RT موائع النقل الحراري 

RT نقل الحرارة 

RT هدروديناميك 

 موائع التقوير

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-12-14 

RT إزالة المقطوعات 

RT جزرات الحفر 
RT موائع الحفر 

 موائع الحفر

1991-10-11 
UF ائعتدوير ض 

UF وحل الحفر 

BT1 موائع 
RT إزالة المقطوعات 

RT تجهيزات الحفر 

RT ثقب 
RT حفر دوراني 

RT معلّقات 

RT موائع التقوير 

 موائع الخزانات

INIS: 1992-04-08; ETDE: 1979-03-27 

BT1 موائع 

RT حقول الغاز الطبيعي 
RT حقول النفط 

RT خفض سوية الموائع 

RT ماء خاللي 

 موائع الفيضان

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-11-09 

USE موائع اإلزاحة 

 موائع النانو

2014-10-28 

 السوائل التي تحتوي على جزيئات بحجم النانومتر.

*BT1 معلّقات 

BT1 موائع 

RT تقانة نانوية 

RT جسيمات نانوية 

 موائع النقل الحراري

INIS: 1999-12-07; ETDE: 1978-04-28 

BT1 موائع 

RT دحلقات الم  بّرِ
RT سوائل سوداء 

RT عروات تسخين 

RT موائع التشغيل 
RT نقل الحرارة 

 موائع بيولوجية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-08-22 
SEE سوائل الجسم 

 موائع تكسير هدروليكي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-10-05 

USE تجزئة الموائع 

 موائع جيوحرارية

1992-05-12 

SF مياه حرارية 

BT1 موائع 
NT1 بخار طبيعي 

NT1 موائع يحمومية 

RT أجاج 

RT ارتداد المائع 

RT منظومات هدروحرارية 

 موائع حديدية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-03-12 

USE سوائل 

USE مواد مغنطيسية 

 موائع حقن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-08-08 

USE موائع اإلزاحة 

ية  موائع قّرِّ

INIS: 1976-03-25; ETDE: 1975-10-28 

UF ية  مواد قّرِ

BT1 موائع 
RT أكسجين 

RT غازات مسيّلة 

RT يات  قّرِ

RT مبّردات 

RT ِمتان 

RT نتروجين 
RT هدروجين 

RT  10هليوم 

 موائع قطع

INIS: 1994-07-01; ETDE: 1982-05-12 
BT1 موائع 

RT تصنيع بالمكنات 

RT دات  مبّرِ
RT مزلّقات 

 موائع كمومية

INIS: 1983-02-03; ETDE: 1979-05-02 

BT1 موائع 
NT1  11هليوم 

RT بالزما كمومية 

RT  3هليوم 
RT  4هليوم 

 موائع هدروليكية

INIS: 1992-03-05; ETDE: 1981-11-24 
*BT1 موائع التشغيل 

RT تجهيزات هدروليكية 

 موائع يحمومية

1992-05-12 
*BT1 موائع جيوحرارية 

RT غازات بركانية 

RT )يحاميم )ج يحموم 

 مواءمة بأصغر المربعات

*BT1 مالءمة األرجحية العظمى 

RT طريقة بروني 

 مواءمة رجعية

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1975-11-11 

UF مالءمة خلفية 

RT أبنية 
RT إنشاء 

RT تعديالت 

RT دعم بالطاقة الشمسية 
RT قواعد الترخيص 

RT معايير األمان 

 مواثيق

USE اتفاقات 

 مواد

1997-06-19 

UF مواد القولبة 
SF موارد متجددة 

NT1 تعرية جوية 

NT1 مواد إصطناعية 
NT2 بالستيك 

NT3 أراميدات 

NT3 بكليت 
NT3 بالستيك مقّوى 

NT3 تفلون 

NT3 زجاج البليكسي 
NT3 فورمفار 

NT3 فوق الكبريتات 

NT3 لدائن حرارية 

NT3 لوسيت 

NT3 متعدد الستيرين 
NT3 متعددة البورتان 

NT4 هالتان 

NT3 مركبات تدالر 
NT3 ميالر 

NT3 نيلون 

NT2 صخور تركيبية 
NT1 مواد التبادل األيوني 

NT2 مبادالت أيون سائل 

NT2 مبادالت أيون عضوية 
NT3  متعدد الستيرين- dvb 

NT2 مبادالت حديدية مختلطة الطبقة 

NT2 مبادالت العضوية 
NT3 بنتونيت 

NT3 زيوليتات 

NT4 فوجاسيت 
NT4 بتيلوليت )سليكات ألومينية مائية( كلينو 

NT4 لومونتيت 

NT4 موردنيت 
NT4 هوالنديت 

NT4 وايراكيت 

NT3 فرميكوليت 
NT3 موليت 

NT3 مونتموريلّونيت 

NT1 مواد الدَّك 
NT1 مواد المفاعل 

NT2 سموم نووية 

NT3 سموم االنشطار 
NT3 سموم قابلة لالحتراق 

NT3 سموم منحلة 

NT2 وقود نووي 
NT3 محاليل الوقود 

NT3 وقود أكسيد يورانيوم ممزوج 

NT3 وقود الكربيد الممزوج 

NT3 وقود النتريد الممزوج 

NT3 وقود فاسد 

NT3 وقود مستهلك 
NT3 وقود ملح مصهور 

NT3 وقود من معدن سائل 

NT3 وقود نووي سبيكي 
NT4  اليورانيوم -وقود المولبيدنيوم 

NT3 وقود نووي متبعثر 

NT3 تحمل الحادثوقود نووي ي 
NT1 مواد بناء 

NT2  ّآجر 

NT2 إسمنت 
NT3 إسمنت بورتلند 

NT3 إسمنت جّصي 
NT2 خرسانات 

NT3 خرسانة مسبقة الضغط 

NT3 خرسانة مقّواة 

NT2 قوالب إسمنتية 

NT2 لَبِنة 

NT1 مواد بيئية 
NT1 مواد بيولوجية 

NT2 سوائل الجسم 

NT3 بول 
NT3 حليب 

NT3 حمض الغاستريك 

NT3 دم 
NT4 بالزما الدم 

NT5 مصل الدم 

NT4 خاليا دموية 
NT5 ُصفيحات دموية 

NT5 كريات بيضاء 

NT6 أِسسات 
NT6 )َحمضات )أليف األيوزين 

NT6 خاليا قاتلة طبيعية 

NT6 خاليا لمفاوية 
NT6 َعِدالت 

NT6 وحيدات 

NT5 كريات حمراء 
NT6 خاليا شبكية 

NT3  ّسائل َسلَوي 

NT3 ي شوكي  سائل مّخِ
NT3 صفراء 

NT3 َعَرق 

NT3 لُعاب 
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NT3  َلمف 

NT2 عصارة النبات 
NT2 فَْرش حرجي 

NT2 مستخلصات نسيجية 

NT2 نفايات بيولوجية 
NT3 أسمدة عضوية 

NT3 بول 

NT3 حمأة مياه المجارير 
NT3 َعَرق 

NT3 غائط 

NT1 مواد تدريع 
NT1 مواد تزجيج 

NT1 مواد توضيب 

NT1 مواد جراحية 
NT1 مواد حبيبية 

NT1 قةمواد خار 

NT1 مواد خام 
NT2 مخازن التلقيم الكيميائية 

NT1 مواد خصبة 

NT1 مواد خطرة 
NT2 ية  مواد ُسّمِ

NT3 ذيفانات 

NT4 ذيفانات داخلية 
NT4 سموم فطرية 

NT5 أفالتوكسينات 

NT1 مواد ركازات 
NT1 مواد شبه موصلة 

NT2 أشباه موصالت عضوية 

NT2 أشباه موصالت مغنطيسية 
NT2  أشباه موصالت من النوعp 

NT2 موصالت من النوع- n 

NT1 مواد قابلة لالنشطار 
NT2 مواد قابلة لالنشطار 

NT1 مواد قمرية 

NT1 مواد كربونية 

NT2 فحم 

NT3 رذاذ فحمي 

NT3 فحم أسود 
NT4 أنتراسيت 

NT4 فحم حّمري 

NT3 فحم السابروليت 
NT4 فحم الشموع 

NT4 )فحم الطحالب )فحم البوغهيد 

NT5 توربانيت 
NT3 فحم بني، ليغنيت 

NT4 ليغنيت 

NT3 فحم حجري شبه حّمري 
NT3 الكبريت-فحم عالي 

NT3 الكبريت-فحم منخفض 
NT2 مواد حّمرية 

NT3 رمال نفطية 

NT3 صخر الشيل النفطي 

NT4 غضاريات صفحية سود 

NT3 كيروجن 

NT1 مواد كهرحرارية 
NT1 مواد كهرنافذة 

NT2 إلكتريتات 

NT2 مواد ذات كهرباء حديدية مضادة 
NT2 مواد كهرحديدية 

NT1 مواد للختم 

NT1 مواد ليزرية 
NT1 مواد متغيرة الطور 

NT1 مواد متغيرة اللون 

NT1 مواد متناهية الصغر 
NT2 مركبات نانوية 

NT1 مواد مخصبة بالنظائر 

NT2 يورانيوم مخّصب 
NT3 يورانيوم عالي اإلغناء 

NT3 اءيورانيوم قليل االغن 

NT3 يورانيوم متوسط التخصيب 
NT1 مواد مركبة 

NT2 خرسانة مسبقة الضغط 

NT2 خرسانة مقّواة 
NT2 زجاج ليفي 

NT2 كربيدات اإلسمنت 

NT3 تبعثر نيكل- td 
NT3  تبعثر نيكل كروم- td 

NT2 متركبات بالستيكية خشبية 

NT2 متَركبات غروانية فائقة الموصلية 

NT2  بالستيكية -مكونات إسمنتية 

NT1 مواد مسامية 
NT1 مواد مشعة 

NT2 مستحضرات صيدالنية شعاعية 

NT2 معادن مشعة 
NT3 بادلئيت 

NT3 باسكويت 

NT3 روتيل 
NT3 فرسميت 

NT3 فلزات التوريوم 

NT4 أالنيت 
NT4 إيكانيت 

NT4 )باستنسيت  )أكسيد الثوريوم 

NT4 برانريت 
NT4 تكوليت 

NT4 توريانيت 

NT4 توريت 
NT5 جينينجيت 

NT4 فريياليت 

NT4 لودو شنيكيت 
NT4 ليندوشيت 

NT4 ماكنتوشيت 

NT4 مونازيت 
NT4 ميتالنديت 

NT4 نيجيت 

NT4 هدروتوريت 
NT4 يوراثوريت 

NT3 كاينوسيت 

NT3 كورفوزيت 
NT3 معادن اليورانيوم 

NT4 أسود اليوارنيوم 

NT4 أكاسيد معدنية 
NT4 إلسورثايت 

NT4 أوتونيت 

NT4 إيانتينيت 

NT4 إيكانيت 

NT4  شويبيت -بارا 

NT4 باّسيت 
NT4 برانريت 

NT4 بيكرليت 

NT4 بيليتيت 
NT4 تكوليت 

NT4 توربرنيت 

NT4 توريانيت 
NT4 تيويامونيت 

NT4 جالمائيت 

NT4 ديدريشيت 
NT4 ديونيدتيت 

NT4 رانكويليت 
NT4 روفيت 

NT4 سابوغاليت 

NT4 ساليئيت 

NT4 سكودوسكيت 

NT4 سنجيريت 

NT4 سوديئيت 
NT4 شويبيت 

NT4 غازتونيت 

NT4 غيلمينيت 
NT4 فرغانيت 

NT4 فورمارييريت 

NT4 فيزوفيانيت 
NT4 كرنوتيت 

NT4 كالركييت 

NT4 كهرليت 
NT4 كوفينيت 

NT4 كيرشهايمريت 

NT4 لودو شنيكيت 
NT4 ماكنتوشيت 

NT4 موكيتزوميت 

NT4 مونتروزيت 
NT4 ناترو أوتونيت 

NT4 ننجوئيت 

NT4 نوفاكسيت 
NT4 نيجيت 

NT4 هاليمونديت 

NT4 هاينريشيت 
NT4 يوراثوريت 

NT4 يورانوفان 

NT4 يورانيتات 

NT5 بتشبلند 

NT5 بروجريت 
NT3 ميالنوفناديت 

NT2 نُفايات مشعّة 

NT3 أشكال النفايات 
NT3 دفيقات إشعاعية 

NT3 نفايات ذات سوية نشاط إشعاعي متوسطة 

NT3 نفايات محّمالت ألفا 
NT3 فايات مشعة عالية السويةن 

NT3 نفايات مشعة منخفضة السوية 

NT3 نفايات مكلسنة 
NT2 نواتج االنشطار 

NT1 مواد مطعّمة 

NT1 مواد مغنطيسية 
NT2 مواد ذات مغنطة حديدية مضادة 

NT2 مواد مغنطيسية حديدية 

NT2 مواد مغنطيسية فّريتية 
NT3 فّريتات 

NT1 مواد مفاعل نووي حراري 

NT1 مواد مقاومة للحرارة 
NT2 سبائك مقاومة للحرارة 

NT3 توفت 

NT3 سبائك أديمت 
NT4  500أديمت 

NT4 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 

NT5  700أديمت 
NT3 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 

NT4  188سبيكة هاينس 

NT3 سبيكة-co54cr20w15ni10 
NT4 سبيكة-hs-25 

NT4  25سبيكة هاينس 

NT3 سبيكة-co60cr30w4 
NT4  6ستلّيت 

NT3 سبيكة-d-979 

NT3 سبيكة-fe44ni33cr21 

NT4  800سبيكة إنكولويh 

NT3 سبيكة-fe46ni33cr21 

NT4  800سبيكة إنكولوي 
NT4  802سبيكة إنكولوي 

NT3 سبيكة-mo99 

NT4 سبيكة-tzm 
NT4 سبيكة-zm-2a 

NT3 سبيكة-n-10m 

NT3 سبيكة-n-9m 
NT3 سبيكة-ni41fe40cr16nb3 

NT4  706سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 
NT4  825سبيكة إنكولوي 

NT3 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 
NT4  سبيكة نيمونيكpe16 

NT3 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT4 سبيكة-in-939 

NT3 سبيكة-ni49cr22fe18mo9 

NT4  سبيكة هاستلويx 

NT3 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 
NT4  105سبيكة نيمونيك 

NT3 سبيكة-ni50cr22fe18mo9 

NT4  سبيكة هاستلويxr 
NT3 سبيكة-ni50mo32cr15si3 

NT3 سبيكة-ni51cr48 

NT4  671سبيكة إنكونل 
NT3 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 

NT4  718سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni54cr22co13mo9 
NT4  617سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 

NT4 سبيكة هاستلوي c 
NT3 سبيكة-ni55cr19co11mo10ti3 

NT4  سبيكةrene 41 

NT3 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 
NT4 سبيكة 

NT3 سبيكة-ni59cr20co17ti2 

NT3 سبيكة-ni59cr30fe9 
NT4  690سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni60co15cr10al6ti5mo3 

NT4 سبيكة-in-100 
NT3 سبيكة-ni60fe24cr16 

NT4 سبيكة نكروم 

NT3 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 



 مواد )اختبار( 912 مواد أكسيدية

 

 

NT4 سبيكة-in-738 

NT3 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 
NT4  625سبيكة إنكونل 

NT3 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 

NT4  سبيكة هاستلويs 
NT3 سبيكة-ni65cr25mo10 

NT4  86سبيكة نيمونيك 

NT3 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 
NT4  8 -إينور 

NT4  سبيكة هاستلويn 

NT3 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 
NT4  سبائك إنكونلx750 

NT3 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 

NT4  82سبيكة إنكونل 
NT3 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT4  713سبيكة إنكونلc 

NT3 سبيكة-ni75cr12al6mo5 
NT4  713سبيكة إنكونلlc 

NT3 سبيكة-ni76cr15fe8 

NT4  600سبيكة إنكونل 
NT3 سبيكة-ni76cr20ti2 

NT4  80سبيكة نيمونيكa 

NT3 سبيكة-ni77cr20ti2 
NT3 سبيكة-nt25a5 

NT3 سبيكة-ra-333 

NT3  سبيكةrene 80 
NT3  سبيكةrene 95 

NT3 سبيكة-s-590 

NT3 سبيكة-s-816 
NT3  سبيكةtribaloy 800 

NT3 سبيكة-v-36 

NT3 سبيكة-zr97nb3 
NT3 سبيكة-zr98sn-2 

NT4  2سبيكة زيركالوي 

NT3 سبيكة-zr98sn-4 

NT4  4سبيكة زيركالوي 

NT3  901سبيكة إنكولوي 

NT3 سبيكة االندورو 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr12 

NT4 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr12al 

NT4 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr12mov 
NT4 سبيكة-ht-9 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr13 

NT4 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16 
NT4 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni13monbv 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 
NT4  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 

NT4  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr17mo 

NT4 440-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 
NT4 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 

NT4 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT4 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 
NT4 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr17ni4mo3 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 
NT4 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 
NT4 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 

NT4 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 

NT4 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 

NT4 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 
NT4 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 

NT4 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

NT4 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 ة الفوالذسبيك-cr18ni9ti 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 

NT4 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 
NT4 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 
NT4 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT4  308-فوالذ ال يصدأسبيكةl 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 

NT4 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 
NT4 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT4 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr25 

NT4 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 
NT4 سبيكة-hk-40 

NT4 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 
NT3 سبيكة الفوالذ-cr2mov 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 

NT4 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

NT4 سبيكة-a-286 

NT3 سبيكة الفوالذ-nimocr 
NT1 مواد مقّواة 

NT2 بالستيك مقّوى 

NT2 خرسانة مقّواة 
NT1 مواد مكافئة للنسيج 

NT1 مواد ملبدة 

NT2 مساحيق ألمنيوم ملبدة 
RT اختيار المواد 

RT تصنيع المواد 

RT توازن المادة 
RT ثقب المواد 

RT قابلية التبادل 
RT مداولة المواد 

 مواد )اختبار(

2000-04-12 

USE اختيار المواد 

 مواد )بناء(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-09-22 

USE مواد بناء 

 مواد )بيئية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-09-22 
USE مواد بيئية 

 مواد )بيولوجية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-09-22 
USE مواد بيولوجية 

 مواد )تدريع(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-09-22 

USE مواد تدريع 

 مواد )شبه موصلة(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-09-22 

USE مواد شبه موصلة 

 مواد )قمرية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-09-22 

USE مواد قمرية 

 مواد )كهرحديدية مضادة(

2000-04-12 
USE مواد ذات كهرباء حديدية مضادة 

 مواد )كهرحديدية(

2000-04-12 
USE مواد كهرحديدية 

 مواد )كهرنافذة(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-09-22 

USE مواد كهرنافذة 

 مواد )مركبة(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-09-22 

USE مواد مركبة 

 مواد )مسامية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-09-22 

USE مواد مسامية 

 مواد )مطعمة(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-09-22 
USE عّمةمواد مط 

 مواد )معّززة(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-09-22 

USE مواد مقّواة 

 مواد )مغنطيسية حديدية مضادة(

2000-04-12 

USE مواد ذات مغنطة حديدية مضادة 

 مواد )مغنطيسية حديدية(

2000-04-12 

USE مواد مغنطيسية حديدية 

 مواد )مغنطيسية فريتية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-09-22 
USE مواد مغنطيسية فّريتية 

 مواد )مغنطيسية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-09-22 
USE مواد مغنطيسية 

 مواد إصطناعية

INIS: 1999-03-04; ETDE: 1981-05-18 

UF مزلقات إصطناعية 
BT1 مواد 

NT1 بالستيك 

NT2 أراميدات 
NT2 بكليت 

NT2 بالستيك مقّوى 

NT2 تفلون 
NT2 زجاج البليكسي 

NT2 فورمفار 

NT2 فوق الكبريتات 
NT2 لدائن حرارية 

NT2 لوسيت 

NT2 متعدد الستيرين 

NT2 متعددة البورتان 

NT3 هالتان 

NT2 مركبات تدالر 
NT2 ميالر 

NT2 نيلون 

NT1 صخور تركيبية 
RT ألياف 

RT كيمياويات نفطية 

RT مطاطيات 

 مواد أكسيدية

INIS: 1996-11-13; ETDE: 1982-05-12 

UF أشينيت 
UF أوموهوئيت 

UF إيريجينيت 

UF دافيتيت 
UF ديمسماكريت 

UF زونريت 

UF سترلكينايت 
UF سريانيت 

UF غوّميت 

UF فرنسفيلليت 
UF فولفنيت 

UF كوريت 

UF َكوزيت 
UF ماسوبيت 

UF مولورانيت 



 مواد التبادل األيوني 913 مواد بيولوجية

 

 

UF هاتشتّوليت 

UF يورانوثوريانيت 
BT1 فلزات 

NT1 أسود اليوارنيوم 

NT1 أكاسيد معدنية 
NT1 إلسورثايت 

NT1 إلمنيت 

NT1 إيانتينيت 
NT1 بادلئيت 

NT1  شويبيت -بارا 

NT1 )باستنسيت  )أكسيد الثوريوم 
NT1 باسكويت 

NT1 برانريت 

NT1 بروفسكيت 
NT1 بيكرليت 

NT1 بيليتيت 

NT1 تابيوليت 
NT1 تنتاليت 

NT1 توريانيت 

NT1 تيويامونيت 
NT1 جبسيت 

NT1 روتيل 

NT1 روفيت 
NT1 زركونوليت 

NT1 سبينالت 

NT1 ستيشوفيت 
NT1 سنجيريت 

NT1 سيليكا 

NT2 أوباالت 
NT1 شويبيت 

NT1 غارنتات حديدية 

NT1 غوتيت 
NT1 غيلمينيت 

NT1 فرغانيت 

NT1 كاؤلين 

NT1 كريزوبريل 

NT1 كريستوباليت 

NT1 كالركييت 
NT1 كهرليت 

NT1 كوارتز 

NT1 كورفوزيت 
NT1 كورندوم 

NT2 صفير 

NT2 ياقوت 
NT1 كيرشهايمريت 

NT1 لودو شنيكيت 

NT1 ليمونيت 
NT1 ليندوشيت 

NT1 مَريغنسيت 
NT1 َمغنتيت 

NT1 موكيتزوميت 

NT1 موليت 

NT1 ميالنوفناديت 

NT1 نوجيزاواليت 

NT1 نوردسترانديت 
NT1 نوفاكسيت 

NT1 نيجيت 

NT1 هاليمونديت 
NT1 هاينريشيت 

NT1 هولنديت 

NT1 هيماتيت 
NT1 ولفراميت 

NT1 يورانيتات 

NT2 بتشبلند 
NT2 بروجريت 

RT أكاسيد  الهافنيوم 

RT أكاسيد األلمنيوم 
RT أكاسيد الباريوم 

RT أكاسيد البوتاسيوم 

RT أكاسيد التلّوريوم 
RT أكاسيد التنتاليوم 

RT أكاسيد التنغستين 

RT أكاسيد التوريوم 
RT أكاسيد التيتانيوم 

RT أكاسيد الحديد 

RT أكاسيد الرصاص 
RT أكاسيد الزركونيوم 

RT أكاسيد الزرنيخ 

RT أكاسيد السلينيوم 

RT أكاسيد السيريوم 

RT أكاسيد السيليسيوم 
RT أكاسيد الصوديوم 

RT أكاسيد الفاناديوم 

RT أكاسيد الكالسيوم 
RT أكاسيد الكوبالت 

RT أكاسيد المغنيزيوم 

RT أكاسيد المنغنيز 
RT أكاسيد الموليبدنوم 

RT أكاسيد النحاس 

RT أكاسيد النيوبيوم 
RT أكاسيد اليورانيوم 

RT بيروفسكيتات 

RT غضاريات صفحية 
RT كيمبرليت 

 مواد التبادل األيوني

UF أغشية التبادل األيوني 

UF مواد مبادلة األيون 

BT1 مواد 

NT1 مبادالت أيون سائل 

NT1 مبادالت أيون عضوية 
NT2  متعدد الستيرين- dvb 

NT1 مبادالت حديدية مختلطة الطبقة 

NT1 مبادالت العضوية 
NT2 بنتونيت 

NT2 زيوليتات 

NT3 فوجاسيت 
NT3 )كلينو بتيلوليت )سليكات ألومينية مائية 

NT3 لومونتيت 

NT3 موردنيت 
NT3 هوالنديت 

NT3 وايراكيت 

NT2 فرميكوليت 
NT2 موليت 

NT2 مونتموريلّونيت 

RT أبصال 
RT بوليمرات مطعمة 

RT راتنجات 
RT سوائل التمليص 

RT كاتيونات 

RT كروماتوغرافيا التبادل األيوني 
RT هالم السليكا 

 مواد التزجيج

BT1 ُكسوات 

RT خزف 

 مواد الحرب الكيميائية

INIS: 1999-03-02; ETDE: 1986-02-03 

BT1 أسلحة 

RT حرب كيميائية 
RT ية  مواد ُسّمِ

 مواد الدَّك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-08 
BT1 مواد 

RT تدعيم باألسمنت 

RT حفر اآلبار 

 مواد القولبة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-17 

USE قولبة 

USE مواد 

 مواد المفاعل

BT1 مواد 

NT1 سموم نووية 

NT2 سموم االنشطار 
NT2 سموم قابلة لالحتراق 

NT2 سموم منحلة 

NT1 وقود نووي 
NT2 محاليل الوقود 

NT2 سيد يورانيوم ممزوجوقود أك 

NT2 وقود الكربيد الممزوج 
NT2 وقود النتريد الممزوج 

NT2 وقود فاسد 

NT2 وقود مستهلك 
NT2 وقود ملح مصهور 

NT2 وقود من معدن سائل 
NT2 وقود نووي سبيكي 

NT3  اليورانيوم -وقود المولبيدنيوم 

NT2 وقود نووي متبعثر 
NT2 وقود نووي يتحمل الحادث 

RT ماّصات النترينو 

RT دات  مبّرِ
RT مكونات المفاعل 

RT مهدئات 

RT مواد تدريع 
RT مواد ركازات 

 مواد المفاعل )مفاعالت اندماج(

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-05-01 

USE مواد مفاعل نووي حراري 

 مواد بناء

UF )مواد )بناء 

UF مواد بنيوية 

BT1 مواد 
NT1  ّآجر 

NT1 إسمنت 

NT2 رتلندإسمنت بو 
NT2 إسمنت جّصي 

NT1 خرسانات 

NT2 خرسانة مسبقة الضغط 
NT2 خرسانة مقّواة 

NT1 قوالب إسمنتية 
NT1 لَبِنة 

RT أبنية 

RT أرصفة 
RT جسور حرارية 

RT حزم بنيوية 

RT رمل 
RT  قيمu 

RT مواد تدريع 

RT مواد تزجيج 
RT مواد مركبة 

RT مواد مقّواة 

RT هواوين 

 مواد بنيوية

USE مواد بناء 

 مواد بيئية

INIS: 1980-12-02; ETDE: 1978-01-23 

UF )مواد )بيئية 
BT1 مواد 

RT أتربة 

RT أركزة 
RT حطام 

RT رواسب 

RT صخور 
RT فلزات 

RT ماء 

RT مواد بيولوجية 

RT هطوالت جوية 

RT هواء 

 مواد بيولوجية

UF )مواد )بيولوجية 

BT1 مواد 

NT1 سوائل الجسم 
NT2 بول 

NT2 حليب 

NT2 حمض الغاستريك 
NT2 دم 

NT3 بالزما الدم 

NT4 مصل الدم 
NT3 خاليا دموية 

NT4 ُصفيحات دموية 

NT4 كريات بيضاء 

NT5 أِسسات 

NT5 )َحمضات )أليف األيوزين 

NT5 خاليا قاتلة طبيعية 
NT5 خاليا لمفاوية 

NT5 َعِدالت 

NT5 وحيدات 
NT4 كريات حمراء 

NT5 خاليا شبكية 

NT2  ّسائل َسلَوي 
NT2 ي شوكي  سائل مّخِ

NT2 صفراء 



 مواد تبليل 914 مواد قمرية

 

 

NT2 َعَرق 

NT2 لُعاب 
NT2  َلمف 

NT1 عصارة النبات 

NT1 فَْرش حرجي 
NT1 مستخلصات نسيجية 

NT1 نفايات بيولوجية 

NT2 أسمدة عضوية 
NT2 بول 

NT2 حمأة مياه المجارير 

NT2 َعَرق 
NT2 غائط 

RT أنسجة حيوانية 

RT حيوانات 
RT عوالق 

RT غذاء 

RT كتلة حيوية 
RT مجنِّسات 

RT مواد بيئية 

RT نباتات 

 مواد تبليل

BT1 عمائل خافضة للتوتر السطحي 

NT1 منظفات 

NT2 بلورونيكس 
RT ابتاللية 

 مواد تدريع

UF )مواد )تدريع 
BT1 مواد 

RT بارافين 

RT بوليمرات أليفة للماء 
RT تدريع 

RT حواجب 

RT خرسانات 
RT رصاص 

RT مكونات المفاعل 

RT مواد المفاعل 
RT مواد بناء 

RT وقاية من اإلشعاع 

 مواد تزجيج

INIS: 1992-08-19; ETDE: 1978-04-06 
UF تزجيج 

BT1 مواد 

RT أضواء السماء 
RT تزجيج ثالثي 

RT تزجيج مزدوج 

RT تغطيات 
RT زجاج 

RT زجاج ليفي 

RT متعدد االتيلينات 
RT متعدد الفنيل 

RT مرايا حرارية 

RT مواد بناء 
RT نوافذ 

 مواد توضيب

INIS: 1986-04-04; ETDE: 1979-03-29 
BT1 مواد 

RT إبوكسيد 

RT تجهيزات إلكترونية 
RT تجهيزات كهربائية 

RT تكبُسل 

RT توضيب 
RT مواد كهرنافذة 

 مواد جراحية

BT1 تزويدات طبية 

BT1 مواد 

RT بدائل 

RT جراحة 

RT محطة شعاعية لتعقيم المنتجات الطبية 

 مواد حافظة

INIS: 1999-05-03; ETDE: 1975-12-16 

RT حْفظ 

RT ديوكسين 
RT كريوزوت 

RT مواد مضافة 

 مواد حبيبية

INIS: 1982-09-21; ETDE: 1979-11-23 
BT1 مواد 

RT جسيمات 

RT حجم الحبيبات 
RT كثافة الحبيبات 

RT مساحيق 

 مواد حرارية

RT أسبستوس 
RT تذرية 

RT خزف 

RT سبائك مقاومة للحرارة 
RT غرافيت 

RT كربيدات اإلسمنت 

RT معادن حرارية 
RT مواد مقاومة للحرارة 

 مواد حّمرية

1993-06-08 
*BT1 مواد كربونية 

NT1 رمال نفطية 

NT1 صخر الشيل النفطي 
NT2 غضاريات صفحية سود 

NT1 كيروجن 

RT حّمريات 
RT قار غضاري صفحي 

RT قطران الفحم الحجري 

 مواد خارقة

2014-10-28 
BT1 مواد 

RT مجاوبات حلقة متحركة 

RT مواد متناهية الصغر 

 مواد خام

INIS: 1992-03-11; ETDE: 1978-06-14 

BT1 مواد 

NT1 مخازن التلقيم الكيميائية 
RT موارد 

 مواد خصبة

BT1 مواد 
RT بطانات ولودة 

RT تحويل الوقود النووي 

RT وقود نووي 

 مواد خطرة

INIS: 1981-08-18; ETDE: 1977-01-10 

UF )سموم )كيميائية 

BT1 مواد 
NT1 ية  مواد ُسّمِ

NT2 ذيفانات 

NT3 ذيفانات داخلية 

NT3 سموم فطرية 

NT4 أفالتوكسينات 

RT إدارة النفايات 
RT إزالة السمية 

RT ض بيئي  تعرُّ

RT جرعات مميتة 
RT ية  ُسّمِ

RT قرارات ضبط المواد السامة 

RT موارد مالية فائضة في الواليات المتحدة 
RT نفايات 

RT نفايات غير مشعة 

RT نفايات كيميائية 

 مواد ذات كهرباء حديدية مضادة

UF )مواد )كهرحديدية مضادة 

*BT1 مواد كهرنافذة 
RT مواد كهرحديدية 

 مواد ذات مغنطة حديدية مضادة

UF )مواد )مغنطيسية حديدية مضادة 

*BT1 مواد مغنطيسية 
RT مفعول كوندو 

RT مواد مغنطيسية حديدية 

 واد ركازاتم

UF بالطات كهرليتية 
BT1 مواد 

RT خاليا وقود 

RT راتنجات 

RT عناصر وقود 
RT غرافيت 

RT مواد المفاعل 

 مواد ساحجة

SF خفاف 
RT سحج 

ية  مواد ُسّمِّ

INIS: 2000-05-17; ETDE: 1977-06-21 

*BT1 مواد خطرة 
NT1 ذيفانات 

NT2 ذيفانات داخلية 

NT2 سموم فطرية 
NT3 أفالتوكسينات 

RT إزالة السمية 

RT ثنائي الفنيل متعدد الكلورة 
RT ية  ُسّمِ

RT معادن ثقيلة 

RT مواد الحرب الكيميائية 

 مواد شبه موصلة

UF )مواد )شبه موصلة 

BT1 مواد 
NT1 أشباه موصالت عضوية 

NT1 أشباه موصالت مغنطيسية 

NT1  أشباه موصالت من النوعp 
NT1 موصالت من النوع- n 

RT نأنصاف المعاد 

RT بنى نانوية 
RT حركية اإللكترونات 

RT طبقة النضوب 

RT عامل فانو 
RT فُرجات عصابية متدّرجة 

RT مصائد 

RT مواد كهرحرارية 
RT مواد مطعّمة 

RT موصالت ضوئية 

RT موصالت كهربائية 
RT  وصالتp-n 

RT وصالت شبه موصلة 

 مواد صلبة مذابة

INIS: 1986-05-23; ETDE: 2002-06-13 
USE مذابات 

 مواد عيارية مرجعية

INIS: 1984-10-23; ETDE: 1984-11-08 
USE معيارات معايرة 

 مواد عيارية مرجعية

INIS: 1984-10-23; ETDE: 1984-11-08 

USE معيارات معايرة 

 مواد غذائية

USE غذاء 

 مواد فّواحة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-13 
RT تفويح 

 مواد قابلة لالنشطار

BT1 ادمو 

NT1 مواد قابلة لالنشطار 
RT إدارة المواد النووية 

RT انشطار 

RT دورة وقود 
RT مستولدات المسّرع 

RT نُفايات مشعّة 

 مواد قابلة لالنشطار

*BT1 مواد قابلة لالنشطار 
RT إدارة المواد النووية 

RT انشطار 

RT وقود نووي 

ية  مواد قّرِّ

INIS: 1976-03-25; ETDE: 1975-10-28 

USE ية  موائع قّرِ

 مواد قمرية

UF )مواد )قمرية 
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BT1 مواد 

RT أغبرة 
RT أنورتوسيت 

RT صخور 

RT غالف جوي قمري 
RT قمر 

RT  مشروعapollo 

 مواد كربونية

1982-07-22 
BT1 مواد 

NT1 فحم 

NT2 رذاذ فحمي 
NT2 فحم أسود 

NT3 أنتراسيت 

NT3 فحم حّمري 
NT2 فحم السابروليت 

NT3 فحم الشموع 

NT3 )فحم الطحالب )فحم البوغهيد 

NT4 توربانيت 

NT2 فحم بني، ليغنيت 

NT3 ليغنيت 
NT2 فحم حجري شبه حّمري 

NT2 الكبريت-فحم عالي 

NT2 الكبريت-فحم منخفض 
NT1 مواد حّمرية 

NT2 رمال نفطية 

NT2 صخر الشيل النفطي 
NT3 غضاريات صفحية سود 

NT2 كيروجن 

RT مادة عضوية 

 مواد كهرحديدية

UF اد )كهرحديدية(مو 

*BT1 مواد كهرنافذة 
RT محوالت كهرحديدية 

RT مواد ذات كهرباء حديدية مضادة 

 مواد كهرحرارية

1993-01-22 
BT1 مواد 

RT كهرباء حرارية 

RT مواد شبه موصلة 
RT مولّدات كهرحرارية 

 مواد كهرنافذة

UF )مواد )كهرنافذة 

UF مواد كهرنافذة 
BT1 مواد 

NT1 إلكتريتات 

NT1 مواد ذات كهرباء حديدية مضادة 
NT1 مواد كهرحديدية 

RT أشكال ليختنبرغ 

RT تنسور كهرنافذي 

RT توضيب 

RT خواص كهرنافذية 
RT زيوت عازلة 

RT عزل كهربائي 

RT عوازل عضوية 
RT عوازل كهربائية 

RT مطاط طبيعي 

RT مطاطيات 
RT  مقاييس جرعةritad 

RT مكاشيف المسار الكهرنافذية 

RT تمكثفا 
RT مواد توضيب 

RT ميكا 

RT ورق 
RT ورنيش 

 مواد كهرنافذة

USE مواد كهرنافذة 

 مواد الصقة

RT أربطة 
RT التصاق 

 مواد للختم

BT1 مواد 
RT أختام 

RT تدعيم باألسمنت 

RT كتيم ضد الماء 

 مواد ليزرية

1992-08-11 
BT1 مواد 

RT إشعاع ليزري 

RT ليزرات 

 مواد مبادلة األيون

USE مواد التبادل األيوني 

 مواد متغيرة الطور

INIS: 1992-02-18; ETDE: 1978-07-05 
BT1 مواد 

RT أصهريات 

RT تحويالت الطور 
RT تخزين حرارة كامنة 

RT حرارة االنصهار 

RT حرارة التحول 

 مواد متغيرة اللون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-04-19 

BT1 مواد 

RT أصباغ 

 مواد متفسفرة

UF فلورينات 

UF وامضات 

NT1 جهاز وميض من الزجاج 
NT1 فسفور بلّوري عضوي 

NT1 فسفورات العضوية 

NT2 تنغستات الكالسيوم 
NT2 تنغستات الكدميوم 

NT2 كبريتيدات الكدميوم 

NT2 كيريتيدات الزنك 
NT2 يوديدات البوتاسيوم 

NT2 يوديدات السيزيوم 

NT2 يوديدات الصوديوم 
NT2 يوديدات الليتيوم 

NT1 وامضات بالستيكية 
NT1 وامضات سائلة 

RT حجرات تألّق 

RT عدادات وميضية 
RT فسفرة 

RT زات تألقية  مرّكِ

RT مقاييس جرعة تألقية 

 مواد متناهية الصغر

2014-10-28 

مواد التي تحتوي على جسيمات ، حيث تكون بالنسبة لمعظم 
الجسيمات، واحد أو أكثر من األبعاد الخارجية في نطاق 

 نانومتر. 100 -نانومتر  1الحجم 

BT1 مواد 

NT1 مركبات نانوية 

RT جسيمات نانوية 

RT دندريميرات 

RT مواد خارقة 

 مواد محتوى

UF )قضبان )تحكم 

UF قضبان التحكم 

UF ن التحكم بالمفاعلقضبا 
BT1 مكونات المفاعل 

NT1 قضبان اإليقاف الفوري 

NT1 قضبان الضبط 
NT1 قضبان تنظيم 

RT أنابيب توجيهية 
RT حركيات المفاعل 

RT حوادث سقوط القضبان 

RT حوادث قذف القضبان 
RT سموم قابلة لالحتراق 

RT سواقات قضبان التحكم 

RT طريقة سقوط القضبان 
RT قلوب المفاعالت 

RT كفاءات قضبان التحكم 

RT ماّصات النترينو 
RT منظومات التحكم بالمفاعل 

 مواد مخصبة بالنظائر

UF )مواد مخّصبة )نظائر 

BT1 مواد 
NT1 يورانيوم مخّصب 

NT2 يورانيوم عالي اإلغناء 

NT2 يورانيوم قليل االغناء 
NT2 يورانيوم متوسط التخصيب 

RT تبادل نظائري 

RT فصل النظائر 
RT نبذ الغاز 

 مواد مخّصبة )خامات(

USE تركيزات الركاز 

 مواد مخّصبة )نظائر(

USE مواد مخصبة بالنظائر 

 مواد ُمذابة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-03-10 

USE مذابات 

 مواد مرجعية

INIS: 1984-10-23; ETDE: 1984-11-08 

USE واسمات بيولوجية 

 مواد مرجعية )معيارية(

INIS: 1984-10-23; ETDE: 1984-11-08 
USE معيارات معايرة 

 مواد مركبة

UF )مواد )مركبة 

BT1 مواد 
NT1 خرسانة مسبقة الضغط 

NT1 خرسانة مقّواة 
NT1 زجاج ليفي 

NT1 كربيدات اإلسمنت 

NT2 تبعثر نيكل- td 
NT2  تبعثر نيكل كروم- td 

NT1 متركبات بالستيكية خشبية 

NT1 متَركبات غروانية فائقة الموصلية 
NT1  بالستيكية -مكونات إسمنتية 

RT مواد بناء 

RT مواد مقّواة 

 مواد مسامية

INIS: 1977-07-05; ETDE: 1976-09-14 

UF )مواد )مسامية 

BT1 مواد 
RT مسامية 

 مواد مشعة

BT1 مواد 

NT1 مستحضرات صيدالنية شعاعية 
NT1 معادن مشعة 

NT2 بادلئيت 

NT2 كويتباس 
NT2 روتيل 

NT2 فرسميت 

NT2 فلزات التوريوم 

NT3 أالنيت 

NT3 إيكانيت 
NT3 )باستنسيت  )أكسيد الثوريوم 

NT3 برانريت 

NT3 تكوليت 
NT3 توريانيت 

NT3 توريت 

NT4 جينينجيت 
NT3 فريياليت 

NT3 لودو شنيكيت 

NT3 ليندوشيت 
NT3 ماكنتوشيت 

NT3 مونازيت 

NT3 ميتالنديت 
NT3 نيجيت 

NT3 هدروتوريت 

NT3 يوراثوريت 
NT2 كاينوسيت 

NT2 كورفوزيت 

NT2 معادن اليورانيوم 
NT3 أسود اليوارنيوم 

NT3 أكاسيد معدنية 

NT3 إلسورثايت 
NT3 أوتونيت 

NT3 إيانتينيت 

NT3 إيكانيت 
NT3  شويبيت -بارا 
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NT3 باّسيت 

NT3 برانريت 
NT3 بيكرليت 

NT3 بيليتيت 

NT3 تكوليت 
NT3 توربرنيت 

NT3 توريانيت 

NT3 تيويامونيت 
NT3 جالمائيت 

NT3 ديدريشيت 

NT3 ديونيدتيت 
NT3 رانكويليت 

NT3 روفيت 

NT3 سابوغاليت 
NT3 ساليئيت 

NT3 سكودوسكيت 

NT3 سنجيريت 
NT3 سوديئيت 

NT3 شويبيت 

NT3 غازتونيت 
NT3 غيلمينيت 

NT3 فرغانيت 

NT3 فورمارييريت 
NT3 فيزوفيانيت 

NT3 كرنوتيت 

NT3 كالركييت 
NT3 كهرليت 

NT3 كوفينيت 

NT3 كيرشهايمريت 
NT3 لودو شنيكيت 

NT3 ماكنتوشيت 

NT3 موكيتزوميت 
NT3 مونتروزيت 

NT3 ناترو أوتونيت 

NT3 ننجوئيت 

NT3 نوفاكسيت 

NT3 نيجيت 

NT3 هاليمونديت 
NT3 هاينريشيت 

NT3 يوراثوريت 

NT3 يورانوفان 
NT3 يورانيتات 

NT4 بتشبلند 

NT4 بروجريت 
NT2 ميالنوفناديت 

NT1 نُفايات مشعّة 

NT2 أشكال النفايات 
NT2 دفيقات إشعاعية 

NT2 نفايات ذات سوية نشاط إشعاعي متوسطة 
NT2 نفايات محّمالت ألفا 

NT2 نفايات مشعة عالية السوية 

NT2 نفايات مشعة منخفضة السوية 

NT2 نفايات مكلسنة 

NT1 نواتج االنشطار 

RT نشاط إشعاعي 
RT نظائر مشعة 

 مواد مضافة

SF كيمياويات 

NT1 إضافات الوقود 
NT1 إضافات غذائية 

NT1 أوساط المرسب 

NT1 مستحِلبات 
NT2 منظفات 

NT3 بلورونيكس 

NT1 نواقص االستحالب 
RT كزينوبيوتات 

RT محفّز 

RT مذابات 

RT مواد حافظة 

 مواد مطعّمة

UF )مواد )مطعمة 

BT1 مواد 
RT إضافات البروم 

RT إضافات الفلور 
RT إضافات الكلور 

RT تطعيم البلّورات 

RT زرع أيوني 
RT مقادير أثر 

RT مواد شبه موصلة 

 مواد مغنطيسية

UF سوائل مغنطيسية 
UF مغانط سائلة 

UF موائع حديدية 

UF )مواد )مغنطيسية 
BT1 مواد 

NT1 مواد ذات مغنطة حديدية مضادة 

NT1 مواد مغنطيسية حديدية 
NT1 مواد مغنطيسية فّريتية 

NT2 فّريتات 

RT مغنطيسية 

 مواد مغنطيسية حديدية

UF )مواد )مغنطيسية حديدية 

*BT1 مواد مغنطيسية 

RT أشباه موصالت مغنطيسية 
RT تجاوب مغنطيسي حديدي 

RT حالة الزجاج السبيني 

RT مواد ذات مغنطة حديدية مضادة 

 مواد مغنطيسية فّريتية

UF )مواد )مغنطيسية فريتية 

*BT1 يةمواد مغنطيس 
NT1 فّريتات 

RT بيروفسكيتات 

RT تجاوب مغنطيسي فّريتي 
RT غارنتات حديدية 

RT مغنطيسية فّريتية 

 مواد مفاعل اندماج

ETDE: 2002-06-13 
USE مواد مفاعل نووي حراري 

 مواد مفاعل نووي حراري

1975-09-25 

UF )مواد المفاعل )مفاعالت اندماج 
UF مواد مفاعل اندماج 

BT1 مواد 
RT  مّسرع خطيfmit 

RT مفاعالت نووية حرارية 

 مواد مقاومة للحرارة

INIS: 1994-06-27; ETDE: 1978-11-14 
BT1 مواد 

NT1 سبائك مقاومة للحرارة 

NT2 توفت 
NT2 سبائك أديمت 

NT3  500أديمت 

NT3 سبيكة-ni53co19cr15mo5al4t13 
NT4  700أديمت 

NT2 سبيكة-co36cr22ni22w15fe3 

NT3 188س سبيكة هاين 

NT2 سبيكة-co54cr20w15ni10 

NT3 سبيكة-hs-25 

NT3  25سبيكة هاينس 
NT2 سبيكة-co60cr30w4 

NT3  6ستلّيت 

NT2 سبيكة-d-979 
NT2 سبيكة-fe44ni33cr21 

NT3  800سبيكة إنكولويh 

NT2 سبيكة-fe46ni33cr21 
NT3  800سبيكة إنكولوي 

NT3  802سبيكة إنكولوي 

NT2 سبيكة-mo99 
NT3 سبيكة-tzm 

NT3 سبيكة-zm-2a 

NT2 سبيكة-n-10m 
NT2 سبيكة-n-9m 

NT2 سبيكة-ni41fe40cr16nb3 

NT3  706سبيكة إنكونل 
NT2 سبيكة-ni43fe30cr22mo3 

NT3  825سبيكة إنكولوي 

NT2 سبيكة-ni43fe33cr16mo3 
NT3  سبيكة نيمونيكpe16 

NT2 سبيكة-ni46cr23co19ti5al4 

NT3 سبيكة-in-939 
NT2 سبيكة-ni49cr22fe18mo9 

NT3  سبيكة هاستلويx 
NT2 سبيكة-ni50co20cr15al5mo5 

NT3  105سبيكة نيمونيك 

NT2 سبيكة-ni50cr22fe18mo9 
NT3  سبيكة هاستلويxr 

NT2 سبيكة-ni50mo32cr15si3 

NT2 سبيكة-ni51cr48 
NT3  671سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni53cr19fe19nb5mo3 

NT3  718سبيكة إنكونل 
NT2 سبيكة-ni54cr22co13mo9 

NT3  617سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni54mo17cr16fe6w4 
NT3  سبيكة هاستلويc 

NT2 سبيكة-ni55cr19co11mo10ti3 

NT3  سبيكةrene 41 
NT2 سبيكة-ni58cr20co14mo4ti3 

NT3 سبيكة 

NT2 سبيكة-ni59cr20co17ti2 
NT2 سبيكة-ni59cr30fe9 

NT3  690سبيكة إنكونل 

NT2 بيكةس-ni60co15cr10al6ti5mo3 
NT3 سبيكة-in-100 

NT2 سبيكة-ni60fe24cr16 

NT3 سبيكة نكروم 
NT2 سبيكة-ni61cr16co9al3ti3w3 

NT3 سبيكة-in-738 

NT2 سبيكة-ni61cr22mo9nb4fe3 
NT3  625سبيكة إنكونل 

NT2 سبيكة-ni62cr16mo15fe3 

NT3  سبيكة هاستلويs 
NT2 سبيكة-ni65cr25mo10 

NT3  86سبيكة نيمونيك 

NT2 سبيكة-ni70mo17cr7fe5 
NT3  8 -إينور 

NT3  سبيكة هاستلويn 

NT2 سبيكة-ni73cr15fe7ti3 

NT3  سبائك إنكونلx750 

NT2 سبيكة-ni73cr20mn3nb3 

NT3  82سبيكة إنكونل 
NT2 سبيكة-ni74cr13al6mo4 

NT3  713سبيكة إنكونلc 

NT2 سبيكة-ni75cr12al6mo5 
NT3  713سبيكة إنكونلlc 

NT2 سبيكة-ni76cr15fe8 

NT3  600سبيكة إنكونل 
NT2 سبيكة-ni76cr20ti2 

NT3  80سبيكة نيمونيكa 

NT2 سبيكة-ni77cr20ti2 
NT2 سبيكة-nt25a5 

NT2 سبيكة-ra-333 
NT2  سبيكةrene 80 

NT2  سبيكةrene 95 

NT2 سبيكة-s-590 

NT2 سبيكة-s-816 

NT2  سبيكةtribaloy 800 

NT2 سبيكة-v-36 
NT2 سبيكة-zr97nb3 

NT2 سبيكة-zr98sn-2 

NT3  2سبيكة زيركالوي 
NT2 سبيكة-zr98sn-4 

NT3  4سبيكة زيركالوي 

NT2  901سبيكة إنكولوي 
NT2 سبيكة االندورو 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr11ni10mo2ti-l 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr12 
NT3 403-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr12al 

NT3 405-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr12mov 

NT3 سبيكة-ht-9 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr13 
NT3 410-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr15ni15motib 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16 
NT3 430-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni 

NT2 كة الفوالذسبي-cr16ni13monbv 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni15mo3nb 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni16monb 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr16ni8mo2 



 مواد مقّواة 917 موازين

 

 

NT3  16-8-2-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17cu4ni4nb-l 
NT3  4سبيكة فوالذ ال يصدأph-17 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17mo 

NT3 440-يصدأ سبيكة فوالذ ال 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3 

NT3 316-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni12mo3-l 
NT3 316-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT3 سبيكة فوالذ ال يصدأ-zcnd17-13 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni12monb 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni13 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo2ti 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni13mo3ti 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni17 

NT3 301-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr17ni4mo3 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni10 

NT3 10-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni10-l 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni10t 

NT3 321-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni11n 
NT3 سبيكة الفوالذ-x6crni1811 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nb 

NT3 347-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni11nbco 

NT3 348-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni12 
NT3 305-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni8 

NT3 8-18-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni9 

NT3 302-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr18ni9ti 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr19ni10 

NT3 304-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr19ni10-l 
NT3 304-سبيكة فوالذ ال يصدأl 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr19ni12ti 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr20ni11 
NT3 308-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr20ni11-l 

NT3 308-سبيكة فوالذ ال يصدأl 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr21mn9n9ni6 

NT3 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr23ni14 
NT3 309-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT3 309-سبيكة فوالذ ال يصدأs 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr23ni18 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr25 

NT3 446-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr25ni20 

NT3 سبيكة-hk-40 

NT3 310-سبيكة فوالذ ال يصدأ 
NT2 سبيكة الفوالذ-cr2moninb 

NT2 سبيكة الفوالذ-cr2mov 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni25cr20 
NT3 25-20-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

NT2 سبيكة الفوالذ-ni26cr15ti2movalb 

NT3 سبيكة-a-286 
NT2 سبيكة الفوالذ-nimocr 

RT مواد حرارية 

 مواد مقّواة

UF )مواد )معّززة 
BT1 مواد 

NT1 بالستيك مقّوى 

NT1 خرسانة مقّواة 

RT مواد بناء 

RT مواد مركبة 

 مواد مكافئة للنسيج

BT1 مواد 
RT أشباح 

RT أنسجة حيوانية 

 مواد ملبدة

BT1 مواد 

NT1 مساحيق ألمنيوم ملبدة 

RT تعدين المساحيق 

RT تلبيد 
RT مساحيق 

 مواد نووية، ميثاق الوقاية المادية

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-17 

USE اتفاقية الحماية الفيزيائية للمواد النووية 

 مواد واقية من االشعاع

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1984-05-10 

USE كفاءة 

USE مواد وقائية من اإلشعاع 

 مواد وقائية من اإلشعاع

1996-10-23 

UF )إيترون )مركبات كبريت عضوية 
UF بنتاسين 

UF ستريفوس 

UF عامل الجرعة النسبي 

UF عامل تخفيض الجرعة 

UF فسفونات اتيل االيترون 

UF مواد واقية من االشعاع 
SF عامل النخر الورمي 

SF هالم ملكي 

BT1 عقاقير 
BT1 عوامل تعديل االستجابة 

NT1 2- مركابتو بروبيونيل غليسين 

NT1 أمينوايتان تيول 
NT1 أمينو اثيل-إيزوثيوريا بيتا 

NT1 بنسألمين 

NT1 ثنائي الميدكبرول 
NT1 حمض ثنائي اتيلين ثالثي أمين خماسي الخل 

NT1 سيروتونين 

NT2 بوفوتينين 
NT1 سيستافوس 

NT1 سيستامين 

NT1 غاما فوس 
NT1 غلوتاتيون 

NT1 كاليكرين 

NT1 مركبتو إتيل غوانيدين 
NT1 مركبتو بروبيل أمين 

NT1 مكسامين 

NT1 هدروكسي التريبتوفان 
RT تأثيرات الحساسية اإلشعاعية 

RT وقاية من اإلشعاع 

 موارد

1978-04-21 
SF موارد متجددة 

NT1 احتياطات 

NT2 احتياطات الثوريوم 
NT2 احتياطات الفحم الحجري 

NT2 احتياطي البترول اإلستراتيجي 

NT2  احتياطيات الغضار الصفحي النفطي البحري

 في الواليات المتحدة

NT2 احتياطيات النفط البحري في الواليات المتحدة 
NT2 احتياطيات اليورانيوم 

NT1 احتياطيات طبيعية 

NT1 مصادر أرضية 
NT1 مصادر ثقافية 

NT1 ةمصادر مائي 

NT1 منابع جيوحرارية 
NT1 موارد معدنية 

NT2 مكامن الشيل النفطي 

NT3  احتياطيات الغضار الصفحي النفطي البحري
 في الواليات المتحدة

NT2 مكامن الغاز الطبيعي 

NT3 حقول الغاز الطبيعي 
NT4 حقول تكثيفات غازية 

NT2 مكامن الفحم الحجري 

NT3 طبقات الفحم الحجري 
NT2 مكامن اليوارنيوم 

NT3 راسب جابيلوكا 

NT3  مكمنranger 
NT3 مكمن إرزجبيرج 

NT3 مكمن بليزارد 

NT3 مكمن راستاند 
NT3 مكمن روكسباي داونز 

NT3 مكمن ساوث ألّيغيتور 

NT3 مكمن كونفّاّرا 

NT3 مكمن ناربارلك 

NT3 مكمن يليّري 
NT2 مكامن نفطية 

NT3  احتياطيات النفط البحري في الواليات

 المتحدة
NT3 حقول النفط 

NT4  حقلweyburn  

NT3 حقول تكثيفات غازية 
RT إدارة الموارد 

RT انحفاظ الموارد 

RT تطوير الموارد 
RT طاقة الموارد 

RT مواد خام 

RT نضوب الموارد 

 موارد مالية فائضة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-01-28 

USE مالية فائضة في الواليات المتحدة موارد 

 موارد مالية فائضة في الواليات المتحدة

INIS: 1992-02-05; ETDE: 1991-11-01 
UF  قانون اإللتزام والتعويض في االستجابة البيئية

 الشاملة

UF موارد مالية فائضة 
*BT1 قوانين التلوث 

RT تعزيز 
RT سياسة بيئية 

RT طرح النفايات 

RT فعل إصالحي 
RT قرارات التخلص من النفايات 

RT مدافن نفايات صحية 

RT مواد خطرة 
RT نفايات 

 موارد متجددة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-11 

SEE كتلة حيوية 
SEE مركبات عضوية 

SEE مصادر طاقة متجددة 

SEE مواد 
SEE موارد 

 موارد معدنية

1995-04-07 

BT1 موارد 
NT1 مكامن الشيل النفطي 

NT2 حتياطيات الغضار الصفحي النفطي البحري ا

 في الواليات المتحدة
NT1 مكامن الغاز الطبيعي 

NT2 حقول الغاز الطبيعي 

NT3 حقول تكثيفات غازية 
NT1 مكامن الفحم الحجري 

NT2 طبقات الفحم الحجري 

NT1 مكامن اليوارنيوم 

NT2 راسب جابيلوكا 

NT2  مكمنranger 
NT2 مكمن إرزجبيرج 

NT2 مكمن بليزارد 

NT2 مكمن راستاند 
NT2 مكمن روكسباي داونز 

NT2 مكمن ساوث ألّيغيتور 

NT2 مكمن كونفّاّرا 
NT2 مكمن ناربارلك 

NT2 مكمن يليّري 

NT1 مكامن نفطية 
NT2 احتياطيات النفط البحري في الواليات المتحدة 

NT2 حقول النفط 

NT3  حقلweyburn  
NT2 حقول تكثيفات غازية 

RT إدارة الموارد 

RT احتياطيات اليورانيوم 
RT حقوق منجمية 

RT رسوم 

RT طاقة الموارد 
RT فلزات 

 موازين

*BT1 مؤشرات الوزن 

NT1 موازين مكروية 



 موازين )مغنطيسية( 918 مواقف

 

 

 موازين )مغنطيسية(

USE موازين مغنطيسية 

 موازين الضغط

*BT1 مقاييس الضغط 

 موازين مغنطيسية

UF )موازين )مغنطيسية 

BT1 وسائل القياس 
RT طواعية مغنطيسية 

 موازين مكروية

*BT1 موازين 

 مواسير

UF )أنابيب )مواسير 

BT1 أنابيب 

NT1 )رازرات بحرية )أنابيب نفطية قائمة 
NT1 قنوات الخزان 

NT1 مواسيرالحفر 

RT أسطوانات 
RT أغلفة اآلبار 

RT خطوط أنابيب 

RT خفقان أنبوبي 
RT سباكة 

RT كاشطات 

RT مجاري 
RT مقيّدات 

RT مكاشيف اآلبار 

RT مواسير حرارة 
RT ناثرات 

RT وصالت مالءمة أنبوبية 

 مواسير الحرارة الكيميائية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-02-09 

USE مواسير حرارة 

 مواسير الضوء

RT عدادات وميضية 

 مواسير حرارة

UF مواسير الحرارة الكيميائية 

RT جريان شعري 

RT فتائل أنابيب حرارة 
RT مواسير 

RT نقل الحرارة 

 مواسيرالحفر

INIS: 1992-03-25; ETDE: 1977-03-08 

*BT1 تجهيزات الحفر 

*BT1 مواسير 
RT آالت الحفر 

 مواشير

INIS: 2000-01-21; ETDE: 1976-02-19 

RT شكل 
RT هندسة 

 مواصفات

UF )تصميم )مواصفات تقنية 

UF مواصفات تقنية 
RT براءات اإلختراع 

RT تصميم 

RT تعديالت 
RT تفتيش 

RT رسوم هندسية 

RT ضبط الجودة 
RT معايرة 

RT معايير 

RT منظومة تطبيق الحاسوب على القياس والتحكم 
RT وثوقية 

 مواصفات تقنية

USE مواصفات 

 مواضع الجينات

USE جينات 

 مواعيد

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1983-05-21 

RT إدارة 
RT إدارة العقود 

RT إنشاء 

RT يتأخر زمن 

RT تخطيط 
RT تنبؤ 

RT تنظيم 

RT طريقة تقييم البرنامج ومراجعته 

 مواقد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 

RT تدفئة األمكنة 

RT مداخن 

 مواقد

INIS: 1993-02-15; ETDE: 1976-08-04 

UF مدافئ خشبية 

UF )مواقد )حرق الخشب 
UF )مواقد )حرق الغاز 

UF )مواقد )حرق الفحم 

UF )مواقد )كهربائية 
*BT1 أدوات منزلية 

RT أدوات منزلية تعمل بحرق الفحم 

RT أدوات منزلية على الحطب 
RT أفران 

 مواقد )حرق الخشب(

INIS: 1993-02-15; ETDE: 2001-03-07 
USE أدوات منزلية على الحطب 

USE مواقد 

 مواقد )حرق الغاز(

INIS: 1993-02-15; ETDE: 2001-03-07 
USE نزلية تعمل بالغازأدوات م 

USE مواقد 

 مواقد )حرق الفحم(

INIS: 1993-02-15; ETDE: 2001-03-07 
USE أدوات منزلية تعمل بحرق الفحم 

USE مواقد 

 مواقد )كهربائية(

INIS: 1993-02-15; ETDE: 2001-03-07 

USE أدوات منزلية كهربائية 

USE مواقد 

 مواقع )مفاعل انشطاري(

INIS: 1982-11-29; ETDE: 2002-06-13 

USE مواقع المفاعالت 

 مواقع )مفاعل(

2000-04-12 
USE مواقع المفاعالت 

 مواقع )منشآت نووية(

INIS: 1976-12-08; ETDE: 2002-06-13 
USE منشآت نووية 

 مواقع آثارية

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1978-07-06 

RT أشياء ثقافية 
RT اختيار الموقع 

RT علم اآلثار 

RT عينات آثارية 

 مواقع إطالق صواريخ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-01-15 

RT إطالق 

RT صواريخ 
RT صواريخ 

 مواقع اختبار نووي

1999-01-25 
NT1  موفع اختبار نوويazgir 

NT1  موقع اختبارsemipalatinsk 

NT1 موقع اختبار نيفادا 

RT أسلحة نووية 

RT انفجارات نووية 

 مواقع الحقل األسمر

2013-11-27 
األرض ، التي غالبا ما تكون ملوثة ، و التي استعملت سابقا 
 ألغراض تجارية أو صناعية مع إمكانية إعادة االستعمال.

RT إعادة تأهيل األرض 
RT استخدام األرض 

RT فعل إصالحي 

RT ث األرضي  مراقبة التلوُّ

RT مواقع مهجورة 

 مواقع الصواريخ

2000-04-12 

RT دفاع وطني 

RT صواريخ 

 مواقع المفاعالت

1997-06-17 

UF )مواقع )مفاعل انشطاري 

UF )مواقع )مفاعل 
NT1  محطة الكهرباء النووية في فوكوشيما دايتشي 

NT1  موقعbruce 

NT1  موقعdarlington 
NT1  موقعgravelines 

NT1  موقعpichering 

RT اختيار الموقع 
RT بيئة 

RT تجهيز الموقع 

RT تصديق على الموقع 
RT توليد كهرباء في الموقع 

RT محطات نووية تحت أرضية 

RT مناطق خارجية 
RT منشآت الكهرياء النووية 

RT منشآت توليد كهرباء نووية في البحر 
RT مواقع بحرية 

RT ميزات الموقع 

 مواقع بحرية

RT اختيار الموقع 
RT بحار 

RT تنقيب في البحر 

RT شواطئ 
RT مصبات األنهار 

RT منشآت توليد كهرباء نووية في البحر 

RT منصات بحرية 
RT مواقع المفاعالت 

RT مواقع شاطئية 

RT مياه ساحلية 

 مواقع بينية

1996-01-24 

*BT1 عيوب نقطية 

NT1  مراكزi 
RT أيونات متجمعة 

 مواقع روك سبرينغ

2000-04-12 
*BT1 وايومنغ 

RT مكامن الشيل النفطي 

 مواقع شاطئية

INIS: 1992-10-05; ETDE: 1979-12-10 

RT مواقع بحرية 

 مواقع منشأة

INIS: 1976-12-08; ETDE: 2002-06-13 

USE منشآت نووية 

 مواقع منشأة نووية

INIS: 1976-12-08; ETDE: 2002-04-17 

USE منشآت نووية 

 مواقع منعزلة

INIS: 1994-10-13; ETDE: 1978-06-14 

USE مناطق بعيدة 

 مواقع مهجورة

INIS: 1980-12-01; ETDE: 1978-10-23 
RT إعادة تأهيل األرض 

RT فعل إصالحي 

RT مواقع الحقل األسمر 

 مواقع ويب

2006-11-29 

BT1 أنواع الوثائق 

 مواقف

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1980-04-14 

NT1 ثقافة األمان 

RT تعلم 
RT رأي عام 



 مواقف الجمهور 919 287موسكوفيوم 

 

 

RT سلوك 

RT عوامل بشرية 
RT قلق عام 

 مواقف الجمهور

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-03-03 

USE رأي عام 

 مواقف عامة

INIS: 1978-01-13; ETDE: 1977-07-23 

USE رأي عام 

 مواكبة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-06-12 

USE معالجة متوازية 

 موانئ

1996-01-24 
UF موانئ 

RT أحواض لرسو السفن الصغيرة 

RT بحار 
RT مجاري مائية داخلية 

RT  مياه( -مورينغس )مراسي الفاضل نفط 

 موانئ

2000-04-12 
USE موانئ 

 موت

RT تشعيع فوق مميت 
RT تشعيع مميت 

RT قتل خلوي 

RT مدى العمر 
RT معدّل الوقيات 

 موت خلوي مبرمج

INIS: 1999-04-19; ETDE: 1999-05-03 

RT تكّون فردي 
RT تمايز خلوي 

RT قتل خلوي 

 موتسو )سفينة نووية(

USE السفينة النووية موتسو 

 موتيالت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-17 

USE فنادق 

 االندفاع -موتّرالطاقة 

INIS: 1983-03-15; ETDE: 1976-07-07 

BT1 تنسورات 

RT اندفاع خطي 
RT طاقة 

RT نظرية النسبية العامة 

 موجات )الصدم(

USE أمواج الصدم 

 Fموجات 

BT1 أمواج جزئية 

RT اوياندفاع ز 
RT ميكانيك كمومي 

 )الزلزالية( pموجات 

1980-05-14 

USE موجات سيسمية 

 )السيسمية( pموجات 

USE موجات سيسمية 

 )الزلزالية( sموجات 

1980-05-14 

USE موجات سيسمية 

 )السيسمية( sموجات 

INIS: 1980-05-14; ETDE: 1976-11-17 

USE موجات سيسمية 

 موجات القص )سيسمية(

INIS: 1980-05-14; ETDE: 1976-11-17 

USE موجات سيسمية 

 موجات سطحية )سيسمية(

INIS: 1980-05-14; ETDE: 1978-07-05 
USE )موجات سطحية سيسمية )زلزالية 

 موجات سطحية سيسمية )زلزالية(

INIS: 1999-09-17; ETDE: 1978-07-05 
UF  أمواجl 

UF أمواج سطحية للهزات االرضية 

UF ( موجات سطحية)سيسمية 
BT1 )موجات سيسمية )زلزالية 

RT أمواج رايلي 

RT زالزل 

 موجات سيسمية

INIS: 1980-05-14; ETDE: 1976-11-17 

UF  موجاتs )الزلزالية( 

UF  موجاتs )السيسمية( 
UF )موجات القص )سيسمية 

BT1 )موجات سيسمية )زلزالية 

RT انفجارات تحت أرضية 
RT تحّري سيسمي 

RT زالزل 

 سميةموجات سي

UF  موجاتp )الزلزالية( 

UF  موجاتp )السيسمية( 

BT1 )موجات سيسمية )زلزالية 
RT انفجارات تحت أرضية 

RT تحّري سيسمي 

RT زالزل 

 موجات سيسمية )زلزالية(

NT1 )موجات سطحية سيسمية )زلزالية 

NT1 موجات سيسمية 

NT1 موجات سيسمية 
RT أحداث سيسمية 

RT أمواج رايلي 

RT انفجارات تحت أرضية 
RT تأثيرات سيسمية 

RT تحّري سيسمي 

RT حركة التربة 
RT زالزل 

RT سيسمولوجيا 

RT ضجيج سيسمي 
RT مصادر سيسمية 

RT )مقاييس السيسمية )الزلزالية 

RT مكاشيف سيسمية 
RT )موجات مدّية )تسونامي 

 موجات مّدية )تسونامي(

UF أمواج مدية 
*BT1 أمواج المياه 

RT  سيسميةأحداث 

RT بحار 
RT زالزل 

RT كوارث طبيعية 

RT )موجات سيسمية )زلزالية 

 موجهات نترونية

INIS: 1985-11-19; ETDE: 1985-12-13 

RT تقنية نترونية نبضية 

RT حزم نترونات 
RT عاكسات نترونية 

RT قنوات المفاعل 

RT مصادر نترونية 
RT نترونات فوق باردة 

RT نقل نتروني 

 موّحدات اللون

RT بصريات الحزمة 
RT محلالت الحزمة 

RT مقاييس طيف 

 موردنيت

1993-03-10 

*BT1 زيوليتات 

 مورفولوجيا

INIS: 1996-04-30; ETDE: 1978-01-23 
RT بنية بلّورية 

RT تشكيلة 

RT تغيرات شكلية 
RT تكوين شكلي 

RT شكل 

RT نماذج بنيوية 

 مورفولينات

*BT1 أمينات 
*BT1 إيترات 

*BT1 مركبات آزوت عضوية 

*BT1 مركبات حلقية المتجانسة 

 مورفين

1999-01-25 

*BT1 أفيون 

*BT1 قلوانيات 
NT1 تيبايين 

RT م  خشخاش ُمنّوِ

RT كودئين 
RT هيروين 

 موركسيد )حمض البوبوريك(

1996-07-18 
USE أصباغ 

USE بيريميدينات 

USE مركبات أكسجين عضوية 

 موريتانيا

BT1 أفريقيا 

BT1 البالد العربية 

BT1 بلدان نامية 

 موريشيوس

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1981-05-18 

BT1 بلدان نامية 

BT1 ُجُزر 
RT المحيط الهندي 

 مورين

BT1 أصباغ 
*BT1 فالفونات 

BT1 كواشف 

*BT1 متعدد الفنوالت 

 مياه( -مورينغس )مراسي الفاضل نفط 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-04 

RT موانئ 

RT نهايات خطوط أنابيب نفط المياه العميقة 

 موز

*BT1 ثِمار 

RT أشجار الفاكهة 

RT نباتات الموز 

 موزامبيق

BT1 أفريقيا 

BT1 بلدان نامية 

 موزعات األنابيب المثقبة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-06 

USE أنابيب توزيع مثقّبة 

 موزعات مادة فّواحة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-13 
BT1 تجهيزات 

RT تفويح 

عات الغذاء  ُموّزِّ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 

SEE أدوات منزلية كهربائية 

 موسكوفيت

*BT1 ميكا 

 موسكوفيوم

2017-04-11 

استعمل لهذا  115العنصر   2017قبل آذار / مارس 
 العنصر.

UF  115بعد البزموت، العنصر 

UF  (115يونينبنتيوم )العنصر 

*BT1 عناصر ما بعد األكتنيد 

 287موسكوفيوم 

2017-04-11 

استعمل لهذا  287 115العنصر    2017قبل أذار / مارس 
 المفهوم.

UF  115 287عنصر 

*BT1 نظائر الموسكوفيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 



 288موسكوفيوم  920 موضع )راديو(

 

 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 288م موسكوفيو

2017-04-11 

استعمل لهذا  288 115العنصر    2017قبل أذار / مارس 
 المفهوم.

UF  115 288عنصر 

*BT1 نظائر الموسكوفيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 موسكوالمين

USE سبرمين 

 موّسع ذو بُْرغي دوار لولبيا  

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-02 

UF  محركlysholm 

RT عنفات 
RT محركات دوارة 

عات وعائية  موّسِّ

INIS: 1984-05-24; ETDE: 1981-04-20 

*BT1 عوامل قلبية وعائية 
NT1 تيوبرومين 

NT1 تيوفيلّين 

NT1 ثنائي بريدامول 
RT أمراض وعائية 

RT أوعية دموية 

RT توسُّع وعائي 

 موصالت )كهربائية(

USE موصالت كهربائية 

 موصالت ضوئية

RT خاليا كهرضوئية 
RT مكاشيف ضوئية 

RT مواد شبه موصلة 

RT موصالت كهربائية 
RT موصلية ضوئية 

 موصالت فائقة

NT1 موصالت فائقة عضوية 

NT2 رباعي تيافولفالين رباعي سيانوغونوديم ايتان 
NT2 عي متيل رباعي سلنافول التالينربا 

NT2 مضاعف إتيلين ثنائي تيولورباعي تيافولفلين 

NT1 موصالت فائقة مستقرة 
NT1  موصالت فائقة من النوع- ii 

NT2  موصالت فائقة ذاتtc عالية 

NT1  موصالت فائقة من النوع-i 
RT أجهزة سكويد 

RT أسالك فائقة الموصلية 

RT أغشية غروانية فائقة الموصلية 
RT تدريع مغنطيسي 

RT مغانط غروانية فائقة الموصلية 

RT موصالت كهربائية 
RT نظرية أبريكوسف 

RT وصالت غروانية فائقة الموصلية 

 عالية TCموصالت فائقة ذات 

INIS: 1990-08-24; ETDE: 1990-03-02 

*BT1  موصالت فائقة من النوع- ii 

RT شلكوجنيدات 
RT موصلية فائقة 

RT  ثاوليس -نظرية كوسترليتز 

RT نموذج هوبارد 

 موصالت فائقة عضوية

INIS: 2000-05-02; ETDE: 1991-02-22 

BT1 موصالت فائقة 

NT1 رباعي تيافولفالين رباعي سيانوغونوديم ايتان 
NT1 رباعي متيل رباعي سلنافول التالين 

NT1 نمضاعف إتيلين ثنائي تيولورباعي تيافولفلي 

RT أشباه موصالت عضوية 
RT مركبات عضوية 

 موصالت فائقة مستقرة

BT1 موصالت فائقة 

 II -موصالت فائقة من النوع 

2000-05-30 
UF  موصالت فائقة من النوع- iii 

BT1 موصالت فائقة 

NT1  موصالت فائقة ذاتtc عالية 

 iii -موصالت فائقة من النوع 

USE  موصالت فائقة من النوع- ii 

 I-موصالت فائقة من النوع 

BT1 موصالت فائقة 

 موصالت كهربائية

UF )موصالت )كهربائية 

RT أجهزة موصلة 

RT حركية اإللكترونات 
RT مفعول القشرة 

RT مفعول هول 

RT مواد شبه موصلة 

RT موصالت ضوئية 

RT موصالت فائقة 

RT موصلية كهربائية 

 N -موصالت من النوع

*BT1 مواد شبه موصلة 

RT  وصالتp-n 

 موصلية )حرارية(

USE موصلية حرارية 

 موصلية )كهربائية(

USE موصلية كهربائية 

 موصلية بروتون

2007-05-16 
*BT1 ناقلية أيونية 

 موصلية حرارية

UF )موصلية )حرارية 

*BT1 خواص ترمودينامية 
RT انتثارية حرارية 

RT توصيل حراري 

RT جريان سائل 
RT لت  عدد نّسِ

RT عمليات انقالب أُومكالب 
RT قاعدة ماتيسن 

RT  فرانز -قنون ويدمان 

RT مرونة حرارية 
RT  ليدوك -مفعول ريغي 

RT نقل الحرارة 

 موصلية ضوئية

*BT1 موصلية كهربائية 
RT تيارات ضوئية 

RT خاليا موصلية ضوئية 

RT مصائد 
RT موصالت ضوئية 

 موصلية فائقة

1996-01-24 

*BT1 موصلية كهربائية 
RT إثارات جماعية 

RT أزواج كوبر 

RT إطفاء 
RT أنيونات 

RT  إلكترون -اقتران إلكترون 

RT  أيون -اقتران إلكترون 
RT  ثقب -اقتران إلكترون 

RT  فونون -اقتران إلكترون 

RT تجاوب ِهليكوني 
RT تدفق مغنطيسي 

RT تكميم التدفق 

RT تيار حرج 

RT حاالت مختلطة 

RT حالة متوسطة 
RT حقل حرج 

RT سبينورات ماجورانا 

RT طريقة بوغولوبوف 
RT طول الترابط 

RT عمق االختراق 

RT فرجة الطاقة 
RT فقد في التيار المتناوب 

RT يات  قّرِ

RT كبالت فائقة الموصلية 
RT معادلة لندن 

RT مفعول القرب 

RT مفعول النفق 
RT مفعول جوزفسون 

RT  أوخسنفلد -مفعول مايسنر 

RT  موصالت فائقة ذاتtc عالية 
RT  نظريةbcs 

RT نظرية أبريكوسف 

RT نظرية بيبارد 
RT نظرية بيليايف 

RT  إلياشبِْرغ -نظرية جوركوف 

RT  النداو -نظرية غينزبِوْرغ 
RT  سوِرنِسن -نظرية ِكْسلينجر 

RT  ثاوليس -نظرية كوسترليتز 

RT نموذج هوبارد 

 موصلية كهربائية

UF محاليل متساوية الضغط 

UF مقاومة أوِمية 

UF مقاومة كهربائية 
UF )مقاومية )كهربائية 

UF مقاومية كهربائية 

UF مقاومية كهربائية 
UF  آمبير -مميز فلط 

UF  مّميزva 

UF منحنيات فلطية التيار 
UF )موصلية )كهربائية 

UF موصلية كهربائية 

*BT1 خواص كهربائية 
NT1 مقاومة مغنطيسية 

NT1 موصلية ضوئية 

NT1 موصلية فائقة 
NT1 ناقلية أيونية 

NT2 موصلية بروتون 

RT اختبار كهربائي 
RT تحريضية 

RT حركية الحامالت 
RT صيغة غروينايزن 

RT عمليات انقالب أُومكالب 

RT فيزيولوجيا كهربائية 
RT قاعدة ماتيسن 

RT قانون أوم 

RT  فرانز -قنون ويدمان 
RT ممانعة كهربائية 

RT موصالت كهربائية 

 موصلية كهربائية

USE موصلية كهربائية 

 موصلية مائية

INIS: 1983-06-30; ETDE: 1982-03-10 

UF )عامل النفوذية )ميكانيك الموانع 

UF وحدة ماينزر 
RT جريان سائل 

RT طرح تحت أرضي 

RT مياه جوفية 
RT ميكانيك الموائع 

RT هدرولوجيا 

الت الدنا  ُمَوّصِّ

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1983-11-09 

BT1 نواتج إضافة 

RT استقالب 
RT تسرّطن 

RT توليد الطفرات 

RT دنا 
RT روابط كيميائية 

RT عقاقير محاكية إشعاعية 

RT مسرطنات 
RT مولِّدات الطفرة 

 موضع

1984-02-22 

USE وضع 

 موضع )راديو(

USE إحداثيات 



 موضع )ضوئي( 921 مولدات ذات قطبية متجانسة

 

 

 موضع )ضوئي(

USE إحداثيات 

 موضع الحزمة

RT أجهزة مراقبة الحزمة 

RT ماسحات الحزمة 

RT مراقبة الحزمة 

 موظفو الحكومة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-23 

UF حكام 

*BT1 موظفون عامون 
RT حكومة والية 

 موظفون

USE مجموع الموظفين 

 موظفون عامون

INIS: 1985-09-09; ETDE: 1979-11-23 

BT1 مجموع الموظفين 

NT1 موظفو الحكومة 
RT حكومة محلية 

RT حكومة وطنية 

RT حكومة والية 
RT سياسات حكومية 

RT مظاهر سياسية 

 موظفون عسكريون

USE أشخاص عسكريون 

 موظفون كنسيون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-25 

USE مجموع الموظفين 

 AZGIRموفع اختبار نووي 

1999-01-25 

BT1 مواقع اختبار نووي 

RT أسلحة نووية 
RT جارات نوويةانف 

 BRUCEموقع 

INIS: 1993-01-14; ETDE: 1993-05-06 

BT1 مواقع المفاعالت 
RT  مفاعلbruce-1 

RT  مفاعلbruce-2 
RT  مفاعلbruce-3 

RT  مفاعلbruce-4 

RT  مفاعلbruce-5 
RT  مفاعلbruce-6 

RT  مفاعلbruce-7 

RT  مفاعلbruce-8 

 DARLINGTONموقع 

INIS: 1993-01-14; ETDE: 1993-05-06 

BT1 مواقع المفاعالت 

RT  مفاعلdarlington-1 
RT  مفاعلdarlington-2 

RT  مفاعلdarlington-3 

RT  مفاعلdarlington-4 

 douglas pointموقع 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-01-24 

USE ماريلند 

USE منشآت الطاقة الكهربائية 

 GRAVELINESموقع 

2004-12-20 

BT1 التمواقع المفاع 
RT  مفاعلgravelines-1   

RT  مفاعلgravelines-2 

RT  مفاعلgravelines-3 
RT  مفاعلgravelines-4 

RT  مفاعلgravelines-5 

RT  مفاعلgravelines-6 

 PICHERINGموقع 

INIS: 1993-01-14; ETDE: 1993-05-06 

BT1 مواقع المفاعالت 

RT  مفاعلpickering-1 
RT  مفاعلpickering-2 

RT  مفاعلpickering-3 

RT  مفاعلpickering-4 
RT  مفاعلpickering-5 

RT  مفاعلpickering-6 

RT  مفاعلpickering-7 
RT  مفاعلpickering-8 

 SEMIPALATINSKموقع اختبار 

INIS: 1997-11-07; ETDE: 1998-06-01 

BT1 مواقع اختبار نووي 
RT أسلحة نووية 

RT انفجارات نووية 

RT كازاخستان 

 موقع اختبار نيفادا

1999-01-25 

BT1 مواقع اختبار نووي 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 
RT أسلحة نووية 

RT انفجارات نووية 

RT جبل يوّكا 
RT مجال اختبار تونوباه 

RT  مشروعarbus 

RT نيفادا 

 موكيتزوميت

2000-04-12 

*BT1 معادن اليورانيوم 
*BT1 مواد أكسيدية 

RT  التلّوريومأكاسيد 

RT أكاسيد الرصاص 
RT أكاسيد اليورانيوم 

 مولد البيونات للتشعيع الطبي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-05-18 

USE منشآت مولد البيونات للتشعيع الطبي 

 مولد البيونات للتشعيع الطبي

INIS: 1993-11-09; ETDE: 1981-05-18 

USE منشآت مولد البيونات للتشعيع الطبي 

 مولد اليوروبيلين

1996-07-15 

USE أصبغة 

USE بيروالت 
USE حموض حلقية المتجانسة 

 مولد طليعي

RT استقالب 

RT اصطناع حيوي 
RT انفجارات صخرية 

RT حموض نووية 

RT زالزل 

 مولد ليفين

*BT1 عوامل تخثّر الدم 

*BT1 غلوبيولينات 

 مولد نترونات كثيقة حركية

USE  مفاعلking 

 مولدات )بخار(

USE مولّدات البخار 

 مولدات )كهربائية(

USE مولدات كهربائية 

 مولدات )نبضات(

USE مولدات نبضات 

 EHDمولدات 

UF مولدات إلكتروهدرودينامية 
SF أقنية إلكتروهدرودينامية 

SF أقنية الكتروهيدروديناميكية 

BT1 محوالت طاقة مباشرة 
RT إلكتروهدروديناميك 

 تعمل بالفحم المضطرم MHDمولدات 

1993-03-10 

*BT1 مولّدات مغنطيسية هدروديناميكية 
NT1  مولّدcdif مغنطيسي هدروديناميكي 

NT1  مولّدcfff مغنطيسي هدروديناميكي 

NT1  مولّدetf مغنطيسي هدروديناميكي 
NT1  مولّدutsi مغنطيسي هدروديناميكي 

RT بذور مستهلكة 

RT  بَثخَ  -تأثرات بذور 
RT فحم 

 ذات تدفق قطري mhdمولدات 

INIS: 1993-02-19; ETDE: 1979-05-03 
USE  مولداتmhd قطرية 

 ذات دارة مغلقة MHDمولدات 

*BT1 مولّدات مغنطيسية هدروديناميكية 

NT1  مولداتmhd  سائل -معدن 
RT  مولّداتmhd بدارة مفتوحة 

 قطرية MHDمولدات 

INIS: 1993-02-19; ETDE: 1979-05-03 

UF  مولداتmhd ذات تدفق قطري 
*BT1 مولّدات مغنطيسية هدروديناميكية 

 مسيّرة بالتفجير mhdمولدات 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-05-07 
USE  مولداتmhd نبضية 

 سائل -معدن  MHDمولدات 

1975-12-09 

*BT1  مولداتmhd ذات دارة مغلقة 

 نبضية MHDمولدات 

INIS: 1993-04-27; ETDE: 1977-05-07 

UF  مولداتmhd مسيّرة بالتفجير 

*BT1 مولّدات مغنطيسية هدروديناميكية 

 مولدات إلكتروهدرودينامية

USE  مولداتehd 

 مولدات األمواج المربعة

USE  َّمولدات دوال 

 مولدات الحاللة الهوائية

UF )مولّدات )الحاللة 

RT حالالت هوائية 

RT ِمنفثات 

 مولدات الرطوبة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 

RT أدوات منزلية كهربائية 
RT ضبط الرطوبة 

RT مزيالت الرطوبة 

 مولدات الرياح

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-22 
USE عنفات الرياح 

USE مولدات كهربائية 

 مولدات الهدروجين

2000-01-04 
BT1 مولدات غاز 

RT إنتاج الهدروجين 

 مولدات براون العنفية للكهرباء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-07-29 

SEE  مفاعالت من النوعbwr 

SEE منظومات بخار 
SEE مولدات عنفية 

 مولدات تحريضية

INIS: 1992-02-23; ETDE: 1981-12-14 

*BT1 مولدات كهربائية 

 مولدات جيب

USE  َّمولدات دوال 

 مولدات دوالَّ 

UF مولدات األمواج المربعة 
UF مولدات جيب 

*BT1 تجهيزات إلكترونية 

NT1 مولدات نبضات 
NT2  ٍمولدات نبضات توتر عال 

NT3  مولّداتmarx 

 مولدات دّوارة

1999-06-30 
*BT1 مولدات كهربائية 

NT1 مولّدات فائقة الموصلية 

 مولدات ذات قطبية متجانسة

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1981-05-18 
UF آالت ذات قطبية متجانسة 

*BT1 مولدات كهربائية 
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RT تيار مستمر 

 EFDمولدات ريحية 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-11-09 
UF مولدات ريم ديناميكية ذات مائع كهربائي 

BT1 محوالت طاقة مباشرة 

*BT1 منشآت طاقة الرياح 

 مولدات ريم ديناميكية ذات مائع كهربائي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-11-09 

USE  مولدات ريحيةefd 

 مولدات طاقة حركية مائية

2008-12-24 

USE مولدات كهرباء تعمل بالتيارات المائية 

 مولدات عنفية

SF  جزيرة العنفة العياريةcf براون 
SF مولدات براون العنفية للكهرباء 

*BT1 تصنيع عنفي 

*BT1 مولدات كهربائية 
RT عنفات هدروليكية 

 مولدات غاز

INIS: 2000-01-04; ETDE: 1976-11-17 

NT1 مولدات الهدروجين 
RT أفران 

RT  انكاندسنت في التغويز -عملية ولّمان 

RT غازات 
RT منشآت معالجة الشيل النفطي 

 مولدات فارادي

USE مولّدات مغنطيسية هدروديناميكية 

 مولدات كهرباء تعمل بالتيارات المائية

INIS: 1992-10-02; ETDE: 1976-06-07 

UF مولدات طاقة حركية مائية 

*BT1 مولدات كهربائية 
RT طاقة المد والجزر 

RT طاقة حركية مائية 

 مولدات كهربائية

UF )مولدات )كهربائية 
UF مولدات الرياح 

*BT1 تجهيزات كهربائية 

NT1 مضخات تدفقية 
NT1 منّوبات 

NT1 مولدات تحريضية 

NT1 مولدات دّوارة 
NT2  ّدات فائقة الموصليةمول 

NT1 مولدات ذات قطبية متجانسة 

NT1 مولدات عنفية 
NT1 مولدات كهرباء تعمل بالتيارات المائية 

RT متحّرضات 

RT منظومات اإلثارة 

 مولدات نبضات

UF مفهوم النبّاض 

UF )مولدات )نبضات 
*BT1  َّمولدات دوال 

NT1  ٍمولدات نبضات توتر عال 

NT2  مولّداتmarx 
RT تقنية نبضية 

RT دارات نبضية 

RT رّجاجات متعددة 
RT مبداّلت بالزمية 

RT محّوالت التواتر 

RT مشّكالت نبضات 
RT هزازات حاصرة 

 مولدات نبضات توتر عالٍ 

*BT1 مولدات نبضات 

NT1  مولّداتmarx 

 مولدات نترونية

INIS: 1982-12-06; ETDE: 1983-02-09 

*BT1 مصادر نترونية 

 مشعةمولدات نظائر 

UF )مولِّدات )نظير مشع 

UF مولّدات النظائر المشعة 

RT إنتاج نظيري 
RT  87إيتريوم 

RT اضمحالل 

RT تقنيات تشخيصية 
RT  132تلّوريوم 

RT  68جرمانيوم 

RT  90سترونسيوم 
RT  137سيزيوم 

RT عمر النصف 

RT فصل النظائر 
RT  113قصدير 

RT  28مغنيزيوم 

RT  99موليبدنوم 
RT نواتج وليدة 

دروديناميكية مغنطيسية  مولدات هِّ

USE مولّدات مغنطيسية هدروديناميكية 

 مولدات هول

USE مولّدات مغنطيسية هدروديناميكية 

 مولدات)بخار(

USE مولّدات البخار 

 مولدافيتس

USE تكتيتات 

 مولدوفا

INIS: 1997-08-20; ETDE: 1993-04-08 

SF فيتيةاتحاد الجمهوريات االشتراكية السو 

SF اتحاد الجمهوريات السوفييتية االشتراكية 
SF االتحاد السوفييتي 

*BT1 أوروبا الشرقية 

RT البحر األسود 

 مولورانيت

1996-07-18 

USE معادن اليورانيوم 
USE مواد أكسيدية 

 موليبدات

BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات الموليبدنوم 
RT أكاسيد الموليبدنوم 

 موليبدنوم

*BT1 عناصر انتقالية 

*BT1 معادن حرارية 

 100موليبدنوم 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 101موليبدنوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 102موليبدنوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 103موليبدنوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 104موليبدنوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 105موليبدنوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الموليبدنوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 106موليبدنوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  جيةزو -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 107موليبدنوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 108موليبدنوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 109موليبدنوم 

1998-01-27 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 110موليبدنوم 

2004-02-16 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 111موليبدنوم 

2007-06-06 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 112موليبدنوم 

2007-06-06 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 113موليبدنوم 

2007-06-06 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 114موليبدنوم 

2007-06-06 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 115موليبدنوم 

2007-06-06 

*BT1  عةناقص المش  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الموليبدنوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 83موليبدنوم 

2007-06-06 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
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*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 84موليبدنوم 

INIS: 1991-03-22; ETDE: 1991-04-09 
*BT1 نظائر الموليبدنوم 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 85موليبدنوم 

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1978-07-06 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 86موليبدنوم 

INIS: 1994-12-22; ETDE: 1995-01-03 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 87موليبدنوم 

1977-11-02 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 88موليبدنوم 

INIS: 1976-11-08; ETDE: 1976-09-15 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 89موليبدنوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الموليبدنوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 ائقنظائر مشعة عمرها دق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 90موليبدنوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 91موليبدنوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الموليبدنوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 92موليبدنوم 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 93موليبدنوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 ائر مشعة عمرها سنواتنظ 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 94موليبدنوم 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 95موليبدنوم 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 96موليبدنوم 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 97موليبدنوم 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 توسطةنوى كتلها م 

 98موليبدنوم 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 99موليبدنوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الموليبدنوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

RT مولدات نظائر مشعة 

 موليت

*BT1 مبادالت العضوية 

*BT1 مواد أكسيدية 

 مغنطيسي هدروديناميكي AEDCمولّد 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-11 
UF تجربة إيضاح عالية األداء 

UF  تجربة إيضاح عالية األداء مغنطيسية

 هدروديناميكية
UF تجربة عرض عالية األداء 

*BT1 مولّدات مغنطيسية هدروديناميكية 

 مغنطيسي هدروديناميكي AERL MARK VIمولّد 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-02 

*BT1 مولّدات مغنطيسية هدروديناميكية 

RT  مولّدaerl mark vii مغنطيسي هدروديناميكي 

مغنطيسي  AERL MARK VIIمولّد 

 هدروديناميكي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-05-07 
*BT1 مولّدات مغنطيسية هدروديناميكية 

RT  مولّدaerl mark vi مغنطيسي هدروديناميكي 

 مغنطيسي هدروديناميكي CDIFمولّد 

INIS: 1993-06-08; ETDE: 1979-05-02 

*BT1  مولداتmhd تعمل بالفحم المضطرم 

 مغنطيسي هدروديناميكي CFFFمولّد 

INIS: 1993-05-04; ETDE: 1979-05-09 
UF منشأة تدفق الفحم المضطرم 

*BT1  مولداتmhd تعمل بالفحم المضطرم 

 مغنطيسي هدروديناميكي ETFمولّد 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-02 
*BT1 منشآت توليد الكهرباء ذات الدورة المشتركة 

*BT1 منشآت طاقة مغنطيسية هدروديناميكية 

*BT1  مولداتmhd تعمل بالفحم المضطرم 

 مغنطيسي هدروديناميكي etl mark vمولّد 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-02 

USE مولّدات مغنطيسية هدروديناميكية 

 مغنطيسي هدروديناميكي U-02مولّد 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-02 
*BT1 مولّدات مغنطيسية هدروديناميكية 

 مغنطيسي هدروديناميكي U-25مولّد 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-02 

*BT1 مولّدات مغنطيسية هدروديناميكية 

 مغنطيسي هدروديناميكي UTSIمولّد 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-02 

*BT1  مولداتmhd تعمل بالفحم المضطرم 

 مولّدات )الحاللة(

USE مولدات الحاللة الهوائية 

 مولِّّدات )نظير مشع(

USE مولدات نظائر مشعة 

 MARXمولّدات 

INIS: 1986-01-21; ETDE: 1985-08-22 

*BT1 منابع التغذية الكهربائية 

*BT1  ٍمولدات نبضات توتر عال 

 بدارة مفتوحة MHDمولّدات 

*BT1 مولّدات مغنطيسية هدروديناميكية 

RT  مولداتmhd ذات دارة مغلقة 

 مولِّّدات أعداد عشوائية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-23 
SEE عشوائية 

SEE كودات حاسوبية 

 مولِّّدات األنقسام الخيطي

INIS: 1981-10-15; ETDE: 1978-11-14 
NT1 إريثروبويتين 

NT1 راصة نباتية للكريات الحمراء 

NT1 عوامل اإلنماء 

NT2 لمفوكينات 

NT3 أنترفيرون 

RT انقسام خلوي 
RT تنبيه 

RT علم المناعة 

RT عوامل تعديل االستجابة 
RT لصات نسيجيةمستخ 

 مولّدات البخار

UF )مولدات)بخار 
*BT1 مولّدات البخار 

RT بخار 

RT توليد البخار 
RT حارقات ذات جدار مائي 

RT سخانات فائقة 

RT غليان 
RT مبادالت حرارية 

RT مقتصدون 

RT منظومات تبريد المفاعل 
RT مياه التغذية 

RT نقل الحرارة 

RT وقود االمراجل 

 مولّدات البخار

UF )مولدات )بخار 

BT1 مراجل 

NT1 مولّدات البخار 
RT أبخرة 

RT محركات دورة رانكين 

RT منظومات تبريد المفاعل 

 مولّدات البيضة

INIS: 1975-11-07; ETDE: 1975-12-16 

BT1 خاليا جرثومية 
RT تكّون البيضة 

 مولِّّدات الطفرة

UF مطفرات كيميائية 

NT1 بروفالفين 
NT1 متان سلفونات المتيل 

NT1 ميتان سولفونات االتيل 

NT1 نتروزويوريا المتيل 
RT إشعاعات مؤيِّنة 

RT تربية النبات 

RT ض بيئي  تعرُّ
RT تعّرض مهني 



 مولّدات النظائر المشعة 924 مياه ساحلية

 

 

RT ي المطفِّرات  تقّصِ

RT توليد الطفرات 
RT خردل النتروجين 

RT صادّات 

RT عقاقير 
RT عقاقير محاكية إشعاعية 

RT عقاقير مضادة للتفتل 

RT فيروسات 
RT ماسخات 

RT مبيدات اآلفات 

RT ضات الورم  ُمُحّضِ
RT مسرطنات 

RT مكافئ إشعاعي 

RT الت الدنا  ُمَوّصِ
RT نتروزأمينات 

RT نيوكارسينوستاتين 

RT هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 مولّدات النظائر المشعة

USE مولدات نظائر مشعة 

 مولّدات ترميونية

USE محّوالت ترميونية 

 مولّدات فائقة الموصلية

BT1 أجهزة غروانية فائقة الموصلية 

*BT1 مولدات دّوارة 

 مولّدات كهرحرارية

UF خاليا كهرحرارية 
UF محّوالت كهرحرارية 

BT1 محوالت طاقة مباشرة 

RT بطاريات نظائر مشعة 
RT تحويل كهرحراري 

RT كهرباء حرارية 

RT مزدوجات حرارية 

RT مصادر حرارية من نظائر مشعة 

RT مواد كهرحرارية 

 مولّدات مغنطيسية هدروديناميكية

UF مولدات فارادي 

UF مولدات ِهدروديناميكية مغنطيسية 

UF مولدات هول 
UF  مولّدetl mark v مغنطيسي هدروديناميكي 

BT1 محوالت طاقة مباشرة 

NT1  مولداتmhd تعمل بالفحم المضطرم 
NT2  مولّدcdif مغنطيسي هدروديناميكي 

NT2  مولّدcfff مغنطيسي هدروديناميكي 

NT2  مولّدetf مغنطيسي هدروديناميكي 
NT2  مولّدutsi مغنطيسي هدروديناميكي 

NT1  مولداتmhd ذات دارة مغلقة 

NT2  مولداتmhd  سائل -معدن 
NT1  مولداتmhd قطرية 

NT1  مولداتmhd نبضية 

NT1  مولّدaedc طيسي هدروديناميكيمغن 
NT1  مولّدaerl mark vi مغنطيسي هدروديناميكي 

NT1  مولّدaerl mark vii مغنطيسي هدروديناميكي 

NT1  مولّدu-02 مغنطيسي هدروديناميكي 
NT1  مولّدu-25 مغنطيسي هدروديناميكي 

NT1  مولّداتmhd بدارة مفتوحة 

RT أقنية مغنطيسية هدروديناميكية 
RT استرداد البذور 

RT بَْذر بالزمي 

RT  َخبَث -تأثرات بذور 
RT فاصالت البخار 

RT الفظات البخار 

RT مفاعيل النهايات 
RT منشآت طاقة مغنطيسية هدروديناميكية 

RT هدروديناميك مغنطيسي 

 مونازيت

UF )شيراليت )المونازيتات 
*BT1 فلزات التوريوم 

*BT1 فلزات الفسفات 

RT فسفات التوريوم 

 موناكو

1995-04-03 

*BT1 أوروبا الغربية 
BT1 بلدان متطورة 

 مونتانا

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 
NT1 حوض نهر باودر 

RT حزام التحميل الغربي في الواليات المتحدة 

RT حوض ويليستون 
RT منتزه يلوستون الوطني 

RT نهر ميسوري 

 مونتروزيت

2000-04-12 
*BT1 معادن اليورانيوم 

RT أحجار رملية 

 مونتموريلّونيت

UF هكتوريت 

*BT1 غضار 

*BT1 مبادالت العضوية 
RT بنتونيت 

 مونتينغرو

2006-11-20 

SF صربيا و مونتي نغرو 
SF يوغسالفيا 

*BT1 أوروبا الشرقية 

BT1 بلدان نامية 

 مونزونيت كوارتزي

INIS: 1984-11-30; ETDE: 1984-05-23 

UF أداملّيت 

*BT1 غرانيت 
RT اراتفلسب 

RT كوارتز 

 مونيليا

USE ة  ُمبيضَّ

 َمَوه الرأس

USE هات  تشوُّ

 ميادين )طاقة(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 
USE مجمعات الطاقة 

 ميادين )نووية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 
USE مرافق نووية 

 ميادين صناعة متكاملة الطاقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-26 

USE مجمعات الطاقة 

 مياسم

INIS: 1992-09-04; ETDE: 1976-01-07 

BT1 فتحات 

RT نباتات 

RT نتح 

 ميانمار

1999-01-26 
UF بورما 

BT1 آسيا 

BT1 بلدان نامية 

 مياه إقليمية

1999-10-21 

UF بحار إقليمية 

BT1 مياه سطحية 
RT بحار 

RT رف قاري 

RT زيارات سفن نووية 
RT سياسات حكومية 

RT ض البحرعر 

RT قوانين بحرية 
RT قولنين المسمكة 

RT مجاري مائية داخلية 

RT مياه ساحلية 

 مياه األمطار

*BT1 ماء 

NT1 )هطل )مطري 

RT اعتراض 
RT جريان الماء 

RT مطر 

RT هطوالت جوية 

 مياه التغذية

*BT1 ماء 
RT أجهزة إزالة الغازات المنحلة 

RT إزالة المعدنة 

RT كيمياء الماء 
RT مراجل 

RT مسخنات مياه التغذية 

RT منظومات تبريد المفاعل 
RT منظومات مائية مساِعدة 

RT مولّدات البخار 

 مياه الشرب

UF ماء شريب 
*BT1 ماء 

RT أشربة 

RT ابتالع 
RT غذاء 

RT قوت 

RT ماء عذب 
RT مبردات مائية 

RT معالجة المياه 

RT منظومات مائية مساِعدة 

 مياه المجارير

INIS: 1994-08-26; ETDE: 1976-01-27 

BT1 نفايات 
NT1 حمأة مياه المجارير 

RT خليط تسميد 

RT عملية حمأة منشطة 
RT نفايات عضوية 

 مياه باطنية

BT1 مستويات 

RT عمليات تحت الماء 

RT  مشروع كشف الميونات و النترينوهات تحت

 dumandالماء 

 مياه جوفية

UF )مياه نيزكية )مياه جوية 

*BT1 ماء 

NT1 ماء خاللي 
NT1 ماء مهلي 

RT أتربة 

RT أحواض أرتوازية 
RT إعادة ملء المياه الجوفية 

RT ارتداد المائع 

RT  مائع -تآثرات صخر 
RT تحت أرضي 

RT حوامل مائية 

RT خفض سوية الموائع 
RT رواسب طمبية 

RT ضغط الخزان 

RT طبقات كتيمة 
RT غضار 

RT فّوارات حارة 

RT مستويات المياه الجوفية 
RT مصادر مائية 

RT مملِّصات 

RT موصلية مائية 
RT مياه سطحية 

RT ميكانيك التربة 

RT نفايات سائلة 
RT هجرة نكليدات مشعة 

RT هدرولوجيا 

RT هطوالت جوية 
RT ولوج  المياه 

RT ينابيع المياه 

 مياه حرارية

2000-03-29 
SEE فّوارات حارة 

SEE موائع جيوحرارية 

SEE ينابيع حارة 
SEE ينابيع حارة 

 مياه ساحلية

1997-06-19 
BT1 مياه سطحية 

NT1 خلجان 



 مياه سطحية 925 ياميتالوغراف

 

 

NT2 خليج أونسلو 

NT2 خليج برودهو 
NT2 خليج بيسكين 

NT2 خليج تشيزبيك 

NT2 خليج ديالور 
NT2 خليج سيكويم 

NT2 خليج غاسكونيا 

NT2 خليج غالفستون 
NT2 خليج فاندي 

NT2 خليج ماتا غوردا 

NT1 مصبات األنهار 
NT2 )فيوردات )ذراع بحري طويل 

NT2 )لونغ أيلند ساوند )اسم مكان 

RT بحار 
RT تشريعات لصيانة المنطقة الساحلية 

RT رف قاري 

RT ساوث أطلنطيك بايت 
RT شواطئ 

RT مناطق ساحلية 

RT منحدر قاري 
RT منعطف وسط األطلنطي 

RT مواقع بحرية 

RT مياه إقليمية 
RT هامش القارة 

 مياه سطحية

NT1 أنهار 

NT2 أنهار 
NT2 النهر األصفر 

NT2 بيسيانس كريك 

NT2 كيب فير ريفر 
NT2  نهرhron 

NT2 نهر أركنساس 

NT2 نهر ألتاماها 
NT2 نهر ألليغني 

NT2 نهر أوهيو 

NT2 نهر األمازون 
NT2 نهر التايمز 

NT2 نهر الدانوب 
NT2 نهر الدجلة 

NT2 نهر الراين 

NT2 نهر الرون 
NT2 نهر الفرات 

NT2 نهر الفولغا 

NT2 نهر الميسيسيبي 
NT2 نهر النيجر 

NT2 نهر النيل 

NT2 نهر برازوس 
NT2 نهر براهمابوترا 

NT2 نهر بريبت 

NT2 نهر باليند 
NT2 نهر بو 

NT2 نهر بوتوماك 

NT2 نهر بيس 
NT2 نهر تانيّسي 

NT2 نهر تشاتاهوشي 

NT2 نهر تيشا 
NT2 نهر جيمز 

NT2 نهر دنيبر 

NT2 نهر دودفا 
NT2 نهر ديترويت 

NT2 نهر ديالور 

NT2 نهر ريو غرانده 
NT2 نهر ساجينو 

NT2 نهر سافانا 

NT2 نهر سان لورانس 
NT2 نهر سانت جون 

NT2 نهر سانت كلير 

NT2 نهر سانتي 

NT2 نهر سكاجيت 

NT2 نهر سوسكنّا 

NT2 نهر سيفرن 
NT2 نهر غانغا 

NT2 نهر غانيسون 

NT2 نهر غراند 
NT2 نهر فاه 

NT2 نهر فريزر 

NT2 نهر كلينش 
NT2 نهر كمبرالند 

NT2 نهر كولورادو 

NT2 نهر كولومبيا 
NT2 نهر كونكتيكوت 

NT2 نهر كي ليك 

NT2 نهر ليتل تانّسي 
NT2 نهر ليويس 

NT2 نهر موهوك 

NT2 نهر ميسوري 
NT2 نهر مينوميني 

NT2 نهر نلسون 

NT2 نهر نورث بالت 
NT2 نهر نياغارا 

NT2 نهر هدسن 

NT2 نهر هوايت 
NT2 نهر يانيغتزي 

NT2 نهر يوكون 

NT2 نهرأوتاوا 
NT2 نهرأوسابل 

NT2 يلو كريك 

NT1 بحار 
NT2 البحر األحمر 

NT3 خليج السويس 

NT2 البحر األسود 
NT2 البحر المتوسط 

NT3 بحر إيجه 

NT3 بحر األدرياتيكي 
NT2 المحيط األطلنطي 

NT3 بحر األيريش 

NT3 بحر الشمال 
NT4 بحر وادن 

NT3 بحر الكاريبي 

NT4 خليج مكسيكو 
NT5 خليج سان انطونيو 

NT5 خليج غالفستون 

NT3 بحر سارغاّسو 

NT3 بحر ويدل 

NT3 خانق بلتيمور 

NT3 خليج أونسلو 
NT3 خليج بيسكين 

NT3 خليج تشيزبيك 

NT3 خليج ديالور 
NT3 خليج غاسكونيا 

NT3 خليج فاندي 

NT3 خليج مين 
NT3 ساوث أطلنطيك بايت 

NT3 )لونغ أيلند ساوند )اسم مكان 

NT3 منعطف وسط األطلنطي 
NT4 خليج نيويورك 

NT2 المحيط الهادي 
NT3 بحر الصين 

NT3 بحر بهرنغ 

NT3 بحر تاسمان 

NT3 خليج آالسكا 

NT3 خليج سان فرانسيسكو 

NT3 خليج سيكويم 
NT3 خليج كاليفورنيا 

NT3 قناة سانتا بربارا 

NT3 مصب باغيت 
NT2 المحيط الهندي 

NT3 البحر العربي 

NT4 الخليج العربي 
NT5 مضيق هرمز 

NT3 بحر التيمور 

NT2 بحر آرال 
NT2 بحر البلطيق 

NT2 بحر قزوين 

NT2 محيط القطب الجنوبي 
NT3 بحر ويدل 

NT2 محيط القطب الشمالي 

NT3 بحر بوفورت 
NT4 خليج برودهو 

NT3 بحر تشوكشي 

NT1 بحرات 
NT2 أحواض الترقيد 

NT2 أحواض تبريد 

NT2 أحواض شمسية 
NT3 أحواض السطوح 

NT1 بحيرات 

NT2 البحر الميت 

NT2 )البحيرات الكبرى )غريت ليك 

NT3 بحيرة أونتاريو 
NT3 بحيرة إيريه 

NT3 بحيرة سوبريور 

NT3 بحيرة ميشيغان 
NT3 بحيرة هورون 

NT2 بحر آرال 

NT2 بحر صولتن 
NT2 بحر قزوين 

NT2 بحيرة أتاباسكا 

NT2 بحيرة أمبروسيا 
NT2 بحيرة باالتون 

NT2 بحيرة بايكال 

NT2 بحيرة دروكشيا 
NT2 بحيرة غريت صولت 

NT2 بحيرة وابامن 

NT1 بَُرك السباحة 
NT1 خزانات المياه 

NT2 أحواض تبريد 

NT1 مجاري مائية داخلية 
NT2  قناةmanivier 

NT2 قنال السويس 

NT2 قنال باناما 
NT1 ه إقليميةميا 

NT1 مياه ساحلية 

NT2 خلجان 
NT3 خليج أونسلو 

NT3 خليج برودهو 

NT3 خليج بيسكين 
NT3 خليج تشيزبيك 

NT3 خليج ديالور 

NT3 خليج سيكويم 
NT3 خليج غاسكونيا 

NT3 خليج غالفستون 

NT3 خليج فاندي 

NT3 خليج ماتا غوردا 

NT2 مصبات األنهار 

NT3 )فيوردات )ذراع بحري طويل 
NT3 )لونغ أيلند ساوند )اسم مكان 

RT أسماك 

RT  ماء -تآثرات هواء 
RT تيارات مائية 

RT رواسب طمبية 

RT  ّري 
RT عوالق 

RT غالف مائي 

RT فيضانات 
RT ماء 

RT مستجمع األمطار 
RT مستنقعات 

RT مستنقعات 

RT مستنقعات 

RT مصادر مائية 

RT منحدر حراري 

RT مياه جوفية 
RT نطاق ضوئي 

RT سائلة نفايات 

RT هدرولوجيا 
RT هطوالت جوية 

 مياه نيزكية )مياه جوية(

2000-04-12 

USE مياه جوفية 

 ثنائي هدروكسي بنزن-ميتا

USE ريزورسينول 

 ميتا يودوبنزيل غواندين

INIS: 1995-01-11; ETDE: 1987-04-24 
UF ميتا يودوبنزيل غوانيدين 

*BT1 غوانيدينات 

*BT1 مركبات يود عضوية 
RT مستحضرات صيدالنية شعاعية 

 ميتا يودوبنزيل غوانيدين

INIS: 1995-01-10; ETDE: 1987-04-24 

USE ميتا يودوبنزيل غواندين 

 ميتالوغرافيا

RT إكمال سطحي 

RT اختيار المواد 



 ميتان سولفونات االتيل 926 ميثاق بروكسل الملحق بميثاق باريس حول مسؤولية الطرف الثالث

 

 

RT بنية مكروية 

RT تصوير مجهري ضوئي 
RT تلميع 

RT تنميش 

RT فحص مجهري للكسور 
RT مجهرية 

 تيلميتان سولفونات اال

ETDE: 2005-01-28 

UF ميتل سلفونات االتيل 
*BT1 إسترات حمض السلفونيك 

BT1 مولِّدات الطفرة 

RT ِمتان 

 ميتان سولفونات المتيل

INIS: 1985-07-22; ETDE: 1976-05-17 

USE متان سلفونات المتيل 

 ميتل سلفونات االتيل

ETDE: 2005-01-28 

USE ميتان سولفونات االتيل 

 ميتالنديت

2000-04-12 
*BT1 فلزات التوريوم 

*BT1 معادن السيليكيت 

RT سليكات التوريوم 

 ميتنريوم

2004-03-19 

UF 109بعد اإليريديوم، العنصر 

UF  109عنصر 
UF  (109يونّيلنيوم )العنصر 

*BT1 عناصر ما بعد األكتنيد 

 265ميتنريوم 

2007-03-13 

*BT1 نظائر الميتنريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 266ميتنريوم 

2004-03-19 
UF  109 266عنصر 

*BT1 نظائر الميتنريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 267ميتنريوم 

2007-03-13 

*BT1 نظائر الميتنريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 268ميتنريوم 

2004-03-19 
UF  109 268عنصر 

*BT1 نظائر الميتنريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  من اضمحالل ألفانظائر مشعة 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 270ميتنريوم 

2007-03-13 

*BT1 نظائر الميتنريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 271ميتنريوم 

2007-03-13 

*BT1 نظائر الميتنريوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 272ميتنريوم 

2007-03-13 
*BT1 نظائر الميتنريوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 273ميتنريوم 

2007-03-13 

*BT1 نظائر الميتنريوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  ثقيلةنوى 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 274ميتنريوم 

2007-03-13 

*BT1 نظائر الميتنريوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 275ميتنريوم 

2007-03-13 

*BT1 نظائر الميتنريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 276ميتنريوم 

2007-03-13 

*BT1 نظائر الميتنريوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 279ميتنريوم 

2007-03-13 

*BT1 نظائر الميتنريوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 ميتهيموغلوبين

*BT1 هيموغلوبين 

RT تنفُّس 

RT كريات حمراء 
RT هيم 

 ميتوميسين

*BT1 صادّات 

*BT1 عقاقير مضادة للتفتل 
*BT1 عقاقير مضادة للورم 

 ميتيل إيزوبوتيل كيتون

USE كيتون إيزوبوتيل المتيل 

 ميثاق أمان الحياة في البحار

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-16 

USE اتفاقية سالمة الحياة في البحر 

 ميثاق اإلعالم المبكر عن حادث نووي

INIS: 1993-11-05; ETDE: 1989-03-20 
USE ميثاق اإلنذار المبكر للحوادث النووية 

 ميثاق األمان النووي

1999-12-23 
USE الميثاق الدولي لآلمان النووي 

 رميثاق اإلنذار المبك

INIS: 1989-02-24; ETDE: 1989-03-20 

USE ميثاق اإلنذار المبكر للحوادث النووية 

 ميثاق اإلنذار المبكر للحوادث النووية

INIS: 1989-02-24; ETDE: 1989-03-20 

UF ميثاق اإلعالم المبكر عن حادث نووي 

UF ميثاق اإلنذار المبكر 
*BT1 اتفاقيات متعددة األطراف 

RT الوكالة الدولية للطاقة الذّرية 

RT حوادث المفاعالت 

 ميثاق التعويض اإلضافي عن الضرر النووي

2000-10-18 
USE اتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية 

 ميثاق الحماية الفيزيائية للمواد النووية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1990-11-26 

USE اتفاقية الحماية الفيزيائية للمواد النووية 

 ميثاق الحماية الفيزيائية لمادة نووية

1993-11-05 

USE اتفاقية الحماية الفيزيائية للمواد النووية 

 ميثاق الحماية المادية للمواد النووية

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-26 

USE اتفاقية الحماية الفيزيائية للمواد النووية 

 ثاق السالمة النوويةمي

INIS: 2002-01-22; ETDE: 1999-12-15 
USE الميثاق الدولي لآلمان النووي 

 ميثاق المسؤولية القانونية للطرف الثالث باريس

2000-04-12 

USE ميثاق باريس للمسؤولية القانونية للطرف الثالث 

 ميثاق المسؤولية القانونية للطرف الثالث بروكسل

2000-04-12 

USE ثاق بروكسل الملحق بميثاق باريس حول مي
 مسؤولية الطرف الثالث

 ميثاق المسؤولية القانونية للطرف الثالث، بروكسل

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-06-13 

USE  ميثاق بروكسل الملحق بميثاق باريس حول
 مسؤولية الطرف الثالث

ميثاق المسؤولية القانونية للنقل البحري بروكسل 

1971 

2000-04-12 

USE  ميثاق بروكسل حول المسؤولية المدنية لنقل
 المواد النووية في البحر

ميثاق المسؤولية القانونية للنقل البحري بروكسل 

1971 

USE  ميثاق بروكسل حول المسؤولية المدنية لنقل

 المواد النووية في البحر

 ميثاق المسؤولية القانوينة للطرف الثالث، باريس

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2001-01-23 

USE ميثاق باريس للمسؤولية القانونية للطرف الثالث 

 ميثاق المساعدة عند وقوع حادث نووي أو إشعاعي

INIS: 1989-02-24; ETDE: 2002-06-13 
USE )كنار )اتفاق مساعدة دولية 

 السؤولية القانونية للطرف الثالث -ميثاق باريس 

USE ميثاق باريس للمسؤولية القانونية للطرف الثالث 

 ميثاق باريس للمسؤولية القانونية للطرف الثالث

UF ميثاق المسؤولية القانونية للطرف الثالث باريس 
UF ميثاق المسؤولية القانوينة للطرف الثالث، باريس 

UF  السؤولية القانونية للطرف الثالث -ميثاق باريس 
*BT1 األطراف اتفاقيات متعددة 

RT مسؤوليات 

RT مسؤولية قانونية مدنية 
RT مسؤولية نووية 

RT  ميثاق بروكسل الملحق بميثاق باريس حول

 مسؤولية الطرف الثالث

ميثاق بروكسل الملحق بميثاق باريس حول مسؤولية 

 الطرف الثالث

ETDE: 2003-01-03 
USE  ميثاق بروكسل الملحق بميثاق باريس حول

 ثالثمسؤولية الطرف ال

ميثاق بروكسل الملحق بميثاق باريس حول مسؤولية 

 الطرف الثالث

UF ميثاق المسؤولية القانونية للطرف الثالث بروكسل 
UF  ،ميثاق المسؤولية القانونية للطرف الثالث

 بروكسل

UF  ميثاق بروكسل الملحق بميثاق باريس حول
 مسؤولية الطرف الثالث

*BT1 اتفاقيات متعددة األطراف 

RT سؤولية قانونية مدنيةم 
RT ميثاق باريس للمسؤولية القانونية للطرف الثالث 



 بروكسل حول المسؤولية المدنية لنقل المواد النووية في البحر ميثاق 927 ميزونات

 

 

ميثاق بروكسل حول المسؤولية المدنية لنقل المواد 

 النووية في البحر

UF مسؤولية ميثاق النقل البحري للمواد النووية 

UF  ميثاق المسؤولية القانونية للنقل البحري بروكسل
1971 

UF  ميثاق المسؤولية القانونية للنقل البحري بروكسل

1971 
UF  ميثاق بروكسل حول المسؤولية المدنية لنقل

 1971المواد النووية في البحر لعام 

*BT1 اتفاقيات متعددة األطراف 
RT مسؤولية قانونية مدنية 

ميثاق بروكسل حول المسؤولية المدنية لنقل المواد 

 1971النووية في البحر لعام 

ETDE: 2003-01-03 

USE  ميثاق بروكسل حول المسؤولية المدنية لنقل
 المواد النووية في البحر

 ميثاق بروكسل حول مسؤولية تشغيل السفن النووية

ETDE: 2003-01-03 

USE  ميثاق بروكسل حول مسؤولية تشغيل السفن
 النووية

 ميثاق بروكسل حول مسؤولية تشغيل السفن النووية

UF مسؤولية الميثاق على عملية السفن النووية 
UF  ميثاق بروكسل حول مسؤولية تشغيل السفن

 النووية

UF ميثاق مسؤولية عمليات السفن النووية، بروكسل 
*BT1 اتفاقيات متعددة األطراف 

RT زيارات سفن نووية 

RT سفن نووية 
RT مسؤوليات 

RT مسؤولية قانونية مدنية 

 ية القانونية المدنيةميثاق فيينا حول المسؤول

1993-11-10 
USE  ميثاق فيينا للمسؤولية القانونية المدنية للضرر

 النووي

 ميثاق فيينا حول المسؤولية المدنية لألعطاب النووية

ETDE: 2002-05-24 
USE  ميثاق فيينا للمسؤولية القانونية المدنية للضرر

 النووي

 رر النوويميثاق فيينا للمسؤولية القانونية المدنية للض

UF أذى، اتفاقية فيينا حول المسؤلية 

UF ضرر نووي، ميثاق المسؤولية المدنية، فيينا 

UF مسؤولية ميثاق الضرر النووي، فيينا 
UF ميثاق فيينا حول المسؤولية القانونية المدنية 

UF  ميثاق فيينا حول المسؤولية المدنية لألعطاب

 النووية
*BT1 اتفاقيات متعددة األطراف 

RT ضرر نووي 

RT مسؤولية قانونية مدنية 
RT مسؤولية نووية 

 ميثاق لندن حول سالمة الحياة في البحر

USE اتفاقية سالمة الحياة في البحر 

 ميثاق لندن حول منع التلوث البحري

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-03-28 
USE  ميثاق لندن حول منع التلوث البحري بواسطة

 خرىالفضالت والمواد األ

ميثاق لندن حول منع التلوث البحري بواسطة الفضالت 

 والمواد األخرى

INIS: 1976-03-25; ETDE: 1991-04-17 
UF  ث البحري 1972معاهدة لندن  حول منبع التلوُّ

UF  حول 1972منع تلوث البحار، ميثاق لندن لعام 

UF ميثاق لندن حول منع التلوث البحري 
UF وقاية من التلُّوث البحري، اتفاقية لندن 

*BT1 اتفاقيات متعددة األطراف 

RT  آلية االستشارات و المراقبة متعددة األطراف
 oecdحول طمر النفايات المشعة في البحر 

RT ث  تلوُّ

RT ث  تلوُّ
RT طرح بحري 

 ميثاق مسؤولية عمليات السفن النووية، بروكسل

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-17 

USE  ميثاق بروكسل حول مسؤولية تشغيل السفن
 النووية

 ميثوتركسات

UF أميثوبترين 
*BT1 مضادات الُمْستَْقلَب 

 ميثينامين

INIS: 1984-05-24; ETDE: 1981-04-20 

USE عوامل مضادة للميكروبات 

 ميديوال

2000-04-12 

*BT1 إضافات السيليسيوم 

*BT1 إضافات المنغنيز 
*BT1 سبائك التنغستين 

*BT1 فوالذ كرومي 

 ميرونات

INIS: 1983-02-03; ETDE: 1978-10-23 

BT1 أشباه جسيمات 

RT إنستانتونات 

RT معادالت الحقل 

RT نموذج الكواركات 

RT نموذج ثيرينغ 

 َمْيز

NT1 َمْيز االندفاع الخطي 

NT1 َمْيز الطاقة 

NT1 َمْيز زمني 
NT1 َمْيز كتلي 

NT1 َميز مكاني 

RT أخطاء 
RT أداء 

RT تفريق الجسيمات 

RT تقييمات مقارنة 
RT حساسية 

RT دقّة 

RT مجهرية إلكترونية 

RT نسبة اإلشارة إلى الضجيج 

 َمْيز االندفاع الخطي

BT1 َمْيز 
RT اندفاع خطي 

 َمْيز الطاقة

BT1 َمْيز 

RT أطياف الطاقة 
RT كثافة مستويات الطاقة 

 َمْيز زمني

BT1 خواص التوقيت 

BT1 َمْيز 
RT تراكم النبضات 

 َمْيز كتلي

BT1 َمْيز 

 َميز مكاني

BT1 َمْيز 

 ميزات الموقع

INIS: 1993-03-09; ETDE: 1986-04-29 

UF مسوح الموقع 
RT إيكولوجيا الخط القاعدي 

RT اختيار الموقع 

RT جغرافيا 
RT جيوكيمياء 

RT جيولوجيا 

RT جيومورفولوجيا 
RT طبوغرافيا 

RT علم األرصاد الجوية 

RT علم الطبقية 
RT مراقبة اإلشعاع 

RT مسوح جيولوجية 

RT منظومات المعلومات الجغرافية 

RT مواقع المفاعالت 

RT هدرولوجيا 

 ميزان )الطاقة(

USE ميزان الطاقة 

 ميزان )الكتلة(

USE ميزان كتلي 

 ميزان الطاقة

UF )ميزان )الطاقة 
UF ميزانيات الطاقة 

SF اقةمحتوى الط 

NT1 تعادل الطاقة 
RT استرداد الطاقة 

RT َحْصر 

RT قسر المشع 
RT نقل الطاقة 

 ميزان الطاقة الصفرية

ETDE: 1976-05-19 

USE تعادل الطاقة 

 ميزان كتلي

UF )ميزان )الكتلة 

RT أجهزة نووية حرارية 
RT بالزما 

RT َحْصر 

RT حصر بالزمي 
RT مفاعالت نووية حرارية 

 ميزانيات

RT تكلفة 

RT تمويل 
RT حصص 

RT علم االقتصاد 

RT معطيات مالية 
RT نفقات 

 ميزانيات الطاقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-11 

USE منظومات بيئية 
USE ميزان الطاقة 

 ميزرات

SF أجهزة االصدار المحثوث 
*BT1 مضخمات أمواج مكروية 

RT إشعاع األمواج المكروية 

RT إصدار محثوث 
RT إلكترونيات كمومية 

RT )غيزرات )ليزرات غاما 

RT ليزرات 
RT مصادر مشعة 

 ميزرات اإللكترونات السيكلوترونية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-06 

USE مضخمات أمواج مكروية 

 ميزودياليت

2000-04-12 

*BT1 معادن السيليكيت 

RT سليكات الزركونيوم 
RT سليكات النيوبيوم 

 ميزوسفير )الغالف المتوسط(

BT1 غالف الجو األرضي 

 ميزوكريستوس

USE همسترات 

 ميزونات

UF  تجاوباتa 

UF  تجاوباتa2h-1320 
UF  تجاوباتa2l-1280 

UF  تجاوباتc-1430 

UF  تجاوباتeta-700 
UF  تجاوباتf-1540 

UF  تجاوباتkappa-725 

UF  تجاوباتpi-1016 
UF  تجاوباتpsi-4300 

UF  تجاوباتr - 1650 

UF  تجاوباتrho-1500 

UF  تجاوباتrho-1700 

UF  تجاوباتs-1000 
UF تجاوبات إبسلون 

UF  1778 -تجاوبات أوميغا 

UF تجاوبات بسي 
UF تجاوبات خي 

UF )تجاوبات دلتا )ميزون 

UF  2800 -تجاوبات ميزونات خي 
UF  3455 -تجاوبات ميزونات خي 



 B1 - 1235ميزونات   a1-1270 928ميزونات 

 

 

UF تجاوبات ميزونية 

UF  ميزوناتx- 2830 
BT1 بوزونات 

*BT1 َهدرونات 

NT1 باريونيوم 
NT1 بوتومونيوم 

NT2  10023 -ميزونات إبسيلون 

NT2  10355 -ميزونات إبسيلون 
NT2  10580 -ميزونات إبسيلون 

NT2  10860 -ميزونات إبسيلون 

NT2  11020 -ميزونات إبسيلون 
NT2  9460 -ميزونات إبسيلون 

NT2  10235ميزونات خي - b0 

NT2  10255ميزونات خي - b1 
NT2  10270ميزونات خي - b2 

NT2  9860ميزونات خي - b0 

NT2  9890ميزونات خي - b1 
NT2  9915ميزونات خي - b2 

NT1 تشارمونيوم 

NT2  ميزوناتeta c-2980 
NT2  ميزوناتeta c-3590 

NT2  ميزوناتj psi-3097 

NT2  ميزوناتpsi-3685 
NT2  ميزوناتpsi-3770 

NT2  ميزوناتpsi-4040 

NT2  ميزوناتpsi-4160 
NT2  ميزوناتpsi-4415 

NT2  3415 - 0ميزونات خي 

NT2  3510 - 1ميزونات خي 
NT2  3555 - 2ميزونات خي 

NT1 توبونيوم 

NT1 سترينجونيوم 
NT2  ميزوناتf2 prime - 1525 

NT1  ميزوناتphi 

NT2  ميزوناتphi-1020 

NT2 ت ميزوناphi-1680 

NT2  ميزوناتphi3-1850 

NT1  ميزوناتx - 1700 
NT1  ميزوناتx - 1935 

NT1  ميزوناتx - 2220 

NT1  ميزوناتx- 3075 
NT1 ميزونات الشعاع المحوري 

NT2   ميزوناتb1 - 1235 

NT2  ميزوناتa1-1260 
NT2  ميزوناتd s-2536 

NT2  ميزوناتd1-2420 

NT2  ميزوناتf1 - 1285 
NT2 ونات ميزf1 - 1420 

NT2  ميزوناتf1 - 1510 
NT2  ميزوناتh1-1170 

NT2  ميزوناتk1-1270 

NT2  ميزوناتk1-1400 

NT2  3510 - 1ميزونات خي 

NT2  9890ميزونات خي - b1 

NT1 ميزونات تنسورية 
NT2  ميزوناتa2-1320 

NT2  ميزوناتa4-2040 

NT2  ميزوناتa6-2450 
NT2  ميزوناتd*2-2460 

NT2  ميزوناتf2 - 1270 

NT2  ميزوناتf2 - 1430 
NT2  ميزوناتf2 - 1720 

NT2  ميزوناتf2 - 1810 

NT2  ميزوناتf2 - 2010 
NT2  ميزوناتf2 - 2300 

NT2  ميزوناتf2 - 2340 

NT2  ميزوناتf2 prime - 1525 
NT2  ميزوناتf4 - 2050 

NT2  ميزوناتf4 - 2300 

NT2  ميزوناتf6 - 2510 
NT2  ميزوناتk*2-1430 

NT2  ميزوناتk*3-1780 

NT2  ميزوناتk*4-2045 
NT2  ميزوناتk2-1770 

NT2  ميزوناتk2-1820 

NT2  ميزوناتphi3-1850 
NT2  ميزوناتpi2-1670 

NT2  ميزوناتpi2-2100 

NT2  ميزوناتrho-1690 

NT2  ميزوناتrho-2250 

NT2  ميزوناتrho-2350 
NT2  1670 -ميزونات أوميغا 

NT2  3555 - 2ميزونات خي 

NT2  9915ميزونات خي - b2 
NT1 ميزونات جمال 

NT2  ميزوناتb 

NT3  ميزوناتb المعتدلة 
NT4  ميزوناتb المضادة المعتدلة 

NT3  ميزوناتb زائد 

NT3  ميزوناتb ناقص 
NT2  ميزوناتb c 

NT2  ميزوناتb s 

NT2  ميزوناتb*-5325 
NT1 ميزونات سلّمية 

NT2  ميزوناتa0-980 

NT2  ميزوناتf0 - 1240 
NT2  ميزوناتf0 - 1300 

NT2  ميزوناتf0 - 1590 

NT2  ميزوناتf0 - 1730 
NT2  ميزوناتf0 - 980 

NT2  ميزوناتk*0-1430 

NT2  3415 - 0ميزونات خي 
NT1 ميزونات شبه سلمية 

NT2 بيونات 

NT3 بيونات زائدة 
NT3 بيونات كونية 

NT3 بيونات معتدلة 

NT3 بيونات ناقص 
NT2 كاؤونات 

NT3 كاؤونات زائد 

NT3 كاؤونات كونية 
NT3 كاؤونات مضادة 

NT4 كاؤونات مضادة معتدلة 

NT3 كاؤونات معتدل 

NT4 كاؤونات مضادة معتدلة 

NT4 كاؤونات معتدلة طويلة العمر 

NT4 كاؤونات معتدلة قصيرة العمر 
NT3 كاؤونات ناقص 

NT2  ميزوناتb 

NT3  ميزوناتb المعتدلة 
NT4  ميزوناتb المضادة المعتدلة 

NT3  ميزوناتb زائد 

NT3  ميزوناتb ناقص 
NT2  ميزوناتb c 

NT2  ميزوناتb s 

NT2  ميزوناتd 
NT3  ميزوناتd زائد 

NT3  ميزوناتd معتدلة 
NT4  ميزوناتd المضادة المعتدلة 

NT3  ميزوناتd ناقص 

NT2  ميزوناتds 

NT2  ميزوناتeta 

NT2  ميزوناتeta-1295 

NT2  ميزوناتeta-1440 
NT2  ميزوناتeta c-2980 

NT2  ميزوناتeta prime-958 

NT2  ميزوناتk-1460 
NT2  ميزوناتk-1830 

NT2  ميزوناتpi-1300 

NT2  ميزوناتpi-1770 
NT2 ميزونات مضادة شبه سلمية 

NT3  ميزوناتb المضادة المعتدلة 

NT3  ميزوناتd المضادة المعتدلة 
NT1 ميزونات غريبة 

NT2 كاؤونات 

NT3 كاؤونات زائد 
NT3 كاؤونات كونية 

NT3 كاؤونات مضادة 

NT4 كاؤونات مضادة معتدلة 
NT3 كاؤونات معتدل 

NT4 كاؤونات مضادة معتدلة 

NT4 كاؤونات معتدلة طويلة العمر 
NT4 كاؤونات معتدلة قصيرة العمر 

NT3 كاؤونات ناقص 

NT2  ميزوناتb s 
NT2  ميزوناتd s-2536 

NT2  ميزوناتd*s-2110 

NT2  ميزوناتds 

NT2  ميزوناتk-1460 

NT2  ميزوناتk-1830 
NT2  ميزوناتk*-1410 

NT2  ميزوناتk*-1680 

NT2  ميزوناتk*-892 
NT2  ميزوناتk*0-1430 

NT2  ميزوناتk*2-1430 

NT2  ميزوناتk*3-1780 
NT2  ميزوناتk*4-2045 

NT2  ميزوناتk1-1270 

NT2  ميزوناتk1-1400 
NT2  ميزوناتk2-1770 

NT2  ميزوناتk2-1820 

NT1 ميزونات متجهة 
NT2  ميزوناتb*-5325 

NT2  ميزوناتd*-2010 

NT2  ميزوناتj psi-3097 
NT2  ميزوناتk*-1410 

NT2  ميزوناتk*-1680 

NT2  ميزوناتk*-892 
NT2  ميزوناتphi-1020 

NT2  ميزوناتphi-1680 

NT2  ميزوناتpsi-3685 
NT2  ميزوناتpsi-3770 

NT2  ميزوناتpsi-4040 

NT2  ميزوناتpsi-4160 
NT2  ميزوناتpsi-4415 

NT2  ميزوناتrho-1450 

NT2  ميزوناتrho-1700 
NT2  ميزوناتrho-2150 

NT2  ميزوناتrho-770 

NT2  10023 -ميزونات إبسيلون 
NT2  10355 -ميزونات إبسيلون 

NT2  10580 -ميزونات إبسيلون 

NT2  10860 -ميزونات إبسيلون 

NT2  11020 -ميزونات إبسيلون 

NT2  9460 -ميزونات إبسيلون 

NT2  1420 -ميزونات أوميغا 
NT2  1675 -ميزونات أوميغا 

NT2  782 -ميزونات أوميغا 

NT1 ميزونات مضادة 
NT2 ميزونات مضادة شبه سلمية 

NT3  ميزوناتb المضادة المعتدلة 

NT3  ميزوناتd لمعتدلةالمضادة ا 
NT1 ميزونات مفتونة 

NT2  ميزوناتb c 

NT2  ميزوناتd 
NT3  ميزوناتd زائد 

NT3  ميزوناتd معتدلة 
NT4  ميزوناتd المضادة المعتدلة 

NT3  ميزوناتd ناقص 

NT2  ميزوناتd s-2536 

NT2  ميزوناتd*-2010 

NT2  ميزوناتd*2-2460 

NT2  ميزوناتd*s-2110 
NT2  ميزوناتd1-2420 

NT2  ميزوناتds 

RT جزيئات ميزونية 
RT ذرات ميزونية 

RT مطيافية ميزونية 

 B1 - 1235ميزونات  

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-01-28 
UF  تجاوباتb-1235 

*BT1 ميزونات الشعاع المحوري 

 A0-980ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-01-25 
UF  966 -تجاوبات دلتا 

*BT1 ميزونات سلّمية 

 A1-1260ميزونات 

1995-08-07 

UF  تجاوباتa1-1070 

UF  ميزوناتa1-1270 
*BT1 ميزونات الشعاع المحوري 

 a1-1270ميزونات 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-01-29 

USE  ميزوناتa1-1260 



 A2-1320ميزونات  F2 - 2010 929ميزونات 

 

 

 A2-1320ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-01-29 
UF  تجاوباتa2-1310 

*BT1 ميزونات تنسورية 

 A4-2040ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 
UF  تجاوباتa4-1960 

*BT1 ميزونات تنسورية 

 A6-2450ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 
*BT1 ميزونات تنسورية 

 Bميزونات 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1984-06-29 
*BT1 ميزونات جمال 

*BT1 ميزونات شبه سلمية 

NT1  ميزوناتb المعتدلة 

NT2  ميزوناتb المضادة المعتدلة 

NT1  ميزوناتb زائد 

NT1  ميزوناتb ناقص 

 B Cميزونات 

1998-12-15 

*BT1 ميزونات جمال 

*BT1 ميزونات شبه سلمية 
*BT1 ميزونات مفتونة 

RT كواركونيوم 

 B Sميزونات 

1995-07-17 

*BT1 ميزونات جمال 

*BT1 ميزونات شبه سلمية 
*BT1 ميزونات غريبة 

 المضادة المعتدلة Bميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 

*BT1  ميزوناتb المعتدلة 
*BT1 ميزونات مضادة شبه سلمية 

 المعتدلة Bميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 

*BT1  ميزوناتb 
NT1  ميزوناتb المضادة المعتدلة 

 زائد Bميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 
*BT1  ميزوناتb 

 ناقص Bميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 

*BT1  ميزوناتb 

 B*-5325ميزونات 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-02-02 

*BT1 ميزونات جمال 

*BT1 ميزونات متجهة 

 Dميزونات 

INIS: 1985-01-17; ETDE: 1985-02-07 

UF  تجاوباتd-1865 
*BT1 ميزونات شبه سلمية 

*BT1 ميزونات مفتونة 

NT1  ميزوناتd زائد 
NT1  ميزوناتd معتدلة 

NT2  ميزوناتd المضادة المعتدلة 

NT1  ميزوناتd ناقص 

 الغريبة  dميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 2002-06-13 

USE  ميزوناتds 

 D S-2536ميزونات 

1995-07-17 
*BT1 ميزونات الشعاع المحوري 

*BT1 ميزونات غريبة 

*BT1 ميزونات مفتونة 

 المضادة المعتدلة Dميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1989-02-10 

*BT1  ميزوناتd معتدلة 
*BT1 ميزونات مضادة شبه سلمية 

 زائد Dميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 
UF  تجاوباتd زائد 

*BT1  ميزوناتd 

 معتدلة Dميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-08-01 
UF  تجاوباتd  صفر 

*BT1  ميزوناتd 

NT1  ميزوناتd المضادة المعتدلة 

 ناقص Dميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-19 

*BT1  ميزوناتd 

 D*-2010ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-02 

UF  تجاوباتd-2007 

*BT1 ميزونات متجهة 

*BT1 ميزونات مفتونة 

 d*-2420ميزونات 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-02-02 

USE  ميزوناتd1-2420 

 D*2-2460ميزونات 

1995-07-17 

*BT1 ميزونات تنسورية 
*BT1 ميزونات مفتونة 

 D*S-2110ميزونات 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-02-02 

UF * تجاوباتf 
*BT1 ميزونات غريبة 

*BT1 ميزونات مفتونة 

 D1-2420ميزونات 

1995-08-07 
UF  ميزوناتd*-2420 

*BT1 ميزونات الشعاع المحوري 

*BT1 ميزونات مفتونة 

 DSميزونات 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-02-02 

UF  تجاوباتf - 2030 
UF  ميزوناتd  الغريبة 

UF  ميزوناتf 

*BT1 ميزونات شبه سلمية 
*BT1 ميزونات غريبة 

*BT1 ميزونات مفتونة 

 ETAميزونات 

UF  تجاوباتeta-549 
*BT1 ميزونات شبه سلمية 

 eta-1275ميزونات 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-01-29 

USE  ميزوناتeta-1295 

 ETA-1295ميزونات 

1995-08-07 

UF  تجاوباتeta-1060 
UF  ميزوناتeta-1275 

*BT1 ميزونات شبه سلمية 

 ETA-1440ونات ميز

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-01-29 
UF  تجاوباتiota-1440 

*BT1 ميزونات شبه سلمية 

 ETA C-2980ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 
UF  تجاوباتeta-2980 

UF  تجاوباتeta-c 

*BT1 تشارمونيوم 
*BT1 ميزونات شبه سلمية 

 ETA C-3590ميزونات 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-02-01 
*BT1 تشارمونيوم 

 ETA PRIME-958ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-01-25 

UF  تجاوباتeta-958 

UF  تجاوباتx - صفر 

*BT1 ميزونات شبه سلمية 

 fميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1985-02-07 

USE  ميزوناتds 

 F0 - 1240ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-01-28 
*BT1 ميزونات سلّمية 

 F0 - 1300ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-01-29 
*BT1 ميزونات سلّمية 

 F0 - 1590ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 

*BT1 ميزونات سلّمية 

 F0 - 1730ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 

*BT1 ونات سلّميةميز 

 f0 - 975ميزونات 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-01-25 
USE  ميزوناتf0 - 980 

 F0 - 980ميزونات 

1995-08-07 
UF  تجاوباتs-993 

UF  ميزوناتf0 - 975 

*BT1 ميزونات سلّمية 

 F1 - 1285ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-01-29 

UF  تجاوباتd-1285 

*BT1 ميزونات الشعاع المحوري 

 F1 - 1420ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-01-29 

UF  تجاوباتe-1422 

*BT1 ميزونات الشعاع المحوري 

 F1 - 1510ميزونات 

1995-08-07 

UF  ميزوناتf1 - 1530 
*BT1 ميزونات الشعاع المحوري 

 f1 - 1530ميزونات 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-02-01 

USE  ميزوناتf1 - 1510 

 F2 - 1270ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-01-28 

UF  تجاوباتf - 1260 

*BT1 ميزونات تنسورية 

 f2 - 1410ميزونات 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-01-29 

USE  ميزوناتf2 - 1430 

 F2 - 1430ميزونات 

1995-08-07 

UF  ميزوناتf2 - 1410 

*BT1 يةميزونات تنسور 

 f2 - 1525ميزونات 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-02-01 

USE  ميزوناتf2 prime - 1525 

 F2 - 1720ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 

UF  1640 -تجاوبات ثيتا 

UF  1690 -تجاوبات ثيتا 

*BT1 ميزونات تنسورية 

 F2 - 1810ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 

*BT1 ميزونات تنسورية 

 F2 - 2010ميزونات 

1995-07-17 

*BT1 ميزونات تنسورية 



 F2 - 2300ميزونات  RHO-1700 930ميزونات 

 

 

 F2 - 2300ميزونات 

1995-07-17 
*BT1 ميزونات تنسورية 

 F2 - 2340ميزونات 

1995-07-17 

*BT1 ميزونات تنسورية 

 F2 PRIME - 1525ميزونات 

1995-08-07 

UF  تجاوباتf - 1514 

UF  ميزوناتf2 - 1525 
*BT1 سترينجونيوم 

*BT1 ميزونات تنسورية 

 f4 - 2030ميزونات 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-02-01 

USE  ميزوناتf4 - 2050 

 F4 - 2050ميزونات 

1995-08-07 
UF  تجاوباتh-2050 

UF  ميزوناتf4 - 2030 

*BT1 ميزونات تنسورية 

 F4 - 2300ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 

UF  تجاوباتu-2375 
*BT1 ميزونات تنسورية 

 F6 - 2510ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 

UF  تجاوباتr - 2510 
*BT1 ميزونات تنسورية 

 H1-1170ميزونات 

1995-08-07 

UF  ميزوناتh1-1190 
*BT1 ميزونات الشعاع المحوري 

 h1-1190ميزونات 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-01-28 

USE  ميزوناتh1-1170 

 J PSI-3097ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 

UF  تجاوباتj-3105 
UF  تجاوباتpsi-3105 

*BT1 تشارمونيوم 

*BT1 ميزونات متجهة 

 K-1460ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-02 

*BT1 ميزونات شبه سلمية 

*BT1 ميزونات غريبة 

 K-1830ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-02 

*BT1 ميزونات شبه سلمية 
*BT1 ميزونات غريبة 

 K*-1410ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-02 

*BT1 ميزونات غريبة 
*BT1 ميزونات متجهة 

 K*-1680ميزونات 

1995-07-17 

*BT1 ميزونات غريبة 
*BT1 ميزونات متجهة 

 K*-892ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-02 
UF  تجاوباتk-892 

*BT1 ميزونات غريبة 

*BT1 ميزونات متجهة 

 k*0-1350ميزونات 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-02-02 

USE  ميزوناتk*0-1430 

 K*0-1430ميزونات 

1995-08-07 
UF  تجاوباتk-1320 

UF  ميزوناتk*0-1350 

*BT1 ميزونات سلّمية 
*BT1 ميزونات غريبة 

 K*2-1430ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-02 

UF  تجاوباتk-1420 
*BT1 ميزونات تنسورية 

*BT1 ميزونات غريبة 

 K*3-1780ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-02 
*BT1 ميزونات تنسورية 

*BT1 ميزونات غريبة 

 K*4-2045ميزونات 

1995-08-07 

UF  تجاوباتk-2130 

UF  ميزوناتk*4-2060 

*BT1 ميزونات تنسورية 

*BT1 ميزونات غريبة 

 k*4-2060ميزونات 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-02-02 
USE  ميزوناتk*4-2045 

 K1-1270ميزونات 

1995-08-07 

UF  ميزوناتk1-1280 
SF  تجاوباتq 

SF  تعزيزq 

*BT1 ميزونات الشعاع المحوري 
*BT1 ميزونات غريبة 

 k1-1280ميزونات 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-02-02 
USE  ميزوناتk1-1270 

 K1-1400ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-02 

SF  تجاوباتq 
SF  تعزيزq 

*BT1 ميزونات الشعاع المحوري 

*BT1 ميزونات غريبة 

 K2-1770ميزونات 

INIS: 1995-07-17; ETDE: 1988-02-02 

UF  تجاوباتk-1775 

SF  تجاوباتl 
*BT1 ميزونات تنسورية 

*BT1 ميزونات غريبة 

 K2-1820ميزونات 

1995-07-17 

*BT1 ميزونات تنسورية 

*BT1 ميزونات غريبة 

 PHIميزونات 

2007-03-02 

*BT1 ميزونات 

NT1  ميزوناتphi-1020 
NT1  ميزوناتphi-1680 

NT1  ميزوناتphi3-1850 

 PHI-1020ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-01-25 
UF  تجاوباتphi-1019 

*BT1  ميزوناتphi 

*BT1 ميزونات متجهة 

 PHI-1680ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 

*BT1  ميزوناتphi 

*BT1 ميزونات متجهة 

 phi j-1850ميزونات 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-02-01 

USE  ميزوناتphi3-1850 

 PHI3-1850ميزونات 

1995-08-07 

UF  ميزوناتphi j-1850 

*BT1  ميزوناتphi 
*BT1 ميزونات تنسورية 

 PI-1300ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-01-29 
*BT1 ميزونات شبه سلمية 

 PI-1770ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 

*BT1 ميزونات شبه سلمية 

 PI2-1670ميزونات 

1995-08-07 

UF  تجاوباتa3 

UF  تجاوباتpi-1640 
UF  ميزوناتpi2-1680 

*BT1 ميزونات تنسورية 

 pi2-1680ميزونات 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-02-01 

USE  ميزوناتpi2-1670 

 PI2-2100ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 
*BT1 ميزونات تنسورية 

 PSI-3685ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 

UF  تجاوباتpsi-3695 
*BT1 تشارمونيوم 

*BT1 ميزونات متجهة 

 PSI-3770ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 

UF  تجاوباتpsi-3772 

*BT1 تشارمونيوم 
*BT1 ميزونات متجهة 

 psi-4030ميزونات 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-02-01 

USE  ميزوناتpsi-4040 

 PSI-4040ميزونات 

1995-08-07 

UF  تجاوباتpsi-4028 

UF  ميزوناتpsi-4030 
*BT1 تشارمونيوم 

*BT1 ميزونات متجهة 

 PSI-4160ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 

UF  تجاوباتpsi-4100 

*BT1 تشارمونيوم 
*BT1 ميزونات متجهة 

 PSI-4415ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 

UF  تجاوباتpsi-4414 

*BT1 تشارمونيوم 

*BT1 ميزونات متجهة 

 rho-1250ميزونات 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-01-28 

USE  ميزوناتrho-1450 

 RHO-1450ميزونات 

1995-08-07 
UF  تجاوباتrho-1250 

UF  ميزوناتrho-1250 

*BT1 ميزونات متجهة 

 rho-1600ميزونات 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-02-01 

USE  ميزوناتrho-1700 

 RHO-1690ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 

UF  تجاوباتg 

UF  تجاوباتrho-1670 
*BT1 ميزونات تنسورية 

 RHO-1700ميزونات 

1995-08-07 

UF  تجاوباتrho-1600 
UF  تجاوباتrho األولية 

UF  ميزوناتrho-1600 

*BT1 ميزونات متجهة 



 RHO-2150ميزونات  931 ميزونات شبه سلمية

 

 

 RHO-2150ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 
*BT1 ميزونات متجهة 

 RHO-2250ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 

UF  تجاوباتt-2200 
*BT1 ميزونات تنسورية 

 RHO-2350ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 

*BT1 ميزونات تنسورية 

 RHO-770زونات مي

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-01-25 

UF  تجاوباتrho-765 
*BT1 ميزونات متجهة 

 X - 1700ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 

*BT1 ميزونات 

 X - 1935ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 

UF  تجاوباتs-1930 

*BT1 ميزونات 

 X - 2220ميزونات 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 

UF  تجاوباتx - 2220 
*BT1 ميزونات 

 x- 2830ميزونات 

INIS: 1988-03-08; ETDE: 1977-11-28 

USE ميزونات 

 X- 3075ميزونات 

INIS: 1988-05-13; ETDE: 1988-06-24 

*BT1 ميزونات 

 10023 -ميزونات إبسيلون 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-02 

UF  10000 -تجاوبات إبسيلون 

*BT1 بوتومونيوم 
*BT1 ميزونات متجهة 

 10355 -ميزونات إبسيلون 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-02 

UF  10350 -تجاوبات إبسيلون 
*BT1 بوتومونيوم 

*BT1 ميزونات متجهة 

 10575 -ميزونات إبسيلون 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-02-02 
USE 10580 -لون ميزونات إبسي 

 10580 -ميزونات إبسيلون 

1995-08-07 
UF  10500 -تجاوبات إبسيلون 

UF  10575 -ميزونات إبسيلون 

*BT1 بوتومونيوم 
*BT1 ميزونات متجهة 

 10860 -ميزونات إبسيلون 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-02 

*BT1 بوتومونيوم 
*BT1 ميزونات متجهة 

 11020 -ميزونات إبسيلون 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-02 

*BT1 بوتومونيوم 
*BT1 ميزونات متجهة 

 9460 -ميزونات إبسيلون 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 
UF  9500 -تجاوبات إبسيلون 

*BT1 بوتومونيوم 

*BT1 ميزونات متجهة 

 1420 -ميزونات أوميغا 

1995-07-17 

*BT1 ميزونات متجهة 

 1670 -ميزونات أوميغا 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 
UF  1675 -تجاوبات أوميغا 

*BT1 ميزونات تنسورية 

 1675 -ميزونات أوميغا 

1995-07-17 
*BT1 ميزونات متجهة 

 782 -ميزونات أوميغا 

1995-08-07 

UF  784 -تجاوبات أوميغا 
UF  783 -ميزونات أوميغا 

*BT1 ميزونات متجهة 

 783 -ميزونات أوميغا 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-01-25 

USE  782 -ميزونات أوميغا 

 ميزونات الشعاع المحوري

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-01-25 
UF ميزونات شبه متجهة 

*BT1 ميزونات 

NT1   ميزوناتb1 - 1235 
NT1  ميزوناتa1-1260 

NT1  ميزوناتd s-2536 

NT1  ميزوناتd1-2420 
NT1  ميزوناتf1 - 1285 

NT1  ميزوناتf1 - 1420 

NT1  ميزوناتf1 - 1510 
NT1  ميزوناتh1-1170 

NT1  ميزوناتk1-1270 

NT1  ميزوناتk1-1400 
NT1  3510 - 1ميزونات خي 

NT1  9890ميزونات خي - b1 

 ميزونات تنسورية

1995-08-07 

*BT1 ميزونات 

NT1  ميزوناتa2-1320 
NT1  ميزوناتa4-2040 

NT1  ميزوناتa6-2450 

NT1  ميزوناتd*2-2460 
NT1  ميزوناتf2 - 1270 

NT1  ميزوناتf2 - 1430 

NT1  ميزوناتf2 - 1720 
NT1  ميزوناتf2 - 1810 

NT1  ميزوناتf2 - 2010 

NT1  ميزوناتf2 - 2300 
NT1  ميزوناتf2 - 2340 

NT1  ميزوناتf2 prime - 1525 

NT1  ميزوناتf4 - 2050 
NT1  ميزوناتf4 - 2300 

NT1  ميزوناتf6 - 2510 

NT1  ميزوناتk*2-1430 
NT1  ميزوناتk*3-1780 

NT1  ميزوناتk*4-2045 

NT1  ميزوناتk2-1770 
NT1  ميزوناتk2-1820 

NT1  ميزوناتphi3-1850 

NT1  ميزوناتpi2-1670 
NT1  ميزوناتpi2-2100 

NT1  ميزوناتrho-1690 

NT1  ميزوناتrho-2250 
NT1  ميزوناتrho-2350 

NT1  1670 -ميزونات أوميغا 

NT1  3555 - 2ميزونات خي 
NT1  9915ميزونات خي - b2 

RT تساعيات ميزونية 

RT قوى المركزية 

RT نموذج السيطرة التنسورية 

 ميزونات جمال

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-02-02 
UF ميزونات قاع 

*BT1 جسيمات جمال 

*BT1 ميزونات 
NT1  ميزوناتb 

NT2  ميزوناتb المعتدلة 

NT3  ميزوناتb المضادة المعتدلة 
NT2  ميزوناتb زائد 

NT2  ميزوناتb ناقص 

NT1  ميزوناتb c 
NT1  ميزوناتb s 

NT1  ميزوناتb*-5325 

 3415 - 0ميزونات خي 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 
UF  3410 -تجاوبات ميزونات خي 

*BT1 تشارمونيوم 

*BT1 ميزونات سلّمية 

 3510 - 1ميزونات خي 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 

UF  3500 -تجاوبات ميزونات خي 

*BT1 تشارمونيوم 
*BT1 ميزونات الشعاع المحوري 

 B0 - 10235ميزونات خي 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-02 

*BT1 بوتومونيوم 

 B1 - 10255ميزونات خي 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-02 

*BT1 بوتومونيوم 

 B2 - 10270ميزونات خي 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-02 

*BT1 بوتومونيوم 

 3555 - 2ميزونات خي 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-01 

UF  3550 -تجاوبات ميزونات خي 

*BT1 تشارمونيوم 
*BT1 ميزونات تنسورية 

 B0 - 9860ميزونات خي 

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-02-02 

*BT1 بوتومونيوم 

 B1 - 9890ميزونات خي 

1995-08-07 

UF  9895ميزونات خي - b1 

*BT1 بوتومونيوم 
*BT1 ميزونات الشعاع المحوري 

 b1 - 9895ميزونات خي 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-02-02 
USE  9890ميزونات خي - b1 

 B2 - 9915ميزونات خي 

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-02-02 

*BT1 بوتومونيوم 
*BT1 ميزونات تنسورية 

 ميزونات سلّمية

*BT1 ميزونات 

NT1  ميزوناتa0-980 
NT1  ميزوناتf0 - 1240 

NT1  ميزوناتf0 - 1300 

NT1  ميزوناتf0 - 1590 
NT1  ميزوناتf0 - 1730 

NT1  ميزوناتf0 - 980 

NT1  ميزوناتk*0-1430 
NT1  3415 - 0ميزونات خي 

RT نموذج سيغما 

 ميزونات شبه سلمية

1995-08-07 

*BT1 ميزونات 

NT1 بيونات 
NT2 بيونات زائدة 

NT2 بيونات كونية 

NT2 بيونات معتدلة 

NT2 بيونات ناقص 

NT1 كاؤونات 

NT2 كاؤونات زائد 
NT2 كاؤونات كونية 

NT2 كاؤونات مضادة 

NT3 كاؤونات مضادة معتدلة 
NT2 كاؤونات معتدل 

NT3 كاؤونات مضادة معتدلة 

NT3 كاؤونات معتدلة طويلة العمر 
NT3 كاؤونات معتدلة قصيرة العمر 



 ميزونات شبه متجهة 932 ميكانيك التربة

 

 

NT2 كاؤونات ناقص 

NT1  ميزوناتb 
NT2  ميزوناتb المعتدلة 

NT3  ميزوناتb المضادة المعتدلة 

NT2  ميزوناتb زائد 
NT2  ميزوناتb ناقص 

NT1  ميزوناتb c 

NT1  ميزوناتb s 
NT1  ميزوناتd 

NT2  ميزوناتd زائد 

NT2  ميزوناتd معتدلة 
NT3  ميزوناتd المضادة المعتدلة 

NT2  ميزوناتd ناقص 

NT1  ميزوناتds 
NT1  ميزوناتeta 

NT1  ميزوناتeta-1295 

NT1  ميزوناتeta-1440 
NT1  ميزوناتeta c-2980 

NT1  ميزوناتeta prime-958 

NT1  ميزوناتk-1460 
NT1  ميزوناتk-1830 

NT1  ميزوناتpi-1300 

NT1  ميزوناتpi-1770 
NT1 ميزونات مضادة شبه سلمية 

NT2  ميزوناتb المضادة المعتدلة 

NT2  ميزوناتd المضادة المعتدلة 
RT تساعيات ميزونية 

RT نموذج سيغما 

 ميزونات شبه متجهة

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1988-01-25 
USE ميزونات الشعاع المحوري 

 ميزونات غريبة

INIS: 1995-08-07; ETDE: 1988-02-02 
UF * تجاوباتk 

UF  تجاوباتk-1240 

UF  تجاوباتk-1871 
UF  تجاوباتl-1770 

*BT1 جسيمات غريبة 

*BT1 ميزونات 
NT1 كاؤونات 

NT2 كاؤونات زائد 

NT2 كاؤونات كونية 
NT2 كاؤونات مضادة 

NT3 كاؤونات مضادة معتدلة 

NT2 كاؤونات معتدل 
NT3 كاؤونات مضادة معتدلة 

NT3 كاؤونات معتدلة طويلة العمر 

NT3 كاؤونات معتدلة قصيرة العمر 
NT2 كاؤونات ناقص 

NT1  ميزوناتb s 

NT1  ميزوناتd s-2536 

NT1  ميزوناتd*s-2110 

NT1  ميزوناتds 

NT1  ميزوناتk-1460 
NT1  ميزوناتk-1830 

NT1  ميزوناتk*-1410 

NT1  ميزوناتk*-1680 
NT1  ميزوناتk*-892 

NT1  ميزوناتk*0-1430 

NT1  ميزوناتk*2-1430 
NT1  ميزوناتk*3-1780 

NT1  ميزوناتk*4-2045 

NT1  ميزوناتk1-1270 
NT1  ميزوناتk1-1400 

NT1  ميزوناتk2-1770 

NT1  ميزوناتk2-1820 

 ميزونات قاع

INIS: 1987-12-21; ETDE: 1984-12-26 

USE ميزونات جمال 

 ميزونات متجهة

1995-08-07 

SF تجاوبات إبسيلون 

*BT1 ميزونات 
NT1  ميزوناتb*-5325 

NT1  ميزوناتd*-2010 

NT1  ميزوناتj psi-3097 

NT1  ميزوناتk*-1410 

NT1  ميزوناتk*-1680 
NT1  ميزوناتk*-892 

NT1  ميزوناتphi-1020 

NT1  ميزوناتphi-1680 
NT1  ميزوناتpsi-3685 

NT1  ميزوناتpsi-3770 

NT1  ميزوناتpsi-4040 
NT1  ميزوناتpsi-4160 

NT1  ميزوناتpsi-4415 

NT1  ميزوناتrho-1450 
NT1  ميزوناتrho-1700 

NT1  ميزوناتrho-2150 

NT1  ميزوناتrho-770 
NT1  10023 -ميزونات إبسيلون 

NT1  10355 -ميزونات إبسيلون 

NT1 10580 -لون ميزونات إبسي 
NT1  10860 -ميزونات إبسيلون 

NT1  11020 -ميزونات إبسيلون 

NT1  9460 -ميزونات إبسيلون 
NT1  1420 -ميزونات أوميغا 

NT1  1675 -ميزونات أوميغا 

NT1  782 -ميزونات أوميغا 
RT تساعيات ميزونية 

RT غلوونات 

RT نموذج الغلوون 
RT نموذج ذو هيمنة متجهة 

RT نموذج هيغز 

 ميزونات مضادة

1999-03-05 
*BT1 جسيمات مضادة 

*BT1 ميزونات 

NT1 ميزونات مضادة شبه سلمية 
NT2  ميزوناتb المضادة المعتدلة 

NT2  ميزوناتd المضادة المعتدلة 

 ميزونات مضادة شبه سلمية

1999-03-05 

*BT1 ميزونات شبه سلمية 

*BT1 ميزونات مضادة 
NT1  ميزوناتb المضادة المعتدلة 

NT1  ميزوناتd المضادة المعتدلة 

 ميزونات مفتونة

INIS: 1995-07-17; ETDE: 1988-02-02 
UF  تجاوباتd 

UF تجاوبات الميزونات المفتونة 

*BT1 جسيمات فتنة 
*BT1 ميزونات 

NT1  ميزوناتb c 

NT1  ميزوناتd 
NT2  ميزوناتd زائد 

NT2  ميزوناتd معتدلة 

NT3  ميزوناتd المضادة المعتدلة 
NT2  ميزوناتd ناقص 

NT1  ميزوناتd s-2536 

NT1  ميزوناتd*-2010 
NT1  ميزوناتd*2-2460 

NT1  ميزوناتd*s-2110 

NT1  ميزوناتd1-2420 
NT1  ميزوناتds 

 ميزونيدازول

INIS: 1981-08-06; ETDE: 1981-09-22 
USE ميزونيدازول 

 ميزونيدازول

INIS: 1981-08-06; ETDE: 1981-01-09 

UF 2-اينيدازولنترو 

UF ميزونيدازول 

*BT1 إيميدازوالت 

*BT1 عقاقير مضادة للورم 
*BT1 كحول 

*BT1 ُمحسَّات إشعاعية 

*BT1 مركبات النترو 
RT عالج كيميائي 

 ميسغورنس

USE أسماك 

 ميسوري

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 
RT تشكيل تشاتانوغا 

RT حوض نهر ميسوري 

RT حوض نهر هوايت 
RT منشأة مدينة كنساس 

RT نهر الميسيسيبي 

RT نهر ميسوري 

 ميسيسيبي

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

RT تشكيل تشاتانوغا 

RT غولف كوست في الواليات المتحدة 
RT نهر الميسيسيبي 

 مْيسيليوم

BT1 أنسجة النبات 
RT فطور 

 ميشيغان

1997-06-19 

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 
RT ترويتنهر دي 

RT نهر ساجينو 

RT نهر سانت كلير 
RT نهر غراند 

RT نهر مينوميني 

RT نهرأوسابل 

 ميغاترون

1996-06-28 

USE أجهزة التضيّق الخطي 

 ميقاتيات ذرية

RT تجهيزات إلكترونية 

RT قياس الزمن 

RT محلالت الفترا ت الزمنية 

 ميكا

UF باراغونيت 

*BT1 معادن السيليكيت 

NT1 بيوتيت 
NT1 فرميكوليت 

NT1 موسكوفيت 

RT بغماتيتات 
RT كيمبرليت 

RT مكاشيف المسار الكهرنافذية 

RT مواد كهرنافذة 

 ميكانيك إحصائي

BT1 الميكانيك 

RT أينشتاين-إحصاء بوز 

RT إحصاء بولتزمان 
RT إحصاء فيرمي 

RT أنيونات 
RT داالت التجزئة 

RT شبيه اإلحصاء 

RT صيغة كوبو 
RT عدد االنشغال 

RT م الحركةعل 

RT فرضيات طاقية 
RT كثافة الحاالت 

RT مبرهنة ليوفيل 

RT معادالت حركية 
RT  معادلةbbgky 

RT معادلة بولتزمان 

RT نظرية الحقل الوسطي 

 ميكانيك االنكسار

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1980-10-07 

BT1 الميكانيك 

RT انتشار الصدوع 
RT تصدعات 

RT خواص االنكسار 

RT عيوب 
RT كسور 

RT معامالت شدة اإلجهاد 

 ميكانيك التربة

INIS: 1977-03-14; ETDE: 1976-08-04 
BT1 الميكانيك 

RT أتربة 



 ميكانيك الصخور 933 ميوعة فائقة

 

 

RT انهيارات صخرية 

RT تربة غطائية 
RT حفظ التربة 

RT قشرة األرض 

RT قعر البحر 
RT مياه جوفية 

RT ميكانيك الصخور 

 ميكانيك الصخور

BT1 الميكانيك 
RT استثمار منجمي 

RT انفجارات صخرية 

RT انهيارات صخرية 
RT تربة غطائية 

RT تمددية 

RT جيولوجيا 
RT حركة الطبقات 

RT خواص ميكانيكية 

RT صخور 

RT مراقبة الطبقات 

RT ميكانيك التربة 

 ميكانيك الموائع

UF ديناميك السوائل المحوسب 
BT1 الميكانيك 

NT1 إلكتروديناميك الغازات 
NT1 الموائع النانوية 

NT1 تحريك هوائي 

NT1 ديناميك الغازات المغنطيسي 
NT1 علم الغازات المضغوطة 

NT1 هدروديناميك 

NT2 إلكتروهدروديناميك 
NT2 هدروديناميك مغنطيسي 

NT1 هندسة الموائع 

NT2 هدروليك حراري 
RT أمواج الثقالة 

RT  بنية -تآثرات مائع 

RT تسخين تحريكي هوائي 
RT جريان الموائع 

RT  السوائلعلم توازن 

RT ستوكس -معادالت نافييه 
RT معامل االحتكاك 

RT مقاومة السَّحب 

RT موائع 
RT موصلية مائية 

RT نقطة الركود 

RT نماذج الجريان العامة 

 ميكانيك كالسيكي

UF ميكانيك نيوتن 

BT1 الميكانيك 

RT دالة هاملتونية 

 ميكانيك كمومي

BT1 الميكانيك 

RT  إجراءاتhsk 
RT إحداثيات هيليراس 

RT أعداد كمومية 

RT إلكترونيات كمومية 
RT  أمواجd 

RT  أمواجp 

RT  أمواجs 
RT أمواج جزئية 

RT استكمام 

RT انتقال كمومي عن بعد 
RT اندفاع زاوي 

RT بصريات كمومية 

RT تحويالت قانونية 
RT تشابك كمومي 

RT تعمية كمومية 

RT تقريب بورن 
RT تقريب ديراك 

RT تقريب فجائي 

RT تقريب كظيم 
RT تقريب ال كظيم 

RT تقريب نصف كالسيكي 

RT تكامل مسير فاينمان 
RT تكميم ثاني 

RT تمدد بوزوني 

RT حاالت ذاتية 

RT حاالت كمومية 

RT حركة اهتزازية 
RT حواسيب كمومية 

RT داالت ذاتية 

RT سببية 
RT صمود كظيم 

RT صورة شرودنغر 

RT صورة هاْيزنّبِْرغ 
RT طريقة المولِّد اإلحداثي 

RT  دانكوف -طريقة تام 

RT طريقة شفينغر التغييرية 
RT طول موجة دو بروي 

RT عدد األولية 

RT عدد االنشغال 
RT عالقات التبديل 

RT قانون بالنك 

RT قواعد اصطفاء فائقة 
RT قواعد االصطفاء 

RT قواعد الجمع 

RT قيم ذاتية 
RT قيمة متوقعة 

RT كثافة الطاقة 

RT كمومية غير مترابطة 
RT كوسمولوجيا كمومية 

RT مؤثرات اإلسقاط 

RT مؤشرات رياضياتية 
RT مبدأ االرتياب 

RT مبدأ باولي 

RT مبرهنة بِل 
RT  واطسون -مبرهنة سومرفيلد 

RT مبرهنة كراِمرز 

RT مبرهنة ليفنسون 
RT متحوالت خفية 

RT مصفوفة الكثافة 

RT معادالت بروكا 

RT غرمعادلة شرودن 

RT  غوردون -معادلة كالين 

RT  شفينغر -معادلة ليبمان 
RT معامالت راكاه 

RT معامالت فيغنر 

RT معلومات كمومية 
RT بوم -مفعول أهارونوف 

RT منظومات كمومية 

RT  موجاتf 
RT نظرية-m 

RT نظرية االضطراب 

RT نظرية الحقول الكمومية 
RT نظرية الالويات 

RT نظرية بلوخ 
RT  شفينجر -نظرية راريتا 

RT  باولي -نظرية فيرتس 

RT نظرية فيغنر 

RT يدوانية 

 ميكانيك كهربائي

BT1 الميكانيك 

 ميكانيك نيوتن

USE ميكانيك كالسيكي 

 ميكروترونات المضمار

INIS: 1985-07-23; ETDE: 1985-08-09 

*BT1 مكروترونات 

 ميكروكلين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-02 

USE لسباراتف 

 ميكوباكتيريم

*BT1 بكتريا 

NT1 ميكوباكتيريم توبركيولوزيس 

RT ُجذام 

 ميكوباكتيريم توبركيولوزيس

*BT1 ميكوباكتيريم 
RT )ن )سُّل  تَدرُّ

 ميكوبالزما

BT1 متعّضات دقيقة 
NT1 أكوليبالزما ليدالوي ب 

RT بكتريا 

 َمْيل

UF زاوية الميل 
UF زاوية الميل 

RT آليات الميل 

RT حقل جيومغنطيسي 
RT زاوية الورود 

 ميالتونين

*BT1 تريبتامينات 

RT غدة صنوبرية 

 ميالر

*BT1 بالستيك 

RT غليكوالت 

 ميالران

UF بوسولفان 

BT1 وسطاء تألكل 

 ميالمين

*BT1 أمينات 
*BT1 تريازينات 

RT متماثرات عضوية 

 ميالنوفناديت

2000-04-12 
*BT1 معادن مشعة 

*BT1 مواد أكسيدية 
RT اسيد الفاناديومأك 

RT أكاسيد الكالسيوم 

 ميالنين

UF خاليا ميالنية 
BT1 أصبغة 

*BT1 مركبات آزوت عضوية 

*BT1 مركبات أكسجينية 
RT تيروزين 

RT تيروزين المتيل 

RT جلد 
RT شعر 

 ميموزين

*BT1 حموض أمينية 

RT ية  ُسّمِ
RT قَْرنيّات 

 مْين

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 
RT الشاطىء الشرقي في الواليات المتحدة 

RT نهر كي ليك 

 مينا

BT1 ُكسوات 
RT خزف 

 مينيسوتا

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

RT نهر الميسيسيبي 

 ميوزين

*BT1 غلوبيولينات 

RT تروبوميوزين 

 ميوعة فائقة

RT الصوت الثالث 

RT الصوت الثاني 

RT الصوت الخامس 
RT الصوت الرابع 

RT الصوت صفر 

RT أينشتاين-تكثيفة بوز 
RT جريان الموائع 

RT جريان دّوامي 

RT جريان غشائي 
RT يات  قّرِ

RT لزوجة 

RT نظرية خاالتنيكوف 
RT  بيتايفسكي -نظرية غينزبِوْرغ 

RT  ثاوليس -نظرية كوسترليتز 

RT نظرية النداو للهليوم السائل 
RT نقطة المبدا 

RT   3هليومa1 

RT  11هليوم 
RT  3هليومa 



 ميوغلوبين 934 ناكوليت

 

 

RT  3هليومb 

 ميوغلوبين

BT1 أصبغة 
*BT1 بورفيرين 

*BT1 غلوبينات 

RT عضالت 

 ميونات

*BT1 لبتونات 

NT1 ميونات زائد 

NT1 ميونات كونية 
NT1 ميونات ناقص 

RT تطابق خواص اإللكترون والميون 

RT  تاو -تطابق خواص اإللكترون والميون 
RT  ميو -ذرات باي 

RT عدد ميوني 

RT ميونات معتدلة ثقيلة 

 ميونات ثقيلة معتدلة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-09 

USE ميونات معتدلة ثقيلة 

 ميونات زائد

UF ميونات مضادة 

*BT1 لبتونات مضادة 

*BT1 ميونات 
RT أزواج ميونية 

RT جزيئات ميونية 

RT مسابر ميونية 
RT ميونيوم 

 ميونات كونية

INIS: 1983-03-14; ETDE: 1975-07-29 

*BT1 إشعاع كوني ثانوي 
*BT1 ميونات 

 ميونات مضادة

USE ميونات زائد 

 ميونات معتدلة ثقيلة

INIS: 1993-03-24; ETDE: 1979-08-09 

UF ميونات ثقيلة معتدلة 

*BT1 جسيمات مفترضة 
*BT1 لبتونات ثقيلة 

RT ميونات 

 ميونات ناقص

*BT1 ميونات 
RT أزواج ميونية 

RT اندماج محفّز بالميون 

RT جزيئات ميونية 
RT ذرات ميونية 

 ميونيوم

RT إلكترونات 
RT بروتونيوم 

RT بوزيترونيوم 

RT بيونيوم 
RT تشارمونيوم 

RT ذرات 

RT كاؤونيوم 
RT مسابر ميونية 

RT ميونات زائد 

 مييلين

*BT1 أغشية خلويّة 
*BT1 بروتينات شحمية 

RT أعصاب 

RT خاليا عصبية 
RT ولكولستر 

هدروكسي فنيل(  - O) -2اتيلين مضاعف )  -ن، ن

 الغليسين

UF ( غليسين -0-2أتيلين مضاعف )هدروكسي فنيل

n،n- 
*BT1 حموض أكسجينية 

*BT1 حموض أمينية 

BT1 وسطاء مخلبية 

 نابذات

BT1 مرّكزات 

NT1 نابذات بالزمية 

NT1 نابذات فائقة السرعة 

NT1 نوابذ غازية 

 نابذات بالزمية

INIS: 1985-07-23; ETDE: 1989-09-15 

UF نابذات خالء قوسية 

*BT1 نابذات 
RT فصل النظائر 

 نابذات خالء قوسية

INIS: 1985-07-23; ETDE: 2002-05-24 

USE نابذات بالزمية 

 نابذات فائقة السرعة

*BT1 نابذات 

RT فصل النظائر 
RT نَْبذ 

RT نوابذ غازية 

 ناتج االندماج

1975-09-16 
UF ندماج(نتاج )اال 

*BT1 نتاج التفاعل النووي 

RT انبجارات ليزرية 
RT تفاعالت نووية حرارية 

RT مفاعالت نووية حرارية 

RT وقود نووي حراري 

 ناتج الطاقة

1975-11-27 

RT أطياف الطاقة 

RT طاقة صافية 
RT كفاءة 

RT نقل الطاقة 

 ناتج غير مترابط

BT1 إنتاج الجسيمات 

*BT1 تآثرات الجسيمات 

RT نموذج األنبوب المترابط 

 ناترو أوتونيت

2000-04-12 

*BT1 معادن اليورانيوم 

RT فسفات اليورانيوم 

 ناثرات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-11-29 

RT أقنية مغنطيسية هدروديناميكية 

RT جريان الموائع 
RT حارفات 

RT مجاري 

RT مواسير 

 ناجون من القنبلة الذرية

*BT1 جماعات بشرية 

RT أثيرات إشعاعية متأخرةت 
RT علم األوبئة 

RT  قنبلة ذريةlittle boy 

RT ناغازاكي 
RT هيروشيما 

 نازع هدروجين الكحول

INIS: 1993-04-08; ETDE: 1986-04-11 

*BT1 ديهيدوجينازات االستيل النصفي 

 ناس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-16 

USE جماعات بشرية 

 ناشر

RT تكامل مسير فاينمان 

RT نظرية الحقول الكمومية 

 ناطحات سحاب

2005-06-01 
USE أبنية شاهقة 

 ناظمات

USE ناظمات قلبية 

 ناظمات قلبية

1995-11-15 

UF ناظمات 

RT أعضاء صنعية 

RT بدائل 

RT بطاريات نظائر مشعة 
RT قلب 

RT قلب آلي 

RT مدخرات كهربائية 

 ناعور

INIS: 1987-03-24; ETDE: 1987-11-24 

*BT1 أمراض دموية 

*BT1 أمراض وراثية 
RT تخثّر الدم 

RT نزف 

 ناغازاكي

*BT1 يابان 
RT أسلحة نووية 

RT انفجارات نووية 

RT ناجون من القنبلة الذرية 

 ناقالت

RT جسيمات شحمية 

RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 
RT نظائر مستقرة 

RT نظائر مشعة 

 ulccناقالت 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-04 
USE سفن صهريجية 

 ناقالت البترول )صهاريج(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-04 

USE سفن صهريجية 

 ناقالت الغليكوزيل

INIS: 1982-06-09; ETDE: 1981-06-13 

*BT1 ترانسفيرازات 
NT1 آزات نقل البنتوزيل 

NT2 ناقلة فسفوريبوزيل هيبوزانتين 

NT1 فيرازات هكسيوسيليةترانس 

 ناقالت المرض

RT أمراض 

RT حشرات 

RT حلزون 
RT َشِذاة السعة 

RT طفيليات 

RT قراد 
RT قوارض 

RT ُمْمرضات 

 vlccناقالت النفط 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-04 
USE سفن صهريجية 

 ناقالت حزامية

INIS: 1992-07-22; ETDE: 1980-08-12 
*BT1 نقّاالت 

RT استثمار منجمي 

RT تعدين الفحم الحجري 

 ناقالت نفط فائقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-31 

USE سفن صهريجية 

 ناقلة فسفوريبوزيل جوانين هيبوزانتين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-13 
USE ناقلة فسفوريبوزيل هيبوزانتين 

 ناقلة فسفوريبوزيل هيبوزانتين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-13 
UF ناقلة فسفوريبوزيل جوانين هيبوزانتين 

*BT1 آزات نقل البنتوزيل 

 ناقلية أيونية

*BT1 موصلية كهربائية 
NT1 موصلية بروتون 

 ناكزات، مجففات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-01-28 

USE مجففات 

 ناكوليت

2000-04-12 

*BT1 فلزات كربوناتية 



 ناموس 935 نباتات

 

 

RT عملية تكاملية في الموقع 

RT كربونات الصوديوم 

 ناموس

USE بعوض 

 ناميبيا

INIS: 1992-04-24; ETDE: 1984-06-29 

UF جنوب غرب أفريقيا 
UF جنوب غرب أفريقيا 

BT1 أفريقيا 

RT جنوب أفريقيا 

 نايت تايم )السماء(

INIS: 1990-12-15; ETDE: 2002-04-16 

USE نايت سكاي 

 نايت سكاي

INIS: 1990-12-15; ETDE: 1981-09-08 

UF )نايت تايم )السماء 

BT1 سماء 
RT توهج الهواء 

RT شفق قطبي 

 نايت غلو )وهج الليل(

USE توهج الهواء 

 نبات البازالء

USE )بيزم )جنس البازالء 

 نبات البطاطا

USE بطاطا 

 نبات الخروع

USE ِخروع 

 نبات الفاصولياء

USE )فاسيولس )جنس الفاصولياء 

 نبات القلقاس

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1976-11-17 

*BT1 إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 

*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 
RT فلوريدا 

 نبات فول الصويا

USE فول الصويا 

 نباتات

1996-04-16 
UF نَْبت 

NT1 أشجار 

NT2 أشجار الباكانية 
NT2 أشجار التنّوب 

NT2 أشجار الَحْور 

NT3 حور رجراج 

NT3 َحْور قُطني 

NT2 أشجار الراتنجيّات 

NT2 أشجار الزان 
NT2 أشجار الزيتون 

NT2 أشجار السنط الكاذب 
NT2 أشجار الفاكهة 

NT2 أشجار القَيُقب 

NT2 أشجار الكاكاو 
NT2 أشجار الكستنة 

NT2 أشجار المطاط 

NT3 شجر المطاط 
NT3 محاصيل المطاط 

NT2  أشجار الميعة السائلة )التابعة لجنس

liquidambar) 
NT2 أشجار متساقطة األوراق 

NT2 بلّوط 

NT2 ُجميّز 

NT2 شجر األرز 

NT2 شجر البتوال 

NT2 شجر الكينا 
NT2 شجيرات القرام 

NT2 صفصاف 

NT2 صنوبر 
NT2 نخيل الزيت 

NT2 نخيل جوز الهند 

NT2 يَْنبُوت 
NT1 أعشاب 

NT2 رغوة المروج 

NT2 ماريجوانا 
NT1 أنواع مفضلة 

NT1 َجْنبات، شجيرات 

NT2 جاتروفا 
NT2 جوجوبا 

NT1 حشائش بحرية 

NT2 فَْوقس 
NT2 الميناريا 

NT1 حشائش ضارة أو عارضة 

NT1 خضروات 
NT2 بازالء 

NT2 بصل 

NT3 بصل 
NT2 بطاطا 

NT2 ثوم 

NT2 َجَزر 
NT2  ّخس 

NT2 خيار 

NT2 سبانخ 
NT2 شوندر 

NT3 شوندر سكري 

NT2 فاصولياء 
NT3 لوبيا 

NT2 فِْجل 

NT2 فليفلة 
NT2 فول الصويا 

NT2 كَرْنب 

NT3 ُكُرنب الرؤيسي 
NT2 نباتات اليام 

NT1 سراخس 

NT1 شعبة النباتات الصنوبرية 
NT2 مخروطيات 

NT3 أرزيّات 

NT3 أشجار التنّوب 

NT3 أشجار الراتنجيّات 

NT3 شجر األرز 

NT3 شوكران 
NT3 صنوبر 

NT1 طحالب 

NT2 أشنات 
NT2 خس البحر 

NT2 طحالب حمراء 

NT3 طحالب حمراء 
NT2 طحالب وحيدة الخلية 

NT3 سينيدسموس 

NT3 كالميدوموناس 
NT3  ّكلوريال 

NT3 يوغلينا 
NT2 طحلبيات ملونة 

NT3 فَْوقس 

NT3 الميناريا 

NT3 مشطورات 

NT2 نوع من الطحالب 

NT3 أسيتابوالريا 
NT3 سينيدسموس 

NT3 كالميدوموناس 

NT3  ّكلوريال 
NT3  ّنيتال 

NT1 طحالب ُعيينية 

NT2 يوغلينا 
NT1 طحلبيات 

NT2 حزاز 

NT1 علف أخضر 
NT1 عوالق نباتية 

NT1 فطور 

NT2 بوليبورس فرسيكولور 
NT2 فُْطر 

NT2 فطريات حقيقية 

NT3 أَسبيرجيلَّس 
NT3 أشنات 

NT3 بنسليوم 

NT3 تريكوِدرما 
NT4 تريكوِدرما فيريدي 

NT3 خمائر 

NT4 توريوال 
NT4 فطور سّكرية 

NT5 سكارومايسيس سرفيسي 

NT4 ة  ُمبيضَّ

NT3 )رهيزوبس )جنس من الفطريات 

NT3 غة  عصيباء ُمبوَّ
NT3 َعفَن 

NT3 فطر التفحم 

NT3  ّفُطر مغزلي 
NT3 فطريات دعامية 

NT2 فطور مخاطية 

NT2 )فيزاروم )جنس من الفطريات النفاخية 
NT1  نباتاتc4 

NT1 نباتات الزينة 

NT1 نباتات دورة كالفن 
NT1 نباتات طبية 

NT2 ِخروع 

NT2 م  خشخاش ُمنّوِ
NT2 ديجيتاليس 

NT2 صبر 

NT1 نباتات َمْغنَوليًّة 
NT2 صف المغنوليّات 

NT3 أرابيدوبسيس 

NT3 أشجار الباكانية 
NT3 أشجار الَحْور 

NT4 حور رجراج 

NT4 َحْور قُطني 
NT3 أشجار الزان 

NT3 أشجار الزيتون 

NT3 أشجار القَيُقب 
NT3 أشجار الكاكاو 

NT3 أشجار الكستنة 

NT3  أشجار الميعة السائلة )التابعة لجنس
liquidambar) 

NT3 ألوان البشرة 

NT3 بلّوط 
NT3 جاتروفا 

NT3 َجَزر 

NT3 ُجميّز 

NT3 جوتة 

NT4 جوت 

NT3 جوجوبا 
NT3 حمضيات 

NT3  ّخس 

NT3 م  خشخاش ُمنّوِ
NT3 ُخفِّية 

NT3 خيار 

NT3 ديجيتاليس 
NT3 رغوة المروج 

NT3 سبانخ 

NT3 سرمقيات 
NT3 سمسم 

NT3 )سوالنم )جنس نباتي من الفصيلة الباذنجية 
NT4 بطاطا 

NT3 شجر البتوال 

NT3 شجر الكينا 

NT3 شجيرات القرام 

NT3 شوندر 

NT4 شوندر سكري 
NT3 صبّاريات 

NT3 صفصاف 

NT3 عبّاد الشمس 
NT3 فِْجل 

NT3 فَْربَيون َِ 

NT4 أشجار المطاط 
NT5 شجر المطاط 

NT5 محاصيل المطاط 

NT4 ِخروع 
NT4 ُصقالب 

NT3 فصيلة الحوذانيات 

NT3 فصيلة وردية 
NT4 فريز 

NT3 فليفلة 

NT3 قرع الجاموس 
NT3 قَْرنيّات 

NT4 أشجار السنط الكاذب 

NT4 برسيم 
NT4 )بيزم )جنس البازالء 

NT4 )فاسيولس )جنس الفاصولياء 

NT4 فصة 
NT4  الصويافول 

NT4 فيسيا 

NT4 لوبيا 



 C4نباتات  936 نباتات َمْغنَوليًّة

 

 

NT4 يَْنبُوت 

NT3 كَرْنب 
NT4 ُكُرنب الرؤيسي 

NT3 ماريجوانا 

NT3 منيهوت 
NT3 نباتات البن 

NT3 نباتات الشاي 

NT3 نباتات القطن 
NT3 نباتات الَكتّان 

NT3 نباتات اليام 

NT3 نيكوتيانا 
NT2 ليليوبسيدا 

NT3 بصل 

NT4 بصل 
NT3 ترايسدكانسيا 

NT3 ثوم 

NT3 حنطة سوداء 
NT3 زركون مائي 

NT3 صبر 

NT3 ليليم 
NT3 نباتات الكاتل 

NT3 نباتات الموز 

NT3 نجيلّيات 
NT4 حبوب 

NT5 أَُرز 

NT5 دُْخن 
NT5 ذرة 

NT5 )سورغم )جنس الذرة البيضاء 

NT5 شعير 
NT5 شوفان 

NT5 شيلم 

NT5 قمح 
NT4 خيزران 

NT4 دُُخن عصوي 

NT4 نباتات القصب 

NT5 قصب السكر 

NT3 نخيل الزيت 

NT3 نخيل جوز الهند 
NT1 نباتات منقولة الجينات 

RT أبصال 

RT أتربة 
RT أراضي المراعي 

RT أزهار 

RT أسمدة 
RT إعادة التغطية النباتية 

RT أنواع مهددة باالنقراض 

RT أوراق 
RT اعتراض 

RT انقراض بيولوجي 
RT بادرات 

RT بذور 

RT براعم 

RT بيولوجيا 

RT تبرعم 

RT تغيير الموضع 
RT تكاثر خضري 

RT تكافل 

RT تنّوع األنواع الحيّة 
RT ثِمار 

RT جذور 

RT درنات 
RT زراعة 

RT زيوت عطرية 

RT سوق النبات 
RT ظالّت الشجر 

RT عصارة النبات 

RT علم النبات 
RT غطاء نباتي 

RT قلوانيات 

RT كتلة حيوية 
RT كلوروفيل 

RT متعضيات مائية 

RT مصادر طاقة متجددة 
RT مواد بيولوجية 

RT مياسم 

RT نتح 
RT نمو نباتي 

RT )هطل )مطري 

 C4نباتات 

INIS: 1996-01-29; ETDE: 1986-06-12 
BT1 نباتات 

RT إصطناع ضوئي 

RT أوراق 
RT تثبيت ثنائي أكسيد الكربون 

RT صانعات الكلوروفيل 

RT نباتات دورة كالفن 

 نباتات البن

*BT1 صف المغنوليّات 

RT  ّحبُّ البُن 

 نباتات التبغ

USE نيكوتيانا 

 نباتات الزينة

BT1 نباتات 

RT علم الجمال 

 نباتات الشاي

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-08-12 

UF )شاي )االسم الالتيني لنبات الشاي 

*BT1 صف المغنوليّات 
RT أشربة 

RT أوراق الشاي 

 نباتات القصب

INIS: 2000-04-06; ETDE: 1986-01-14 

*BT1 نجيلّيات 

NT1 قصب السكر 

 نباتات القطن

*BT1 صف المغنوليّات 

RT دودة لوزة القطن 

RT زيت بذور القطن 
RT سوسة لوزة القطن 

RT قطن 

 نباتات الكاتل

INIS: 1991-12-16; ETDE: 1980-11-25 
*BT1 ليليوبسيدا 

RT كتلة حيوية 

RT مستنقعات 
RT منظومات بيئية مائية 

 نباتات الكتّان

USE نباتات الَكتّان 

 نباتات الَكتّان

UF نباتات الكتّان 

*BT1 صف المغنوليّات 

RT زيت بذرة الكتّان 

 نباتات اللوبيا

INIS: 1992-05-07; ETDE: 2002-06-13 

USE لوبيا 

 نباتات اللوبيا

INIS: 1992-05-07; ETDE: 1993-01-20 

USE لوبيا 

 نباتات الموز

INIS: 1975-12-09; ETDE: 1976-01-26 
*BT1 ليليوبسيدا 

RT أشجار الفاكهة 

RT موز 

 نباتات اليام

*BT1 خضروات 

*BT1 صف المغنوليّات 

 نباتات دورة كالفن

INIS: 1992-04-28; ETDE: 1986-07-03 

BT1 نباتات 

RT إصطناع ضوئي 
RT أوراق 

RT تثبيت ثنائي أكسيد الكربون 

RT صانعات الكلوروفيل 
RT  نباتاتc4 

 نباتات طبية

1996-11-13 

UF ياِلّدونا 

BT1 نباتات 

NT1 ِخروع 
NT1 م  خشخاش ُمنّوِ

NT1 ديجيتاليس 

NT1 صبر 
RT عقاقير 

RT قلوانيات 

 نباتات َمْغنَوليًّة

INIS: 1991-12-16; ETDE: 1988-12-20 
UF مغلّفات البذور 

BT1 نباتات 

NT1 صف المغنوليّات 
NT2 أرابيدوبسيس 

NT2 يةأشجار الباكان 

NT2 أشجار الَحْور 
NT3 حور رجراج 

NT3 َحْور قُطني 

NT2 أشجار الزان 

NT2 أشجار الزيتون 

NT2 أشجار القَيُقب 

NT2 أشجار الكاكاو 
NT2 أشجار الكستنة 

NT2  أشجار الميعة السائلة )التابعة لجنس

liquidambar) 
NT2 ألوان البشرة 

NT2 بلّوط 

NT2 جاتروفا 
NT2 َجَزر 

NT2 ُجميّز 

NT2 جوتة 
NT3 جوت 

NT2 جوجوبا 

NT2 حمضيات 
NT2  ّخس 

NT2 م  خشخاش ُمنّوِ

NT2 ُخفِّية 
NT2 خيار 

NT2 ديجيتاليس 
NT2 رغوة المروج 

NT2 سبانخ 

NT2 سرمقيات 
NT2 سمسم 

NT2 )سوالنم )جنس نباتي من الفصيلة الباذنجية 

NT3 بطاطا 
NT2 شجر البتوال 

NT2 شجر الكينا 

NT2 شجيرات القرام 
NT2 شوندر 

NT3 شوندر سكري 

NT2 صبّاريات 
NT2 صفصاف 

NT2 عبّاد الشمس 

NT2 فِْجل 
NT2 فَْربَيون َِ 

NT3 أشجار المطاط 

NT4 شجر المطاط 
NT4 محاصيل المطاط 

NT3 ِخروع 

NT3 ُصقالب 
NT2 فصيلة الحوذانيات 

NT2 فصيلة وردية 

NT3 فريز 
NT2 فليفلة 

NT2 قرع الجاموس 

NT2 قَْرنيّات 
NT3 أشجار السنط الكاذب 

NT3 برسيم 

NT3 )بيزم )جنس البازالء 

NT3 )فاسيولس )جنس الفاصولياء 

NT3 فصة 

NT3 فول الصويا 
NT3 فيسيا 

NT3 لوبيا 

NT3 يَْنبُوت 
NT2 كَرْنب 

NT3 ُكُرنب الرؤيسي 

NT2 ماريجوانا 
NT2 منيهوت 



 نباتات من ذوات الفلقتين 937 نبذ فائق السرعة

 

 

NT2 نباتات البن 

NT2 نباتات الشاي 
NT2 نباتات القطن 

NT2 نباتات الَكتّان 

NT2 نباتات اليام 
NT2 نيكوتيانا 

NT1 ليليوبسيدا 

NT2 بصل 
NT3 بصل 

NT2 ترايسدكانسيا 

NT2 ثوم 
NT2 حنطة سوداء 

NT2 زركون مائي 

NT2 صبر 
NT2 ليليم 

NT2 نباتات الكاتل 

NT2 نباتات الموز 
NT2 نجيلّيات 

NT3 حبوب 

NT4 أَُرز 
NT4 دُْخن 

NT4 ذرة 

NT4 )سورغم )جنس الذرة البيضاء 
NT4 شعير 

NT4 شوفان 

NT4 شيلم 
NT4 قمح 

NT3 خيزران 

NT3 دُُخن عصوي 
NT3 نباتات القصب 

NT4 قصب السكر 

NT2 نخيل الزيت 
NT2 نخيل جوز الهند 

 نباتات من ذوات الفلقتين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1988-12-21 

USE صف المغنوليّات 

 نباتات منقولة الجينات

1996-04-16 

BT1 نباتات 

 نَْبت

USE نباتات 

 نبتونيوم

1996-06-28 

UF  بتا -نبتونيوم 
*BT1 أكتينيدات 

*BT1 عناصر ما بعد اليورانيوم 

NT1  غاما -نبتونيوم 
NT1  ألفا-نبتونيوم 

 بتا -نبتونيوم 

INIS: 1996-06-28; ETDE: 2002-04-16 
USE نبتونيوم 

 غاما -نبتونيوم 

*BT1 نبتونيوم 

 ألفا-نبتونيوم 

*BT1 نبتونيوم 

 225نبتونيوم 

1992-03-18 

*BT1 نظائر النبتونيوم 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 226نبتونيوم 

INIS: 1990-12-05; ETDE: 1991-01-15 

*BT1 نظائر النبتونيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 ائر مشعة من اضمحالل ألفانظ 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 227نبتونيوم 

*BT1 نظائر النبتونيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 228نبتونيوم 

*BT1 نظائر النبتونيوم 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 229نبتونيوم 

*BT1 نظائر النبتونيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 230نبتونيوم 

*BT1 نظائر النبتونيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 231نبتونيوم 

*BT1 نظائر النبتونيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 232نبتونيوم 

*BT1 نظائر النبتونيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 233نبتونيوم 

*BT1 نظائر النبتونيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 234نبتونيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النبتونيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 235نبتونيوم 

*BT1 نظائر النبتونيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 236نبتونيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر النبتونيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 237نبتونيوم 

*BT1 نظائر النبتونيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 ئر عمرها عدة نانوثانيةنظا 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 238نبتونيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النبتونيوم 

*BT1 رها أيامنظائر مشعة عم 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 239نبتونيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النبتونيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 240نبتونيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النبتونيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 241نبتونيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النبتونيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 242نبتونيوم 

INIS: 1981-09-17; ETDE: 1979-07-24 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النبتونيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 243نبتونيوم 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-04-12 

*BT1 ناقص المشعة  -يتا نظائر اضمحالل ب 
*BT1 نظائر النبتونيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 244نبتونيوم 

INIS: 1987-02-25; ETDE: 1987-05-01 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النبتونيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 نَْبذ

BT1 عمليات الفصل 
NT1 نبذ الغاز 

NT1 نبذ فائق السرعة 

RT أدوات بودبيلنياك 
RT ترسيب 

RT فصل النظائر 

RT منشآت التخصيب بالنَّْبذ 
RT نابذات فائقة السرعة 

 نبذ الغاز

1976-01-27 

*BT1 فصل النظائر 
*BT1 نَْبذ 

RT منشآت التخصيب بالنَّْبذ 

RT مواد مخصبة بالنظائر 
RT نبذ فائق السرعة 

RT نظائر 

RT نوابذ غازية 

 نبذ فائق السرعة

*BT1 نَْبذ 

RT عات تحت خلوية  توزُّ

RT نات خلوية  مكّوِ
RT منشآت التخصيب بالنَّْبذ 

RT نبذ الغاز 



 نبراسكا 938 نترات اإليتربيوم

 

 

 نبراسكا

1997-06-17 
*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

RT حوض نهر نورث بالت 

RT نهر ميسوري 

 نبضات

1999-07-01 

UF دفع 

UF نبضات 
UF نبضات كهربائية 

NT1 نبضات كهرمغنطيسية 

NT2 نبضات كهرمغنطيسية داخلية 
RT إشارات 

RT اندفاعات 

RT تقنية نبضية 
RT تقنية نترونية نبضية 

RT زمن صعود النبضة 

RT مخططات كهربائية القلب 
RT نبضات 

RT نبّاضات الحزمة 

 نبضات

UF نبضات بيرل 

UF نبضات مكروية 

RT اضطرابات 
RT اهتزازات 

RT تغيرات 

RT دورية 
RT نبضات 

 نبضات

INIS: 1983-02-03; ETDE: 2002-06-13 

USE نبضات 

 نبضات بيرل

USE نبضات 

 نبضات كهربائية

USE نبضات 

 نبضات كهرمغنطيسية

USE نبضات كهرمغنطيسية 

 نبضات كهرمغنطيسية

UF نبضات كهرمغنطيسية 

*BT1 إشعاع كهرمغنطيسي 
BT1 نبضات 

NT1 نبضات كهرمغنطيسية داخلية 

RT انفجارات نووية 

 نبضات كهرمغنطيسية داخلية

*BT1 نبضات كهرمغنطيسية 

RT إصدار اإللكترونات 

 نبضات مكروية

USE نبضات 

 نبيت جرثومي

USE متعّضات دقيقة 

 نبيت مجهري

USE متعّضات دقيقة 

 نبيذ

USE أشربة 

 GOL-3نبيطة 

INIS: 1999-07-26; ETDE: 1999-09-03 
*BT1 مرايا مغنطيسية 

 نبّاضات

BT1 منابع راديوية كونية 

RT بقايا مستعر فائق 

RT سديم السرطان 

RT نجوم مغنطيسية 
RT نجوم نترونية 

RT هزات نجمية 

 نبّاضات الحزمة

1975-09-25 
UF ةحارفات حزمة نبضي 

UF )مقّطعات )الحزمة 

UF مقّطعات الحزمة 

NT1 مقّطعات نترونية 

RT تشعيع نبضي 
RT تشكيل الحزمة 

RT ُحَزم 

RT نبضات 

 نتائج االختبار

2015-11-26 

 يستعمل عند مناقشة النتائج التجريبية الهامة.

RT تخطيط التجربة 
RT تصميم تجربة 

 نِّتاج

1993-03-11 

NT1 )محصول النفط )مردود النفط 
NT1 مردود تفاعل كيميائي 

NT1 نتاج التفاعل النووي 

NT2 مردود االنشطار 
NT2 ناتج االندماج 

NT1 نتاج الغاز 

RT إنتاجية 

 نتاج )االندماج(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-19 

USE ناتج االندماج 

 نتاج )االنشطار(

2000-04-12 

USE مردود االنشطار 

 نتاج )التفاعل النووي(

2000-04-12 
USE نتاج التفاعل النووي 

 نتاج التفاعل النووي

UF )نتاج )التفاعل النووي 
BT1 نِتاج 

NT1 مردود االنشطار 

NT1 ناتج االندماج 
RT تفاعالت نووية 

RT شظايا نووية 

 نتاج الزيغ

USE تواتر الطفرات 

 نتاج الغاز

INIS: 1993-07-21; ETDE: 1976-04-19 

BT1 نِتاج 

RT إنتاجية 

 نتح

RT إجهاد حراري 

RT أوراق 
RT بخار الماء 

RT تبخر 

RT عصارة النبات 
RT فيزيولوجيا 

RT مياسم 

RT نباتات 

 نترات

BT1 مركبات التاليوم 

*BT1 نترات 

 نترات

1997-06-19 
BT1 مركبات أوكسجينية 

BT1 مركبات النتروجين 

NT1 رباعي نترات خماسي األرتيريتول 
NT1 نترات 

NT1 نترات أينشتاينيوم 
NT1 نترات اإلربيوم 

NT1 نترات األمونيوم 

NT1 نترات اإلنديوم 
NT1 نترات اإليتربيوم 

NT1 نترات اإليتريوم 

NT1 نترات االوروبيوم 
NT1 نترات الباريوم 

NT1 نترات البراسيوديميوم 

NT1 نترات البركيليوم 
NT1 نترات البروتكتينيوم 

NT1 نترات البروميتيوم 

NT1 نترات البريليوم 

NT1 ترات البزموتن 

NT1 نترات البالّديوم 
NT1 نترات البلوتونيوم 

NT1 نترات البوتاسيوم 

NT1 نترات البولونيوم 
NT1 نترات التربيوم 

NT1 نترات التلّوريوم 

NT1 نترات التوريوم 
NT1 نترات التوليوم 

NT1 نترات التيتانيوم 

NT1 نترات الحديد 
NT1 نترات الديسبروسيوم 

NT1 نترات الراديوم 

NT1 نترات الرصاص 
NT1 نترات الروبيديوم 

NT1 نترات الروتينيوم 

NT1 نترات الروديوم 
NT1 نترات الزئبق 

NT1 نترات الزركونيوم 

NT1 نترات الزنك 
NT1 نترات الساماريوم 

NT1 نترات السترونسيوم 

NT1 نترات السكانديوم 
NT1 نترات السيريوم 

NT1 نترات السيزيوم 

NT1 نترات الصوديوم 
NT1 نترات الغادولينيوم 

NT1 نترات الغاليوم 

NT1 نترات الفاناديوم 
NT1 نترات الفضة 

NT1 نترات الكالسيوم 

NT1 نترات الكاليفورنيوم 
NT1 نترات الكدميوم 

NT1 نترات الكروم 

NT1 نترات الكلور 

NT1 نترات الكوبالت 

NT1 نترات الكوريوم 

NT1 نترات الالنتانوم 
NT1 نترات اللوتيسيوم 

NT1 نترات الليتيوم 

NT1 نترات المغنيزيوم 
NT1 نترات المنغنيز 

NT1 نترات الموليبدنوم 

NT1 نترات النبتونيوم 
NT1 نترات النحاس 

NT1 نترات النيكل 

NT1 نترات النيوبيوم 
NT1 نترات النيوديميوم 

NT1 نترات الهافنيوم 
NT1 نترات الهدروجين 

NT1 نترات الهولميوم 

NT1 نترات اليورانيل 

NT2 سداسي هيدرات نترات اليورانيل 

NT1 نترات اليورانيوم 

NT1 نترات فوق االستال 
NT1 نتراتات األلمنيوم 

NT1 نتراتات األمريسيوم 

RT أكسي نترات 

 نترات أينشتاينيوم

*BT1 مركبات أينشتاينيوم 

*BT1 نترات 

 نترات اإلربيوم

*BT1 مركبات اإلربيوم 
*BT1 نترات 

 نترات األمونيوم

INIS: 1975-11-07; ETDE: 1975-12-16 
BT1 مركبات األمونيوم 

*BT1 نترات 

 نترات اإلنديوم

BT1 مركبات اإلنديوم 
*BT1 نترات 

 نترات اإليتربيوم

*BT1 مركبات اإليتربيوم 

*BT1 نترات 



 نترات اإليتريوم 939 نترات اليورانيل

 

 

 نترات اإليتريوم

*BT1 مركبات اإليتريوم 
*BT1 نترات 

 نترات االوروبيوم

*BT1 مركبات االوروبيوم 

*BT1 نترات 

 نترات الباريوم

*BT1 مركبات الباريوم 

*BT1 نترات 

 نترات البراسيوديميوم

*BT1 مركبات البراسيوديميوم 

*BT1 نترات 

 نترات البركيليوم

*BT1 مركبات البركيليوم 
*BT1 نترات 

 نترات البروتكتينيوم

1996-07-23 

*BT1 مركبات البروتكتينيوم 
*BT1 نترات 

 نترات البروميتيوم

*BT1 كبات البروميتيوممر 
*BT1 نترات 

 نترات البريليوم

*BT1 مركبات البريليوم 

*BT1 نترات 

 نترات البزموت

BT1 مركبات البزموت 

*BT1 نترات 

 نترات البالّديوم

INIS: 1994-08-22; ETDE: 1978-10-20 

*BT1 مركبات البالّديوم 

*BT1 نترات 

 نترات البلوتونيوم

*BT1 مركبات البلوتونيوم 

*BT1 نترات 

 نترات البوتاسيوم

*BT1 مركبات البوتاسيوم 
*BT1 نترات 

 نترات البولونيوم

1996-07-23 
BT1 مركبات البولونيوم 

*BT1 نترات 

 نترات التربيوم

*BT1 مركبات التربيوم 
*BT1 نترات 

 نترات التلّوريوم

INIS: 1978-05-19; ETDE: 1978-07-05 

BT1 مركبات التلّوريوم 
*BT1 نترات 

 نترات التوريوم

*BT1 مركبات التوريوم 
*BT1 نترات 

 نترات التوليوم

*BT1 مركبات التوليوم 

*BT1 نترات 

 نترات التيتانيوم

*BT1 مركبات التيتانيوم 

*BT1 نترات 

 نترات الحديد

*BT1 مركبات الحديد 

*BT1 نترات 

 نترات الديسبروسيوم

*BT1 مركبات الديسبروسيوم 
*BT1 نترات 

 نترات الراديوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 
*BT1 مركبات الراديوم 

*BT1 نترات 

 نترات الرصاص

BT1 مركبات الرصاص 
*BT1 نترات 

 نترات الروبيديوم

*BT1 مركبات الروبيديوم 

*BT1 نترات 

 نترات الروتينيوم

*BT1 مركبات الروتينيوم 

*BT1 نترات 

 نترات الروديوم

2009-08-31 

*BT1 مركبات الروديوم 

*BT1 نترات 

 نترات الزئبق

BT1 مركبات الزئبق 

*BT1 نترات 

 نترات الزركونيوم

*BT1 مركبات الزركونيوم 

*BT1 نترات 

 نترات الزنك

BT1 مركبات الزنك 
*BT1 نترات 

 نترات الساماريوم

*BT1 مركبات الساماريوم 

*BT1 نترات 

 نترات السترونسيوم

*BT1 مركبات السترونسيوم 

*BT1 نترات 

 نترات السكانديوم

*BT1 مركبات السكانديوم 

*BT1 نترات 

 نترات السيريوم

*BT1 مركبات السيريوم 
*BT1 نترات 

 نترات السيزيوم

*BT1 مركبات السيزيوم 
*BT1 نترات 

 نترات الصوديوم

*BT1 مركبات الصوديوم 

*BT1 نترات 

 نترات الغادولينيوم

*BT1 مركبات الغادولينيوم 

*BT1 نترات 

 نترات الغاليوم

1977-06-13 

BT1 مركبات الغاليوم 

*BT1 نترات 

 نترات الفاناديوم

INIS: 1976-10-29; ETDE: 1976-12-16 

*BT1 مركبات الفاناديوم 

*BT1 نترات 

 نترات الفضة

*BT1 مركبات الفضة 

*BT1 نترات 

 نترات الكالسيوم

*BT1 مركبات الكالسيوم 

*BT1 نترات 

 نترات الكاليفورنيوم

1997-01-28 
*BT1 مركبات الكاليفورنيوم 

*BT1 نترات 

 نترات الكدميوم

BT1 مركبات الكدميوم 
*BT1 نترات 

 نترات الكروم

*BT1 مركبات الكروم 

*BT1 نترات 

 نترات الكلور

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1989-10-24 

*BT1 مركبات الكلور 

*BT1 نترات 

 نترات الكوبالت

*BT1 مركبات الكوبالت 

*BT1 نترات 

 نترات الكوريوم

*BT1 مركبات الكوريوم 

*BT1 نترات 

 نترات الالنتانوم

*BT1 مركبات الالنتانوم 
*BT1 نترات 

 نترات اللوتيسيوم

*BT1 مركبات اللوتيسيوم 
*BT1 نترات 

 نترات الليتيوم

*BT1 مركبات الليتيوم 

*BT1 نترات 

 نترات المتيل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-25 

USE إسترات حمض اآلزوت 

 نترات المغنيزيوم

*BT1 مركبات المغنيزيوم 

*BT1 نترات 

 نترات المنغنيز

*BT1 مركبات المنغنيز 
*BT1 نترات 

 نترات الموليبدنوم

INIS: 1996-07-18; ETDE: 1976-12-16 

*BT1 مركبات الموليبدنوم 
*BT1 نترات 

 نترات النبتونيوم

*BT1 مركبات النبتونيوم 
*BT1 نترات 

 نترات النحاس

*BT1 مركبات النحاس 

*BT1 نترات 

 نترات النيكل

*BT1 مركبات النيكل 

*BT1 نترات 

 نترات النيوبيوم

*BT1 مركبات النيوبيوم 

*BT1 نترات 

 نترات النيوديميوم

*BT1 مركبات النيوديميوم 
*BT1 نترات 

 نترات الهافنيوم

*BT1 مركبات الهافنيوم 

*BT1 نترات 

 نترات الهدروجين

BT1 مركبات الهدروجين 

*BT1 نترات 
RT حمض اآلزوت 

 نترات الهولميوم

*BT1 مركبات الهولميوم 

*BT1 نترات 

 نترات اليورانيل

*BT1 مركبات اليورانيل 



 نترات اليورانيوم 940 نترونات

 

 

*BT1 نترات 

NT1 سداسي هيدرات نترات اليورانيل 

 نترات اليورانيوم

*BT1 مركبات اليورانيوم 

*BT1 نترات 

 نترات فوق االستال

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-24 
*BT1 إسترات حمض اآلزوت 

*BT1 نترات 

RT فوق األكسيدات 

 نتراتات األلمنيوم

BT1 مركبات األلمنيوم 

*BT1 نترات 

 نتراتات األمريسيوم

*BT1 مركبات األمريسيوم 

*BT1 نترات 

 نترتة

INIS: 2000-05-04; ETDE: 1981-08-04 
BT1 تفاعالت كيميائية 

RT تثبيت النتروجين 

RT دورة النتروجين 
RT مركبات النتروجين 

RT نتروجين 

RT نزع النترتة 

 نترجة

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1976-02-19 

BT1 تفاعالت كيميائية 
RT مركبات النترو 

RT نتروجين 

 نتردة

BT1 تفاعالت كيميائية 
RT نتريدات 

 ثنائي متيل أمينو بروبيوفنون -3-نترو

ETDE: 2002-04-16 

USE أمينات 
USE عطريات 

USE كيتونات 

USE مركبات النترو 

 نترو البنزن

*BT1 مركبات النترو 

RT بنزن 

 نترو الميتان

INIS: 1980-12-01; ETDE: 1976-09-14 

*BT1 متفجرات كيميائية 

*BT1 مركبات النترو 

RT ِمتان 

 نتروالغليسرين

2000-04-12 

*BT1 إسترات حمض اآلزوت 
*BT1 متفجرات كيميائية 

RT غليسرول 

 نتروالفينول

*BT1 فنوالت 

*BT1 مركبات النترو 

RT ثنائي نتروالفنول 

 نتروجين

UF عملية تيوغا إلزاحة النتروجين 

UF نتريدات النتروجين 

*BT1 المعادن 
RT تثبيت النتروجين 

RT طريقة كجلدال 

RT غالف جوي خامل 
RT ية  موائع قّرِ

RT نترتة 

RT نترجة 
RT نزع النترتة 

 10نتروجين 

2007-11-22 

*BT1 نظائر النتروجين 
*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 11نتروجين 

*BT1 نظائر النتروجين 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 12نتروجين 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النتروجين 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 13نتروجين 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النتروجين 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 14نتروجين 

*BT1  النتروجيننظائر 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

RT  14تفاعالت نتروجين 

RT  14حزم نتروجين 

 15نتروجين 

*BT1 نظائر النتروجين 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

RT  15تفاعالت نتروجين 

 16نتروجين 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النتروجين 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 17نتروجين 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النتروجين 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  ةفردي -نوى زوجية 

 18نتروجين 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النتروجين 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 19نتروجين 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النتروجين 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 20نتروجين 

1985-06-07 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النتروجين 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 21نتروجين 

INIS: 1986-04-02; ETDE: 1988-12-05 

*BT1 نظائر النتروجين 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 22نتروجين 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النتروجين 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 23نتروجين 

1985-10-22 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النتروجين 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 24نتروجين 

2007-11-22 

*BT1 وجيننظائر النتر 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 25نتروجين 

2007-11-22 

*BT1 نظائر النتروجين 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 نتروجيناز

INIS: 1983-10-14; ETDE: 1981-01-12 

UF نتروجينازات 
*BT1 آزات نازعة للهدروجين من مجموعة النترو 

RT تثبيت النتروجين 

 نتروجينازات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-11 
USE نتروجيناز 

 نتروزأمينات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-01-21 
*BT1 أمينات 

*BT1 مركبات النتروزو 

RT مسرطنات 
RT مولِّدات الطفرة 

 نتروزويوريا المتيل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-07-23 

UF  سبيكة-mnu 
*BT1 مركبات النتروزو 

*BT1 مشتقات حمض الكربونيك 

BT1 مولِّدات الطفرة 

 نتروزيالت الروتينيوم

*BT1 مركبات الروتينيوم 

 نتروسلولوز

UF بيروكسيلين 
UF قطن البارود 

UF كولّوديون 

*BT1 إسترات حمض اآلزوت 
*BT1 استرات السليلوز 

*BT1 متعدد السكريدات 

*BT1 متفجرات كيميائية 
RT سليلوئيد 

 نترونات

1996-07-23 

*BT1 نكليونات 
NT1 متعددة النترينوهات 

NT2 ثالثي النترونات 

NT2 نترونات ثنائية 
NT2 نترونات رباعية 

NT1 نترونات االنشطار 

NT2 نترونات فورية 
NT2 نترونات متأخرة 

NT1 نترونات التجاوب 

NT1 نترونات المفاعل 
NT1 نترونات باردة 

NT2 نترونات فوق باردة 

NT1 نترونات بطيئة 
NT1 نترونات حرارية 

NT1 نترونات سريعة 

NT1 نترونات شمسية 
NT1 نترونات فوتونية 

NT1 نترونات فوق حرارية 

NT1 نترونات كونية 
NT1 بيتا -نترونات متأخرة 

NT1 نترونات متوسطة 

NT1 نترونات مضادة 



 نترونات االنشطار 941 نتريدات االيريديوم

 

 

RT انتقال نتروني 

RT اهتزاز نتروني 
RT تدفق نتروني 

RT حزم نترونات 

RT درجة حرارة نترونية 
RT  دليلcinda الحاسوبي للمعطيات النووية 

RT طاقة فصل النترونات 

RT طيوف نترونية 
RT فيزياء النترون 

RT كثافة نترونية 

RT مصادر نترونية 
RT نجوم نترونية 

 نترونات االنشطار

*BT1 نترونات 

NT1 نترونات فورية 
NT1 تأخرةنترونات م 

RT عوامل الضرب 

 نترونات التجاوب

1996-01-24 
*BT1 نترونات 

RT مفاعالت متوسطة 

RT نترونات متوسطة 
RT نسبة االنشطار 

 نترونات المفاعل

*BT1 نترونات 

 نترونات باردة

*BT1 نترونات 

NT1 نترونات فوق باردة 

 نترونات بطيئة

*BT1 نترونات 

 نترونات تاو

INIS: 1978-08-30; ETDE: 1978-02-14 

*BT1 لبتونات ثقيلة 
*BT1 نترينوهات 

 نترونات ثنائية

1978-01-16 

*BT1 باريونات ثنائية 
*BT1 متعددة النترينوهات 

 نترونات حرارية

1996-07-08 

SF  غالوبر -شكلية زيمان 
*BT1 نترونات 

RT أعمدة حرارية 

RT انشطار حراري 
RT درجة حرارة نترونية 

RT طيف انشطار واط 

 ات رباعيةنترون

*BT1 متعددة النترينوهات 

 نترونات سريعة

*BT1 نترونات 

RT انشطار سريع 
RT مفاعالت سريعة 

RT  منشأةnisus 

 نترونات شمسية

INIS: 1985-07-22; ETDE: 1976-04-19 
*BT1 جسيمات شمسية 

*BT1 نترونات 

 نترونات فوتونية

*BT1 نترونات 

*BT1 نكليونات ضوئية 

RT تفاعالت نووية ضوئية 

RT طريقة بيرلز 

 نترونات فورية

*BT1 نترونات االنشطار 

RT طيف انشطار واط 
RT طيوف االنشطار 

 نترونات فوق باردة

*BT1 نترونات باردة 

RT محّوالت نترونية 
RT موجهات نترونية 

 نترونات فوق حرارية

*BT1 نترونات 
RT مفاعالت فوق حرارية 

 نترونات كونية

INIS: 1983-03-14; ETDE: 1975-07-29 

*BT1 إشعاع كوني ثانوي 
*BT1 نترونات 

 نترونات متأخرة

*BT1 نترونات االنشطار 

RT أسالف النترونات المتأخرة 
RT اضمحالل 

RT تحليل بالنترونات المتأخرة 
RT جزء النترونات المتأخرة 

RT حركيات المفاعل 

 بيتا -نترونات متأخرة

INIS: 1985-01-17; ETDE: 1988-10-12 

*BT1 نترونات 

RT أسالف النترونات المتأخرة 

RT  ناقص -اضمحالل بيتا 
RT نظائر غنية بالنترونات 

 نترونات متوسطة

*BT1 نترونات 

RT نترونات التجاوب 

 نترونات مضادة

*BT1 نترونات 

*BT1 نكليونات مضادة 
RT اهتزاز نتروني 

 (cr21mn9n16-)حديد  40نترونيك 

INIS: 1980-09-11; ETDE: 1979-12-10 

USE 9-6-21-سبيكة فوالذ ال يصدأ 

 نترويوريا

INIS: 1985-01-17; ETDE: 1984-06-29 

*BT1 مركبات النتروزو 

RT بولة 

 نتريتات

BT1 مركبات أوكسجينية 

BT1 مركبات النتروجين 
RT حمض اآلزوتي 

 نتريتّوهات

USE نترينوهات ميونية 

 نتريدات

1997-06-19 
BT1 بنيستيدات 

BT1 مركبات النتروجين 

NT1 نتريدات اإلربيوم 

NT1 نتريدات األرغون 

NT1 نتريدات األلمنيوم 

NT1 نتريدات األمريسيوم 
NT1 نتريدات اإلنديوم 

NT1 نتريدات األوسميوم 

NT1 نتريدات اإليتربيوم 
NT1 نتريدات اإليتريوم 

NT1 نتريدات االوروبيوم 

NT1 نتريدات االيريديوم 
NT1 تريدات الباريومن 

NT1 نتريدات البراسيوديميوم 

NT1 نتريدات البركيليوم 
NT1 نتريدات البريليوم 

NT1 نتريدات البالتين 

NT1 نتريدات البالّديوم 
NT1 نتريدات البلوتونيوم 

NT1 نتريدات البوتاسيوم 

NT1 نتريدات البور 

NT1 نتريدات التربيوم 

NT1 نتريدات التنتاليوم 
NT1 نتريدات التنغستين 

NT1 نتريدات التوريوم 

NT1 نتريدات التوليوم 
NT1 نتريدات التيتانيوم 

NT1 نتريدات الجرمانيوم 

NT1 نتريدات الحديد 
NT1 نتريدات الديسبروسيوم 

NT1 نتريدات الراديوم 

NT1 نتريدات الرصاص 
NT1 نتريدات الروتينيوم 

NT1 نتريدات الروديوم 

NT1 نتريدات الرينيوم 
NT1 نتريدات الزركونيوم 

NT1 نتريدات الزنك 

NT1 نتريدات الساماريوم 
NT1 نتريدات السكانديوم 

NT1 نتريدات السيريوم 

NT1 نتريدات السيزيوم 
NT1 نتريدات السيليسيوم 

NT1 نتريدات الصوديوم 

NT1 نتريدات الغادولينيوم 
NT1 نتريدات الغاليوم 

NT1 نتريدات الفاناديوم 

NT1 نتريدات الفسفور 
NT1 نتريدات الفضة 

NT1 نتريدات القصدير 

NT1 نتريدات الكالسيوم 
NT1 نتريدات الكاليفورنيوم 

NT1 نتريدات الكبريت 

NT1 نتريدات الكربون 
NT1 نتريدات الكروم 

NT1 نتريدات الكوريوم 

NT1 نتريدات الالنتانوم 
NT1 نتريدات الليتيوم 

NT1 نتريدات المغنيزيوم 

NT1 يدات المنغنيزنتر 
NT1 نتريدات الموليبدنوم 

NT1 نتريدات النبتونيوم 

NT1 نتريدات النحاس 
NT1 نتريدات النيكل 

NT1 نتريدات النيوبيوم 

NT1 نتريدات النيوديميوم 

NT1 نتريدات الهافنيوم 

NT1 نتريدات الهولميوم 

NT1 نتريدات اليورانيوم 
RT خزف 

RT نتردة 

RT نتريدات الكربون 

 إلربيومنتريدات ا

*BT1 مركبات اإلربيوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات األرغون

*BT1 مركبات األرغون 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات األلمنيوم

BT1 مركبات األلمنيوم 
*BT1 نتريدات 

 نتريدات األمريسيوم

*BT1 مركبات األمريسيوم 
*BT1 نتريدات 

 نتريدات اإلنديوم

BT1 مركبات اإلنديوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات األوسميوم

2010-02-24 

*BT1 مركبات األوسميوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات اإليتربيوم

*BT1 مركبات اإليتربيوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات اإليتريوم

*BT1 مركبات اإليتريوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات االوروبيوم

*BT1 مركبات االوروبيوم 
*BT1 نتريدات 

 نتريدات االيريديوم

2010-02-24 

*BT1 مركبات اإليريديوم 



 نتريدات الباريوم 942 نتريدات النيوبيوم

 

 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات الباريوم

*BT1 مركبات الباريوم 
*BT1 نتريدات 

 نتريدات البراسيوديميوم

*BT1 مركبات البراسيوديميوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات البركيليوم

1997-01-28 

*BT1 مركبات البركيليوم 
*BT1 نتريدات 

 نتريدات البريليوم

*BT1 مركبات البريليوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات البالتين

2010-02-24 

*BT1 مركبات البالتين 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات البالّديوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-12-16 

*BT1 مركبات البالّديوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات البلوتونيوم

*BT1 مركبات البلوتونيوم 

*BT1 نتريدات 
RT وقود النتريد الممزوج 

 نتريدات البوتاسيوم

*BT1 مركبات البوتاسيوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات البور

BT1 مركبات البور 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات البور

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  10بور 
NT1  11بور 

NT1  12بور 

NT1  13بور 
NT1  14بور 

NT1  15بور 

NT1  16بور 
NT1  17بور 

NT1  18بور 

NT1  19بور 

NT1  6بور 

NT1  7بور 

NT1  8بور 
NT1  9بور 

 نتريدات التربيوم

*BT1 مركبات التربيوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات التنتاليوم

*BT1 مركبات التنتاليوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات التنغستين

*BT1 مركبات التنغستين 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات التوريوم

*BT1 مركبات التوريوم 
*BT1 نتريدات 

 نتريدات التوليوم

*BT1 مركبات التوليوم 
*BT1 نتريدات 

 نتريدات التيتانيوم

*BT1 مركبات التيتانيوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات الجرمانيوم

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1979-05-25 
BT1 مركبات الجرمانيوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات الحديد

*BT1 مركبات الحديد 
*BT1 نتريدات 

 نتريدات الديسبروسيوم

*BT1 ت الديسبروسيوممركبا 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات الراديوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1994-08-10 

*BT1 مركبات الراديوم 
*BT1 نتريدات 

 نتريدات الرصاص

1996-06-28 

BT1 مركبات الرصاص 
*BT1 نتريدات 

 نتريدات الروتينيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-12-16 

*BT1 مركبات الروتينيوم 
*BT1 نتريدات 

 نتريدات الروديوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-12-16 
*BT1 مركبات الروديوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات الرينيوم

1977-06-13 
*BT1 مركبات الرينيوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات الزركونيوم

*BT1 مركبات الزركونيوم 
*BT1 نتريدات 

 نتريدات الزنك

2000-04-12 
BT1 مركبات الزنك 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات الساماريوم

*BT1 مركبات الساماريوم 
*BT1 نتريدات 

 نتريدات السكانديوم

*BT1 مركبات السكانديوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات السيريوم

*BT1 مركبات السيريوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات السيزيوم

1996-06-26 

*BT1 مركبات السيزيوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات السيليسيوم

UF سيالون 

BT1 مركبات السيليسيوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات الصوديوم

INIS: 1980-02-26; ETDE: 1977-12-22 

*BT1 مركبات الصوديوم 
*BT1 نتريدات 

 نتريدات الغادولينيوم

*BT1 مركبات الغادولينيوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات الغاليوم

BT1 مركبات الغاليوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات الفاناديوم

*BT1 مركبات الفاناديوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات الفسفور

BT1 مركبات الفسفور 
*BT1 نتريدات 

 نتريدات الفضة

*BT1 مركبات الفضة 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات القصدير

1976-06-23 

BT1 مركبات القصدير 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات الكالسيوم

*BT1 مركبات الكالسيوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات الكاليفورنيوم

1996-07-18 

*BT1 مركبات الكاليفورنيوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات الكبريت

UF كبريتيدات النتروجين 

BT1 مركبات الكبريت 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات الكربون

1982-01-14 

BT1 مركبات الكربون 
BT1 مركبات النتروجين 

RT كربيدات 

RT نتريدات 

 نتريدات الكربون

BT1 مركبات الكربون 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات الكروم

*BT1 مركبات الكروم 
*BT1 نتريدات 

 نتريدات الكوريوم

1997-01-28 
*BT1 مركبات الكوريوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات الالنتانوم

*BT1 مركبات الالنتانوم 
*BT1 نتريدات 

 نتريدات الليتيوم

*BT1 مركبات الليتيوم 

*BT1 نتريدات 

 يزيومنتريدات المغن

*BT1 مركبات المغنيزيوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات المنغنيز

*BT1 مركبات المنغنيز 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات الموليبدنوم

*BT1 مركبات الموليبدنوم 
*BT1 نتريدات 

 نتريدات النبتونيوم

*BT1 مركبات النبتونيوم 
*BT1 نتريدات 

 نتريدات النتروجين

USE نتروجين 

 نتريدات النحاس

1989-12-08 
*BT1 مركبات النحاس 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات النيكل

*BT1 مركبات النيكل 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات النيوبيوم

*BT1 مركبات النيوبيوم 



 نتريدات النيوديميوم 943 نجوم متحولة ثائرة

 

 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات النيوديميوم

*BT1 مركبات النيوديميوم 
*BT1 نتريدات 

 نتريدات الهافنيوم

*BT1 مركبات الهافنيوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات الهولميوم

*BT1 مركبات الهولميوم 

*BT1 نتريدات 

 نتريدات اليورانيوم

*BT1 مركبات اليورانيوم 

*BT1 نتريدات 

RT وقود النتريد الممزوج 

 نتريالت

UF متعدد أكريلونتريل 

*BT1 مركبات آزوت عضوية 

NT1 أِستونتريل 
NT1 أكريلونتريل 

NT1 بروبيولونتريل 

NT1 رباعي تيافولفالين رباعي سيانوغونوديم ايتان 
RT إيزونتريالت 

RT حموض الكربوكسيلية 

 نترينوهات

UF  منشأة تجريب النتريتوهات لمجمع أبحاث مسرع

 بروتوني ياباني

*BT1 جسيمات معدومة الكتلة 
*BT1 لبتونات 

NT1 جيونترينوهات 

NT1 نترونات تاو 
NT1 نترينوهات إلكترونية 

NT2 نترينوهات مضادة إلكترونية 

NT1 نترينوهات شمسية 
NT1 نترينوهات عقيمة 

NT1 نترينوهات كونية 

NT1 نترينوهات مضادة 
NT2 نترينوهات مضادة إلكترونية 

NT2 نترينوهات مضادة ميونية 

NT1 نترينوهات ميونية 
NT2 نترينوهات مضادة ميونية 

RT اضمحالل لبتوني 

RT اضمحالل نصف ليبتوني 
RT  .الجسيمات الضخمة ضعيفة التفاعل 

RT اهتزاز النترينو 

RT سبينورات ماجورانا 
RT مكاشيف النتريتوهات 

RT نظرية النترينو ذي المركبتين 

RT  مان -ِجل  -نظرية فاينمان 

 نترينوهات إلكترونية

*BT1 نترينوهات 

NT1 نترينوهات مضادة إلكترونية 

 نترينوهات خاملة

2016-12-12 

USE هات عقيمةنترينو 

 نترينوهات شمسية

INIS: 1985-07-22; ETDE: 1975-07-29 
*BT1 جسيمات شمسية 

*BT1 نترينوهات 

 نترينوهات عقيمة

2016-12-12 
 نترينوهات إفتراضية متأثرة من خالل الثقالة فقط.

UF نترينوهات خاملة 

*BT1 جسيمات مفترضة 
*BT1 نترينوهات 

 نترينوهات كونية

INIS: 1983-03-14; ETDE: 1975-07-29 
*BT1 إشعاع كوني 

*BT1 نترينوهات 

 نترينوهات مضادة

*BT1 لبتونات مضادة 
*BT1 نترينوهات 

NT1 نترينوهات مضادة إلكترونية 

NT1 نترينوهات مضادة ميونية 
RT حزم نترينوهات مضادة 

 نترينوهات مضادة إلكترونية

*BT1 نترينوهات إلكترونية 

*BT1 نترينوهات مضادة 

 نترينوهات مضادة ميونية

*BT1 نترينوهات مضادة 

*BT1 نترينوهات ميونية 

 نترينوهات ميونية

UF نتريتّوهات 

*BT1 نترينوهات 

NT1 نترينوهات مضادة ميونية 

 نَتْف

BT1 تغيَّرات مرضية 

RT جلد 

RT شعر 

 نجد كولورادو

BT1 جبال 

 نجوم

NT1 نجوم المتتالية الرئيسية 

NT2 الشمس 
NT2 نيةنجوم كربو 

NT2  راييت -نجوم وولف 
NT1 نجوم تكافلية 

NT1 نجوم ثنائية 

NT2 نجوم متحولة ثائرة 
NT3 مستعر فائق 

NT4  مستعر فائق من النوع- i 

NT4  مستعر فائق من النوع- ii 
NT3 مستعرات 

NT3  نجوم الثورt 

NT1 نجوم عمالقة 
NT2 نجوم عمالقة حمراء 

NT2 نجوم فائقة العملقة 

NT1 نجوم فائقة الكتلة 
NT1 نجوم قزمة 

NT2 نجوم أقزام حمراء 

NT2 نجوم األقزام السوداء 
NT2 نجوم القزم األبيض 

NT1 نجوم متغيّرة 

NT2 نجوم متحولة ثائرة 
NT3 مستعر فائق 

NT4  مستعر فائق من النوع- i 

NT4  مستعر فائق من النوع- ii 
NT3 مستعرات 

NT3  نجوم الثورt 

NT2  متغيرةنجوم نباضية 

NT3 نجوم سيفيد النبّاضة 

NT1 نجوم مغنطيسية 

NT1 نجوم نترونية 
RT احتراق الكربون 

RT اصطناع نكلوي 

RT تجّمعات نجمية 
RT تطور نجمي 

RT تنامي نجمي 

RT ثقوب بيضاء 
RT ثقوب سوداء 

RT حركة ذاتية 

RT رياح نجمية 
RT ُسدُم كوكبية 

RT ُشواظ نجمي 

RT  عمليةr 
RT  عمليةs 

RT غالف جوي نجمي 

RT فلك 
RT كوازارات 

RT نجوم أولية 

RT نشاط نجمي 
RT نظرية تشاندراسيخار 

RT نماذج النجوم 

 نجوم أقزام حمراء

*BT1 نجوم قزمة 

 نجوم أولية

RT تنامي نجمي 
RT منشأ 

RT نجوم 

RT نماذج كوسمولوجية 

 نجوم األقزام السوداء

*BT1 نجوم قزمة 

 Tنجوم الثور 

*BT1 نجوم متحولة ثائرة 

 نجوم القزم األبيض

*BT1 نجوم قزمة 

 نجوم المتتالية الرئيسية

BT1 نجوم 

NT1 الشمس 
NT1 نجوم كربونية 

NT1  راييت -نجوم وولف 

RT احتراق الهدروجين 
RT  دورةcno 

 نجوم تكافلية

1983-03-15 

BT1 نجوم 
RT أقراص التنامي 

RT نجوم ثنائية 

 نجوم ثنائية

BT1 نجوم 

NT1 نجوم متحولة ثائرة 

NT2 مستعر فائق 
NT3  مستعر فائق من النوع- i 

NT3  مستعر فائق من النوع- ii 

NT2 مستعرات 
NT2  نجوم الثورt 

RT متساويات كمون روشي 

RT نجوم تكافلية 

 نجوم ثنائية انفجارية

INIS: 1984-05-24; ETDE: 2002-06-13 

USE نجوم متحولة ثائرة 

 نجوم ثنائية ثائرة

INIS: 1984-05-24; ETDE: 2002-06-13 

USE نجوم متحولة ثائرة 

 نجوم سيفيد النبّاضة

*BT1 نجوم نباضية متغيرة 

 نجوم عمالقة

BT1 نجوم 

NT1 نجوم عمالقة حمراء 

NT1 نجوم فائقة العملقة 

 نجوم عمالقة حمراء

*BT1 نجوم عمالقة 

RT حرق الهليوم 

 نجوم فائقة العملقة

*BT1 نجوم عمالقة 

 م فائقة الكتلةنجو

BT1 نجوم 

 نجوم قزمة

BT1 نجوم 
NT1 نجوم أقزام حمراء 

NT1 نجوم األقزام السوداء 

NT1 نجوم القزم األبيض 
RT حرق الهليوم 

 نجوم كربونية

*BT1 نجوم المتتالية الرئيسية 

 نجوم متحولة ثائرة

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 

UF نجوم ثنائية انفجارية 

UF نجوم ثنائية ثائرة 
UF نجوم متغيرة انفجارية 

*BT1 نجوم ثنائية 

*BT1 نجوم متغيّرة 
NT1 مستعر فائق 



 نجوم متغيرة انفجارية 944 74نحاس 

 

 

NT2  مستعر فائق من النوع- i 

NT2  مستعر فائق من النوع- ii 
NT1 مستعرات 

NT1  نجوم الثورt 

RT أقراص التنامي 
RT تنامي نجمي 

 نجوم متغيرة انفجارية

INIS: 1984-05-24; ETDE: 1984-06-29 

USE نجوم متحولة ثائرة 

 نجوم متغّيرة

BT1 نجوم 

NT1 نجوم متحولة ثائرة 

NT2 مستعر فائق 
NT3  مستعر فائق من النوع- i 

NT3  مستعر فائق من النوع- ii 

NT2 مستعرات 
NT2  نجوم الثورt 

NT1 نجوم نباضية متغيرة 

NT2 نجوم سيفيد النبّاضة 
RT كلف نجمية 

RT نجوم مغنطيسية 

 نجوم مغنطيسية

UF  نجوم مغنطيسية- a 

BT1 نجوم 

RT أغلفة مغنطيسية نجمية 
RT نبّاضات 

RT نجوم متغيّرة 

 a -نجوم مغنطيسية 

USE نجوم مغنطيسية 

 نجوم نباضية متغيرة

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 

*BT1 نجوم متغيّرة 

NT1 نجوم سيفيد النبّاضة 

 نجوم نترونية

BT1 نجوم 

RT أقراص التنامي 
RT انهيار تثاقلي 

RT مادة نووية 

RT نبّاضات 
RT نترونات 

RT هزات نجمية 

 راييت -نجوم وولف 

*BT1 نجوم المتتالية الرئيسية 

 نجيلّيات

ETDE: 1991-07-01 

UF عشب 

*BT1 ليليوبسيدا 

NT1 حبوب 

NT2 أَُرز 
NT2 دُْخن 

NT2 ذرة 

NT2 )سورغم )جنس الذرة البيضاء 
NT2 شعير 

NT2 شوفان 

NT2 شيلم 
NT2 قمح 

NT1 خيزران 

NT1 دُُخن عصوي 
NT1 نباتات القصب 

NT2 قصب السكر 

RT أنواع مفضلة 
RT حشائش ضارة أو عارضة 

RT علف أخضر 

RT غطاء نباتي 
RT ماشية 

RT صنعية ٍِ ِِ  مراعِ

 نحاس

*BT1 عناصر انتقالية 

 52نحاس 

2007-10-22 

*BT1 نظائر النحاس 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 53نحاس 

2007-10-22 

*BT1 نظائر النحاس 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 54نحاس 

2007-10-22 
*BT1 نظائر النحاس 

*BT1  االضمحالل البروتونينظائر مشعة من 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 55نحاس 

2007-10-22 

*BT1 نظائر النحاس 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 56نحاس 

INIS: 2001-09-05; ETDE: 2002-02-06 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النحاس 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 57نحاس 

INIS: 1980-05-14; ETDE: 1977-11-09 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النحاس 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 58نحاس 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النحاس 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 59نحاس 

*BT1  د المشعةزائ -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النحاس 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 60نحاس 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النحاس 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 61نحاس 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النحاس 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 62نحاس 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النحاس 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 63نحاس 

*BT1 نظائر النحاس 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 
RT  63تفاعالت نحاس 

 64نحاس 

*BT1  ص المشعةناق  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النحاس 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 65نحاس 

*BT1 نظائر النحاس 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 66نحاس 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النحاس 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 67نحاس 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النحاس 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 68نحاس 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النحاس 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 69نحاس 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النحاس 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 70نحاس 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النحاس 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1  متوسطةنوى كتلها 

 71نحاس 

1982-07-22 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النحاس 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 72نحاس 

1982-07-22 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النحاس 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 73نحاس 

1982-07-22 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النحاس 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 74نحاس 

1989-07-19 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
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*BT1 نظائر النحاس 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 75نحاس 

INIS: 1990-05-17; ETDE: 1990-06-01 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النحاس 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 76نحاس 

1992-03-17 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النحاس 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 77نحاس 

1992-03-18 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النحاس 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 78نحاس 

1992-03-18 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النحاس 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 79نحاس 

1992-03-18 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النحاس 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 80نحاس 

2007-10-22 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النحاس 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 نحاس أبيض

1996-06-28 

USE سبائك الزنك 
USE سبائك النحاس القاعدية 

USE سبائك النيكل 

 نحاس أصفر

*BT1 سبائك الزنك 

*BT1 سبائك النحاس القاعدية 

NT1  ألفا -نحاس أصفر 
NT1  بتا -نحاس أصفر 

RT سبائك هويسلر 

RT سبيكة معدن األونصة 
RT معدن مونتس 

 ألفا -نحاس أصفر 

*BT1 نحاس أصفر 

 بتا -نحاس أصفر 

*BT1 نحاس أصفر 

 نحاسات

BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات النحاس 
RT أكاسيد النحاس 

 نحل

INIS: 1993-07-12; ETDE: 1981-04-17 

UF نحل العسل 
*BT1 غشائيات األجنحة 

 نحل العسل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-17 
USE نحل 

 نخاع شوكي

*BT1 جهاز عصبي مركزي 

RT التهاب النخاع 
RT ُعقَد 

RT فقرات 

RT منعكسات 

 نخامى

USE غدة نخامية 

 نخر

BT1 تغيَّرات مرضية 
NT1 َغْنغَرة 

NT1 نخر عظمي شعاعي 

RT إقفار 

RT جروح 

RT قرحات 

RT نواسير 

 نَْخر

INIS: 1975-09-16; ETDE: 1975-10-28 

BT1 تغيَّرات مرضية 

RT أسنان 
RT طب االسنان 

 نخر عظمي شعاعي

UF )ًالتهاب العظم )مسبَّب شعاعيا 
*BT1 أذيّات إشعاعية 

*BT1 أمراض هيكلية 

*BT1 تأثيرات شعاعية موضعية 
*BT1 نخر 

RT أنسجة عظمية 

 نخل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-05-03 
RT فرز 

 نخيل الزيت

INIS: 1975-09-16; ETDE: 1975-10-28 

*BT1 أشجار 
*BT1 ليليوبسيدا 

RT زيت النخيل 

 نخيل جوز الهند

*BT1 أشجار 

*BT1 ليليوبسيدا 

RT جوز الهند 

 ندوات

USE اجتماعات 

 نّدية

1996-06-28 

SF إلتباس مينامي 
BT1 خواص الجسيمات 

RT أعداد كمومية 

RT  الصمودp 
RT قاعدة موريسون 

 Gنّديّة 

BT1 خواص الجسيمات 
RT  صمود الندّيةg 

 نروج

BT1 بلدان متطورة 

*BT1 سكاندنافيا 
RT شعوب سامية 

RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 

 نزاع نووي

USE عالقات عامة 

 نزاعات ذات أهمية

INIS: 1993-07-28; ETDE: 1980-08-25 

RT عقود 
RT قوانين مقاِومة للتروستات 

RT مظاهر قانونية 

 نزع األسفلت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-25 
*BT1 استخالص 

 نزع األسلحة

INIS: 1992-01-30; ETDE: 1985-08-09 

SEE مراقبة التسلح 
SEE نزع السالح النووي 

 نزع األكسدة

USE اختزال 

 نزع األلكلة

BT1 تفاعالت كيميائية 

 نزع األمين

BT1 تفاعالت كيميائية 

RT أْميَنة 

 نزع الترميد

1992-07-07 

RT إزالة 

RT تنظيف 
RT تنقية 

RT رماد 

 نزع السالح النووي

INIS: 1998-06-10; ETDE: 1980-07-23 

SF نزع األسلحة 

RT fmct 
RT أسلحة نووية 

RT تجميد نووي 

RT تفكيك األسلحة النووية 
RT ضمانات 

RT كالم الذع 

RT مراقبة التسلح 
RT معاهدة حظر االختبارات النووية الشاملة 

RT ة الشاملةمنظمة معاهدة حظر االختبارات النووي 

 نزع الشمع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-01 
UF إزالة البارافين 

BT1 عمليات الفصل 

RT تكرير 
RT شموع 

RT كاشطات 

 نزع الفنول

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 

BT1 تفاعالت كيميائية 

RT فنوالت 

 نزع الكبريت

UF طريقة بحث منجمي 

UF  عملياتcba 

UF   عمليةdowa 
UF  عمليةalkazid المتصاص كبريتيد الهدروجين 

UF  عمليةames لألكسدة الرطبة 

UF  عمليةamisol لنزع كامل الكبريت من الغازات 
UF  عمليةbf-wf 

UF  عمليةcat-ox لألكسدة الحفزية 

UF  عمليةczd 
UF  عمليةdesorex 

UF  عمليةdiamox  باستخدام األمونيا كّماص ولنزع

 كبريتيد الهدروجين
UF  عمليةge 

UF  عمليةhipure لتنقية الغاز 

UF  عمليةici 
UF  عمليةtopsoe-snpa  في الحفر الجاف لألكسدة

 واإلرجاع

UF  عمليةunicracking/hds 

UF  عملية إزاحة كبريتيد الهدروجين وثنائي أكسيد

 الوسالكبريت من وحدة ك

UF  عملية أموكوcba لنزع الكبرتة 
UF عملية أموكو الستعادة الكبريت 

UF عملية استعادة الزرنيخ 

UF  عملية استعمال كربونات البروبلين الالمائية
 إلزالة الشوائب الحمضية

UF  عملية الفسفات المتصاص ثنائي أكسيد الكربون

 من غاز المداخن
UF عملية الكربونات المصهورة 

UF عملية الهواء النظيف الستعادة الكبريت 
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UF  عملية بوراسيف المتصاص طبقة ثنائي أكسيد

 الكبريت
UF  إردا -عملية بوم 

UF  عملية بيتسبرغ لنزع الكبريت العضوي

 والالعضوي من الفحم
UF  عملية بيركون بيك إلزالة الكبرته باستعمال

الصخر الفسفاتي واألمونيا وثنائي أكسيد الكبريت 

 غاز المداخمن 
UF  عملية تايلوكس إلزاحة كبريتيد الهدروجين

 باستخدام تيوزرنيخات األمونيوم

UF عملية تجدد إلكتروليتية أيونية 
UF  عملية تيكو إلزاحة ثنائي أكسيد الكبريت وأحادي

أكسيد النتروجين وثنائي أكسيد النتروجين من 

 غازات المداخن
UF ثنائي  عملية جافة باستخدام الفحم المتصاص

 أكسيد الكبريت

UF عملية خفيفة 
UF  عملية دافيs-h إلزالة الكبرته من غاز الداخن 

UF  عملية راينلوفت باختزال إصدار أكاسيد الكبريت

 من الفحم
UF  عملية ستاوفر أكواكالوس الختزال سويات ثنائي

 أكسيد الكبريت

UF  عملية سلفوكس لتحويل كبريتيد الهدروجين من
 غاز المصافي

UF  عملية سيبورد إلزاحة كبريتيد الهدروجين من

 المصفاة
UF  عملية شركة أتوميكس إنترنيشينال الكربوناتية

 المائية

UF عملية شمسويت في التحلية 
UF  عملية شميكو باستخدام معلق أكسيد المغنيزيوم

 إلزاحة ثنائي أكسيد الكبريت من الغاز

UF عملية غرافيشم إلزالة الكبرته 
UF  عملية غسل غاز األمونيا التحفيزيةifp 

UF غيربوتول -عملية غيردلير 

UF عملية فّروكس 

UF  كارفس الستعادة  -سيمون  -عملية فولهام

 الكبريت

UF عملية فوماكس 
UF  عملية في أكسدة جافة للمكونات الكبريتية في

الفحم المسحوق بواسطة غاز األكسجين واآلزوت 

 ثم بالغسل الصودي
UF ة كاتاكاربعملي 

UF عملية كاتاكارب إلزاحة ثنائي أكسيد الكربون 

UF  عملية كاَرل ستل في امتصاص األمونيا لكبريتيد
 الهدروجين

UF عملية كربونات مائية 

UF عملية كريلّو إلزالة الكبرته 
UF عملية كوبرز في تخلية الكربونات 

UF  عملية كورها إزاحة ثنائي أكسيد الكبريت من غاز
 المداخن بواسطة خالت الصوديوم والجص

UF عملية كونوكو إلزالة الكبريت من تغويز الفحم 

UF عملية لتحليله أبخرة الغازات الخام 

UF عملية لوكاس إلزاحة ثالثي أكسيد الكبريت 

UF عملية ليمونية إلزالة كبريت غاز المداخن 

UF  مائيةعملية 
UF  عملية محلول الكربوناتai  المتصاص ثنائي

 أكسيد الكبريت

UF  عملية محلول مائي من الكانوالمين إلزاحة
 الشوائب الحمضية

UF عملية مغنكس 

UF ( عملية نزع الكبرتة ونزع الهدروجينigt) 
UF  عملية نزع ثنائي أكسيد الكبريت من الهواء

 بواسطة الجير

UF فحم بصورة جافة تماماً عملية هازن بتنظيف ال 
UF  عملية هويلتر بتفاعل ثنائي أكسيد الكبريت مع

 الجير

UF  عملية هيروهاكس في األكسدة الرطبة لمركبات
 الكبريت الممتصة

UF عملية هينز إلزالة الكبرتة واستعادة الكبريت 

UF  عملية وستفالكو باستخدام الفحم الفعّال إلزاحة
 ثنائي أكسيد الكبريت

SF تاونسند لتحليلةالغاز الطبيعي عملية 

SF عملية سيراكوز للسحق الكيميائي 
BT1 تفاعالت كيميائية 

NT1 عمليات حقن نشاف 

NT1 عمليات سوكسنوكس مجتمعة 
NT2 عملية نوكسو إلزاحة ثنائي أكسيد الكبريت 

NT1  عمليةadip 

NT1  عمليةbattelle الهدروحرارية بالفحم 

NT1  عمليةcafb  بحقن جسيمات الجير بزيت وقود

 عالي درجة الحرارة
NT1  عمليةcea-adl  إلزاحة ثنائي أكسيد الكبريت

 والكلوريدات وثالثي أكسيد الكبريت

NT1  عمليةchiyoda thoroughbred  الرطبة
 من غاز المداخن soxإلزاحة 

NT1  عمليةcng إلزاحة كبريتيد الهدروجين 

NT1  عمليةconsol fgd  لتدوير محلول مائي من
 تيوكبريتات البوتاسيوم

NT1  عمليةric في إزالة الكبرتة 

NT1  عمليةsulf-x  التي تستخدم إلزاحة قسم كبير من
 ثنائي أكسيد الكبريت من مرجل غازات المداخن

NT1  عمليةtrw إلزاحة كبريت البيريت 

NT1  عمليةucap 
NT1  عمليةw-l ريتالستعادة ثنائي أكسيد الكب 

NT1 عملية إزالة الكبرتة من غاز البقايا 

NT1 عملية إزالة الكبرته من غاز فرن الفحم 
NT1 عملية إزالة ثنائي أكسيد الكبريت 

NT1 عملية ألومينا مقلونة 

NT1 ثنائي سلفات األمونيوم-عملية أمونيا 
NT1 عملية أوتّو إلزاحة كبريتيد الهدروجين 

NT1 عملية الليمونات 

NT1 متصاص أكسيد المغنيزيوم  لثنائي أكسيد عملية ا
 الكبريت في غاسل رطب

NT1  عملية بروكس الزاحة كبريتيد الهدروجين من

 غازات النفايات
NT1 عملية بنفيلد 

NT1 عملية بنِلك لنزع الكبرته من غاز المداخن 

NT1  عملية بوريذول إلزاحة الغازات الحمضية من
 الغاز الطبيعي

NT1 عملية بيفون 

NT1 ملية تاكاهاكس إلزالة كبريتيد الهدروجين من ع
 بخار الماء

NT1 عملية تمليص باألكسجين لمعالجة البيريت 

NT1  عملية تيوسوربيك لتحويل كبريتيت المغنزيوم إلى

 ثنائي الكبريتيت

NT1  عملية جياماركو إلزالة مستمرة لكبريتيد

 الهدروجين من الغاز الطبيعي أو االصطناعي
NT1 وتولعملية جيرب 

NT1  عملية ركتيزول باستخدام المتانول كمحّل إلزاحة

 ثنائي أكسيد الكربون وغيره من الغاز الخام
NT1  عملية ريزوكس أولية الستخدام فحم االنتراسيت

 كمحفز

NT1  عملية سترتفورد لتحلية الغازات الطبيعية
 والصنعية

NT1  عملية ستون و بستر لنزع الكبريت باستعمال

 الصودا الكاوية
NT1 عملية سكوت لزيادة كفاءة استعادة الكبريت 

NT1 عملية سلكسول لتنقية الغاز 
NT1 عملية سوكسال 

NT1  يوب باستخدام أكسيد النحاس -عملية شل 

NT1 عملية صولينوكس 

NT1  ًعملية غرافيملت إلزالة الكبرته كيميائيا 

NT1 هولتر -لية غسل بالجير الرطب لساربرغ عم 

NT1  عملية غولفgulf-hds في الهدرجة الحفزية 
NT1  عملية قلوي مضاعفfmc 

NT1 عملية كربونات خالئية 

NT1  عملية كالوس الستعادة الكبريت العنصري من
 غاز كبريتيد الهدروجين

NT1 عملية ميير 

NT1 عملية نخل جزيئي 
NT1  الفحمعملية نزع الكبرتة من 

NT1 عملية نزع لمكونات الغاز الحمضي 

NT1  سترتفورد -عملية هولمز 
NT1  عملية والتر الستحضار كبريتات األمونيوم من

 األمونيا

NT1 عملية يونيسولف 
NT1 معالجات غزل غازي رطب بالجير وحجر الكلس 

NT2 عملية بيشوف 

RT انحسار تلوث الهواء 
RT ي في الواليات برنامج تقانة تنقية الفحم الحجر

 المتحدة

RT بكتريا مؤكِسدة للكبريت 
RT بكتريا ُمْرِجعة للكبريت 

RT تنظيف بالغاز الساخن 

RT عصيات كبريتية تأكسدية 
RT عملية انحالل مائي تحفيزي 

RT غاسالت جافة 

RT غاسالت رطبة 

RT مكورة حمراء 

 نزع الكربوكسيل

BT1 تفاعالت كيميائية 
RT كربكسلة 

RT ليازات 

 نزع الكربون

RT إزالة تلوث 
RT تكربن 

RT تنظيف 

 نزع الكربون

1976-06-23 

BT1 تفاعالت كيميائية 

RT أستنيت 
RT فوالذ 

RT كربنة 

RT كربون 

RT كربيدات 

RT معالجات حرارية 

 نزع الكلورة

*BT1 نزع الهالوجين 
RT كلورة 

 نزع الماء

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-24 

USE إزالة الماء 

 نزع المعدنة

INIS: 1998-11-12; ETDE: 1976-05-13 

BT1 عمليات الفصل 

 نزع النترتة

BT1 تفاعالت كيميائية 

RT إعادة المعالجة 

RT حمض اآلزوت 

 نزع النترتة

1992-03-18 

SF عملية هيتاشي زوسن إلزالة النترجة 

BT1 تفاعالت كيميائية 
NT1 اختزال وسيطي انتقائي 

NT1 عمليات سوكسنوكس مجتمعة 

NT2 عملية نوكسو إلزاحة ثنائي أكسيد الكبريت 
RT  يوب باستخدام أكسيد النحاس -عملية شل 

RT عملية صولينوكس 

RT مركبات النتروجين 
RT نترتة 

RT نتروجين 

 نزع الهالوجين

INIS: 1982-10-28; ETDE: 1982-11-30 

BT1 تفاعالت كيميائية 

NT1 نزع الكلورة 
NT1 ع اليودنز 

 نزع الهدروجين

BT1 تفاعالت كيميائية 

RT دوترة 
RT هدرجة 

 نزع الهيدريد

INIS: 1999-07-12; ETDE: 1978-06-14 

BT1 تفاعالت كيميائية 
RT هدردة 

RT هدروجين 

 نزع اليود

*BT1 نزع الهالوجين 

RT يودنة 

 نزع طبيعة الشيء )الحمض النووي(

USE إفساد الحمض النووي 

 نزف

BT1 أعراض 

BT1 تغيَّرات مرضية 

RT أمراض دموية 
RT أنواع فقر الدم 

RT أورام دموية 

RT أوعية دموية 
RT تخثّر الدم 
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RT دم 

RT ناعور 

 نزلة وافدة، انفلوانزا

*BT1 أمراض فيروسية 

RT فيروسات االنفلوانزا 

 نزّ 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-04-12 
RT مسوح جيوكيميائية 

RT مكامن الغاز الطبيعي 

RT مكامن نفطية 

 نسبة إيزوميرية

INIS: 1986-05-23; ETDE: 1985-11-19 

BT1 أرقام بدون واحدات 
RT نوى إيزوميرية 

 عدم تناظر -نسبة استقطاب 

UF قدرة تحليلية 

BT1 أرقام بدون واحدات 
RT أهداف 

RT تبعثر 

RT توجه السبين 

 نسبة األذى

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-01-21 

USE لتشكلعطب ا 

 نسبة األسر إلى االنشطار

UF نسبة األسر النتروني إلى االنشطار 

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT أَْسر 
RT تآثرات 

RT تفاعالت نووية 

RT نسبة االنشطار 

 نسبة األسر النتروني إلى االنشطار

1993-11-09 

USE نسبة األسر إلى االنشطار 

 نسبة اإلشارة إلى الضجيج

INIS: 1986-04-04; ETDE: 1980-10-28 
BT1 أرقام بدون واحدات 

RT إشارات 

RT دقّة 
RT ضجيج 

RT َمْيز 

 نسبة االنزالق

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT انزالق 

 نسبة االنشطار

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT نترونات التجاوب 

RT نسبة األسر إلى االنشطار 

 نسبة التحميل

INIS: 2000-05-02; ETDE: 1978-07-05 
RT فاعالت كيميائيةم 

 نسبة التحويل

BT1 أرقام بدون واحدات 
NT1 نسبة التوالد 

RT تحويل الوقود النووي 

 نسبة التركيز

INIS: 1993-07-12; ETDE: 1978-04-06 
UF نسبة كمية 

SF تركيز 

BT1 أرقام بدون واحدات 
RT تحليل كيميائي كمي 

RT تركيز إيكولوجي 

RT تركيز ايكولوجي إشعاعي 
RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

RT خاليا شمسية تركيزية 

RT فعالية ترمودينامية 
RT مرّكزات شمسية 

RT وفرة 

 نسبة التوالد

*BT1 نسبة التحويل 
RT توالد 

 نسبة الجنس

BT1 أرقام بدون واحدات 
RT جنس 

RT ذُريّة 

 نسبة الحمولة إلى سطح المجّمع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-05-18 
UF نسبة الحمولة إلى سطح المجّمع 

RT أبنية 

RT ِحْمل التسخين 
RT منظومات تدفئة شمسية سلبية 

 نسبة الحمولة إلى سطح المجّمع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-05-18 
USE نسبة الحمولة إلى سطح المجّمع 

 نسبة الشحنة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-05 

USE  زائد -نسبة ناقص 

 نسبة الضغط

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-03-17 

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT ضغط 
RT محركات احتراق داخلي 

 نسبة المزج

BT1 أرقام بدون واحدات 
RT إنتاج الجسيمات 

RT اضمحالل 

RT انتقاالت بين مستويات الطاقة 
RT اهتزاز النترينو 

RT تعددية األقطاب 

RT زاوية المزج 
RT برغزاوية فاين 

RT متعددات األقطاب 

RT معامل تشعيب االضمحالل 

 نسبة الهواء إلى الوقود

INIS: 1992-07-20; ETDE: 1976-07-07 

USE  هواء -نسبة وقود 

 نسبة انتاج الغاز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-09-26 
SEE توليد الهدروجين البيني 

SEE توليد الهليوم البيني 

 نسبة باعيّة

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT أجهزة بالزمية مغلقة 

RT أساور 
RT بالزما 

 نسبة بانوفسكي

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT أَْسر 
RT إنتاج  ضوئي 

 نسبة بواسون

BT1 أرقام بدون واحدات 

BT1 خواص ميكانيكية 
RT انفعاالت 

RT قانون هوك 

RT مرونة 

 نسبة بيتا

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT أجهزة تضيّق الحقل المعكوس 
RT  بيتا المنخفضة -بالزما 

RT بالزما بيتا المتوسطة 

RT بالزما ذات بيتا عالية 
RT حقول مغنطيسية 

RT ضغط بالزمي 

 نسبة تغويز األكسجين

USE نسبة تغويز األكسجين 

 نسبة تغويز األكسجين

UF نسبة تغويز األكسجين 

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT تأثيرات شعاعية بيولوجية 
RT شروط ال هوائية 

RT شروط هوائية 

RT عوامل تعديل االستجابة 

RT فعالية بيولوجية نسبية 
RT معامل الجودة 

RT نقل الطاقة الخطي 

 نسبة جيرو مغنطيسية

UF  العاملg )النسبة الجيرومغنطيسية( 
RT اندفاع زاوي 

RT عزوم مغنطيسية 

 نسبة جيروكهربائية

1996-07-18 
SEE اندفاع زاوي 

SEE عزوم كهربائية 

 ناقص -نسبة زائد 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-05 

USE  زائد -نسبة ناقص 

 نسبة كمية

INIS: 1993-07-12; ETDE: 1993-01-28 
USE نسبة التركيز 

 نسبة محورية

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT بنية بلّورية 

 نسبة مرآتية

INIS: 1975-08-20; ETDE: 1975-10-01 

BT1 أرقام بدون واحدات 
RT تشكيالت المرايا المغنطيسية 

RT حقول مغنطيسية 

RT مرايا مغنطيسية 

 وقود -نسبة مهدئ 

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT مهدئات 

 زائد -نسبة ناقص 

UF نسبة الشحنة 
UF  ناقص -نسبة زائد 

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT شحنات كهربائية 

 نسبة نظيرية

UF )تحليل نظائري )كمي 

UF )تحليل نظائري )كمي 
UF )تركيب نظائري )كمي 

UF تركيب نظيري 

UF )تركيب نظيري )كيفي 
UF )وفرة )نظيرية 

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT نظائر 
RT وجود طبيعي 

RT وفرة 

RT وفرة العنصر 

 هواء -نسبة وقود 

INIS: 1997-06-17; ETDE: 1976-07-07 

UF سبة الهواء إلى الوقودن 

BT1 أرقام بدون واحدات 
RT احتراق 

RT تحّكم باالحتراق 

RT تخصيب األكسجين 
RT مكربنات 

RT هواء 

RT وقود 

 نُُسج

1996-03-12 

SEE أنسجة النبات 
SEE أنسجة حيوانية 

 نسخ الحمض النووي

NT1 تنسُّخ الدنا 

 نسخ ضوئي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 
RT تصوير فوتوغرافي 

RT معالجة الصورة 

 نَسخ غشائية

RT تقنيات النسخ الغشائية 
RT مجهرية إلكترونية 
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RT نماذج بلّورية 

 نَْسل؛ نتاج

USE ذُريّة 

 نسوة

BT1 إناث 

*BT1 َرُجل 

RT بالغون 
RT برنامج األداء اإليجابي في الواليات المتحدة 

RT علم األمراض النسائية والتوليد 

 نسيج

RT بنية بلّورية 

RT توّجه الحبيبات 

RT طريقة شولتز 

 نسيج شحمي

*BT1 نسيج ضام 

RT خاليا دهنية 

RT دهون 
RT ِلْبتين 

 نسيج ضام

*BT1 أنسجة حيوانية 

NT1 أربطة 
NT1 أنسجة عظمية 

NT2 عظم تربيقي 

NT2 قرون الوعل 
NT1 أوتار 

NT1 غضروف 

NT1 ِلفافَة 
NT1 نسيج شحمي 

RT تليُّف 

RT جهاز بطاني شبكي 
RT خاليا النسيج الضام 

RT دم 

RT كوالجين 

 نسيج عصبي

*BT1 أنسجة حيوانية 

RT أعصاب 
RT خاليا عصبية 

 نسيج عضلي

USE أنسجة حيوانية 

USE عضالت 

 نشأة الصخور

SF نشوء الفلزات 

*BT1 علم الصخور 

RT تكتونيك 
RT صخور 

RT منشأ 

RT نشأة الحقة 

RT نشوء الجبال 

 نشأة الحقة

RT تفّحم 
RT رواسب 

RT منشأ 

RT نشأة الصخور 
RT نشوء هدمي 

 نشاء

UF نشاء 

BT1 كواشف 
*BT1 متعدد السكريدات 

RT )متعدد االستال )راتنجات األستال 

 نشاء

USE نشاء 

 نشاط )ضوئي(

INIS: 1977-06-13; ETDE: 2002-06-06 

USE فاعلية ضوئية 

 نشاط إشعاعي

UF )تراكيز )نكليدات مشعة 

UF تركيز النوكليد اإلشعاعي 

UF ض  نشاط إشعاعي محرَّ
NT1 نشاط إشعاعي طبيعي 

RT أقصى عبء جسدي مسموح به 

RT تحليل إشعاعي 

RT تركيز ايكولوجي إشعاعي 
RT تلويت سطحي 

RT ث  تلوُّ

RT حد سنوي للمدخول 
RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

RT ِحْمل الجسم 

RT زمن النصف للبقاء 
RT ةُسُحب مشع 

RT سويات النشاط 

RT سّوية أعظمية مسموح بها 
RT عدّ لكامل الجسم 

RT قياس النكليدات المشعة 

RT كمية استنشاق قصوئ 
RT مجال النشاط االشعاعي 

RT مختبرات حارة 

RT مدخول أعظمي مسموح به 
RT مراقبة اإلشعاع 

RT مراقبة العاملين 

RT مرقابات إشعاعية 
RT مصادر مشعة 

RT يويةمقايسة راد 

RT مواد مشعة 
RT نشاط أعظمي مسموح به 

RT نظائر مشعة 

 نشاط إشعاعي طبيعي

UF نشاط طبيعي 
BT1 نشاط إشعاعي 

RT إشعاع الخلفية 

RT  40بوتاسيوم 
RT بولونيوم 

RT تسجيل غاما 

RT توريوم 
RT رادون 

RT راديوم 

RT نواتج وليدة 
RT يورانيوم 

 نشاط إشعاعي محرَّض

USE نشاط إشعاعي 

 نشاط أعظمي مأمون

 نشاط أعظمي مسموح به

*BT1 معايير األمان 

RT سويات النشاط 
RT نشاط إشعاعي 

 نشاط اإلنزيم

INIS: 1985-07-23; ETDE: 1978-08-08 
RT آليات تفاعل كيميائي 

RT أنزيمات 

RT استقالب 

RT تحفيز 

RT تنشيط استقالبي 

RT حركيات التفاعل الكيمياحيوي 
RT سويات النشاط 

RT عالقات الفعالية بالبنية 

 نشاط الحال السليلوزي

INIS: 1985-07-23; ETDE: 1979-05-25 
USE حلمهة إنزيمية 

USE سليلوالز 

 نشاط شمسي

BT1 نشاط نجمي 
NT1 بقع شمسية 

NT1 بقع شمسية شديدة الضياء 
NT1 تحبّب شمسي 

NT1 ريح شمسية 

NT1 ُشواظ شمسي 
NT1 ُشواظات شمسية 

NT1 صياخد 

NT1 هبّات أشعة سينية شمسية 
NT1 َهبّات راديوية شمسية 

RT الشمس 

RT دورة شمسية 
RT سويات النشاط 

 نشاط طبيعي

USE نشاط إشعاعي طبيعي 

 نشاط كيميائي

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1977-06-30 
USE فعالية ترمودينامية 

 نشاط كيمياحيوي

USE كيمياء حيوية 

 نشاط نجمي

1984-12-04 
NT1 رياح نجمية 

NT2 ريح شمسية 

NT1 ُشواظ نجمي 
NT2 ُشواظ شمسي 

NT1 كلف نجمية 
NT2 بقع شمسية 

NT1 نشاط شمسي 

NT2 بقع شمسية 
NT2 بقع شمسية شديدة الضياء 

NT2 تحبّب شمسي 

NT2 ريح شمسية 
NT2 ُشواظ شمسي 

NT2 ُشواظات شمسية 

NT2 صياخد 
NT2 هبّات أشعة سينية شمسية 

NT2 َهبّات راديوية شمسية 

RT إشعاع كوني 
RT إشعاع نجمي 

RT نجوم 

 نشاطات وقت الفراغ

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-28 
SF أساليب الحياة 

RT سلوك 

RT علم االجتماع 
RT فالحة الحدائق 

 نشر أو توزيع الحشرات

UF )انتشار )حشرة 

RT إطالق الحشرات العقيمة 
RT تقنية الذكور العقيمة 

RT حشرات 
RT سلوك 

 نشر الرائحة بالغاز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-04 

USE تفويح 

 نشر السلسلة

NT1 توسع نتاج المشغَّل 

NT1 سلسلة أسية 

NT1 سلسلة نويمان 
NT1 نشر في مجموعات 

RT تطور رياضياتي 

RT تقارب 

RT تقريب بيد 

RT تمدد بوزوني 

RT حلول دقيقة 
RT ئيةدوال حدودية استقرا 

RT  ّدوال 

RT رياضيات 
RT عالقات التقارب الفائق 

RT كسور مستمرة 

RT معادالت 

 نشر المعلومات

INIS: 1995-10-27; ETDE: 1980-05-06 

RT إنترنت 
RT ادارة المعرفة 

RT الحاجة للمعلومات 

RT معلومات المالك 
RT معلومات عامة 

RT منظومات معلومات 

RT نقل التقانة 

 نشر في مجموعات

BT1 نشر السلسلة 

RT معادالت تفاضلية 

 نشوء ابيضاض الدم

*BT1 تسرّطن 
RT )ابيضاض الدم )لوكيميا 
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 نشوء الجبال

RT جبال 
RT صخور 

RT منشأ 

RT نشأة الصخور 

 نشوء الفلزات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-08-21 

SEE رواسب جيولوجية 

SEE نشأة الصخور 

 نشوء المرض

NT1 تسرّطن 

NT2 نشوء ابيضاض الدم 
RT أمراض 

RT إيدز 

RT تغيَّرات مرضية 
RT ُمْمرضات 

 نشوء جبال األباالش

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-10-20 

SEE دور برمي 

 نشوء هدمي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-08-09 

RT رواسب 

RT منشأ 
RT نشأة الحقة 

 نص تشريعي

INIS: 1987-09-22; ETDE: 1987-10-23 
RT تشريع 

RT تنظيمات 

RT قوانين 

 نصف القطر الكتلي )جسيم(

USE أنصاف أقطار الجسيمات 

 نصف القطر الكتلي )نووي(

USE أنصاف أقطار نووية 

 نصف الكرة الجنوبي

INIS: 1999-04-28; ETDE: 1980-09-22 
*BT1 كوكب األرض 

RT نصف الكرة الشمالي 

 نصف الكرة الشمالي

INIS: 1999-04-28; ETDE: 1980-09-22 

*BT1 كوكب األرض 

RT نصف الكرة الجنوبي 

 نصف تكويك

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-02-19 

RT بقايا صلبة بالكربنة 

RT تكويك 

RT كوك 

RT وقود 

 نصف قطر الشحنة )جسيم(

USE أنصاف أقطار الجسيمات 

 نصف قطر الشحنة )نووي(

USE أنصاف أقطار نووية 

 نصف قطر جيرومغنطيسي

USE نصف قطر الرمور 

 نصف قطر شفارتزشيلد

RT انهيار تثاقلي 

RT ثقوب سوداء 

 نصف قطر الرمور

UF إلكترونات الرمور 

UF نصف قطر جيرومغنطيسي 

RT حقول مغنطيسية 

 نصفية األجنحة

*BT1 حشرات 

NT1  َُّمن 

 نضوب )النظائر(

USE فصل النظائر 

 نضوب )وقود نووي(

USE استحراق 

 نضوب الموارد

INIS: 1995-04-06; ETDE: 1977-07-23 
RT استغالل الموارد 

RT انحفاظ الموارد 

RT تنمية مستدامة 
RT حصص مستنفذة في الواليات المتحدة 

RT ضريبة القطاع 

RT موارد 

 نطاق بنيوف

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-06-04 

USE زالزل 

USE مناطق االنغراز 

 نطاق ضوئي

2014-01-02 

تلة الماء مع ضوء الشمس الكافي لدعم الجزء العلوي من ك
 اإلصطناع الضوئي.

RT إصطناع ضوئي 

RT مياه سطحية 

 نطاق ماهوغاني

2000-04-12 

*BT1 تشكيلة نهر غرين 

*BT1 كولورادو 
RT صخر الشيل النفطي 

 نطاقات شفقية

UF مناطق شفقية 

RT إهليلج الشفق القطبي 
RT شفق القلنسوة القطبية 

RT شفق قطبي 

RT شفق منتصف النهار 
RT غالف أيوني 

RT مناطق القطب الجنوبي 

RT مناطق القطب الشمالي 

 نطفة

USE حيوانات منوية 

 نظائر

UF نظائر المعادن القلوية 
UF نكليدات 

NT1 نتريدات البور 

NT2  10بور 
NT2  11بور 

NT2  12بور 

NT2  13بور 
NT2  14بور 

NT2  15بور 

NT2  16بور 
NT2  17بور 

NT2  18بور 

NT2  19بور 

NT2  6بور 

NT2  7بور 

NT2  8بور 
NT2  9بور 

NT1 نظائر أينشتاينيوم 

NT2  240أينشتاينيوم 
NT2  241أينشتاينيوم 

NT2  242أينشتاينيوم 

NT2  243أينشتاينيوم 
NT2  246أينشتاينيوم 

NT2  248أينشتاينيوم 

NT2  249أينشتاينيوم 
NT2  250أينشتاينيوم 

NT2  251أينشتاينيوم 
NT2  253أينشتاينيوم 

NT2  254أينشتاينيوم 

NT2  257أينشتاينيوم 
NT2  258أينشتاينيوم 

NT2 244أينشتاينيوم 

NT2 245أينشتاينيوم 
NT2 247أينشتاينيوم 

NT2 252أينشتاينيوم 

NT2 255أينشتاينيوم 
NT2 256أينشتاينيوم 

NT1 نظائر اإلربيوم 

NT2  145إربيوم 
NT2  146إربيوم 

NT2  147إربيوم 

NT2  148إربيوم 
NT2  149إربيوم 

NT2  150إربيوم 

NT2  151إربيوم 
NT2  152إربيوم 

NT2  153إربيوم 

NT2  154إربيوم 
NT2  155إربيوم 

NT2  156إربيوم 

NT2  157إربيوم 
NT2  158إربيوم 

NT2  159إربيوم 

NT2  160إربيوم 
NT2  161إربيوم 

NT2  162إربيوم 

NT2  163إربيوم 
NT2  164إربيوم 

NT2  165إربيوم 

NT2  166إربيوم 
NT2  167إربيوم 

NT2  168إربيوم 

NT2  169إربيوم 
NT2  170إربيوم 

NT2  171إربيوم 

NT2  172إربيوم 
NT2  173إربيوم 

NT2  174إربيوم 

NT2  175إربيوم 
NT2  143إريبيوم 

NT2  144إريبيوم 

NT2  176إريبيوم 
NT2  177إريبيوم 

NT1 نظائر األرغون 

NT2  30أرغون 

NT2  31أرغون 

NT2  32أرغون 

NT2  33أرغون 
NT2  34أرغون 

NT2  35أرغون 

NT2  36أرغون 
NT2  37أرغون 

NT2  38أرغون 

NT2  39أرغون 
NT2  40أرغون 

NT2  41أرغون 

NT2  42أرغون 
NT2  43أرغون 

NT2  44أرغون 
NT2  45أرغون 

NT2  46أرغون 

NT2  47أرغون 

NT2  48أرغون 

NT2  49أرغون 

NT2  50أرغون 
NT2  51أرغون 

NT2  52أرغون 

NT2  53أرغون 
NT1 نظائر األستاتين 

NT2  191أستاتين 

NT2  192أستاتين 
NT2  193أستاتين 

NT2  194أستاتين 

NT2  195أستاتين 
NT2  196أستاتين 

NT2  197أستاتين 

NT2  198أستاتين 
NT2  199أستاتين 

NT2  200أستاتين 

NT2  201أستاتين 
NT2  202أستاتين 

NT2  203أستاتين 

NT2  204أستاتين 
NT2  205أستاتين 

NT2  206أستاتين 

NT2  207أستاتين 
NT2  208أستاتين 

NT2  209أستاتين 

NT2  210أستاتين 
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NT2  211أستاتين 

NT2  212أستاتين 
NT2  213أستاتين 

NT2  214أستاتين 

NT2  215أستاتين 
NT2  216أستاتين 

NT2  217أستاتين 

NT2  218أستاتين 
NT2  219أستاتين 

NT2  220أستاتين 

NT2  221أستاتين 
NT2  222أستاتين 

NT2  223أستاتين 

NT1 نظائر األكتينيوم 
NT2  206أكتينيوم 

NT2  207أكتينيوم 

NT2  208أكتينيوم 
NT2  209أكتينيوم 

NT2  210أكتينيوم 

NT2  211أكتينيوم 
NT2  212أكتينيوم 

NT2  213أكتينيوم 

NT2  214أكتينيوم 
NT2  215أكتينيوم 

NT2  216أكتينيوم 

NT2  217أكتينيوم 
NT2  218أكتينيوم 

NT2  219أكتينيوم 

NT2  220أكتينيوم 
NT2  221أكتينيوم 

NT2  222أكتينيوم 

NT2  223أكتينيوم 
NT2  224أكتينيوم 

NT2  225أكتينيوم 

NT2  226أكتينيوم 

NT2  227أكتينيوم 

NT2  228أكتينيوم 

NT2  229أكتينيوم 
NT2  230أكتينيوم 

NT2  231أكتينيوم 

NT2  232أكتينيوم 
NT2  233أكتينيوم 

NT2  234أكتينيوم 

NT2  235أكتينيوم 
NT2  236أكتينيوم 

NT1 نظائر األكسجين 

NT2  12أكسجين 
NT2  13أكسجين 

NT2  14أكسجين 
NT2  15أكسجين 

NT2  16أكسجين 

NT2  17أكسجين 

NT2  18أكسجين 

NT2  19أكسجين 

NT2  20أكسجين 
NT2  21أكسجين 

NT2  22أكسجين 

NT2  23أكسجين 
NT2  24أكسجين 

NT2  25أكسجين 

NT2  26أكسجين  
NT2  27أكسجين 

NT2  28أكسجين 

NT1 نظائر األلمنيوم 
NT2  21ألمنيوم 

NT2  22ألمنيوم 

NT2  23ألمنيوم 
NT2  24ألمنيوم 

NT2  25ألمنيوم 

NT2  26ألمنيوم 
NT2  27ألمنيوم 

NT2  28ألمنيوم 

NT2  29ألمنيوم 
NT2  30ألمنيوم 

NT2  31ألمنيوم 

NT2  32ألمنيوم 
NT2  33ألمنيوم 

NT2  34ألمنيوم 

NT2  35ألمنيوم 

NT2  36ألمنيوم 

NT2  37ألمنيوم 
NT2  38ألمنيوم 

NT2  39ألمنيوم 

NT2  40ألمنيوم 
NT2  41ألمنيوم 

NT2  42ألمنيوم 

NT1 نظائر األمريسيوم 
NT2  232أمريسيوم 

NT2  233أمريسيوم 

NT2  234أمريسيوم 
NT2  235أمريسيوم 

NT2  236أمريسيوم 

NT2  237أمريسيوم 
NT2  238أمريسيوم 

NT2  239أمريسيوم 

NT2  240أمريسيوم 
NT2  241أمريسيوم 

NT2  242أمريسيوم 

NT2  243أمريسيوم 
NT2  244أمريسيوم 

NT2  245أمريسيوم 

NT2  246أمريسيوم 
NT2  247أمريسيوم 

NT2  248أمريسيوم 

NT2  249أمريسيوم 
NT2 231أمريسيوم 

NT1 نظائر األنتيموان 

NT2  103أنتيموان 
NT2  104أنتيموان 

NT2  105أنتيموان 

NT2  106أنتيموان 
NT2  107أنتيموان 

NT2  108أنتيموان 

NT2  109أنتيموان 

NT2  110أنتيموان 

NT2  111أنتيموان 

NT2  112أنتيموان 
NT2  113أنتيموان 

NT2  114أنتيموان 

NT2  115أنتيموان 
NT2  116أنتيموان 

NT2  117أنتيموان 

NT2  118أنتيموان 
NT2  119أنتيموان 

NT2  120أنتيموان 

NT2  121أنتيموان 
NT2  122أنتيموان 

NT2  123أنتيموان 
NT2  124أنتيموان 

NT2  125أنتيموان 

NT2  126أنتيموان 

NT2  127أنتيموان 

NT2  128أنتيموان 

NT2  129أنتيموان 
NT2  130أنتيموان 

NT2  131أنتيموان 

NT2  132أنتيموان 
NT2  133أنتيموان 

NT2  134أنتيموان 

NT2  135أنتيموان 
NT2  136أنتيموان 

NT2  137أنتيموان 

NT2  138أنتيموان 
NT2  139أنتيموان 

NT1 نظائر اإلنديوم 

NT2  100إنديوم 
NT2  101إنديوم 

NT2  102إنديوم 

NT2  103إنديوم 
NT2  104إنديوم 

NT2  105إنديوم 

NT2  106إنديوم 
NT2  107إنديوم 

NT2  108إنديوم 

NT2  109إنديوم 
NT2  110إنديوم 

NT2  111إنديوم 

NT2  112إنديوم 

NT2  113إنديوم 

NT2  114إنديوم 
NT2  115إنديوم 

NT2  116إنديوم 

NT2  117إنديوم 
NT2  118إنديوم 

NT2  119إنديوم 

NT2  120إنديوم 
NT2  121إنديوم 

NT2  122إنديوم 

NT2  123إنديوم 
NT2  124إنديوم 

NT2  125إنديوم 

NT2  126إنديوم 
NT2  127إنديوم 

NT2  128إنديوم 

NT2  129إنديوم 
NT2  130إنديوم 

NT2  131إنديوم 

NT2  132إنديوم 
NT2  133إنديوم 

NT2  134إنديوم 

NT2  135إنديوم 
NT2  97إنديوم 

NT2  98إنديوم 

NT2  99إنديوم 
NT1 نظائر األوسميوم 

NT2  161أوسميوم 

NT2  162أوسميوم 
NT2  163أوسميوم 

NT2  164أوسميوم 

NT2  165أوسميوم 
NT2  166أوسميوم 

NT2  167أوسميوم 

NT2  168أوسميوم 

NT2  169أوسميوم 

NT2  170أوسميوم 

NT2  171أوسميوم 
NT2  172أوسميوم 

NT2  173أوسميوم 

NT2  174أوسميوم 
NT2  175أوسميوم 

NT2  176أوسميوم 

NT2  177أوسميوم 
NT2  178أوسميوم 

NT2  179أوسميوم 

NT2  180أوسميوم 
NT2  181أوسميوم 

NT2  182أوسميوم 
NT2  183أوسميوم 

NT2  184أوسميوم 

NT2  185أوسميوم 

NT2  186أوسميوم 

NT2  187أوسميوم 

NT2  188أوسميوم 
NT2  189أوسميوم 

NT2  190أوسميوم 

NT2  191أوسميوم 
NT2  192أوسميوم 

NT2  193أوسميوم 

NT2  194أوسميوم 
NT2  195أوسميوم 

NT2  196أوسميوم 

NT2  197أوسميوم 
NT2  199أوسميوم 

NT2  200أوسميوم 

NT1 نظائر األوغانيسون 
NT1 نظائر اإليتربيوم 

NT2  150إيتربيوم 

NT2  151إيتربيوم 
NT2  152إيتربيوم 

NT2  153إيتربيوم 

NT2  154إيتربيوم 
NT2  155إيتربيوم 

NT2  156إيتربيوم 

NT2  157إيتربيوم 
NT2  158إيتربيوم 

NT2  159إيتربيوم 

NT2  160إيتربيوم 
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NT2  161إيتربيوم 

NT2  162إيتربيوم 
NT2  163إيتربيوم 

NT2  164إيتربيوم 

NT2  165إيتربيوم 
NT2  166إيتربيوم 

NT2  167إيتربيوم 

NT2  168إيتربيوم 
NT2  169إيتربيوم 

NT2  170إيتربيوم 

NT2  171إيتربيوم 
NT2  172إيتربيوم 

NT2  173إيتربيوم 

NT2  174إيتربيوم 
NT2  175إيتربيوم 

NT2  176إيتربيوم 

NT2  177إيتربيوم 
NT2  178إيتربيوم 

NT2  179إيتربيوم 

NT2  180إيتربيوم 
NT2  148ايتربيوم 

NT2  149ايتربيوم 

NT2  181ايتربيوم 
NT1 نظائر اإليتريوم 

NT2  100إيتريوم 

NT2  101إيتريوم 
NT2  102إيتريوم 

NT2  103إيتريوم 

NT2  77إيتريوم 
NT2  79إيتريوم 

NT2  80إيتريوم 

NT2  81إيتريوم 
NT2  82إيتريوم 

NT2  83إيتريوم 

NT2  84إيتريوم 

NT2  85إيتريوم 

NT2  86إيتريوم 

NT2  87إيتريوم 
NT2  88إيتريوم 

NT2  89إيتريوم 

NT2  90إيتريوم 
NT2  91إيتريوم 

NT2  92إيتريوم 

NT2  93إيتريوم 
NT2  94إيتريوم 

NT2  95إيتريوم 

NT2  96إيتريوم 
NT2  97إيتريوم 

NT2  98إيتريوم 
NT2  99إيتريوم 

NT2  104ايتريوم 

NT2  105ايتريوم 

NT2  106ايتريوم 

NT2  107ايتريوم 

NT2  108ايتريوم 
NT2  76ايتريوم 

NT2  78ايتريوم 

NT1 نظائر االوروبيوم 
NT2  130أوروبيوم 

NT2  131أوروبيوم 

NT2  132أوروبيوم 
NT2  133أوروبيوم 

NT2  134أوروبيوم 

NT2  135أوروبيوم 
NT2  136أوروبيوم 

NT2  137أوروبيوم 

NT2  138أوروبيوم 
NT2  139أوروبيوم 

NT2  140أوروبيوم 

NT2  141أوروبيوم 
NT2  142أوروبيوم 

NT2  143أوروبيوم 

NT2  144أوروبيوم 
NT2  145أوروبيوم 

NT2  146أوروبيوم 

NT2  147أوروبيوم 
NT2  148أوروبيوم 

NT2  149أوروبيوم 

NT2  150أوروبيوم 

NT2  151أوروبيوم 

NT2  152أوروبيوم 
NT2  153أوروبيوم 

NT2  154أوروبيوم 

NT2  155أوروبيوم 
NT2  156أوروبيوم 

NT2  157أوروبيوم 

NT2  158أوروبيوم 
NT2  159أوروبيوم 

NT2  160أوروبيوم 

NT2  161أوروبيوم 
NT2  162أوروبيوم 

NT2  163أوروبيوم 

NT2  164أوروبيوم 
NT2  165أوروبيوم 

NT2  166أوروبيوم 

NT2  167أوروبيوم 
NT1 نظائر البراسيوديميوم 

NT2  121براسيوديميوم 

NT2 122وديميوم براسي 
NT2  123براسيوديميوم 

NT2  124براسيوديميوم 

NT2  125براسيوديميوم 
NT2  126براسيوديميوم 

NT2  127براسيوديميوم 

NT2  128براسيوديميوم 
NT2  129براسيوديميوم 

NT2  130براسيوديميوم 

NT2  131براسيوديميوم 
NT2  132براسيوديميوم 

NT2  133براسيوديميوم 

NT2  134براسيوديميوم 
NT2  135براسيوديميوم 

NT2  136براسيوديميوم 

NT2  137براسيوديميوم 

NT2  138براسيوديميوم 

NT2  139براسيوديميوم 

NT2  140براسيوديميوم 
NT2  141براسيوديميوم 

NT2  142براسيوديميوم 

NT2  143براسيوديميوم 
NT2  144براسيوديميوم 

NT2  145براسيوديميوم 

NT2  146براسيوديميوم 
NT2  147براسيوديميوم 

NT2  148براسيوديميوم 

NT2  149براسيوديميوم 
NT2  150براسيوديميوم 

NT2  151براسيوديميوم 
NT2  152براسيوديميوم 

NT2  153براسيوديميوم 

NT2  154براسيوديميوم 

NT2  155براسيوديميوم 

NT2  156براسيوديميوم 

NT2  157براسيوديميوم 
NT2 158يوديميوم براس 

NT2  159براسيوديميوم 

NT1 نظائر البركيليوم 
NT2  235بركيليوم 

NT2  236بركيليوم 

NT2  237بركيليوم 
NT2  238بركيليوم 

NT2  239بركيليوم 

NT2  240بركيليوم 
NT2  241بركيليوم 

NT2  242بركيليوم 

NT2  243بركيليوم 
NT2  244بركيليوم 

NT2  245بركيليوم 

NT2  246بركيليوم 
NT2  247بركيليوم 

NT2  248بركيليوم 

NT2  249بركيليوم 
NT2  250بركيليوم 

NT2  251بركيليوم 

NT2  252بركيليوم 
NT2  253بركيليوم 

NT2  254بركيليوم 

NT1 نظائر البروتكتينيوم 

NT2  212بروتكتينيوم 

NT2  213بروتكتينيوم 
NT2  214بروتكتينيوم 

NT2  215بروتكتينيوم 

NT2  216بروتكتينيوم 
NT2  217بروتكتينيوم 

NT2  218بروتكتينيوم 

NT2  219بروتكتينيوم 
NT2  220بروتكتينيوم 

NT2  221بروتكتينيوم 

NT2  222بروتكتينيوم 
NT2  223بروتكتينيوم 

NT2  224بروتكتينيوم 

NT2  225بروتكتينيوم 
NT2  226بروتكتينيوم 

NT2  227بروتكتينيوم 

NT2  228بروتكتينيوم 
NT2  229بروتكتينيوم 

NT2  230بروتكتينيوم 

NT2  231بروتكتينيوم 
NT2  232بروتكتينيوم 

NT2  233بروتكتينيوم 

NT2  234بروتكتينيوم 
NT2  235بروتكتينيوم 

NT2  236بروتكتينيوم 

NT2  237بروتكتينيوم 
NT2  238بروتكتينيوم 

NT2  239بروتكتينيوم 

NT2  240بروتكتينيوم 
NT1 نظائر البروم 

NT2  67بروم 

NT2  68بروم 
NT2  69بروم 

NT2  70بروم 

NT2  71بروم 

NT2  72بروم 

NT2  73بروم 

NT2  74بروم 
NT2  75بروم 

NT2  76بروم 

NT2  77بروم 
NT2  78بروم 

NT2  79بروم 

NT2  80بروم 
NT2  81بروم 

NT2  82بروم 

NT2  83بروم 
NT2  84بروم 

NT2  85بروم 
NT2  86بروم 

NT2  87بروم 

NT2  88بروم 

NT2  89بروم 

NT2  90بروم 

NT2  91بروم 
NT2  92بروم 

NT2  93بروم 

NT2  94بروم 
NT2  95بروم 

NT2  96بروم 

NT2  97بروم 
NT1 نظائر البروميتيوم 

NT2  126بروميتيوم  

NT2  127بروميتيوم 
NT2  128بروميتيوم 

NT2  129بروميتيوم 

NT2  130بروميتيوم 
NT2  131بروميتيوم 

NT2  132بروميتيوم 

NT2  133بروميتيوم 
NT2  134بروميتيوم 

NT2  135بروميتيوم 

NT2  136بروميتيوم 
NT2  137بروميتيوم 

NT2  138بروميتيوم 

NT2  139بروميتيوم 
NT2  140بروميتيوم 

NT2  141بروميتيوم 

NT2  142بروميتيوم 
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NT2  143بروميتيوم 

NT2  144بروميتيوم 
NT2 145يتيوم بروم 

NT2  146بروميتيوم 

NT2  147بروميتيوم 
NT2  148بروميتيوم 

NT2  149بروميتيوم 

NT2  150بروميتيوم 
NT2  151بروميتيوم 

NT2  152بروميتيوم 

NT2  153بروميتيوم 
NT2  154بروميتيوم 

NT2  155بروميتيوم 

NT2  156بروميتيوم 
NT2  157بروميتيوم 

NT2  158بروميتيوم 

NT2  159بروميتيوم 
NT2  160بروميتيوم 

NT2  161بروميتيوم 

NT2  162بروميتيوم 
NT2  163بروميتيوم 

NT1 نظائر البزموت 

NT2  186بزموت 
NT2  188بزموت 

NT2  189بزموت 

NT2  190بزموت 
NT2  191بزموت 

NT2  192بزموت 

NT2  193بزموت 
NT2  194بزموت 

NT2  195بزموت 

NT2  196بزموت 
NT2  197بزموت 

NT2  198بزموت 

NT2  199بزموت 

NT2  200بزموت 

NT2  201بزموت 

NT2  202بزموت 
NT2  203بزموت 

NT2  204بزموت 

NT2  205بزموت 
NT2  206بزموت 

NT2  207بزموت 

NT2  208بزموت 
NT2  209بزموت 

NT2  210بزموت 

NT2  211بزموت 
NT2  212بزموت 

NT2  213بزموت 
NT2  214بزموت 

NT2  215بزموت 

NT2  216بزموت 

NT2  218بزموت 

NT2 184بزموت 

NT2 185بزموت 
NT2 187بزموت 

NT2 217بزموت 

NT1 نظائر البالتين 
NT2  166بالتين 

NT2  167بالتين 

NT2  168بالتين 
NT2  169بالتين 

NT2  170بالتين 

NT2  171بالتين 
NT2  172بالتين 

NT2  173بالتين 

NT2  174بالتين 
NT2  175بالتين 

NT2  176بالتين 

NT2  177بالتين 
NT2  178بالتين 

NT2  179بالتين 

NT2  180بالتين 
NT2  181بالتين 

NT2  182بالتين 

NT2  183بالتين 
NT2  184بالتين 

NT2  185بالتين 

NT2  186بالتين 

NT2  187بالتين 

NT2  188بالتين 
NT2  189بالتين 

NT2  190بالتين 

NT2  191بالتين 
NT2  192بالتين 

NT2  193بالتين 

NT2  194بالتين 
NT2  195بالتين 

NT2  196بالتين 

NT2  197بالتين 
NT2  198بالتين 

NT2  199بالتين 

NT2  200بالتين 
NT2  201بالتين 

NT2  202بالتين 

NT2  203بالتين 
NT2  204بالتين 

NT2  205بالتين 

NT2  206بالتين 
NT2  207بالتين 

NT2  208بالتين 

NT1 نظائر البالّديوم 
NT2  121بالديوم 

NT2  122بالديوم 

NT2  123بالديوم 
NT2  124بالديوم 

NT2  91بالديوم 

NT2  92بالديوم 
NT2  100بالّديوم 

NT2  102بالّديوم 

NT2  103بالّديوم 
NT2  104بالّديوم 

NT2  105بالّديوم 

NT2  106بالّديوم 

NT2  107بالّديوم 

NT2  108بالّديوم 

NT2  109بالّديوم 
NT2  110بالّديوم 

NT2  111بالّديوم 

NT2  112بالّديوم 
NT2  113بالّديوم 

NT2  114بالّديوم 

NT2  115بالّديوم 
NT2  116بالّديوم 

NT2  117بالّديوم 

NT2  118بالّديوم 
NT2  119بالّديوم 

NT2  120بالّديوم 
NT2  93بالّديوم 

NT2  94بالّديوم 

NT2  95بالّديوم 

NT2  96بالّديوم 

NT2  97بالّديوم 

NT2  98بالّديوم 
NT2  99بالّديوم 

NT2 101بالّديوم 

NT1 نظائر البلوتونيوم 
NT2  228بلوتونيوم 

NT2  229بلوتونيوم 

NT2  230بلوتونيوم 
NT2  231بلوتونيوم 

NT2  232بلوتونيوم 

NT2  233بلوتونيوم 
NT2  234بلوتونيوم 

NT2  235بلوتونيوم 

NT2  236بلوتونيوم 
NT2  237بلوتونيوم 

NT2  238بلوتونيوم 

NT2  239بلوتونيوم 
NT2  240بلوتونيوم 

NT2  241بلوتونيوم 

NT2  242بلوتونيوم 
NT2  243بلوتونيوم 

NT2  244بلوتونيوم 

NT2  245بلوتونيوم 
NT2  246بلوتونيوم 

NT2  247بلوتونيوم 

NT2  248بلوتونيوم 

NT2  250بلوتونيوم 

NT1 نظائر البوتاسيوم 
NT2  32بوتاسيوم 

NT2  33بوتاسيوم 

NT2  34بوتاسيوم 
NT2  35بوتاسيوم 

NT2  36بوتاسيوم 

NT2  37بوتاسيوم 
NT2  38بوتاسيوم 

NT2  39بوتاسيوم 

NT2  40بوتاسيوم 
NT2  41بوتاسيوم 

NT2  42بوتاسيوم 

NT2  43بوتاسيوم 
NT2  44بوتاسيوم 

NT2  45بوتاسيوم 

NT2  46بوتاسيوم 
NT2  47بوتاسيوم 

NT2  48بوتاسيوم 

NT2  49بوتاسيوم 
NT2  50بوتاسيوم 

NT2  51بوتاسيوم 

NT2  52بوتاسيوم 
NT2  53بوتاسيوم 

NT2  54بوتاسيوم 

NT2  55بوتاسيوم 
NT2  56بوتاسيوم 

NT1 نظائر البوريوم 

NT2  260بوريوم 
NT2  261بوريوم 

NT2  262بوريوم 

NT2  263بوريوم 
NT2  264بوريوم 

NT2  265بوريوم 

NT2  266بوريوم 

NT2  267بوريوم 

NT2  271بوريوم 

NT2  272بوريوم 
NT2  273بوريوم 

NT2  274بوريوم 

NT2  275بوريوم 
NT1 نظائر البولونيوم 

NT2  186بولونيوم 

NT2  187بولونيوم 
NT2  188بولونيوم 

NT2  189بولونيوم 

NT2  190بولونيوم 
NT2  191بولونيوم 

NT2  192بولونيوم 
NT2  193بولونيوم 

NT2  194بولونيوم 

NT2  195بولونيوم 

NT2  196بولونيوم 

NT2  197بولونيوم 

NT2  198بولونيوم 
NT2  199بولونيوم 

NT2  200بولونيوم 

NT2  201بولونيوم 
NT2  202بولونيوم 

NT2  203بولونيوم 

NT2  204بولونيوم 
NT2  205بولونيوم 

NT2  206بولونيوم 

NT2  207بولونيوم 
NT2  208بولونيوم 

NT2  209بولونيوم 

NT2  210بولونيوم 
NT2  211بولونيوم 

NT2  212بولونيوم 

NT2  213بولونيوم 
NT2  214بولونيوم 

NT2  215بولونيوم 

NT2  216بولونيوم 
NT2  217بولونيوم 

NT2  218بولونيوم 

NT2  219بولونيوم 
NT2  220بولونيوم 

NT1 نظائر التاليوم 

NT2  176تاليوم 
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NT2  177تاليوم 

NT2  178تاليوم 
NT2  179تاليوم 

NT2  180تاليوم 

NT2  181تاليوم 
NT2  182تاليوم 

NT2  183تاليوم 

NT2  184تاليوم 
NT2  185تاليوم 

NT2  186تاليوم 

NT2  187تاليوم 
NT2  188تاليوم 

NT2  189تاليوم 

NT2  190تاليوم 
NT2  191تاليوم 

NT2  192تاليوم 

NT2  193تاليوم 
NT2 194اليوم ت 

NT2  195تاليوم 

NT2  196تاليوم 
NT2  197تاليوم 

NT2  198تاليوم 

NT2  199تاليوم 
NT2  200تاليوم 

NT2  201تاليوم 

NT2  202تاليوم 
NT2  203تاليوم 

NT2  204تاليوم 

NT2  205تاليوم 
NT2  206تاليوم 

NT2  207تاليوم 

NT2  208تاليوم 
NT2  209تاليوم 

NT2  210تاليوم 

NT2  211تاليوم 

NT2  212تاليوم 

NT1 نظائر التربيوم 

NT2  135تربيوم 
NT2  136تربيوم 

NT2  137تربيوم 

NT2  138تربيوم 
NT2  139تربيوم 

NT2  140تربيوم 

NT2  141تربيوم 
NT2  142تربيوم 

NT2  143تربيوم 

NT2  144تربيوم 
NT2  145تربيوم 

NT2  146تربيوم 
NT2  147تربيوم 

NT2  148تربيوم 

NT2  149تربيوم 

NT2  150تربيوم 

NT2  151تربيوم 

NT2  152تربيوم 
NT2  153تربيوم 

NT2  154تربيوم 

NT2  155تربيوم 
NT2  156تربيوم 

NT2  157تربيوم 

NT2  158تربيوم 
NT2  159تربيوم 

NT2  160تربيوم 

NT2  161تربيوم 
NT2  162تربيوم 

NT2  163تربيوم 

NT2  164تربيوم 
NT2  165تربيوم 

NT2  166تربيوم 

NT2  167تربيوم 
NT2  168تربيوم 

NT2  169تربيوم 

NT2  170تربيوم 
NT2  171تربيوم 

NT1 نظائر التكنيسيوم 

NT2  100تكنيسيوم 
NT2  101تكنيسيوم 

NT2  102تكنيسيوم 

NT2  103تكنيسيوم 

NT2  104تكنيسيوم 

NT2  105تكنيسيوم 
NT2  106تكنيسيوم 

NT2  107تكنيسيوم 

NT2  108تكنيسيوم 
NT2  109تكنيسيوم 

NT2  110تكنيسيوم 

NT2  111تكنيسيوم 
NT2  112تكنيسيوم 

NT2  113تكنيسيوم 

NT2  114تكنيسيوم 
NT2  115تكنيسيوم 

NT2  116تكنيسيوم 

NT2  117تكنيسيوم 
NT2  118تكنيسيوم 

NT2  85تكنيسيوم 

NT2  86تكنيسيوم 
NT2  87تكنيسيوم 

NT2  88تكنيسيوم 

NT2  89تكنيسيوم 
NT2  90تكنيسيوم 

NT2  91تكنيسيوم 

NT2  92تكنيسيوم 
NT2  93تكنيسيوم 

NT2  94تكنيسيوم 

NT2  95تكنيسيوم 
NT2  96تكنيسيوم 

NT2  97تكنيسيوم 

NT2  98تكنيسيوم 
NT2  99تكنيسيوم 

NT1 نظائر التلّوريوم 

NT2  105تلوريوم 
NT2  139تلوريوم 

NT2  140تلوريوم 

NT2  141تلوريوم 

NT2  142تلوريوم 

NT2  106تلّوريوم 

NT2  107تلّوريوم 
NT2  108تلّوريوم 

NT2  109تلّوريوم 

NT2  110تلّوريوم 
NT2  111تلّوريوم 

NT2  112تلّوريوم 

NT2  113تلّوريوم 
NT2  114تلّوريوم 

NT2  115تلّوريوم 

NT2  116تلّوريوم 
NT2  117تلّوريوم 

NT2  118تلّوريوم 
NT2  119تلّوريوم 

NT2  120تلّوريوم 

NT2  121تلّوريوم 

NT2  122تلّوريوم 

NT2  123تلّوريوم 

NT2  124تلّوريوم 
NT2  125تلّوريوم 

NT2  126تلّوريوم 

NT2  127تلّوريوم 
NT2  128تلّوريوم 

NT2  129تلّوريوم 

NT2  130تلّوريوم 
NT2  131تلّوريوم 

NT2  132تلّوريوم 

NT2  133تلّوريوم 
NT2  134تلّوريوم 

NT2  135تلّوريوم 

NT2  136تلّوريوم 
NT2  137تلّوريوم 

NT2  138تلّوريوم 

NT1 نظائر التنتاليوم 
NT2  155تنتاليوم 

NT2  156تنتاليوم 

NT2  157تنتاليوم 
NT2  158تنتاليوم 

NT2  159تنتاليوم 

NT2  160تنتاليوم 
NT2  161تنتاليوم 

NT2  162تنتاليوم 

NT2  163تنتاليوم 

NT2  164تنتاليوم 

NT2  165تنتاليوم 
NT2  166تنتاليوم 

NT2  167تنتاليوم 

NT2  168تنتاليوم 
NT2  169تنتاليوم 

NT2  170تنتاليوم 

NT2  171تنتاليوم 
NT2  172تنتاليوم 

NT2  173تنتاليوم 

NT2  174تنتاليوم 
NT2  175تنتاليوم 

NT2  176تنتاليوم 

NT2  177تنتاليوم 
NT2  178تنتاليوم 

NT2  179تنتاليوم 

NT2  180تنتاليوم 
NT2  181تنتاليوم 

NT2  182تنتاليوم 

NT2  183تنتاليوم 
NT2  184تنتاليوم 

NT2  185تنتاليوم 

NT2  186تنتاليوم 
NT2  187تنتاليوم 

NT2  188تنتاليوم 

NT2  189تنتاليوم 
NT2  190تنتاليوم 

NT1 نظائر التنغستين 

NT2  157تنغستن 
NT2   176تنغستين 

NT2  158تنغستين 

NT2  159تنغستين 
NT2  160تنغستين 

NT2  161تنغستين 

NT2  162تنغستين 

NT2  163تنغستين 

NT2  164تنغستين 

NT2  165تنغستين 
NT2  166تنغستين 

NT2  167تنغستين 

NT2  168تنغستين 
NT2  169تنغستين 

NT2  170تنغستين 

NT2  171تنغستين 
NT2  172تنغستين 

NT2  173تنغستين 

NT2  174تنغستين 
NT2  175تنغستين 

NT2  177تنغستين 
NT2  178تنغستين 

NT2  179تنغستين 

NT2  180تنغستين 

NT2  181تنغستين 

NT2  182تنغستين 

NT2  183تنغستين 
NT2  184تنغستين 

NT2  185تنغستين 

NT2  186تنغستين 
NT2  187تنغستين 

NT2  188تنغستين 

NT2  189تنغستين 
NT2  190تنغستين 

NT2  191تنغستين 

NT2  192تنغستين 
NT1 نظائر التوريوم 

NT2  208توريوم 

NT2  209توريوم 
NT2  210توريوم 

NT2  211توريوم 

NT2  212توريوم 
NT2  213توريوم 

NT2  214توريوم 

NT2  215توريوم 
NT2  216توريوم 

NT2  217توريوم 

NT2  218توريوم 
NT2  219توريوم 

NT2  220توريوم 

NT2  221توريوم 
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NT2  222توريوم 

NT2  223توريوم 
NT2  224توريوم 

NT2  225توريوم 

NT2  226توريوم 
NT2  227توريوم 

NT2  228توريوم 

NT2  229توريوم 
NT2  230توريوم 

NT2  231توريوم 

NT2  232توريوم 
NT2  233توريوم 

NT2  234توريوم 

NT2  235توريوم 
NT2  236توريوم 

NT2  237توريوم 

NT2  238توريوم 
NT1 نظائر التوليوم 

NT2  144توليوم 

NT2  145توليوم 
NT2  146توليوم 

NT2  147توليوم 

NT2  148توليوم 
NT2  149توليوم 

NT2  150توليوم 

NT2  151توليوم 
NT2  152توليوم 

NT2  153توليوم 

NT2  154توليوم 
NT2  155توليوم 

NT2  156توليوم 

NT2  157توليوم 
NT2  158توليوم 

NT2  159توليوم 

NT2  160توليوم 

NT2  161توليوم 

NT2  162توليوم 

NT2  163توليوم 
NT2  164توليوم 

NT2  165توليوم 

NT2  166توليوم 
NT2  167توليوم 

NT2  168توليوم 

NT2  169توليوم 
NT2  170توليوم 

NT2  171توليوم 

NT2  172توليوم 
NT2  173توليوم 

NT2  174توليوم 
NT2  175توليوم 

NT2  176توليوم 

NT2  177توليوم 

NT2  178توليوم 

NT2  179توليوم 

NT1 نظائر التيتانيوم 
NT2  38تيتانيوم 

NT2  39تيتانيوم 

NT2  40تيتانيوم 
NT2  41تيتانيوم 

NT2  42تيتانيوم 

NT2  43تيتانيوم 
NT2  44تيتانيوم 

NT2  45تيتانيوم 

NT2  46تيتانيوم 
NT2  47تيتانيوم 

NT2  48تيتانيوم 

NT2  49تيتانيوم 
NT2  50تيتانيوم 

NT2  51تيتانيوم 

NT2  52تيتانيوم 
NT2  53تيتانيوم 

NT2  54تيتانيوم 

NT2  55تيتانيوم 
NT2  56تيتانيوم 

NT2  57تيتانيوم 

NT2  58تيتانيوم 
NT2  59تيتانيوم 

NT2  60تيتانيوم 

NT2  61تيتانيوم 

NT2  62تيتانيوم 

NT2  63تيتانيوم 
NT1  نظائر التينيسين 

NT1 نظائر الجرمانيوم 

NT2  58جرمانيوم 
NT2  59جرمانيوم 

NT2  60جرمانيوم  

NT2  61جرمانيوم 
NT2  62جرمانيوم 

NT2  63جرمانيوم 

NT2  64جرمانيوم 
NT2  65جرمانيوم 

NT2  66جرمانيوم 

NT2  67جرمانيوم 
NT2  68جرمانيوم 

NT2  69جرمانيوم 

NT2  70جرمانيوم 
NT2  71جرمانيوم 

NT2  72جرمانيوم 

NT2  73جرمانيوم 
NT2  74جرمانيوم 

NT2  75جرمانيوم 

NT2  76جرمانيوم 
NT2  77جرمانيوم 

NT2  78جرمانيوم 

NT2  79جرمانيوم 
NT2  80جرمانيوم 

NT2  81جرمانيوم 

NT2  82جرمانيوم 
NT2  83جرمانيوم 

NT2  84جرمانيوم 

NT2  85جرمانيوم 
NT2  86جرمانيوم 

NT2  87جرمانيوم 

NT2  88جرمانيوم 

NT2  89جرمانيوم 

NT1 نظائر الدارمْستاديوم 

NT2  267دارمستاديوم 
NT2  269دارمْستاديوم 

NT2  270دارمْستاديوم 

NT2  271دارمستاديوم 
NT2  272دارمستاديوم   

NT2  273دارمستاديوم 

NT2  279دارمستاديوم 
NT2  281دارمستاديوم 

NT1 نظائر الدوبنيوم 

NT2  255دوبنيوم 
NT2  256دوبنيوم 

NT2  257دوبنيوم 
NT2  258دوبنيوم 

NT2  259دوبنيوم 

NT2  260دوبنيوم 

NT2  261دوبنيوم 

NT2  262دوبنيوم 

NT2  263دوبنيوم 
NT2  264دوبنيوم   

NT2  265دوبنيوم 

NT2  266دوبنيوم 
NT2  267دوبنيوم 

NT2  268دوبنيوم 

NT2  269دوبنيوم 
NT1 نظائر الديسبروسيوم 

NT2  138ديسبروسيوم 

NT2  139ديسبروسيوم 
NT2  140ديسبروسيوم 

NT2  141ديسبروسيوم 

NT2  142ديسبروسيوم 
NT2  143ديسبروسيوم 

NT2  144ديسبروسيوم 

NT2  145ديسبروسيوم 
NT2  146ديسبروسيوم 

NT2  147ديسبروسيوم 

NT2  148ديسبروسيوم 
NT2  149ديسبروسيوم 

NT2  150ديسبروسيوم 

NT2  151ديسبروسيوم 
NT2  152ديسبروسيوم 

NT2  153ديسبروسيوم 

NT2  154ديسبروسيوم 

NT2  155ديسبروسيوم 

NT2  156ديسبروسيوم 
NT2  157ديسبروسيوم 

NT2  158ديسبروسيوم 

NT2  159ديسبروسيوم 
NT2  160ديسبروسيوم 

NT2  161ديسبروسيوم 

NT2  162ديسبروسيوم 
NT2  163ديسبروسيوم 

NT2  164ديسبروسيوم 

NT2  165ديسبروسيوم 
NT2  166ديسبروسيوم 

NT2  167ديسبروسيوم 

NT2  168ديسبروسيوم 
NT2  169ديسبروسيوم 

NT2  170ديسبروسيوم 

NT2  171ديسبروسيوم 
NT2  172ديسبروسيوم 

NT2  173ديسبروسيوم 

NT1 نظائر الذهب 
NT2  169ذهب 

NT2  170ذهب 

NT2  171ذهب 
NT2  172ذهب 

NT2  173ذهب 

NT2  174ذهب 
NT2  175ذهب 

NT2  176ذهب 

NT2  177ذهب 
NT2  178ذهب 

NT2  179ذهب 

NT2  180ذهب 
NT2  181ذهب 

NT2  182ذهب 

NT2  183ذهب 

NT2  184ذهب 

NT2  185ذهب 

NT2  186ذهب 
NT2  187ذهب 

NT2  188ذهب 

NT2  189ذهب 
NT2  190ذهب 

NT2  191ذهب 

NT2  192ذهب 
NT2  193ذهب 

NT2  194ذهب 

NT2  195ذهب 
NT2  196ذهب 

NT2  197ذهب 
NT2  198ذهب 

NT2  199ذهب 

NT2  200ذهب 

NT2  201ذهب 

NT2  202ذهب 

NT2  203ذهب 
NT2  204ذهب 

NT2  205ذهب 

NT1 نظائر الرادون 
NT2  193رادون 

NT2  194رادون 

NT2  195رادون 
NT2  196رادون 

NT2  197رادون 

NT2  198رادون 
NT2  199رادون 

NT2  200رادون 

NT2  201رادون 
NT2  202رادون 

NT2  203رادون 

NT2  204رادون 
NT2  205رادون 

NT2  206رادون 

NT2  207رادون 
NT2  208رادون 

NT2  209رادون 

NT2  210رادون 
NT2  211رادون 

NT2  212رادون 

NT2  213رادون 
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NT2  214رادون 

NT2  215رادون 
NT2  216رادون 

NT2  217رادون 

NT2  218رادون 
NT2  219رادون 

NT2  220رادون 

NT2  221رادون 
NT2  222رادون 

NT2  223رادون 

NT2  224رادون 
NT2  225رادون 

NT2  226رادون 

NT2  227رادون 
NT2  228رادون 

NT2  229رادون 

NT1 نظائر الرذرفورديوم 
NT2  253رذرفورديوم 

NT2  254رذرفورديوم 

NT2  255رذرفورديوم 
NT2  256رذرفورديوم 

NT2  257رذرفورديوم 

NT2  258رذرفورديوم 
NT2  259رذرفورديوم 

NT2  260رذرفورديوم 

NT2  261رذرفورديوم 
NT2  262رذرفورديوم 

NT2  263رذرفورديوم 

NT2  264رذرفورديوم 
NT2  265رذرفورديوم 

NT2  266رذرفورديوم 

NT2  267رذرفورديوم 
NT2  268رذرفورديوم 

NT1 نظائر الرصاص 

NT2  178رصاص 

NT2  179رصاص 

NT2  180رصاص 

NT2  181رصاص 
NT2  182رصاص 

NT2  183رصاص 

NT2  184رصاص 
NT2  185رصاص 

NT2  186رصاص 

NT2  187رصاص 
NT2  188رصاص 

NT2  189رصاص 

NT2  190رصاص 
NT2  191رصاص 

NT2  192رصاص 
NT2  193رصاص 

NT2  194رصاص 

NT2  195رصاص 

NT2  196رصاص 

NT2  197رصاص 

NT2  198رصاص 
NT2  199رصاص 

NT2  200رصاص 

NT2  201رصاص 
NT2  202رصاص 

NT2  203رصاص 

NT2  204رصاص 
NT2  205رصاص 

NT2  206رصاص 

NT2  207رصاص 
NT2  208رصاص 

NT2  209رصاص 

NT2  210رصاص 
NT2  211رصاص 

NT2  212رصاص 

NT2  213رصاص 
NT2  214رصاص 

NT2  215رصاص 

NT2  216رصاص 
NT1 نظائر الروبيديوم 

NT2  100روبيديوم 

NT2  101روبيديوم 
NT2  102روبيديوم 

NT2  103روبيديوم 

NT2  71روبيديوم 

NT2  72روبيديوم 

NT2  73روبيديوم 
NT2  74روبيديوم 

NT2  75روبيديوم 

NT2  76روبيديوم 
NT2  77روبيديوم 

NT2  78روبيديوم 

NT2  79روبيديوم 
NT2  80روبيديوم 

NT2  81روبيديوم 

NT2  82روبيديوم 
NT2  83روبيديوم 

NT2  84روبيديوم 

NT2  85روبيديوم 
NT2  86روبيديوم 

NT2  87روبيديوم 

NT2  88روبيديوم 
NT2  89روبيديوم 

NT2  90روبيديوم 

NT2  91روبيديوم 
NT2  92روبيديوم 

NT2  93روبيديوم 

NT2  94روبيديوم 
NT2  95روبيديوم 

NT2  96روبيديوم 

NT2  97روبيديوم 
NT2  98روبيديوم 

NT2  99روبيديوم 

NT1 نظائر الروتينيوم 
NT2  100روتينيوم 

NT2  101روتينيوم 

NT2  102روتينيوم 
NT2  103روتينيوم 

NT2  104روتينيوم 

NT2  105روتينيوم 

NT2  106روتينيوم 

NT2  107روتينيوم 

NT2  108روتينيوم 
NT2  109روتينيوم 

NT2  110روتينيوم 

NT2  111روتينيوم 
NT2  112روتينيوم 

NT2  113روتينيوم 

NT2  114روتينيوم 
NT2  115روتينيوم 

NT2  116روتينيوم 

NT2  117روتينيوم 
NT2  118روتينيوم 

NT2  119روتينيوم 
NT2  120روتينيوم 

NT2  87روتينيوم 

NT2  88روتينيوم 

NT2  89روتينيوم 

NT2 90نيوم روتي 

NT2  91روتينيوم 
NT2  92روتينيوم 

NT2  93روتينيوم 

NT2  94روتينيوم 
NT2  95روتينيوم 

NT2  96روتينيوم 

NT2  97روتينيوم 
NT2  98روتينيوم 

NT2  99روتينيوم 

NT1 نظائر الروديوم 
NT2  100روديوم 

NT2  101روديوم 

NT2  102روديوم 
NT2  103روديوم 

NT2  104روديوم 

NT2  105روديوم 
NT2  106روديوم 

NT2  107روديوم 

NT2  108روديوم 
NT2  109روديوم 

NT2  110روديوم 

NT2  111روديوم 
NT2  112روديوم 

NT2  113روديوم 

NT2  114روديوم 

NT2  115روديوم 

NT2  116روديوم 
NT2  117روديوم 

NT2  118روديوم 

NT2  119روديوم 
NT2  120روديوم 

NT2  121روديوم 

NT2 122وديوم ر 
NT2  89روديوم 

NT2  90روديوم 

NT2  91روديوم 
NT2  92روديوم 

NT2  92روديوم 

NT2  93روديوم 
NT2  94روديوم 

NT2  95روديوم 

NT2  96روديوم 
NT2  97روديوم 

NT2  98روديوم 

NT1 نظائر الرونتغينيوم 
NT2  273رونتغنيوم 

NT2  274رونتغنيوم 

NT2  272رونتغينيوم 
NT2  279رونتغينيوم 

NT2  280رونتغينيوم 

NT1 نظائر الرينيوم 
NT2  159رينيوم 

NT2  160رينيوم 

NT2  161رينيوم 
NT2  162رينيوم 

NT2  163رينيوم 

NT2  164رينيوم 
NT2  165رينيوم 

NT2  166رينيوم 

NT2  167رينيوم 

NT2  168رينيوم 

NT2  169رينيوم 

NT2  170رينيوم 
NT2  171رينيوم 

NT2  172رينيوم 

NT2  173رينيوم 
NT2  174رينيوم 

NT2  175رينيوم 

NT2  176رينيوم 
NT2  177رينيوم 

NT2  178رينيوم 

NT2  179رينيوم 
NT2  180رينيوم 

NT2  181رينيوم 
NT2  182رينيوم 

NT2  183رينيوم 

NT2  184رينيوم 

NT2  185رينيوم 

NT2  186رينيوم 

NT2  187رينيوم 
NT2  188رينيوم 

NT2  189رينيوم 

NT2  190رينيوم 
NT2  191رينيوم 

NT2  192رينيوم 

NT2  193رينيوم 
NT2  194رينيوم 

NT2  195رينيوم 

NT2  196رينيوم 
NT1 نظائر الزئبق 

NT2  171زئبق 

NT2  172زئبق 
NT2  173زئبق 

NT2  174زئبق 

NT2  175زئبق 
NT2  178زئبق 

NT2  179زئبق 

NT2  181زئبق 
NT2  182زئبق 

NT2  183زئبق 

NT2  184زئبق 
NT2  185زئبق 

NT2  186زئبق 

NT2  187زئبق 
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NT2  188زئبق 

NT2  189زئبق 
NT2  190زئبق 

NT2  191زئبق 

NT2  192زئبق 
NT2  193زئبق 

NT2  194زئبق 

NT2  195زئبق 
NT2  196زئبق 

NT2  197زئبق 

NT2  198زئبق 
NT2  199زئبق 

NT2  200زئبق 

NT2  201زئبق 
NT2  202زئبق 

NT2  203زئبق 

NT2  204زئبق 
NT2  205زئبق 

NT2  206زئبق 

NT2  207زئبق 
NT2  208زئبق 

NT2  209زئبق 

NT2  211زئبق 
NT2  212زئبق 

NT2 176زئبق 

NT2 177زئبق 
NT2 180زئبق 

NT2 210زئبق 

NT1 نظائر الزركونيوم 
NT2  100زركونيوم 

NT2  101زركونيوم 

NT2  102زركونيوم 
NT2  103زركونيوم 

NT2  104زركونيوم 

NT2  105زركونيوم 

NT2  106زركونيوم 

NT2  107زركونيوم 

NT2  108زركونيوم 
NT2  109زركونيوم 

NT2  110زركونيوم 

NT2  78زركونيوم 
NT2  79زركونيوم 

NT2  80زركونيوم 

NT2  81زركونيوم 
NT2  82زركونيوم 

NT2  83زركونيوم 

NT2  84زركونيوم 
NT2  85زركونيوم 

NT2  86زركونيوم 
NT2  87زركونيوم 

NT2  88زركونيوم 

NT2  89زركونيوم 

NT2  90زركونيوم 

NT2  91زركونيوم 

NT2  92زركونيوم 
NT2  93زركونيوم 

NT2  94زركونيوم 

NT2  95زركونيوم 
NT2  96زركونيوم 

NT2  97زركونيوم 

NT2  98زركونيوم 
NT2  99زركونيوم 

NT1 نظائر الزرنيخ 

NT2  60زرنيخ 
NT2  61زرنيخ 

NT2  62زرنيخ 

NT2  63زرنيخ 
NT2  64زرنيخ 

NT2  65زرنيخ 

NT2  66زرنيخ 
NT2  67زرنيخ 

NT2  68زرنيخ 

NT2  69زرنيخ 
NT2  70زرنيخ 

NT2  71زرنيخ 

NT2  72زرنيخ 
NT2  73زرنيخ 

NT2  74زرنيخ 

NT2  75زرنيخ 

NT2  76زرنيخ 

NT2  77زرنيخ 
NT2  78زرنيخ 

NT2  79زرنيخ 

NT2  80زرنيخ 
NT2  81زرنيخ 

NT2  82زرنيخ 

NT2  83زرنيخ 
NT2  84زرنيخ 

NT2  85زرنيخ 

NT2  86زرنيخ 
NT2  87زرنيخ 

NT2  88زرنيخ 

NT2  89زرنيخ 
NT2  90زرنيخ 

NT2  91زرنيخ 

NT2  92زرنيخ 
NT1 نظائر الزنك 

NT2  54زنك 

NT2  55زنك 
NT2  56زنك 

NT2  57زنك 

NT2  58زنك 
NT2  59زنك 

NT2  60زنك 

NT2  61زنك 
NT2  62زنك 

NT2  63زنك 

NT2  64زنك 
NT2  65زنك 

NT2  66زنك 

NT2  67زنك 
NT2  68زنك 

NT2  69زنك 

NT2  70زنك 

NT2  71زنك 

NT2  72زنك 

NT2  73زنك 
NT2  74زنك 

NT2  75زنك 

NT2  76زنك 
NT2  77زنك 

NT2  78زنك 

NT2  79زنك 
NT2  80زنك 

NT2  81زنك 

NT2  82زنك 
NT2  83زنك 

NT1 نظائر الساماريوم 
NT2  128ساماريوم 

NT2  129ساماريوم 

NT2  130ساماريوم 

NT2  131ساماريوم 

NT2  132ساماريوم 

NT2  133ساماريوم 
NT2  135ساماريوم 

NT2  136ساماريوم 

NT2  137ساماريوم 
NT2  138ساماريوم 

NT2  139ساماريوم 

NT2  140ساماريوم 
NT2  141ساماريوم 

NT2  142ساماريوم 

NT2  143ساماريوم 
NT2  144ساماريوم 

NT2  145ساماريوم 

NT2  146ساماريوم 
NT2  147ساماريوم 

NT2  148ساماريوم 

NT2  149ساماريوم 
NT2  150ساماريوم 

NT2  151ساماريوم 

NT2  152ساماريوم 
NT2  153ساماريوم 

NT2  154ساماريوم 

NT2  155ساماريوم 
NT2  156ساماريوم 

NT2  157ساماريوم 

NT2  158ساماريوم 

NT2  159ساماريوم 

NT2  160ساماريوم 
NT2  161ساماريوم 

NT2  162ساماريوم 

NT2  163ساماريوم 
NT2  164ساماريوم 

NT2  165ساماريوم 

NT2  134ساماريوم ساماريوم 
NT1 نظائر السكانديوم 

NT2  36سكانديوم 

NT2  37سكانديوم 
NT2  38سكانديوم 

NT2  39سكانديوم 

NT2  40سكانديوم 
NT2  41سكانديوم 

NT2  42سكانديوم 

NT2  43سكانديوم 
NT2  44سكانديوم 

NT2  45سكانديوم 

NT2  46سكانديوم 
NT2  47سكانديوم 

NT2  48سكانديوم 

NT2  49سكانديوم 
NT2  50سكانديوم 

NT2  51سكانديوم 

NT2  52سكانديوم 
NT2  53سكانديوم 

NT2  54سكانديوم 

NT2  55سكانديوم 
NT2  56سكانديوم 

NT2  57سكانديوم 

NT2  58سكانديوم 
NT2  59سكانديوم 

NT2  60سكانديوم 

NT2  61سكانديوم 

NT1 نظائر السلينيوم 

NT2  64سلينيوم 

NT2  65سلينيوم 
NT2  66سلينيوم 

NT2  67سلينيوم 

NT2  68سلينيوم 
NT2  69سلينيوم 

NT2  70سلينيوم 

NT2  71سلينيوم 
NT2  72سلينيوم 

NT2  73سلينيوم 

NT2  74سلينيوم 
NT2  75سلينيوم 

NT2  76سلينيوم 
NT2  77سلينيوم 

NT2  78سلينيوم 

NT2  79سلينيوم 

NT2  80سلينيوم 

NT2  81سلينيوم 

NT2  82سلينيوم 
NT2  83سلينيوم 

NT2  84سلينيوم 

NT2  85سلينيوم 
NT2  86سلينيوم 

NT2  87سلينيوم 

NT2  88سلينيوم 
NT2  89سلينيوم 

NT2  91سلينيوم 

NT1 نظائر السيبورجيوم 
NT2  258سيبورجيوم 

NT2  259سيبورجيوم 

NT2  260سيبورجيوم 
NT2  261سيبورجيوم 

NT2  262سيبورجيوم 

NT2  263سيبورجيوم 
NT2  264سيبورجيوم 

NT2  265سيبورجيوم 

NT2  266سيبورجيوم 
NT2  268سيبورجيوم 

NT2  270سيبورجيوم 

NT2  271سيبورجيوم 
NT2  272سيبورجيوم 

NT2  273سيبورجيوم 

NT1 نظائر السيريوم 



 نظائر 957 نظائر

 

 

NT2  119سيريوم 

NT2  120سيريوم 
NT2  121سيريوم 

NT2  122سيريوم 

NT2  123سيريوم 
NT2  124سيريوم 

NT2  125سيريوم 

NT2  126سيريوم 
NT2  127سيريوم 

NT2  128سيريوم 

NT2  129سيريوم 
NT2  130سيريوم 

NT2  131سيريوم 

NT2  132سيريوم 
NT2  133سيريوم 

NT2  134سيريوم 

NT2  135سيريوم 
NT2  136سيريوم 

NT2  137سيريوم 

NT2  138سيريوم 
NT2  139سيريوم 

NT2  140سيريوم 

NT2  141سيريوم 
NT2  142سيريوم 

NT2  143سيريوم 

NT2  144سيريوم 
NT2  145سيريوم 

NT2  146سيريوم 

NT2  147سيريوم 
NT2  148سيريوم 

NT2  149سيريوم 

NT2  150سيريوم 
NT2  151سيريوم 

NT2  152سيريوم 

NT2  153سيريوم 

NT2  154سيريوم 

NT2  155سيريوم 

NT2  156سيريوم 
NT2  157سيريوم 

NT1 نظائر السيزيوم 

NT2  112سيزيوم 
NT2  113سيزيوم 

NT2  114سيزيوم 

NT2  115سيزيوم 
NT2  116سيزيوم 

NT2  117سيزيوم 

NT2  118سيزيوم 
NT2  119سيزيوم 

NT2  120سيزيوم 
NT2  121سيزيوم 

NT2  122سيزيوم 

NT2  123سيزيوم 

NT2  124سيزيوم 

NT2  125سيزيوم 

NT2  126سيزيوم 
NT2  127سيزيوم 

NT2  128سيزيوم 

NT2  129سيزيوم 
NT2  130سيزيوم 

NT2  131سيزيوم 

NT2  132سيزيوم 
NT2  133سيزيوم 

NT2  134سيزيوم 

NT2  135سيزيوم 
NT2  136سيزيوم 

NT2  137سيزيوم 

NT2  138سيزيوم 
NT2  139سيزيوم 

NT2  140سيزيوم 

NT2  141سيزيوم 
NT2  142سيزيوم 

NT2  143سيزيوم 

NT2  144سيزيوم 
NT2  145سيزيوم 

NT2  146سيزيوم 

NT2  147سيزيوم 
NT2  148سيزيوم 

NT2  149سيزيوم 

NT2  150سيزيوم 

NT2  151سيزيوم 

NT1 سيومنظائر السيلي 
NT2   22سيليسيوم 

NT2   23سيليسيوم 

NT2   25سيليسيوم 
NT2   27سيليسيوم 

NT2   28سيليسيوم 

NT2   29سيليسيوم 
NT2   31سيليسيوم 

NT2   32سيليسيوم 

NT2   33سيليسيوم 
NT2   34سيليسيوم 

NT2   35سيليسيوم 

NT2   37سيليسيوم 
NT2   38سيليسيوم 

NT2   39سيليسيوم 

NT2   40سيليسيوم 
NT2   42سيليسيوم 

NT2  24سيليسيوم 

NT2  26سيليسيوم 
NT2  30سيليسيوم 

NT2  36سيليسيوم 

NT2  41سيليسيوم 
NT2  43سيليسيوم 

NT2  44سيليسيوم 

NT1 نظائر الصوديوم 
NT2  18صوديوم 

NT2  19صوديوم 

NT2  20صوديوم 
NT2  21صوديوم 

NT2  22صوديوم 

NT2  23صوديوم 
NT2  24صوديوم 

NT2  25صوديوم 

NT2  26صوديوم 

NT2  27صوديوم 

NT2  28صوديوم 

NT2  29صوديوم 
NT2  30صوديوم 

NT2  31صوديوم 

NT2  32صوديوم 
NT2  33صوديوم 

NT2  34صوديوم 

NT2  35صوديوم 
NT2  37صوديوم 

NT1  119نظائر العنصر 

NT1  124نظائر العنصر 
NT2  124 312عنصر 

NT1 نظائر الغادولينيوم 
NT2  134غادولينيوم 

NT2  135غادولينيوم 

NT2  136غادولينيوم 

NT2  137غادولينيوم 

NT2  138غادولينيوم 

NT2  139غادولينيوم 
NT2  140غادولينيوم 

NT2  141غادولينيوم 

NT2  142غادولينيوم 
NT2  143غادولينيوم 

NT2  144غادولينيوم 

NT2  145غادولينيوم 
NT2  146غادولينيوم 

NT2 147وم غادوليني 

NT2  148غادولينيوم 
NT2  149غادولينيوم 

NT2  150غادولينيوم 

NT2  151غادولينيوم 
NT2  152غادولينيوم 

NT2  153غادولينيوم 

NT2  154غادولينيوم 
NT2  155غادولينيوم 

NT2  156غادولينيوم 

NT2  157غادولينيوم 
NT2  158غادولينيوم 

NT2  159غادولينيوم 

NT2  160غادولينيوم 
NT2  161غادولينيوم 

NT2  162غادولينيوم 

NT2  163غادولينيوم 

NT2  164غادولينيوم 

NT2  165غادولينيوم 
NT2  166غادولينيوم 

NT2  167غادولينيوم 

NT2  168غادولينيوم 
NT2  169غادولينيوم 

NT1 نظائر الغاليوم 

NT2  56غاليوم 
NT2  57غاليوم 

NT2  58غاليوم 

NT2  59غاليوم 
NT2 60 غاليوم 

NT2  61غاليوم 

NT2  62غاليوم 
NT2  63غاليوم 

NT2  64غاليوم 

NT2  65غاليوم 
NT2  66غاليوم 

NT2  67غاليوم 

NT2  68غاليوم 
NT2  69غاليوم 

NT2  70غاليوم 

NT2  71غاليوم 
NT2  72غاليوم 

NT2  73غاليوم 

NT2  74غاليوم 
NT2  75غاليوم 

NT2  76غاليوم 

NT2  77غاليوم 
NT2  78غاليوم 

NT2  79غاليوم 

NT2  80غاليوم 
NT2  81غاليوم 

NT2  82غاليوم 

NT2  83غاليوم 

NT2  84غاليوم 

NT2  85غاليوم 

NT2  86غاليوم 
NT1 نظائر الفاناديوم 

NT2  40فاناديوم 

NT2  41فاناديوم 
NT2  42فاناديوم 

NT2  43فاناديوم 

NT2  44فاناديوم 
NT2  45فاناديوم 

NT2  46فاناديوم 

NT2  47فاناديوم 
NT2  48فاناديوم 

NT2  49فاناديوم 
NT2  50فاناديوم 

NT2  51فاناديوم 

NT2  52فاناديوم 

NT2  53فاناديوم 

NT2  54فاناديوم 

NT2  55فاناديوم 
NT2  56فاناديوم 

NT2  57فاناديوم 

NT2  58فاناديوم 
NT2  59فاناديوم 

NT2  60فاناديوم 

NT2  61فاناديوم 
NT2  63فاناديوم 

NT2  64فاناديوم 

NT2  65فاناديوم 
NT2  66فاناديوم 

NT2 62فاناديوم 

NT1 نظائر الفرانسيوم 
NT2  199فرانسيوم 

NT2  200فرانسيوم 

NT2  201فرانسيوم 
NT2  202فرانسيوم 

NT2  203فرانسيوم 

NT2  204فرانسيوم 
NT2  205فرانسيوم 

NT2  206فرانسيوم 

NT2  207فرانسيوم 
NT2  208فرانسيوم 

NT2  209فرانسيوم 

NT2  210فرانسيوم 
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NT2  211فرانسيوم 

NT2  212فرانسيوم 
NT2  213فرانسيوم 

NT2  214فرانسيوم 

NT2  215فرانسيوم 
NT2  216فرانسيوم 

NT2  217فرانسيوم 

NT2  218فرانسيوم 
NT2  219فرانسيوم 

NT2  220فرانسيوم 

NT2  221فرانسيوم 
NT2  222فرانسيوم 

NT2  223فرانسيوم 

NT2  224فرانسيوم 
NT2  225فرانسيوم 

NT2  226فرانسيوم 

NT2  227فرانسيوم 
NT2  228فرانسيوم 

NT2  229فرانسيوم 

NT2  230فرانسيوم 
NT2  231فرانسيوم 

NT2  232فرانسيوم 

NT1 نظائر الفرميوم 
NT2  241فرميوم 

NT2  242فرميوم 

NT2  243فرميوم 
NT2  244فرميوم 

NT2  245فرميوم 

NT2  246فرميوم 
NT2  247فرميوم 

NT2  248فرميوم 

NT2  249فرميوم 
NT2  250فرميوم 

NT2  251فرميوم 

NT2  252فرميوم 

NT2  253فرميوم 

NT2  254فرميوم 

NT2  255فرميوم 
NT2  256فرميوم 

NT2  257فرميوم 

NT2  258فرميوم 
NT2  259فرميوم 

NT2  260فرميوم 

NT2  264فرميوم 
NT1 نظائر الفسفور 

NT2  21فسفور 

NT2  24فسفور 
NT2  25فسفور 

NT2  26فسفور 
NT2  27فسفور 

NT2  28فسفور 

NT2  29فسفور 

NT2  30فسفور 

NT2  31فسفور 

NT2  32فسفور 
NT2  33فسفور 

NT2  34فسفور 

NT2  35فسفور 
NT2  36فسفور 

NT2  37فسفور 

NT2  38فسفور 
NT2  39فسفور 

NT2  40فسفور 

NT2  41فسفور 
NT2  42فسفور 

NT2  43فسفور 

NT2  44فسفور 
NT2  45فسفور 

NT2  46فسفور 

NT1 نظائر الفضة 
NT2  100فضة 

NT2  101فضة 

NT2  102فضة 
NT2  103فضة 

NT2  104فضة 

NT2  105فضة 
NT2  106فضة 

NT2  107فضة 

NT2  108فضة 

NT2  109فضة 

NT2  110فضة 
NT2  111فضة 

NT2  112فضة 

NT2  113فضة 
NT2  114فضة 

NT2  115فضة 

NT2  116فضة 
NT2  117فضة 

NT2  118فضة 

NT2  119فضة 
NT2  120فضة 

NT2  121فضة 

NT2  122فضة 
NT2  123فضة 

NT2  124فضة 

NT2  125فضة 
NT2  126فضة 

NT2  127فضة 

NT2  128فضة 
NT2  129فضة 

NT2  130فضة 

NT2  93فضة 
NT2  94فضة 

NT2  95فضة 

NT2  96فضة 
NT2  97فضة 

NT2  98فضة 

NT2  99فضة 
NT1 نظائر الفلور 

NT2  14فلور 

NT2  15فلور 
NT2  16فلور 

NT2  17فلور 

NT2  18فلور 

NT2  19فلور 

NT2  20فلور 

NT2  21فلور 
NT2  22فلور 

NT2  23فلور 

NT2  24فلور 
NT2  25فلور 

NT2  26فلور 

NT2  27فلور 
NT2  28فلور 

NT2  29فلور 

NT2  30فلور 
NT2  31فلور 

NT1 ظائر الفليروفيومن 
NT2  285الفليروفيوم 

NT2  286الفليروفيوم 

NT2  287الفليروفيوم 

NT2  288الفليروفيوم 

NT2  289الفليروفيوم 

NT2  292الفليروفيوم 
NT1 نظائر القصدير 

NT2 122تفاعالت القصدير 

NT2  100قصدير 
NT2  101قصدير 

NT2  102قصدير 

NT2  103قصدير 
NT2  104قصدير 

NT2  105قصدير 

NT2  106قصدير 
NT2  107قصدير 

NT2  108قصدير 

NT2  109قصدير 
NT2  110قصدير 

NT2  111قصدير 

NT2  112قصدير 
NT2  113قصدير 

NT2  115قصدير 

NT2  116قصدير 
NT2  117قصدير 

NT2  118قصدير 

NT2  119قصدير 
NT2  120قصدير 

NT2  121قصدير 

NT2  123قصدير 

NT2  124قصدير 

NT2  125قصدير 
NT2  126قصدير 

NT2  127قصدير 

NT2  128قصدير 
NT2  129قصدير 

NT2  130قصدير 

NT2  131قصدير 
NT2  132قصدير 

NT2  133قصدير 

NT2  134قصدير 
NT2  135قصدير 

NT2  136قصدير 

NT2  137قصدير 
NT2  99قصدير 

NT2 114قصدير 

NT1 نظائر الكاليفورنيوم 
NT2  238كاليفورنيوم 

NT2  239كاليفورنيوم 

NT2  240كاليفورنيوم 
NT2  241كاليفورنيوم 

NT2  242كاليفورنيوم 

NT2  243كاليفورنيوم 
NT2  244كاليفورنيوم 

NT2  245كاليفورنيوم 

NT2  246كاليفورنيوم 
NT2  247كاليفورنيوم 

NT2  248كاليفورنيوم 

NT2  249كاليفورنيوم 
NT2  250كاليفورنيوم 

NT2  251كاليفورنيوم 

NT2  252كاليفورنيوم 
NT2  253كاليفورنيوم 

NT2  254كاليفورنيوم 

NT2  255كاليفورنيوم 

NT2  256كاليفورنيوم 

NT2  236كاليفوريوم 

NT2  237كاليفوريوم 
NT1 نظائر الكبريت 

NT2  24كبريت 

NT2  26كبريت 
NT2  27كبريت 

NT2  28كبريت 

NT2  29كبريت 
NT2  30كبريت 

NT2  31كبريت 

NT2  32كبريت 
NT2  33كبريت 

NT2  34كبريت 
NT2  35كبريت 

NT2  36كبريت 

NT2  37كبريت 

NT2  38كبريت 

NT2  39كبريت 

NT2  40كبريت 
NT2  41كبريت 

NT2  42كبريت 

NT2  43كبريت 
NT2  44كبريت 

NT2  45كبريت 

NT2  46كبريت 
NT2  47كبريت 

NT2  48كبريت 

NT2  49كبريت 
NT1 نظائر الكدميوم 

NT2  129كادميوم 

NT2  131كادميوم 
NT2  132كادميوم 

NT2  95كادميوم 

NT2  100كدميوم 
NT2  101كدميوم 

NT2  102كدميوم 

NT2  103كدميوم 
NT2  104كدميوم 

NT2  105كدميوم 

NT2  106كدميوم 
NT2  107كدميوم 

NT2  108كدميوم 

NT2  109كدميوم 
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NT2  110كدميوم 

NT2  111كدميوم 
NT2  112كدميوم 

NT2  113كدميوم 

NT2  114كدميوم 
NT2  115كدميوم 

NT2  116كدميوم 

NT2  117كدميوم 
NT2  118كدميوم 

NT2  119كدميوم 

NT2  120كدميوم 
NT2  121كدميوم 

NT2  122كدميوم 

NT2  123كدميوم 
NT2  124كدميوم 

NT2  125كدميوم 

NT2  126كدميوم 
NT2  127كدميوم 

NT2  128كدميوم 

NT2  130كدميوم 
NT2  96كدميوم 

NT2  97كدميوم 

NT2  98كدميوم 
NT2  99كدميوم 

NT1 نظائر الكربتون 

NT2  69كربتون 
NT2  70كربتون 

NT2  71كربتون 

NT2  72كربتون 
NT2  73كربتون 

NT2  74كربتون 

NT2  75كربتون 
NT2  76كربتون 

NT2  77كربتون 

NT2  78كربتون 

NT2  79كربتون 

NT2  80كربتون 

NT2  81كربتون 
NT2  82كربتون 

NT2  83كربتون 

NT2  84كربتون 
NT2  85كربتون 

NT2  86كربتون 

NT2  87كربتون 
NT2  88كربتون 

NT2  89كربتون 

NT2  90كربتون 
NT2  91كربتون 

NT2  92كربتون 
NT2  93كربتون 

NT2  94كربتون 

NT2  95كربتون 

NT2  96كربتون 

NT2  97كربتون 

NT2  98كربتون 
NT2  100كريبتون 

NT2  99كريبتون 

NT1 نظائر الكربون 
NT2  10كربون 

NT2  11كربون 

NT2  12كربون 
NT2  13كربون 

NT2  14كربون 

NT2  15كربون 
NT2  16كربون 

NT2  17كربون 

NT2  18كربون 
NT2  19كربون 

NT2  20كربون 

NT2  21كربون 
NT2  22كربون 

NT2  8كربون 

NT2  9كربون 
NT1 نظائر الكروم 

NT2  42كروم 

NT2  43كروم 
NT2  44كروم 

NT2  45كروم 

NT2  46كروم 

NT2  47كروم 

NT2  48كروم 
NT2  49كروم 

NT2  50كروم 

NT2  51كروم 
NT2  52كروم 

NT2  53كروم 

NT2  54كروم 
NT2  55كروم 

NT2  56كروم 

NT2  57كروم 
NT2  58كروم 

NT2  59كروم 

NT2  60كروم 
NT2  61كروم 

NT2  62كروم 

NT2  63كروم 
NT2  64كروم 

NT2  65كروم 

NT2  66كروم 
NT2  67كروم 

NT2  68كروم 

NT1 نظائر الكزينون 
NT2  109كزينون 

NT2  110كزينون 

NT2  111كزينون 
NT2  112كزينون 

NT2  113كزينون 

NT2  114كزينون 
NT2  115كزينون 

NT2  116كزينون 

NT2  117كزينون 
NT2  118كزينون 

NT2  119كزينون 

NT2  120كزينون 

NT2  121كزينون 

NT2  122كزينون 

NT2  123كزينون 
NT2  124كزينون 

NT2  125كزينون 

NT2  126كزينون 
NT2  127كزينون 

NT2  128كزينون 

NT2  129كزينون 
NT2  130كزينون 

NT2  131كزينون 

NT2  132كزينون 
NT2  133كزينون 

NT2  134كزينون 
NT2  135كزينون 

NT2  136كزينون 

NT2  137كزينون 

NT2  138كزينون 

NT2  139كزينون 

NT2  140كزينون 
NT2  141كزينون 

NT2  142كزينون 

NT2  143كزينون 
NT2  144كزينون 

NT2  145كزينون 

NT2  146كزينون 
NT2  147كزينون 

NT1 نظائر الكلور 

NT2  28كلور 
NT2  29كلور 

NT2  30كلور 

NT2  31كلور 
NT2  32كلور 

NT2  33كلور 

NT2  34كلور 
NT2  35كلور 

NT2  36كلور 

NT2  37كلور 
NT2  38كلور 

NT2  39كلور 

NT2  40كلور 
NT2  41كلور 

NT2  42كلور 

NT2  43كلور 

NT2  44كلور 

NT2  45كلور 
NT2  46كلور 

NT2  47كلور 

NT2  48كلور 
NT2  49كلور 

NT2  50كلور 

NT2  51كلور 
NT1 نظائر الكوبالت 

NT2  49كوبالت 

NT2  50كوبالت 
NT2  51كوبالت 

NT2  52كوبالت 

NT2  53كوبالت 
NT2  54كوبالت 

NT2  55كوبالت 

NT2  56كوبالت 
NT2  57كوبالت 

NT2  58كوبالت 

NT2  59كوبالت 
NT2  60كوبالت 

NT2  61كوبالت 

NT2  62كوبالت 
NT2  63كوبالت 

NT2  64كوبالت 

NT2  65كوبالت 
NT2  66كوبالت 

NT2  67كوبالت 

NT2  68كوبالت 
NT2  69كوبالت 

NT2  70كوبالت 

NT2  71كوبالت  
NT2  72كوبالت   

NT2  73كوبالت  

NT2  74كوبالت  

NT2  75كوبالت 

NT1 نظائر الكوبرنيسيوم 

NT2  277كوبرنيسيوم 
NT2  278كوبرنيسيوم     

NT2  282كوبرنيسيوم 

NT2  283كوبرنيسيوم 
NT2  284كوبرنيسيوم 

NT2  285كوبرنيسيوم 

NT1 نظائر الكوريوم 
NT2  232كوريوم 

NT2  233كوريوم 

NT2  234كوريوم 
NT2  235كوريوم 

NT2  236كوريوم 
NT2  237كوريوم 

NT2  238كوريوم 

NT2  239كوريوم 

NT2  240كوريوم 

NT2  241كوريوم 

NT2  242كوريوم 
NT2  243كوريوم 

NT2  244كوريوم 

NT2  245كوريوم 
NT2  246كوريوم 

NT2  247كوريوم 

NT2  248كوريوم 
NT2  249كوريوم 

NT2  250كوريوم 

NT2  251كوريوم 
NT2  252كوريوم 

NT1 نظائر الالنتانوم 

NT2  117النتانوم 
NT2  118النتانوم 

NT2  119النتانوم 

NT2  120النتانوم 
NT2  121النتانوم 

NT2  122النتانوم 

NT2  123النتانوم 
NT2  124النتانوم 

NT2  125النتانوم 

NT2  126النتانوم 
NT2  127النتانوم 

NT2  128النتانوم 

NT2  129النتانوم 
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NT2  130النتانوم 

NT2  131النتانوم 
NT2  132النتانوم 

NT2  133النتانوم 

NT2  134النتانوم 
NT2  135النتانوم 

NT2  136النتانوم 

NT2  137النتانوم 
NT2  138النتانوم 

NT2  139النتانوم 

NT2  140النتانوم 
NT2 141نتانوم ال 

NT2  142النتانوم 

NT2  143النتانوم 
NT2  144النتانوم 

NT2  145النتانوم 

NT2  146النتانوم 
NT2  147النتانوم 

NT2  148النتانوم 

NT2  149النتانوم 
NT2  150النتانوم 

NT2  151النتانوم 

NT2  152النتانوم 
NT2  153النتانوم 

NT2  154النتانوم 

NT2  155النتانوم 
NT1 نظائر اللوتيسيوم 

NT2  160لوتسيوم 

NT2  167لوتسيوم 
NT2  181لوتسيوم 

NT2  150لوتيسيوم 

NT2  151لوتيسيوم 
NT2  152لوتيسيوم 

NT2  153لوتيسيوم 

NT2  154لوتيسيوم 

NT2  155لوتيسيوم 

NT2  156لوتيسيوم 

NT2  157لوتيسيوم 
NT2  158لوتيسيوم 

NT2  159لوتيسيوم 

NT2  161لوتيسيوم 
NT2  162لوتيسيوم 

NT2  163لوتيسيوم 

NT2  164لوتيسيوم 
NT2  165لوتيسيوم 

NT2  166لوتيسيوم 

NT2  168لوتيسيوم 
NT2  169لوتيسيوم 

NT2  170لوتيسيوم 
NT2  171لوتيسيوم 

NT2  172لوتيسيوم 

NT2  173لوتيسيوم 

NT2  174لوتيسيوم 

NT2  175لوتيسيوم 

NT2  176لوتيسيوم 
NT2  177لوتيسيوم 

NT2  178لوتيسيوم 

NT2  179لوتيسيوم 
NT2  180لوتيسيوم 

NT2  182لوتيسيوم 

NT2  183لوتيسيوم 
NT2  184لوتيسيوم 

NT2  187لوتيسيوم 

NT1 نظائر اللورنسيوم 
NT2  251لورنسيوم 

NT2  252لورنسيوم 

NT2  253لورنسيوم 
NT2  254لورنسيوم 

NT2  255لورنسيوم 

NT2  256لورنسيوم 
NT2  257لورنسيوم 

NT2  258لورنسيوم 

NT2  259لورنسيوم 
NT2  260لورنسيوم 

NT2  261لورنسيوم 

NT2  262لورنسيوم 
NT2  263لورنسيوم 

NT2  264لورنسيوم 

NT2  265لورنسيوم 

NT2  266لورنسيوم 

NT1 نظائر الليتيوم 
NT2  10ليتيوم 

NT2  13ليتيوم 

NT2  3ليتيوم 
NT2  4ليتيوم 

NT2  5ليتيوم 

NT2  6ليتيوم 
NT2  8ليتيوم 

NT2  9ليتيوم 

NT2 11ليتيوم 
NT2 12ليتيوم 

NT2 7ليتيوم 

NT1 نظائر الليفرموريوم 
NT2  290ليفرموريوم 

NT2  291ليفرموريوم 

NT2  292ليفرموريوم 
NT2  293ليفرموريوم 

NT1 نظائر المعادن القلوية الترابية 

NT2 نظائر الباريوم 
NT3  114باريوم 

NT3  115باريوم 

NT3  116باريوم 
NT3  117باريوم 

NT3  118باريوم 

NT3  119باريوم 
NT3  120باريوم 

NT3  121باريوم 

NT3  122باريوم 
NT3  124باريوم 

NT3  125باريوم 

NT3  126باريوم 
NT3  127باريوم 

NT3  128باريوم 

NT3  129باريوم 

NT3  130باريوم 

NT3  131باريوم 

NT3  132باريوم 
NT3  133باريوم 

NT3  134باريوم 

NT3  135باريوم 
NT3  136باريوم 

NT3  137باريوم 

NT3  138باريوم 
NT3  141باريوم 

NT3  142باريوم 

NT3  143باريوم 
NT3  144باريوم 

NT3  145باريوم 
NT3  146باريوم 

NT3  147باريوم 

NT3  148باريوم 

NT3  149باريوم 

NT3  150باريوم 

NT3  151باريوم 
NT3  152باريوم 

NT3  153باريوم 

NT3 123باريوم 
NT3 139باريوم 

NT3 140باريوم 

NT2 نظائر البريليوم 
NT3  10بريليوم 

NT3  11بريليوم 

NT3  12بريليوم 
NT3  13بريليوم 

NT3  14بريليوم 

NT3  15بريليوم 
NT3  16بريليوم 

NT3  5بريليوم 

NT3  6بريليوم 
NT3  7بريليوم 

NT3  8بريليوم 

NT3  9بريليوم 
NT2 نظائر الراديوم 

NT3  201راديوم 

NT3  202راديوم 
NT3  203راديوم 

NT3  204راديوم 

NT3  205راديوم 

NT3  206راديوم 

NT3  207راديوم 
NT3  208راديوم 

NT3  209راديوم 

NT3  210راديوم 
NT3  211راديوم 

NT3  212راديوم 

NT3  213راديوم 
NT3  214راديوم 

NT3  215راديوم 

NT3  216راديوم 
NT3  217راديوم 

NT3  218راديوم 

NT3  219راديوم 
NT3  220راديوم 

NT3  221راديوم 

NT3  222راديوم 
NT3  223راديوم 

NT3  224راديوم 

NT3  225راديوم 
NT3  226راديوم 

NT3  227راديوم 

NT3  228راديوم 
NT3  229راديوم 

NT3  230راديوم 

NT3  231راديوم 
NT3  232راديوم 

NT3  233راديوم 

NT3  234راديوم 
NT2 نظائر السترونسيوم 

NT3  100سترونسيوم 

NT3  101سترونسيوم 
NT3  102سترونسيوم 

NT3  103سترونسيوم 

NT3  104سترونسيوم 

NT3  105سترونسيوم 

NT3  73سترونسيوم 

NT3  74سترونسيوم 
NT3  75سترونسيوم 

NT3  76سترونسيوم 

NT3  77سترونسيوم 
NT3  78سترونسيوم 

NT3  79سترونسيوم 

NT3 80ونسيوم ستر 
NT3  81سترونسيوم 

NT3  82سترونسيوم 

NT3  83سترونسيوم 
NT3  84سترونسيوم 

NT3  85سترونسيوم 
NT3  86سترونسيوم 

NT3  87سترونسيوم 

NT3  88سترونسيوم 

NT3  89سترونسيوم 

NT3  90سترونسيوم 

NT3  91سترونسيوم 
NT3  92سترونسيوم 

NT3  93سترونسيوم 

NT3  94سترونسيوم 
NT3  95سترونسيوم 

NT3  96سترونسيوم 

NT3  97سترونسيوم 
NT3  98سترونسيوم 

NT3  99سترونسيوم 

NT2 نظائر الكالسيوم 
NT3  34كالسيوم 

NT3  35كالسيوم 

NT3  36كالسيوم 
NT3  37كالسيوم 

NT3  39كالسيوم 

NT3  40كالسيوم 
NT3  41كالسيوم 

NT3  42كالسيوم 

NT3  43كالسيوم 
NT3  44كالسيوم 

NT3 45السيوم ك 

NT3  46كالسيوم 
NT3  47كالسيوم 

NT3  48كالسيوم 

NT3  49كالسيوم 
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NT3  50كالسيوم 

NT3  51كالسيوم 
NT3  52كالسيوم 

NT3  53كالسيوم 

NT3  54كالسيوم 
NT3  55كالسيوم 

NT3  56كالسيوم 

NT3  57كالسيوم 
NT3  58كالسيوم 

NT3  60كالسيوم 

NT3 38كالسيوم 
NT2 نظائر المغنيزيوم 

NT3  40مغننيزيوم 

NT3  19مغنيزيوم 
NT3  20مغنيزيوم 

NT3  21مغنيزيوم 

NT3  22مغنيزيوم 
NT3  23مغنيزيوم 

NT3  24مغنيزيوم 

NT3  25مغنيزيوم 
NT3  26مغنيزيوم 

NT3  27مغنيزيوم 

NT3  28مغنيزيوم 
NT3  29مغنيزيوم 

NT3  30مغنيزيوم 

NT3  31مغنيزيوم 
NT3  32مغنيزيوم 

NT3  33مغنيزيوم 

NT3  34مغنيزيوم 
NT3  35مغنيزيوم 

NT3  36مغنيزيوم 

NT3  37مغنيزيوم 
NT3  38مغنيزيوم 

NT3  39مغنيزيوم 

NT1 نظائر المندليفيوم 

NT2   262مندليفيوم 

NT2  245مندليفيوم 

NT2  246مندليفيوم 
NT2  247مندليفيوم 

NT2  248مندليفيوم 

NT2  249مندليفيوم 
NT2  250مندليفيوم 

NT2  251مندليفيوم 

NT2  252مندليفيوم 
NT2  253مندليفيوم 

NT2  254مندليفيوم 

NT2  255مندليفيوم 
NT2  256مندليفيوم 

NT2  257مندليفيوم 
NT2  258مندليفيوم 

NT2  259مندليفيوم 

NT2  260مندليفيوم 

NT2  261مندليفيوم 

NT1 نظائر المنغنيز 

NT2  45مغنيزيوم 
NT2  66مغنيزيوم 

NT2 67م مغنيزيو 

NT2  68مغنيزيوم 
NT2  69مغنيزيوم 

NT2  44منغنيز 

NT2  46منغنيز 
NT2  47منغنيز 

NT2  48منغنيز 

NT2  49منغنيز 
NT2  50منغنيز 

NT2  51منغنيز 

NT2  52منغنيز 
NT2  53منغنيز 

NT2  54منغنيز 

NT2  55منغنيز 
NT2  56منغنيز 

NT2  57منغنيز 

NT2  58منغنيز 
NT2  59منغنيز 

NT2  60منغنيز 

NT2  61منغنيز 
NT2  62منغنيز 

NT2  63منغنيز 

NT2  64منغنيز 

NT2  65منغنيز 

NT2  70منغنيز 
NT1 نظائر الموسكوفيوم 

NT2  287موسكوفيوم 

NT2  288موسكوفيوم 
NT1 نظائر الموليبدنوم 

NT2  100موليبدنوم 

NT2  101موليبدنوم 
NT2  102موليبدنوم 

NT2  103موليبدنوم 

NT2 104نوم موليبد 
NT2  105موليبدنوم 

NT2  106موليبدنوم 

NT2  107موليبدنوم 
NT2  108موليبدنوم 

NT2  109موليبدنوم 

NT2  110موليبدنوم 
NT2  111موليبدنوم 

NT2  112موليبدنوم 

NT2  113موليبدنوم 
NT2  114موليبدنوم 

NT2  115موليبدنوم 

NT2  83موليبدنوم 
NT2  84موليبدنوم 

NT2  85موليبدنوم 

NT2  86موليبدنوم 
NT2  87موليبدنوم 

NT2  88موليبدنوم 

NT2  89موليبدنوم 
NT2  90موليبدنوم 

NT2  91موليبدنوم 

NT2  92موليبدنوم 
NT2  93موليبدنوم 

NT2  94موليبدنوم 

NT2  95موليبدنوم 

NT2  96موليبدنوم 

NT2  97موليبدنوم 

NT2  98موليبدنوم 
NT2  99موليبدنوم 

NT1 نظائر الميتنريوم 

NT2  265ميتنريوم 
NT2  266ميتنريوم 

NT2  267ميتنريوم 

NT2  268ميتنريوم 
NT2  270ميتنريوم 

NT2  271ميتنريوم 

NT2  272ميتنريوم 
NT2  273ميتنريوم 

NT2  274ميتنريوم 
NT2  275ميتنريوم 

NT2  276ميتنريوم 

NT2  279ميتنريوم 

NT1 نظائر النبتونيوم 

NT2  225نبتونيوم 

NT2  226نبتونيوم 
NT2  227نبتونيوم 

NT2  228نبتونيوم 

NT2  229نبتونيوم 
NT2  230نبتونيوم 

NT2  231نبتونيوم 

NT2  232نبتونيوم 
NT2  233نبتونيوم 

NT2  234نبتونيوم 

NT2  235نبتونيوم 
NT2  236نبتونيوم 

NT2  237نبتونيوم 

NT2  238نبتونيوم 
NT2  239نبتونيوم 

NT2  240نبتونيوم 

NT2  241نبتونيوم 
NT2  242نبتونيوم 

NT2  243نبتونيوم 

NT2  244نبتونيوم 
NT1 نظائر النتروجين 

NT2  10نتروجين 

NT2  11نتروجين 
NT2  12نتروجين 

NT2  13نتروجين 

NT2  14نتروجين 

NT2  15نتروجين 

NT2  16نتروجين 
NT2  17نتروجين 

NT2  18نتروجين 

NT2  19نتروجين 
NT2 20تروجين ن 

NT2  21نتروجين 

NT2  22نتروجين 
NT2  23نتروجين 

NT2  24نتروجين 

NT2  25نتروجين 
NT1 نظائر النحاس 

NT2  52نحاس 

NT2  53نحاس 
NT2  54نحاس 

NT2  55نحاس 

NT2  56نحاس 
NT2  57نحاس 

NT2  58نحاس 

NT2  59نحاس 
NT2  60نحاس 

NT2  61نحاس 

NT2  62نحاس 
NT2  63نحاس 

NT2  64نحاس 

NT2  65نحاس 
NT2  66نحاس 

NT2  67نحاس 

NT2  68نحاس 
NT2  69نحاس 

NT2  70نحاس 

NT2  71نحاس 
NT2  72نحاس 

NT2  73نحاس 

NT2  74نحاس 

NT2  75نحاس 

NT2  76نحاس 

NT2  77نحاس 
NT2  78نحاس 

NT2  79نحاس 

NT2  80نحاس 
NT1 نظائر النوبليوم 

NT2  248نوبليوم 

NT2  250نوبليوم 
NT2  251نوبليوم 

NT2  252نوبليوم 

NT2  253نوبليوم 
NT2  254نوبليوم 

NT2  255نوبليوم 
NT2  256نوبليوم 

NT2  257نوبليوم 

NT2  258نوبليوم 

NT2  259نوبليوم 

NT2  260نوبليوم 

NT2  261نوبليوم 
NT2  262نوبليوم 

NT2  263نوبليوم 

NT2  264نوبليوم 
NT1 نظائر النيكل 

NT2  48نيكل 

NT2 49ل نيك 
NT2  50نيكل 

NT2  51نيكل 

NT2  52نيكل 
NT2  53نيكل 

NT2  54نيكل 

NT2  55نيكل 
NT2  56نيكل 

NT2  57نيكل 

NT2  58نيكل 
NT2  59نيكل 

NT2  60نيكل 

NT2  61نيكل 
NT2  62نيكل 

NT2  63نيكل 

NT2  64نيكل 
NT2  65نيكل 

NT2  66نيكل 

NT2  67نيكل 
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NT2  68نيكل 

NT2  69نيكل 
NT2  70نيكل 

NT2  71نيكل 

NT2  72نيكل 
NT2  73نيكل 

NT2  75نيكل 

NT2  76نيكل 
NT2  77نيكل 

NT2  78نيكل 

NT1  نظائر النيهونيوم 
NT2  278نيهونيوم 

NT2  283نيهونيوم 

NT2  284نيهونيوم 
NT1 نظائر النيوبيوم 

NT2  100نيوبيوم 

NT2  101نيوبيوم 
NT2  102نيوبيوم 

NT2  103نيوبيوم 

NT2  104نيوبيوم 
NT2  105نيوبيوم 

NT2  106نيوبيوم 

NT2  107نيوبيوم 
NT2  108نيوبيوم 

NT2  109نيوبيوم 

NT2  110نيوبيوم 
NT2  111نيوبيوم 

NT2  112نيوبيوم 

NT2  113نيوبيوم 
NT2  81نيوبيوم 

NT2  82نيوبيوم 

NT2  83نيوبيوم 
NT2  84نيوبيوم 

NT2  85نيوبيوم 

NT2  86نيوبيوم 

NT2  87نيوبيوم 

NT2  88نيوبيوم 

NT2  89نيوبيوم 
NT2  90نيوبيوم 

NT2  91نيوبيوم 

NT2  92نيوبيوم 
NT2  93نيوبيوم 

NT2  94نيوبيوم 

NT2  95نيوبيوم 
NT2  96نيوبيوم 

NT2  97نيوبيوم 

NT2  98نيوبيوم 
NT2  99نيوبيوم 

NT1 نظائر النيوديميوم 
NT2  124نيوديميوم 

NT2  125نيوديميوم 

NT2  126نيوديميوم  

NT2  127نيوديميوم 

NT2  128نيوديميوم 

NT2  129نيوديميوم 
NT2  130نيوديميوم 

NT2  131نيوديميوم 

NT2  132نيوديميوم 
NT2  133نيوديميوم 

NT2  134نيوديميوم 

NT2  135نيوديميوم 
NT2  136نيوديميوم 

NT2  137نيوديميوم 

NT2  138نيوديميوم 
NT2  139نيوديميوم 

NT2  140نيوديميوم 

NT2  141نيوديميوم 
NT2  142نيوديميوم 

NT2  143نيوديميوم 

NT2  144نيوديميوم 
NT2  145نيوديميوم 

NT2  146نيوديميوم 

NT2  147نيوديميوم 
NT2  148نيوديميوم 

NT2  149نيوديميوم 

NT2  150نيوديميوم 
NT2  151نيوديميوم 

NT2  152نيوديميوم 

NT2  153نيوديميوم 

NT2  154نيوديميوم 

NT2  155نيوديميوم 
NT2  156نيوديميوم 

NT2  157نيوديميوم 

NT2  158نيوديميوم 
NT2  159نيوديميوم 

NT2  160نيوديميوم 

NT2  161نيوديميوم 
NT1 نظائر النيون 

NT2   16نيون 

NT2  17نيون 
NT2  18نيون 

NT2  19نيون 

NT2  20نيون 
NT2  21نيون 

NT2  22نيون 

NT2  23نيون 
NT2  24نيون 

NT2  25نيون 

NT2  26نيون 
NT2  27نيون 

NT2  28نيون 

NT2  29نيون 
NT2  30نيون 

NT2  31نيون 

NT2  32نيون 
NT2  33نيون 

NT2  34نيون 

NT1 نظائر الهاسيوم 
NT2  263هاسيوم 

NT2  264هاسيوم 

NT2  265هاسيوم 
NT2  266هاسيوم 

NT2  267هاسيوم 

NT2  269هاسيوم  

NT2  270هاسيوم 

NT2  271هاسيوم 

NT2  272هاسيوم 
NT2  274هاسيوم 

NT2  275هاسيوم 

NT2  276هاسيوم 
NT1 نظائر الهافنيوم 

NT2  153هافنيوم 

NT2  154هافنيوم 
NT2  155هافنيوم 

NT2  156هافنيوم 

NT2  157هافنيوم 
NT2  158هافنيوم 

NT2  159هافنيوم 
NT2  160هافنيوم 

NT2  161هافنيوم 

NT2  162هافنيوم 

NT2  163هافنيوم 

NT2  164هافنيوم 

NT2  165هافنيوم 
NT2  166هافنيوم 

NT2  167هافنيوم 

NT2  168هافنيوم 
NT2  169هافنيوم 

NT2  170هافنيوم 

NT2  171هافنيوم 
NT2  172هافنيوم 

NT2  173هافنيوم 

NT2  174هافنيوم 
NT2  175هافنيوم 

NT2  176هافنيوم 

NT2  176هافنيوم 
NT2  177هافنيوم 

NT2  178هافنيوم 

NT2  180هافنيوم 
NT2  181هافنيوم 

NT2  182هافنيوم 

NT2  183هافنيوم 
NT2  184هافنيوم 

NT2  185هافنيوم 

NT2  186هافنيوم 
NT2  187هافنيوم 

NT2  188هافنيوم 

NT1 نظائر الهدروجين 

NT2 تريتيوم 

NT2 دوتوريوم 
NT2  4هدروجين 

NT2  5هدروجين 

NT2  6هدروجين 
NT2  7هدروجين 

NT2 1هدروجين 

NT1 نظائر الهليوم 
NT2  10هليوم 

NT2  2هليوم 

NT2  3هليوم 
NT3   3هليومa1 

NT3  3هليومa 

NT3  3هليومb 
NT2  4هليوم 

NT3  1هليوم 

NT3  11هليوم 
NT2  5هليوم 

NT2  6هليوم 

NT2  7هليوم 
NT2  8هليوم 

NT2  9هليوم 

NT1 نظائر الهولميوم 
NT2  140هولميوم 

NT2  141هولميوم 

NT2  142هولميوم 
NT2  143هولميوم  

NT2  144هولميوم 

NT2  145هولميوم 
NT2  145هولميوم 

NT2  147هولميوم 

NT2  148هولميوم 
NT2  149هولميوم 

NT2  150هولميوم 

NT2  151هولميوم 

NT2  152هولميوم 

NT2  153هولميوم 

NT2  154هولميوم 
NT2  155هولميوم 

NT2  156هولميوم 

NT2  157هولميوم 
NT2  158هولميوم 

NT2  159هولميوم 

NT2  160هولميوم 
NT2  161هولميوم 

NT2  162هولميوم 

NT2  163هولميوم 
NT2  164هولميوم 

NT2  165هولميوم 
NT2  166هولميوم 

NT2  167هولميوم 

NT2  168هولميوم 

NT2  169هولميوم 

NT2  170هولميوم 

NT2  171هولميوم 
NT2  172هولميوم 

NT2  173هولميوم 

NT2  174هولميوم 
NT2  175هولميوم 

NT1 نظائر اليود 

NT2  108يود 
NT2  109يود 

NT2  110يود 

NT2  111يود 
NT2  112يود 

NT2  113يود 

NT2  114يود 
NT2  115يود 

NT2  116يود 

NT2  117يود 
NT2  118يود 

NT2  119يود 

NT2  120يود 
NT2  121يود 

NT2  122يود 

NT2  123يود 
NT2  124يود 

NT2  125يود 

NT2  126يود 
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NT2  127يود 

NT2  128يود 
NT2  129يود 

NT2  130يود 

NT2  131يود 
NT2  132يود 

NT2  133يود 

NT2  134يود 
NT2  135يود 

NT2  136يود 

NT2  137يود 
NT2  138يود 

NT2  139يود 

NT2  140يود 
NT2  141يود 

NT2  142يود 

NT2  143يود 
NT2  144يود 

NT1 نظائر اليورانيوم 

NT2  217يورانيوم 
NT2  218يورانيوم 

NT2  219يورانيوم 

NT2  220يورانيوم 
NT2  221يورانيوم 

NT2  222يورانيوم 

NT2  223يورانيوم 
NT2  224يورانيوم 

NT2  225يورانيوم 

NT2  226يورانيوم 
NT2  227يورانيوم 

NT2  228يورانيوم 

NT2  229يورانيوم 
NT2  230يورانيوم 

NT2  231يورانيوم 

NT2  232يورانيوم 

NT2  233يورانيوم 

NT2  234يورانيوم 

NT2  235يورانيوم 
NT2  236يورانيوم 

NT2  237يورانيوم 

NT2  238يورانيوم 
NT2  239يورانيوم 

NT2  240يورانيوم 

NT2  241يورانيوم 
NT2  242يورانيوم 

NT1 نظائر حرة من الحامالت 

NT1 نظائر مستقرة 
NT2  162إربيوم 

NT2  164إربيوم 
NT2  166إربيوم 

NT2  167إربيوم 

NT2  168إربيوم 

NT2  170إربيوم 

NT2  36أرغون 

NT2  38أرغون 
NT2  40أرغون 

NT2  16أكسجين 

NT2  17أكسجين 
NT2  18أكسجين 

NT2  27ألمنيوم 

NT2  121أنتيموان 
NT2  123أنتيموان 

NT2  113إنديوم 

NT2  151أوروبيوم 
NT2  153أوروبيوم 

NT2  184أوسميوم 

NT2  186أوسميوم 
NT2  187أوسميوم 

NT2  188أوسميوم 

NT2  189أوسميوم 
NT2  191أوسميوم 

NT2  192أوسميوم 

NT2  168إيتربيوم 
NT2  170إيتربيوم 

NT2  171إيتربيوم 

NT2  172إيتربيوم 
NT2  173إيتربيوم 

NT2  174إيتربيوم 

NT2  176إيتربيوم 

NT2  89إيتريوم 

NT2  191إيريديوم 
NT2  193إيريديوم 

NT2  130باريوم 

NT2  132باريوم 
NT2  134باريوم 

NT2  135باريوم 

NT2  136باريوم 
NT2  137باريوم 

NT2  138باريوم 

NT2  141براسيوديميوم 
NT2  79بروم 

NT2  81بروم 

NT2  9بريليوم 
NT2  209بزموت 

NT2  192بالتين 

NT2  194بالتين 
NT2  195بالتين 

NT2  196بالتين 

NT2  198بالتين 
NT2  102بالّديوم 

NT2  104بالّديوم 

NT2  105بالّديوم 
NT2  106بالّديوم 

NT2  108بالّديوم 

NT2  110بالّديوم 
NT2  39بوتاسيوم 

NT2  41بوتاسيوم 

NT2  10بور 
NT2  11بور 

NT2  203تاليوم 

NT2  205تاليوم 
NT2  159تربيوم 

NT2 122تفاعالت القصدير 

NT2  ّ120وريوم تل 

NT2  122تلّوريوم 

NT2  123تلّوريوم 

NT2  124تلّوريوم 
NT2  125تلّوريوم 

NT2  126تلّوريوم 

NT2  128تلّوريوم 
NT2  130تلّوريوم 

NT2  181تنتاليوم 

NT2  180تنغستين 
NT2  182تنغستين 

NT2  183تنغستين 

NT2  184تنغستين 
NT2  186تنغستين 

NT2  169توليوم 
NT2  46تيتانيوم 

NT2  47تيتانيوم 

NT2  48تيتانيوم 

NT2  49تيتانيوم 

NT2  50تيتانيوم 

NT2  70جرمانيوم 
NT2  72جرمانيوم 

NT2  73جرمانيوم 

NT2  74جرمانيوم 
NT2  76جرمانيوم 

NT2  54حديد 

NT2  56حديد 
NT2  57حديد 

NT2  58حديد 

NT2 دوتوريوم 
NT2  156ديسبروسيوم 

NT2  158ديسبروسيوم 

NT2  160ديسبروسيوم 
NT2  161ديسبروسيوم 

NT2  162ديسبروسيوم 

NT2  163ديسبروسيوم 
NT2  164ديسبروسيوم 

NT2  197ذهب 

NT2  204رصاص 
NT2  206رصاص 

NT2  207رصاص 

NT2  208رصاص 
NT2  85روبيديوم 

NT2  100روتينيوم 

NT2  101روتينيوم 

NT2  102روتينيوم 

NT2  104روتينيوم 
NT2  96روتينيوم 

NT2  98روتينيوم 

NT2  99روتينيوم 
NT2  103روديوم 

NT2  185رينيوم 

NT2  187رينيوم 
NT2  196زئبق 

NT2  198زئبق 

NT2  199زئبق 
NT2  200زئبق 

NT2  201زئبق 

NT2  202زئبق 
NT2  204زئبق 

NT2  90زركونيوم 

NT2  91زركونيوم 
NT2  92زركونيوم 

NT2  94زركونيوم 

NT2  96زركونيوم 
NT2  75زرنيخ 

NT2  64زنك 

NT2  66زنك 
NT2  67زنك 

NT2  68زنك 

NT2  70زنك 
NT2  144ساماريوم 

NT2  148ساماريوم 

NT2  149ساماريوم 
NT2  150ساماريوم 

NT2  152ساماريوم 

NT2  154ساماريوم 
NT2  84سترونسيوم 

NT2  86سترونسيوم 

NT2  87سترونسيوم 

NT2  88سترونسيوم 

NT2  45سكانديوم 

NT2  74سلينيوم 
NT2  76سلينيوم 

NT2  77سلينيوم 

NT2  78سلينيوم 
NT2  80سلينيوم 

NT2  82سلينيوم 

NT2  136سيريوم 
NT2  138سيريوم 

NT2  140سيريوم 

NT2  142سيريوم 
NT2  133سيزيوم 

NT2   28سيليسيوم 
NT2   29سيليسيوم 

NT2  30سيليسيوم 

NT2  23صوديوم 

NT2  154غادولينيوم 

NT2  155غادولينيوم 

NT2  156غادولينيوم 
NT2  157غادولينيوم 

NT2  158غادولينيوم 

NT2  160غادولينيوم 
NT2  69غاليوم 

NT2  71غاليوم 

NT2  51فاناديوم 
NT2  31فسفور 

NT2  107فضة 

NT2  109فضة 
NT2  19فلور 

NT2  112قصدير 

NT2  115قصدير 
NT2  116قصدير 

NT2  117قصدير 

NT2  118قصدير 
NT2  119قصدير 

NT2  120قصدير 

NT2  124قصدير 
NT2 114قصدير 

NT2  40كالسيوم 

NT2  42كالسيوم 
NT2  43كالسيوم 

NT2  44كالسيوم 

NT2  46كالسيوم 
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NT2  48كالسيوم 

NT2  32كبريت 
NT2  33كبريت 

NT2  34كبريت 

NT2  36كبريت 
NT2  106كدميوم 

NT2  108كدميوم 

NT2  110كدميوم 
NT2  111كدميوم 

NT2  112كدميوم 

NT2  113كدميوم 
NT2  114كدميوم 

NT2  116كدميوم 

NT2  78كربتون 
NT2  80كربتون 

NT2  82كربتون 

NT2  83كربتون 
NT2  84كربتون 

NT2  86كربتون 

NT2  12كربون 
NT2  13كربون 

NT2  50كروم 

NT2  52كروم 
NT2  53كروم 

NT2  54كروم 

NT2  124كزينون 
NT2  126كزينون 

NT2  128كزينون 

NT2  129كزينون 
NT2  130كزينون 

NT2  131كزينون 

NT2  132كزينون 
NT2  134كزينون 

NT2  136كزينون 

NT2  35كلور 

NT2  37كلور 

NT2  59كوبالت 

NT2  139النتانوم 
NT2  175لوتيسيوم 

NT2  6ليتيوم 

NT2 7ليتيوم 
NT2  24مغنيزيوم 

NT2  25مغنيزيوم 

NT2  26مغنيزيوم 
NT2  55منغنيز 

NT2  100موليبدنوم 

NT2  92موليبدنوم 
NT2  94موليبدنوم 

NT2  95موليبدنوم 
NT2  96موليبدنوم 

NT2  97موليبدنوم 

NT2  98موليبدنوم 

NT2  14نتروجين 

NT2  15نتروجين 

NT2  63نحاس 
NT2  65نحاس 

NT2  58نيكل 

NT2  60نيكل 
NT2  61نيكل 

NT2  62نيكل 

NT2  64نيكل 
NT2  93نيوبيوم 

NT2  142نيوديميوم 

NT2  143نيوديميوم 
NT2  145نيوديميوم 

NT2  146نيوديميوم 

NT2  148نيوديميوم 
NT2  150نيوديميوم 

NT2  20نيون 

NT2  21نيون 
NT2  22نيون 

NT2  176هافنيوم 

NT2  176هافنيوم 
NT2  177هافنيوم 

NT2  178هافنيوم 

NT2  180هافنيوم 
NT2 1هدروجين 

NT2  3هليوم 

NT3   3هليومa1 

NT3  3هليومa 

NT3  3هليومb 
NT2  4هليوم 

NT3  1هليوم 

NT3  11هليوم 
NT2  165هولميوم 

NT2  127يود 

NT1 نظائر مشعة 
NT2 أسالف البروتونات المتأخرة 

NT2 أسالف النترونات المتأخرة 

NT2 قاصدات العظم 
NT2 نظائر اضمحالل بيتا المشعة 

NT3  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

NT4  169إربيوم 
NT4  171إربيوم 

NT4  172إربيوم 

NT4  173إربيوم 
NT4  174إربيوم 

NT4  175إربيوم 

NT4  39أرغون 
NT4  41أرغون 

NT4  42أرغون 

NT4  43أرغون 
NT4  44أرغون 

NT4  45أرغون 

NT4  46أرغون 
NT4  48أرغون 

NT4  52أرغون 

NT4  53أرغون 
NT4  176إريبيوم 

NT4  177إريبيوم 

NT4  217أستاتين 
NT4  218أستاتين 

NT4  219أستاتين 

NT4  220أستاتين 

NT4  221أستاتين 

NT4  222أستاتين 

NT4  223أستاتين 
NT4  226أكتينيوم 

NT4  227أكتينيوم 

NT4  228أكتينيوم 
NT4  229أكتينيوم 

NT4 230يوم أكتين 

NT4  231أكتينيوم 
NT4  232أكتينيوم 

NT4  233أكتينيوم 

NT4  234أكتينيوم 
NT4  235أكتينيوم 

NT4  236أكتينيوم 
NT4  19أكسجين 

NT4  20أكسجين 

NT4  21أكسجين 

NT4  22أكسجين 

NT4  23أكسجين 

NT4  24أكسجين 
NT4  28ألمنيوم 

NT4  29ألمنيوم 

NT4  30ألمنيوم 
NT4  31ألمنيوم 

NT4  32ألمنيوم 

NT4  34ألمنيوم 
NT4  36ألمنيوم 

NT4  37ألمنيوم 

NT4  40ألمنيوم 
NT4  41ألمنيوم 

NT4  42ألمنيوم 

NT4  242أمريسيوم 
NT4  244أمريسيوم 

NT4  245أمريسيوم 

NT4  246أمريسيوم 
NT4  247أمريسيوم 

NT4  248أمريسيوم 

NT4  249أمريسيوم 
NT4  122أنتيموان 

NT4  124أنتيموان 

NT4  125أنتيموان 
NT4  126أنتيموان 

NT4  127أنتيموان 

NT4  128أنتيموان 

NT4  129أنتيموان 

NT4  130أنتيموان 
NT4  131أنتيموان 

NT4  132أنتيموان 

NT4  133أنتيموان 
NT4  134أنتيموان 

NT4  135أنتيموان 

NT4  136أنتيموان 
NT4  137أنتيموان 

NT4  138أنتيموان 

NT4  139أنتيموان 
NT4  112إنديوم 

NT4  114إنديوم 

NT4  115إنديوم 
NT4  116إنديوم 

NT4  117إنديوم 

NT4  118إنديوم 
NT4  119إنديوم 

NT4  120إنديوم 

NT4  121إنديوم 
NT4  122إنديوم 

NT4  123إنديوم 

NT4  124إنديوم 
NT4  125إنديوم 

NT4  126إنديوم 

NT4  127إنديوم 
NT4  128إنديوم 

NT4  129إنديوم 

NT4  130إنديوم 
NT4  131إنديوم 

NT4  132إنديوم 

NT4  133إنديوم 
NT4  134إنديوم 

NT4  135إنديوم 

NT4  150أوروبيوم 

NT4  152أوروبيوم 

NT4  154أوروبيوم 

NT4  155أوروبيوم 
NT4  156أوروبيوم 

NT4  157أوروبيوم 

NT4  158أوروبيوم 
NT4  159أوروبيوم 

NT4  160أوروبيوم 

NT4  161أوروبيوم 
NT4  162أوروبيوم 

NT4  163أوروبيوم 

NT4  164أوروبيوم 
NT4  165أوروبيوم 

NT4  166أوروبيوم 
NT4  167أوروبيوم 

NT4  190أوسميوم 

NT4  193أوسميوم 

NT4  194أوسميوم 

NT4  195أوسميوم 

NT4  196أوسميوم 
NT4  197أوسميوم 

NT4  199أوسميوم 

NT4  200أوسميوم 
NT4  175إيتربيوم 

NT4  177إيتربيوم 

NT4  178إيتربيوم 
NT4  179إيتربيوم 

NT4  180إيتربيوم 

NT4  100إيتريوم 
NT4  101إيتريوم 

NT4  102إيتريوم 

NT4  103إيتريوم 
NT4  90إيتريوم 

NT4  91إيتريوم 

NT4  92إيتريوم 
NT4  93إيتريوم 

NT4  94إيتريوم 

NT4  95إيتريوم 
NT4  96إيتريوم 

NT4 97تريوم إي 

NT4  98إيتريوم 
NT4  99إيتريوم 

NT4  192إيريديوم 

NT4  194إيريديوم 
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NT4  195إيريديوم 

NT4  196إيريديوم 
NT4  197إيريديوم 

NT4  198إيريديوم 

NT4  254أينشتاينيوم 
NT4  257أينشتاينيوم 

NT4 255أينشتاينيوم 

NT4 256أينشتاينيوم 
NT4  181ايتربيوم 

NT4  104ايتريوم 

NT4  105ايتريوم 
NT4  106ايتريوم 

NT4  107ايتريوم 

NT4  108ايتريوم 
NT4  199ايريديوم 

NT4  202ايريديوم 

NT4  141باريوم 
NT4  142باريوم 

NT4  143باريوم 

NT4  144باريوم 
NT4  145باريوم 

NT4  146باريوم 

NT4  147باريوم 
NT4  148باريوم 

NT4  149باريوم 

NT4  150باريوم 
NT4  151باريوم 

NT4  152باريوم 

NT4  153باريوم 
NT4 139باريوم 

NT4 140باريوم 

NT4  142براسيوديميوم 
NT4  143براسيوديميوم 

NT4  144براسيوديميوم 

NT4  145براسيوديميوم 

NT4  146براسيوديميوم 

NT4  147براسيوديميوم 

NT4  148براسيوديميوم 
NT4  149براسيوديميوم 

NT4  150براسيوديميوم 

NT4  151براسيوديميوم 
NT4  152براسيوديميوم 

NT4  153براسيوديميوم 

NT4  154براسيوديميوم 
NT4  155براسيوديميوم 

NT4  156براسيوديميوم 

NT4  157براسيوديميوم 
NT4  158براسيوديميوم 

NT4  159براسيوديميوم 
NT4  248بركيليوم 

NT4  249بركيليوم 

NT4  250بركيليوم 

NT4  251بركيليوم 

NT4  252بركيليوم 

NT4  253بركيليوم 
NT4  254بركيليوم 

NT4  230بروتكتينيوم 

NT4  232بروتكتينيوم 
NT4  233بروتكتينيوم 

NT4  234بروتكتينيوم 

NT4  235بروتكتينيوم 
NT4  236بروتكتينيوم 

NT4  237بروتكتينيوم 

NT4  238بروتكتينيوم 
NT4  239بروتكتينيوم 

NT4  240بروتكتينيوم 

NT4  80بروم 
NT4  82بروم 

NT4  83بروم 

NT4  84بروم 
NT4  85بروم 

NT4  86بروم 

NT4  87بروم 
NT4  88بروم 

NT4  89بروم 

NT4  90بروم 
NT4  91بروم 

NT4  92بروم 

NT4  93بروم 

NT4  94بروم 

NT4  95بروم 
NT4  96بروم 

NT4  97بروم 

NT4  146بروميتيوم 
NT4  147بروميتيوم 

NT4  148بروميتيوم 

NT4  149بروميتيوم 
NT4  150بروميتيوم 

NT4  151بروميتيوم 

NT4  152بروميتيوم 
NT4  153بروميتيوم 

NT4  154بروميتيوم 

NT4  155بروميتيوم 
NT4  156بروميتيوم 

NT4  157بروميتيوم 

NT4  158بروميتيوم 
NT4  159بروميتيوم 

NT4  160بروميتيوم 

NT4  161بروميتيوم 
NT4  162بروميتيوم 

NT4  163بروميتيوم 

NT4  10بريليوم 
NT4  11بريليوم 

NT4  12بريليوم 

NT4  14بريليوم 
NT4  210بزموت 

NT4  211بزموت 

NT4  212بزموت 
NT4  213بزموت 

NT4  214بزموت 

NT4  215بزموت 
NT4  216بزموت 

NT4  218بزموت 

NT4 217بزموت 

NT4  197بالتين 

NT4  199بالتين 

NT4  200بالتين 
NT4  201بالتين 

NT4  121بالديوم 

NT4  122بالديوم 
NT4  123بالديوم 

NT4  124بالديوم 

NT4  107بالّديوم 
NT4  109بالّديوم 

NT4  111بالّديوم 

NT4  112بالّديوم 
NT4  113بالّديوم 

NT4  114بالّديوم 
NT4  115بالّديوم 

NT4  116بالّديوم 

NT4  117بالّديوم 

NT4  118بالّديوم 

NT4  119بالّديوم 

NT4  120بالّديوم 
NT4  241بلوتونيوم 

NT4  243بلوتونيوم 

NT4  245بلوتونيوم 
NT4  246بلوتونيوم 

NT4  40بوتاسيوم 

NT4  42بوتاسيوم 
NT4  43بوتاسيوم 

NT4  44بوتاسيوم 

NT4  45بوتاسيوم 
NT4  46بوتاسيوم 

NT4  47بوتاسيوم 

NT4  48بوتاسيوم 
NT4  49بوتاسيوم 

NT4  50بوتاسيوم 

NT4  51بوتاسيوم 
NT4  52بوتاسيوم 

NT4  53بوتاسيوم 

NT4  54بوتاسيوم 
NT4  55بوتاسيوم 

NT4  56بوتاسيوم 

NT4  12بور 
NT4  13بور 

NT4  14بور 

NT4  15بور 

NT4  16بور 

NT4  17بور 
NT4  19بور 

NT4  215بولونيوم 

NT4  218بولونيوم 
NT4  219بولونيوم 

NT4  220بولونيوم 

NT4  204تاليوم 
NT4  206تاليوم 

NT4  207تاليوم 

NT4  208تاليوم 
NT4  209تاليوم 

NT4  210تاليوم 

NT4  211تاليوم 
NT4  212تاليوم 

NT4  156تربيوم 

NT4  158تربيوم 
NT4  160تربيوم 

NT4  161تربيوم 

NT4  162تربيوم 
NT4  163تربيوم 

NT4  164تربيوم 

NT4  165تربيوم 
NT4  166تربيوم 

NT4  167تربيوم 

NT4  168تربيوم 
NT4  169تربيوم 

NT4  170تربيوم 

NT4  171تربيوم 
NT4 تريتيوم 

NT4  100تكنيسيوم 

NT4  101تكنيسيوم 
NT4  102تكنيسيوم 

NT4  103تكنيسيوم 

NT4  104تكنيسيوم 

NT4  105تكنيسيوم 

NT4  106تكنيسيوم 

NT4  107تكنيسيوم 
NT4  108تكنيسيوم 

NT4  109تكنيسيوم 

NT4  110تكنيسيوم 
NT4  111تكنيسيوم 

NT4  112تكنيسيوم 

NT4  113تكنيسيوم 
NT4  114تكنيسيوم 

NT4  115تكنيسيوم 

NT4  116تكنيسيوم 
NT4  117تكنيسيوم 

NT4  118تكنيسيوم 
NT4  98تكنيسيوم 

NT4  99تكنيسيوم 

NT4  139تلوريوم 

NT4  140تلوريوم 

NT4  141تلوريوم 

NT4  142تلوريوم 
NT4  127تلّوريوم 

NT4  129تلّوريوم 

NT4  131تلّوريوم 
NT4  132تلّوريوم 

NT4  133تلّوريوم 

NT4  134تلّوريوم 
NT4  135تلّوريوم 

NT4  136تلّوريوم 

NT4  137تلّوريوم 
NT4  138تلّوريوم 

NT4  180تنتاليوم 

NT4  182تنتاليوم 
NT4  183تنتاليوم 

NT4  184تنتاليوم 

NT4  185تنتاليوم 
NT4  186تنتاليوم 

NT4  187تنتاليوم 

NT4  188تنتاليوم 
NT4  189تنتاليوم 

NT4  190تنتاليوم 

NT4  185تنغستين 
NT4  187تنغستين 

NT4  188تنغستين 

NT4  189تنغستين 
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NT4  191تنغستين 

NT4  231توريوم 
NT4  233توريوم 

NT4  234توريوم 

NT4  235توريوم 
NT4  236توريوم 

NT4  237توريوم 

NT4  168توليوم 
NT4  170توليوم 

NT4  171توليوم 

NT4  172توليوم 
NT4  173توليوم 

NT4  174توليوم 

NT4  175توليوم 
NT4  176توليوم 

NT4  177توليوم 

NT4  178توليوم 
NT4  179توليوم 

NT4  51تيتانيوم 

NT4  52تيتانيوم 
NT4  53تيتانيوم 

NT4  54تيتانيوم 

NT4  55تيتانيوم 
NT4  56تيتانيوم 

NT4  58تيتانيوم 

NT4  59تيتانيوم 
NT4  60تيتانيوم 

NT4  61تيتانيوم 

NT4  62تيتانيوم 
NT4  63تيتانيوم 

NT4  75جرمانيوم 

NT4  77جرمانيوم 
NT4  78جرمانيوم 

NT4  79جرمانيوم 

NT4  80جرمانيوم 

NT4  81جرمانيوم 

NT4  82جرمانيوم 

NT4  83جرمانيوم 
NT4  84جرمانيوم 

NT4  85جرمانيوم 

NT4  86جرمانيوم 
NT4  87جرمانيوم 

NT4  88جرمانيوم 

NT4  89جرمانيوم 
NT4  59حديد 

NT4  60حديد 

NT4  61حديد 
NT4  62حديد 

NT4  63حديد 
NT4  64حديد 

NT4  69حديد 

NT4  70حديد 

NT4  71حديد 

NT4  72حديد 

NT4  165ديسبروسيوم 
NT4  166ديسبروسيوم 

NT4  167ديسبروسيوم 

NT4  168ديسبروسيوم 
NT4  169ديسبروسيوم 

NT4  170ديسبروسيوم 

NT4  171ديسبروسيوم 
NT4  172ديسبروسيوم 

NT4  173ديسبروسيوم 

NT4  196ذهب 
NT4  198ذهب 

NT4  199ذهب 

NT4  200ذهب 
NT4  201ذهب 

NT4  202ذهب 

NT4  203ذهب 
NT4  204ذهب 

NT4  205ذهب 

NT4  221رادون 
NT4  223رادون 

NT4  224رادون 

NT4  225رادون 
NT4  226رادون 

NT4  227رادون 

NT4  228رادون 

NT4  229رادون 

NT4  225راديوم 
NT4  227راديوم 

NT4  228راديوم 

NT4  229راديوم 
NT4  230راديوم 

NT4  231راديوم 

NT4  232راديوم 
NT4  209رصاص 

NT4  210رصاص 

NT4  211رصاص 
NT4  212رصاص 

NT4  213رصاص 

NT4  214رصاص 
NT4  100روبيديوم 

NT4  84روبيديوم 

NT4  86روبيديوم 
NT4  87روبيديوم 

NT4  88روبيديوم 

NT4  89روبيديوم 
NT4  90روبيديوم 

NT4  91روبيديوم 

NT4  92روبيديوم 
NT4  93روبيديوم 

NT4  94روبيديوم 

NT4  95روبيديوم 
NT4  96روبيديوم 

NT4  97روبيديوم 

NT4  98روبيديوم 
NT4  99روبيديوم 

NT4  103روتينيوم 

NT4  105روتينيوم 
NT4  106روتينيوم 

NT4  107روتينيوم 

NT4  108روتينيوم 

NT4  109روتينيوم 

NT4  110روتينيوم 

NT4  111روتينيوم 
NT4  112روتينيوم 

NT4  113روتينيوم 

NT4  114روتينيوم 
NT4  115روتينيوم 

NT4  116روتينيوم 

NT4  117روتينيوم 
NT4  118روتينيوم 

NT4  119روتينيوم 

NT4  120روتينيوم 
NT4  102روديوم 

NT4  104روديوم 
NT4  105روديوم 

NT4  106روديوم 

NT4  107روديوم 

NT4  108روديوم 

NT4  109روديوم 

NT4  110روديوم 
NT4  111روديوم 

NT4  112روديوم 

NT4  113روديوم 
NT4  114روديوم 

NT4  115روديوم 

NT4  116روديوم 
NT4  117روديوم 

NT4  118روديوم 

NT4  119روديوم 
NT4  120روديوم 

NT4  121روديوم 

NT4  122روديوم 
NT4  186رينيوم 

NT4  187رينيوم 

NT4  188رينيوم 
NT4  189رينيوم 

NT4  190رينيوم 

NT4  191رينيوم 
NT4  192رينيوم 

NT4  193رينيوم 

NT4  194رينيوم 
NT4  195رينيوم 

NT4  196رينيوم 

NT4  203زئبق 

NT4  205زئبق 

NT4  206زئبق 
NT4  100زركونيوم 

NT4  101زركونيوم 

NT4  102زركونيوم 
NT4  103زركونيوم 

NT4  104زركونيوم 

NT4  105زركونيوم 
NT4  106زركونيوم 

NT4  107زركونيوم 

NT4  108زركونيوم 
NT4  109زركونيوم 

NT4  110زركونيوم 

NT4  93زركونيوم 
NT4  95زركونيوم 

NT4  97زركونيوم 

NT4  98زركونيوم 
NT4  99زركونيوم 

NT4  74زرنيخ 

NT4  76زرنيخ 
NT4  77زرنيخ 

NT4  78زرنيخ 

NT4  79زرنيخ 
NT4  80زرنيخ 

NT4  81زرنيخ 

NT4  82زرنيخ 
NT4  83زرنيخ 

NT4  84زرنيخ 

NT4  85زرنيخ 
NT4  86زرنيخ 

NT4  87زرنيخ 

NT4  88زرنيخ 
NT4  89زرنيخ 

NT4  90زرنيخ 

NT4  91زرنيخ 

NT4  92زرنيخ 

NT4  69زنك 

NT4  71زنك 
NT4  72زنك 

NT4  73زنك 

NT4  74زنك 
NT4  75زنك 

NT4  76زنك 

NT4  77زنك 
NT4  78زنك 

NT4  79زنك 

NT4  80زنك 
NT4  81زنك 

NT4  82زنك 
NT4  83زنك 

NT4  151ساماريوم 

NT4  153ساماريوم 

NT4  155ساماريوم 

NT4  156ساماريوم 

NT4 157 ساماريوم 
NT4  158ساماريوم 

NT4  159ساماريوم 

NT4  160ساماريوم 
NT4  161ساماريوم 

NT4  162ساماريوم 

NT4  163ساماريوم 
NT4  164ساماريوم 

NT4  165ساماريوم 

NT4  100سترونسيوم 
NT4  101سترونسيوم 

NT4  102سترونسيوم 

NT4  103سترونسيوم 
NT4  104سترونسيوم 

NT4  105سترونسيوم 

NT4  89سترونسيوم 
NT4  90سترونسيوم 

NT4  91سترونسيوم 

NT4  92سترونسيوم 
NT4  93سترونسيوم 

NT4  94سترونسيوم 

NT4  95سترونسيوم 
NT4  96سترونسيوم 

NT4  97سترونسيوم 

NT4  98سترونسيوم 
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NT4  99سترونسيوم 

NT4  46سكانديوم 
NT4  47سكانديوم 

NT4  48سكانديوم 

NT4  49سكانديوم 
NT4 50يوم سكاند 

NT4  51سكانديوم 

NT4  52سكانديوم 
NT4  53سكانديوم 

NT4  56سكانديوم 

NT4  57سكانديوم 
NT4  58سكانديوم 

NT4  59سكانديوم 

NT4  60سكانديوم 
NT4  61سكانديوم 

NT4  79سلينيوم 

NT4  81سلينيوم 
NT4  83سلينيوم 

NT4  84سلينيوم 

NT4  85سلينيوم 
NT4  86سلينيوم 

NT4  87سلينيوم 

NT4  88سلينيوم 
NT4  89سلينيوم 

NT4  91سلينيوم 

NT4  141سيريوم 
NT4  143سيريوم 

NT4  144سيريوم 

NT4  145سيريوم 
NT4  146سيريوم 

NT4  147سيريوم 

NT4  148سيريوم 
NT4  149سيريوم 

NT4  150سيريوم 

NT4  151سيريوم 

NT4  152سيريوم 

NT4  153سيريوم 

NT4  154سيريوم 
NT4  155سيريوم 

NT4  156سيريوم 

NT4  157سيريوم 
NT4  130سيزيوم 

NT4  132سيزيوم 

NT4  134سيزيوم 
NT4  135سيزيوم 

NT4  136سيزيوم 

NT4  137سيزيوم 
NT4  138سيزيوم 

NT4  139سيزيوم 
NT4  140سيزيوم 

NT4  141سيزيوم 

NT4  142سيزيوم 

NT4  143سيزيوم 

NT4  144سيزيوم 

NT4  145سيزيوم 
NT4  146سيزيوم 

NT4  147سيزيوم 

NT4  148سيزيوم 
NT4  149سيزيوم 

NT4  150سيزيوم 

NT4  151سيزيوم 
NT4   31سيليسيوم 

NT4   32سيليسيوم 

NT4   33سيليسيوم 
NT4   34سيليسيوم 

NT4   35سيليسيوم 

NT4   37سيليسيوم 
NT4   38سيليسيوم 

NT4   39سيليسيوم 

NT4  36سيليسيوم 
NT4  43سيليسيوم 

NT4  44سيليسيوم 

NT4  24صوديوم 
NT4  25صوديوم 

NT4  26صوديوم 

NT4  27صوديوم 
NT4  28صوديوم 

NT4  29صوديوم 

NT4  30صوديوم 

NT4  31صوديوم 

NT4  32صوديوم 
NT4  33صوديوم 

NT4  34صوديوم 

NT4  35صوديوم 
NT4  37صوديوم 

NT4  159غادولينيوم 

NT4  161غادولينيوم 
NT4  162غادولينيوم 

NT4  163غادولينيوم 

NT4  164غادولينيوم 
NT4  165غادولينيوم 

NT4  166غادولينيوم 

NT4  168غادولينيوم 
NT4  70غاليوم 

NT4  72غاليوم 

NT4  73غاليوم 
NT4  74غاليوم 

NT4  75غاليوم 

NT4  76غاليوم 
NT4  77غاليوم 

NT4  78غاليوم 

NT4  79غاليوم 
NT4  80غاليوم 

NT4  81غاليوم 

NT4  82غاليوم 
NT4  83غاليوم 

NT4  84غاليوم 

NT4  85غاليوم 
NT4  86غاليوم 

NT4  50فاناديوم 

NT4  52فاناديوم 
NT4  53فاناديوم 

NT4  54فاناديوم 

NT4  55فاناديوم 

NT4  56فاناديوم 

NT4  57فاناديوم 

NT4  58فاناديوم 
NT4  61فاناديوم 

NT4  63فاناديوم 

NT4  64فاناديوم 
NT4  65فاناديوم 

NT4  66فاناديوم 

NT4 62فاناديوم 
NT4  220فرانسيوم 

NT4  222فرانسيوم 

NT4  223فرانسيوم 
NT4  224فرانسيوم 

NT4  225فرانسيوم 
NT4  226فرانسيوم 

NT4  227فرانسيوم 

NT4  228فرانسيوم 

NT4  229فرانسيوم 

NT4  230فرانسيوم 

NT4  231فرانسيوم 
NT4  32فسفور 

NT4  33فسفور 

NT4  34فسفور 
NT4  35فسفور 

NT4  36فسفور 

NT4  37فسفور 
NT4  38فسفور 

NT4  40فسفور 

NT4  41فسفور 
NT4  42فسفور 

NT4  108فضة 

NT4  110فضة 
NT4  111فضة 

NT4  112فضة 

NT4  113فضة 
NT4  114فضة 

NT4  115فضة 

NT4  116فضة 
NT4  117فضة 

NT4  118فضة 

NT4  119فضة 
NT4  120فضة 

NT4  121فضة 

NT4  122فضة 

NT4  123فضة 

NT4  124فضة 
NT4  125فضة 

NT4  126فضة 

NT4  127فضة 
NT4  128فضة 

NT4  129فضة 

NT4  130فضة 
NT4  20فلور 

NT4  21فلور 

NT4  22فلور 
NT4  23فلور 

NT4  24فلور 

NT4  25فلور 
NT4  26فلور 

NT4  27فلور 

NT4  121قصدير 
NT4  123قصدير 

NT4  125قصدير 

NT4  126قصدير 
NT4  127قصدير 

NT4  128قصدير 

NT4  129قصدير 
NT4  130قصدير 

NT4  131قصدير 

NT4  132قصدير 
NT4  133قصدير 

NT4  134قصدير 

NT4  135قصدير 
NT4  136قصدير 

NT4  137قصدير 

NT4  129كادميوم 
NT4  131كادميوم 

NT4  132كادميوم 

NT4  45كالسيوم 

NT4  47كالسيوم 

NT4 49م كالسيو 

NT4  50كالسيوم 
NT4  51كالسيوم 

NT4  52كالسيوم 

NT4  53كالسيوم 
NT4  54كالسيوم 

NT4  55كالسيوم 

NT4  56كالسيوم 
NT4  57كالسيوم 

NT4  58كالسيوم 

NT4  60كالسيوم 
NT4  253كاليفورنيوم 

NT4  255كاليفورنيوم 
NT4  35كبريت 

NT4  37كبريت 

NT4  38كبريت 

NT4  39كبريت 

NT4  40كبريت 

NT4  43كبريت 
NT4  113كدميوم 

NT4  115كدميوم 

NT4  117كدميوم 
NT4  118كدميوم 

NT4  119كدميوم 

NT4  120كدميوم 
NT4  121كدميوم 

NT4  122كدميوم 

NT4  123كدميوم 
NT4  124كدميوم 

NT4  125كدميوم 

NT4  126كدميوم 
NT4  127كدميوم 

NT4  128كدميوم 

NT4  130كدميوم 
NT4 85ن كربتو 

NT4  87كربتون 

NT4  88كربتون 
NT4  89كربتون 

NT4  90كربتون 

NT4  91كربتون 
NT4  92كربتون 

NT4  93كربتون 

NT4  94كربتون 
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NT4  95كربتون 

NT4  97كربتون 
NT4  14كربون 

NT4  15كربون 

NT4  16كربون 
NT4  17كربون 

NT4  18كربون 

NT4  55كروم 
NT4  56كروم 

NT4  57كروم 

NT4  58كروم 
NT4  59كروم 

NT4  60كروم 

NT4  62كروم 
NT4  63كروم 

NT4  64كروم 

NT4  65كروم 
NT4  66كروم 

NT4  67كروم 

NT4  68كروم 
NT4  100كريبتون 

NT4  99كريبتون 

NT4  133كزينون 
NT4  135كزينون 

NT4  137كزينون 

NT4  138كزينون 
NT4  139كزينون 

NT4  140كزينون 

NT4  141كزينون 
NT4  142كزينون 

NT4  143كزينون 

NT4  144كزينون 
NT4  145كزينون 

NT4  147كزينون 

NT4  36كلور 

NT4  38كلور 

NT4  39كلور 

NT4  40كلور 
NT4  41كلور 

NT4  50كلور 

NT4  60كوبالت 
NT4  61كوبالت 

NT4  62كوبالت 

NT4  63كوبالت 
NT4  64كوبالت 

NT4  65كوبالت 

NT4  66كوبالت 
NT4  67كوبالت 

NT4  71كوبالت  
NT4  72كوبالت   

NT4  73كوبالت  

NT4  74كوبالت  

NT4  75كوبالت 

NT4  249كوريوم 

NT4  250كوريوم 
NT4  251كوريوم 

NT4  138النتانوم 

NT4  140النتانوم 
NT4  141النتانوم 

NT4  142النتانوم 

NT4  143النتانوم 
NT4  144النتانوم 

NT4  145النتانوم 

NT4  146النتانوم 
NT4  147النتانوم 

NT4  148النتانوم 

NT4  149النتانوم 
NT4  150النتانوم 

NT4  151النتانوم 

NT4  152النتانوم 
NT4  153النتانوم 

NT4  154النتانوم 

NT4  155النتانوم 
NT4  181لوتسيوم 

NT4  176لوتيسيوم 

NT4  177لوتيسيوم 
NT4  178لوتيسيوم 

NT4  179لوتيسيوم 

NT4  180لوتيسيوم 

NT4  182لوتيسيوم 

NT4  183لوتيسيوم 
NT4  184لوتيسيوم 

NT4  187لوتيسيوم 

NT4  13ليتيوم 
NT4  8ليتيوم 

NT4  9ليتيوم 

NT4 11ليتيوم 
NT4  40مغننيزيوم 

NT4  27مغنيزيوم 

NT4  28مغنيزيوم 
NT4  29مغنيزيوم 

NT4  30مغنيزيوم 

NT4  31مغنيزيوم 
NT4  32مغنيزيوم 

NT4  33مغنيزيوم 

NT4  34مغنيزيوم 
NT4  37مغنيزيوم 

NT4  38مغنيزيوم 

NT4  39مغنيزيوم 
NT4  66مغنيزيوم 

NT4  67مغنيزيوم 

NT4  68مغنيزيوم 
NT4  69مغنيزيوم 

NT4  56منغنيز 

NT4  57منغنيز 
NT4  58منغنيز 

NT4  59منغنيز 

NT4  60منغنيز 
NT4  61منغنيز 

NT4  62منغنيز 

NT4  63منغنيز 
NT4  70منغنيز 

NT4  101موليبدنوم 

NT4  102موليبدنوم 

NT4  103موليبدنوم 

NT4  104موليبدنوم 

NT4  105موليبدنوم 
NT4  106موليبدنوم 

NT4  107موليبدنوم 

NT4  108موليبدنوم 
NT4  109موليبدنوم 

NT4  110موليبدنوم 

NT4  111موليبدنوم 
NT4  112موليبدنوم 

NT4  113موليبدنوم 

NT4  114موليبدنوم 
NT4 115بدنوم مولي 

NT4  99موليبدنوم 
NT4  236نبتونيوم 

NT4  238نبتونيوم 

NT4  239نبتونيوم 

NT4  240نبتونيوم 

NT4  241نبتونيوم 

NT4  242نبتونيوم 
NT4  243نبتونيوم 

NT4  244نبتونيوم 

NT4  16نتروجين 
NT4  17نتروجين 

NT4  18نتروجين 

NT4  19نتروجين 
NT4  20نتروجين 

NT4  22نتروجين 

NT4  23نتروجين 
NT4  64نحاس 

NT4  66نحاس 

NT4  67نحاس 
NT4  68نحاس 

NT4  69نحاس 

NT4  70نحاس 
NT4  71نحاس 

NT4  72نحاس 

NT4  73نحاس 
NT4  74نحاس 

NT4  75نحاس 

NT4  76نحاس 
NT4  77نحاس 

NT4  78نحاس 

NT4  79نحاس 

NT4  80نحاس 

NT4 نظائر غنية بالنترونات 
NT4  63نيكل 

NT4  65نيكل 

NT4  66نيكل 
NT4  67نيكل 

NT4  69نيكل 

NT4  70نيكل 
NT4  71نيكل 

NT4  72نيكل 

NT4  73نيكل 
NT4  74نيكل 

NT4  75نيكل 

NT4  76نيكل 
NT4  77نيكل 

NT4  100نيوبيوم 

NT4  101نيوبيوم 
NT4  102نيوبيوم 

NT4  103نيوبيوم 

NT4  104نيوبيوم 
NT4  105نيوبيوم 

NT4  106نيوبيوم 

NT4  107نيوبيوم 
NT4  108نيوبيوم 

NT4  109نيوبيوم 

NT4  110نيوبيوم 
NT4  111نيوبيوم 

NT4  112نيوبيوم 

NT4  113نيوبيوم 
NT4  94نيوبيوم 

NT4  95نيوبيوم 

NT4  96نيوبيوم 
NT4  97نيوبيوم 

NT4  98نيوبيوم 

NT4  99نيوبيوم 

NT4  147نيوديميوم 

NT4  149نيوديميوم 

NT4  151نيوديميوم 
NT4  152نيوديميوم 

NT4  153نيوديميوم 

NT4  154نيوديميوم 
NT4  155نيوديميوم 

NT4  156نيوديميوم 

NT4  157نيوديميوم 
NT4  158نيوديميوم 

NT4  159نيوديميوم 

NT4  160نيوديميوم 
NT4  161نيوديميوم 

NT4  23نيون 
NT4  24نيون 

NT4  25نيون 

NT4  26نيون 

NT4  27نيون 

NT4  29نيون 

NT4 30 نيون 
NT4  31نيون 

NT4  33نيون 

NT4  34نيون 
NT4  181هافنيوم 

NT4  182هافنيوم 

NT4  183هافنيوم 
NT4  184هافنيوم 

NT4  187هافنيوم 

NT4  188هافنيوم 
NT4  6هليوم 

NT4  7هليوم 

NT4  8هليوم 
NT4  164هولميوم 

NT4  166هولميوم 

NT4  167هولميوم 
NT4  168هولميوم 

NT4  169هولميوم 

NT4  170هولميوم 
NT4  171هولميوم 

NT4  172هولميوم 

NT4  173هولميوم 
NT4  174هولميوم 

NT4  175هولميوم 

NT4  126يود 
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NT4  128يود 

NT4  129يود 
NT4  130يود 

NT4  131يود 

NT4  132يود 
NT4  133يود 

NT4  134يود 

NT4  135يود 
NT4  136يود 

NT4  137يود 

NT4  138يود 
NT4  139يود 

NT4  140يود 

NT4  141يود 
NT4  142يود 

NT4  143يود 

NT4  144يود 
NT4  237يورانيوم 

NT4  239يورانيوم 

NT4  240يورانيوم 
NT4  241يورانيوم 

NT4  242يورانيوم 

NT3  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
NT4  145إربيوم 

NT4  146إربيوم 

NT4  147إربيوم 
NT4  148إربيوم 

NT4  149إربيوم 

NT4  150إربيوم 
NT4  151إربيوم 

NT4  152إربيوم 

NT4  153إربيوم 
NT4  154إربيوم 

NT4  155إربيوم 

NT4  156إربيوم 

NT4  157إربيوم 

NT4  158إربيوم 

NT4  159إربيوم 
NT4  161إربيوم 

NT4  163إربيوم 

NT4  31أرغون 
NT4  32أرغون 

NT4  33أرغون 

NT4  34أرغون 
NT4  35أرغون 

NT4  205أستاتين 

NT4  206أستاتين 
NT4  13أكسجين 

NT4  14أكسجين 
NT4  15أكسجين 

NT4  22ألمنيوم 

NT4  23ألمنيوم 

NT4  24ألمنيوم 

NT4  25ألمنيوم 

NT4  26ألمنيوم 
NT4  235أمريسيوم 

NT4  236أمريسيوم 

NT4  104أنتيموان 
NT4  105أنتيموان 

NT4  108أنتيموان 

NT4  110أنتيموان 
NT4  111أنتيموان 

NT4  112أنتيموان 

NT4  113أنتيموان 
NT4  114أنتيموان 

NT4  115أنتيموان 

NT4  116أنتيموان 
NT4  117أنتيموان 

NT4  118أنتيموان 

NT4  120أنتيموان 
NT4  122أنتيموان 

NT4  100إنديوم 

NT4  103إنديوم 
NT4  104إنديوم 

NT4  105إنديوم 

NT4  106إنديوم 
NT4  107إنديوم 

NT4  108إنديوم 

NT4  109إنديوم 

NT4  110إنديوم 

NT4  112إنديوم 
NT4  114إنديوم 

NT4  132أوروبيوم 

NT4  134أوروبيوم 
NT4  135أوروبيوم 

NT4  136أوروبيوم 

NT4  138أوروبيوم 
NT4  139أوروبيوم 

NT4  140أوروبيوم 

NT4  141أوروبيوم 
NT4  142أوروبيوم 

NT4  143أوروبيوم 

NT4  144أوروبيوم 
NT4  145أوروبيوم 

NT4  146أوروبيوم 

NT4  147أوروبيوم 
NT4  148أوروبيوم 

NT4  150أوروبيوم 

NT4  152أوروبيوم 
NT4  172أوسميوم 

NT4  173أوسميوم 

NT4  174أوسميوم 
NT4  175أوسميوم 

NT4  176أوسميوم 

NT4  177أوسميوم 
NT4  178أوسميوم 

NT4  179أوسميوم 

NT4  181أوسميوم 
NT4  183أوسميوم 

NT4  153إيتربيوم 

NT4  158إيتربيوم 
NT4  160إيتربيوم 

NT4  161إيتربيوم 

NT4  162إيتربيوم 

NT4  163إيتربيوم 

NT4  165إيتربيوم 

NT4  167إيتربيوم 
NT4  79إيتريوم 

NT4  80إيتريوم 

NT4  81إيتريوم 
NT4  82إيتريوم 

NT4  83إيتريوم 

NT4  84إيتريوم 
NT4  85إيتريوم 

NT4  86إيتريوم 

NT4  87إيتريوم 
NT4  88إيتريوم 

NT4  178إيريديوم 
NT4  179إيريديوم 

NT4  180إيريديوم 

NT4  181إيريديوم 

NT4  182إيريديوم 

NT4  183إيريديوم 

NT4  184إيريديوم 
NT4  185إيريديوم 

NT4  186إيريديوم 

NT4  188إيريديوم 
NT4  190إيريديوم 

NT4 114م باريو 

NT4  115باريوم 
NT4  116باريوم 

NT4  117باريوم 

NT4  118باريوم 
NT4  119باريوم 

NT4  120باريوم 

NT4  121باريوم 
NT4  122باريوم 

NT4  124باريوم 

NT4  125باريوم 
NT4  126باريوم 

NT4  127باريوم 

NT4  129باريوم 
NT4 123باريوم 

NT4  126براسيوديميوم 

NT4  127براسيوديميوم 
NT4  129براسيوديميوم 

NT4  130براسيوديميوم 

NT4  131براسيوديميوم 

NT4  132براسيوديميوم 

NT4  133براسيوديميوم 
NT4  134براسيوديميوم 

NT4  135براسيوديميوم 

NT4  136براسيوديميوم 
NT4  137براسيوديميوم 

NT4  138براسيوديميوم 

NT4  139براسيوديميوم 
NT4  140براسيوديميوم 

NT4  236بركيليوم 

NT4  238بركيليوم 
NT4  230بروتكتينيوم 

NT4  69بروم 

NT4  70بروم 
NT4  71بروم 

NT4  72بروم 

NT4  73بروم 
NT4  74بروم 

NT4  75بروم 

NT4  76بروم 
NT4  77بروم 

NT4  78بروم 

NT4  80بروم 
NT4  132بروميتيوم 

NT4  133بروميتيوم 

NT4  134بروميتيوم 
NT4  135بروميتيوم 

NT4  136بروميتيوم 

NT4  137بروميتيوم 
NT4  138بروميتيوم 

NT4  139بروميتيوم 

NT4  140بروميتيوم 
NT4  141بروميتيوم 

NT4  142بروميتيوم 

NT4  194بزموت 

NT4  197بزموت 

NT4  200بزموت 

NT4  202بزموت 
NT4  203بزموت 

NT4  205بزموت 

NT4  206بزموت 
NT4  207بزموت 

NT4  174بالتين 

NT4  182بالتين 
NT4  183بالتين 

NT4  184بالتين 

NT4  185بالتين 
NT4  187بالتين 

NT4  189بالتين 
NT4  93بالّديوم 

NT4  94بالّديوم 

NT4  95بالّديوم 

NT4  97بالّديوم 

NT4  98بالّديوم 

NT4  99بالّديوم 
NT4 101بالّديوم 

NT4  35بوتاسيوم 

NT4  36بوتاسيوم 
NT4  37بوتاسيوم 

NT4  38بوتاسيوم 

NT4  40بوتاسيوم 
NT4  8بور 

NT4  198بولونيوم 

NT4  199بولونيوم 
NT4  200بولونيوم 

NT4  201بولونيوم 

NT4  202بولونيوم 
NT4  203بولونيوم 

NT4  205بولونيوم 

NT4  207بولونيوم 
NT4  182تاليوم 

NT4  184تاليوم 

NT4  186تاليوم 
NT4  188تاليوم 

NT4  189تاليوم 

NT4 190يوم تال 
NT4  191تاليوم 

NT4  192تاليوم 

NT4  193تاليوم 
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NT4  194تاليوم 

NT4  195تاليوم 
NT4  196تاليوم 

NT4  197تاليوم 

NT4  198تاليوم 
NT4  200تاليوم 

NT4  139تربيوم 

NT4  141تربيوم 
NT4  143تربيوم 

NT4  144تربيوم 

NT4  145تربيوم 
NT4  146تربيوم 

NT4  147تربيوم 

NT4  148تربيوم 
NT4  149تربيوم 

NT4  150تربيوم 

NT4  151تربيوم 
NT4  152تربيوم 

NT4  153تربيوم 

NT4  154تربيوم 
NT4  156تربيوم 

NT4  88تكنيسيوم 

NT4  89تكنيسيوم 
NT4  90تكنيسيوم 

NT4  91تكنيسيوم 

NT4  92تكنيسيوم 
NT4  93تكنيسيوم 

NT4  94تكنيسيوم 

NT4  95تكنيسيوم 
NT4  96تكنيسيوم 

NT4  107تلّوريوم 

NT4  108تلّوريوم 
NT4  109تلّوريوم 

NT4  110تلّوريوم 

NT4  111تلّوريوم 

NT4  112تلّوريوم 

NT4  113تلّوريوم 

NT4  114تلّوريوم 
NT4  115تلّوريوم 

NT4  116تلّوريوم 

NT4  117تلّوريوم 
NT4  118تلّوريوم 

NT4  119تلّوريوم 

NT4  121تلّوريوم 
NT4  165تنتاليوم 

NT4  166تنتاليوم 

NT4  167تنتاليوم 
NT4  168تنتاليوم 

NT4  169تنتاليوم 
NT4  170تنتاليوم 

NT4  171تنتاليوم 

NT4  172تنتاليوم 

NT4  173تنتاليوم 

NT4  174تنتاليوم 

NT4  175تنتاليوم 
NT4  176تنتاليوم 

NT4  177تنتاليوم 

NT4  178تنتاليوم 
NT4  157تنغستن 

NT4  168تنغستين 

NT4  169تنغستين 
NT4  170تنغستين 

NT4  171تنغستين 

NT4  172تنغستين 
NT4  173تنغستين 

NT4  175تنغستين 

NT4  177تنغستين 
NT4  190تنغستين 

NT4  148توليوم 

NT4  156توليوم 
NT4  157توليوم 

NT4  158توليوم 

NT4  159توليوم 
NT4  160توليوم 

NT4  161توليوم 

NT4  162توليوم 
NT4  163توليوم 

NT4  164توليوم 

NT4  165توليوم 

NT4  166توليوم 

NT4  39تيتانيوم 
NT4  40تيتانيوم 

NT4  41تيتانيوم 

NT4  42تيتانيوم 
NT4  43تيتانيوم 

NT4  45تيتانيوم 

NT4  61جرمانيوم 
NT4  63جرمانيوم 

NT4  64جرمانيوم 

NT4  65جرمانيوم 
NT4  66جرمانيوم 

NT4  67جرمانيوم 

NT4  69جرمانيوم 
NT4  45حديد 

NT4  46حديد 

NT4  49حديد 
NT4  51حديد 

NT4  52حديد 

NT4  53حديد 
NT4  140ديسبروسيوم 

NT4  145ديسبروسيوم 

NT4  146ديسبروسيوم 
NT4  147ديسبروسيوم 

NT4  148ديسبروسيوم 

NT4  149ديسبروسيوم 
NT4  150ديسبروسيوم 

NT4  151ديسبروسيوم 

NT4  152ديسبروسيوم 
NT4  153ديسبروسيوم 

NT4  155ديسبروسيوم 

NT4  157ديسبروسيوم 
NT4  182ذهب 

NT4  184ذهب 

NT4  185ذهب 

NT4  186ذهب 

NT4  187ذهب 

NT4  188ذهب 
NT4  189ذهب 

NT4  190ذهب 

NT4  192ذهب 
NT4  194ذهب 

NT4  196ذهب 

NT4  207رادون 
NT4  209رادون 

NT4  187رصاص 

NT4  188رصاص 
NT4  189رصاص 

NT4  190رصاص 
NT4  191رصاص 

NT4  192رصاص 

NT4  193رصاص 

NT4  194رصاص 

NT4  195رصاص 

NT4  199رصاص 
NT4  201رصاص 

NT4  73روبيديوم 

NT4  74روبيديوم 
NT4  75روبيديوم 

NT4  76روبيديوم 

NT4  77روبيديوم 
NT4  78روبيديوم 

NT4  79روبيديوم 

NT4  80روبيديوم 
NT4  81روبيديوم 

NT4  82روبيديوم 

NT4  84روبيديوم 
NT4  88روتينيوم 

NT4  89روتينيوم 

NT4  92روتينيوم 
NT4  93روتينيوم 

NT4  95روتينيوم 

NT4  100روديوم 
NT4  102روديوم 

NT4  91روديوم 

NT4  92روديوم 
NT4  92روديوم 

NT4  93روديوم 

NT4  94روديوم 

NT4  95روديوم 

NT4  96روديوم 
NT4  97روديوم 

NT4  98روديوم 

NT4  165رينيوم 
NT4  170رينيوم 

NT4  171رينيوم 

NT4  172رينيوم 
NT4  174رينيوم 

NT4  175رينيوم 

NT4  176رينيوم 
NT4  177رينيوم 

NT4  178رينيوم 

NT4  179رينيوم 
NT4  180رينيوم 

NT4  182رينيوم 

NT4  179زئبق 
NT4  181زئبق 

NT4  182زئبق 

NT4  183زئبق 
NT4  184زئبق 

NT4  185زئبق 

NT4  186زئبق 
NT4  187زئبق 

NT4  188زئبق 

NT4  191زئبق 
NT4  193زئبق 

NT4  81زركونيوم 

NT4  82زركونيوم 
NT4  83زركونيوم 

NT4  84زركونيوم 

NT4  85زركونيوم 
NT4  87زركونيوم 

NT4  89زركونيوم 

NT4  66زرنيخ 

NT4  67زرنيخ 

NT4  68زرنيخ 

NT4  69زرنيخ 
NT4  70زرنيخ 

NT4  71زرنيخ 

NT4  72زرنيخ 
NT4  74زرنيخ 

NT4  57زنك 

NT4  59زنك 
NT4  60زنك 

NT4  61زنك 

NT4  62زنك 
NT4  63زنك 

NT4  65زنك 
NT4  132ساماريوم 

NT4  133ساماريوم 

NT4  135ساماريوم 

NT4  136ساماريوم 

NT4  137ساماريوم 

NT4  138ساماريوم 
NT4  139ساماريوم 

NT4  140ساماريوم 

NT4  141ساماريوم 
NT4  142ساماريوم 

NT4  143ساماريوم 

NT4  134ساماريوم ساماريوم 
NT4  75سترونسيوم 

NT4  76سترونسيوم 

NT4  77سترونسيوم 
NT4  78سترونسيوم 

NT4  79سترونسيوم 

NT4  80سترونسيوم 
NT4  81سترونسيوم 

NT4  83سترونسيوم 

NT4  40سكانديوم 
NT4  41سكانديوم 

NT4  42سكانديوم 

NT4  43سكانديوم 
NT4  44سكانديوم 

NT4  65سلينيوم 

NT4  67سلينيوم 
NT4  68سلينيوم 

NT4  69سلينيوم 

NT4  70سلينيوم 
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NT4  71سلينيوم 

NT4  73سلينيوم 
NT4  121سيريوم 

NT4  125سيريوم 

NT4  127سيريوم 
NT4  128سيريوم 

NT4  129سيريوم 

NT4  130سيريوم 
NT4  131سيريوم 

NT4  132سيريوم 

NT4  133سيريوم 
NT4  135سيريوم 

NT4  137سيريوم 

NT4  114سيزيوم 
NT4  115سيزيوم 

NT4  116سيزيوم 

NT4  117سيزيوم 
NT4  118سيزيوم 

NT4  119سيزيوم 

NT4  120سيزيوم 
NT4  121سيزيوم 

NT4  122سيزيوم 

NT4  123سيزيوم 
NT4  124سيزيوم 

NT4  125سيزيوم 

NT4  126سيزيوم 
NT4  127سيزيوم 

NT4  128سيزيوم 

NT4  129سيزيوم 
NT4  130سيزيوم 

NT4  132سيزيوم 

NT4   25سيليسيوم 
NT4   27سيليسيوم 

NT4  24سيليسيوم 

NT4  26سيليسيوم 

NT4  20صوديوم 

NT4  21صوديوم 

NT4  22صوديوم 
NT4  135غادولينيوم 

NT4  137غادولينيوم 

NT4  139غادولينيوم 
NT4  142غادولينيوم 

NT4  143غادولينيوم 

NT4  144غادولينيوم 
NT4  145غادولينيوم 

NT4  146غادولينيوم 

NT4  147غادولينيوم 
NT4  60غاليوم 

NT4  62غاليوم 
NT4  63غاليوم 

NT4  64غاليوم 

NT4  65غاليوم 

NT4  66غاليوم 

NT4  68غاليوم 

NT4  42فاناديوم 
NT4  43فاناديوم 

NT4 44 فاناديوم 

NT4  45فاناديوم 
NT4  46فاناديوم 

NT4  47فاناديوم 

NT4  48فاناديوم 
NT4  26فسفور 

NT4  28فسفور 

NT4  29فسفور 
NT4  30فسفور 

NT4  100فضة 

NT4  101فضة 
NT4  102فضة 

NT4  103فضة 

NT4  104فضة 
NT4  105فضة 

NT4  106فضة 

NT4  108فضة 
NT4  94فضة 

NT4  96فضة 

NT4  98فضة 
NT4  99فضة 

NT4  17فلور 

NT4  18فلور 

NT4  100قصدير 

NT4  102قصدير 
NT4  103قصدير 

NT4  105قصدير 

NT4  106قصدير 
NT4  107قصدير 

NT4  108قصدير 

NT4  109قصدير 
NT4  111قصدير 

NT4  36كالسيوم 

NT4  37كالسيوم 
NT4  39كالسيوم 

NT4 38كالسيوم 

NT4  28كبريت 
NT4  29كبريت 

NT4  30كبريت 

NT4  31كبريت 
NT4  100كدميوم 

NT4  101كدميوم 

NT4  102كدميوم 
NT4  103كدميوم 

NT4  104كدميوم 

NT4  105كدميوم 
NT4  107كدميوم 

NT4  97كدميوم 

NT4  98كدميوم 
NT4  99كدميوم 

NT4  69كربتون 

NT4  71كربتون 
NT4  72كربتون 

NT4  73كربتون 

NT4  74كربتون 
NT4  75كربتون 

NT4  77كربتون 

NT4  79كربتون 

NT4  10كربون 

NT4  11كربون 

NT4  9كربون 
NT4  42كروم 

NT4  45كروم 

NT4  46كروم 
NT4  47كروم 

NT4  49كروم 

NT4  110كزينون 
NT4  111كزينون 

NT4  112كزينون 

NT4  113كزينون 
NT4  114كزينون 

NT4  115كزينون 
NT4  116كزينون 

NT4  117كزينون 

NT4  118كزينون 

NT4  119كزينون 

NT4  120كزينون 

NT4  121كزينون 
NT4  122كزينون 

NT4  123كزينون 

NT4  125كزينون 
NT4  31كلور 

NT4  32كلور 

NT4  33كلور 
NT4  34كلور 

NT4  36كلور 

NT4  52كوبالت 
NT4  53كوبالت 

NT4  54كوبالت 

NT4  55كوبالت 
NT4  56كوبالت 

NT4  58كوبالت 

NT4  232كوريوم 
NT4 121م النتانو 

NT4  125النتانوم 

NT4  126النتانوم 
NT4  127النتانوم 

NT4  128النتانوم 

NT4  129النتانوم 
NT4  130النتانوم 

NT4  131النتانوم 

NT4  132النتانوم 

NT4  133النتانوم 

NT4  134النتانوم 
NT4  135النتانوم 

NT4  136النتانوم 

NT4  167لوتسيوم 
NT4  153لوتيسيوم 

NT4  161لوتيسيوم 

NT4  162لوتيسيوم 
NT4  163لوتيسيوم 

NT4  164لوتيسيوم 

NT4  165لوتيسيوم 
NT4  166لوتيسيوم 

NT4  168لوتيسيوم 

NT4  169لوتيسيوم 
NT4  170لوتيسيوم 

NT4  171لوتيسيوم 

NT4  174لوتيسيوم 
NT4  20مغنيزيوم 

NT4  21مغنيزيوم 

NT4  22مغنيزيوم 
NT4  23مغنيزيوم 

NT4 48ز منغني 

NT4  49منغنيز 
NT4  50منغنيز 

NT4  51منغنيز 

NT4  52منغنيز 
NT4  86موليبدنوم 

NT4  87موليبدنوم 

NT4  88موليبدنوم 
NT4  89موليبدنوم 

NT4  90موليبدنوم 

NT4  91موليبدنوم 
NT4  234نبتونيوم 

NT4  12نتروجين 

NT4  13نتروجين 

NT4  56نحاس 

NT4  57نحاس 

NT4  58نحاس 
NT4  59نحاس 

NT4  60نحاس 

NT4  61نحاس 
NT4  62نحاس 

NT4  64نحاس 

NT4  49نيكل 
NT4  50نيكل 

NT4  52نيكل 

NT4  53نيكل 
NT4  55نيكل 

NT4  56نيكل 
NT4  57نيكل 

NT4  83نيوبيوم 

NT4  84نيوبيوم 

NT4  85نيوبيوم 

NT4  87نيوبيوم 

NT4  88نيوبيوم 
NT4  89نيوبيوم 

NT4  90نيوبيوم 

NT4  92نيوبيوم 
NT4  127نيوديميوم 

NT4  128نيوديميوم 

NT4  129نيوديميوم 
NT4  130نيوديميوم 

NT4  131نيوديميوم 

NT4  132نيوديميوم 
NT4  133نيوديميوم 

NT4  134نيوديميوم 

NT4  135نيوديميوم 
NT4  136نيوديميوم 

NT4  137نيوديميوم 

NT4  138نيوديميوم 
NT4  139نيوديميوم 

NT4  141نيوديميوم 

NT4  17نيون 
NT4  18نيون 

NT4  19نيون 

NT4  154هافنيوم 
NT4  155هافنيوم 

NT4  162هافنيوم 

NT4  163هافنيوم 
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NT4  166هافنيوم 

NT4  167هافنيوم 
NT4  168هافنيوم 

NT4  169هافنيوم 

NT4  145هولميوم 
NT4  145هولميوم 

NT4  147هولميوم 

NT4  148هولميوم 
NT4  149هولميوم 

NT4  150هولميوم 

NT4  151هولميوم 
NT4  152هولميوم 

NT4  153هولميوم 

NT4  154هولميوم 
NT4  155هولميوم 

NT4  156هولميوم 

NT4  157هولميوم 
NT4  158هولميوم 

NT4  160هولميوم 

NT4  162هولميوم 
NT4  110يود 

NT4  111يود 

NT4  112يود 
NT4  113يود 

NT4  114يود 

NT4  115يود 
NT4  116يود 

NT4  117يود 

NT4  118يود 
NT4  119يود 

NT4  120يود 

NT4  121يود 
NT4  122يود 

NT4  124يود 

NT4  126يود 

NT4  128يود 

NT3 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

NT4  146إربيوم 
NT4  147إربيوم 

NT4  149إربيوم 

NT4  150إربيوم 
NT4  151إربيوم 

NT4  152إربيوم 

NT4  153إربيوم 
NT4  154إربيوم 

NT4  155إربيوم 

NT4  156إربيوم 
NT4  157إربيوم 

NT4  158إربيوم 
NT4  159إربيوم 

NT4  160إربيوم 

NT4  161إربيوم 

NT4  163إربيوم 

NT4  165إربيوم 

NT4  37أرغون 
NT4  143إريبيوم 

NT4  144إريبيوم 

NT4  195أستاتين 
NT4  197أستاتين 

NT4  199أستاتين 

NT4  200أستاتين 
NT4  201أستاتين 

NT4  202أستاتين 

NT4  203أستاتين 
NT4  204أستاتين 

NT4  205أستاتين 

NT4  206أستاتين 
NT4  207أستاتين 

NT4  208أستاتين 

NT4  209أستاتين 
NT4  210أستاتين 

NT4  211أستاتين 

NT4  214أكتينيوم 
NT4  215أكتينيوم 

NT4  222أكتينيوم 

NT4  223أكتينيوم 
NT4  224أكتينيوم 

NT4  226أكتينيوم 

NT4  232أمريسيوم 

NT4  233أمريسيوم 

NT4  234أمريسيوم 
NT4  235أمريسيوم 

NT4  236أمريسيوم 

NT4  237أمريسيوم 
NT4  238أمريسيوم 

NT4  239أمريسيوم 

NT4  240أمريسيوم 
NT4  242أمريسيوم 

NT4  244أمريسيوم 

NT4 231أمريسيوم 
NT4  103أنتيموان 

NT4  107أنتيموان 

NT4  109أنتيموان 
NT4  110أنتيموان 

NT4  111أنتيموان 

NT4  112أنتيموان 
NT4  113أنتيموان 

NT4  114أنتيموان 

NT4  115أنتيموان 
NT4  116أنتيموان 

NT4  117أنتيموان 

NT4  118أنتيموان 
NT4  119أنتيموان 

NT4  120أنتيموان 

NT4  122أنتيموان 
NT4  102إنديوم 

NT4  103إنديوم 

NT4  104إنديوم 
NT4  105إنديوم 

NT4  106إنديوم 

NT4  107إنديوم 
NT4  108إنديوم 

NT4  109إنديوم 

NT4  110إنديوم 

NT4  111إنديوم 

NT4  112إنديوم 

NT4  114إنديوم 
NT4  97إنديوم 

NT4  98إنديوم 

NT4  99إنديوم 
NT4  132أوروبيوم 

NT4  133أوروبيوم 

NT4  139أوروبيوم 
NT4  140أوروبيوم 

NT4  141أوروبيوم 

NT4  142أوروبيوم 
NT4  143أوروبيوم 

NT4  144أوروبيوم 
NT4  145أوروبيوم 

NT4  146أوروبيوم 

NT4  147أوروبيوم 

NT4  148أوروبيوم 

NT4  149أوروبيوم 

NT4  150أوروبيوم 
NT4  152أوروبيوم 

NT4  154أوروبيوم 

NT4  166أوسميوم 
NT4 167سميوم أو 

NT4  168أوسميوم 

NT4  169أوسميوم 
NT4  170أوسميوم 

NT4  171أوسميوم 

NT4  172أوسميوم 
NT4  173أوسميوم 

NT4  174أوسميوم 

NT4  175أوسميوم 
NT4  176أوسميوم 

NT4  177أوسميوم 

NT4  178أوسميوم 
NT4  179أوسميوم 

NT4  180أوسميوم 

NT4  181أوسميوم 
NT4  182أوسميوم 

NT4  183أوسميوم 

NT4  185أوسميوم 
NT4  153إيتربيوم 

NT4  155إيتربيوم 

NT4  156إيتربيوم 

NT4  157إيتربيوم 

NT4  158إيتربيوم 
NT4  159إيتربيوم 

NT4  160إيتربيوم 

NT4  161إيتربيوم 
NT4  162إيتربيوم 

NT4  163إيتربيوم 

NT4  164إيتربيوم 
NT4  165إيتربيوم 

NT4  166إيتربيوم 

NT4  167إيتربيوم 
NT4  169إيتربيوم 

NT4  79إيتريوم 

NT4  80إيتريوم 
NT4  81إيتريوم 

NT4  83إيتريوم 

NT4  84إيتريوم 
NT4  85إيتريوم 

NT4  86إيتريوم 

NT4  87إيتريوم 
NT4  88إيتريوم 

NT4  178إيريديوم 

NT4  179إيريديوم 
NT4  180إيريديوم 

NT4  181إيريديوم 

NT4  182إيريديوم 
NT4  183إيريديوم 

NT4  184إيريديوم 

NT4  185إيريديوم 
NT4  186إيريديوم 

NT4  187إيريديوم 

NT4  188إيريديوم 
NT4  189إيريديوم 

NT4  190إيريديوم 

NT4  192إيريديوم 

NT4  240أينشتاينيوم 

NT4  241أينشتاينيوم 

NT4  242أينشتاينيوم 
NT4  246أينشتاينيوم 

NT4  248أينشتاينيوم 

NT4  249أينشتاينيوم 
NT4  250أينشتاينيوم 

NT4  251أينشتاينيوم 

NT4  254أينشتاينيوم 
NT4 244أينشتاينيوم 

NT4 245أينشتاينيوم 

NT4 247أينشتاينيوم 
NT4 252أينشتاينيوم 

NT4  148ايتربيوم 
NT4  149ايتربيوم 

NT4  78ايتريوم 

NT4  117باريوم 

NT4  119باريوم 

NT4  120باريوم 

NT4 121 باريوم 
NT4  122باريوم 

NT4  124باريوم 

NT4  125باريوم 
NT4  126باريوم 

NT4  127باريوم 

NT4  128باريوم 
NT4  129باريوم 

NT4  131باريوم 

NT4  133باريوم 
NT4 123باريوم 

NT4  125براسيوديميوم 

NT4  127براسيوديميوم 
NT4  128براسيوديميوم 

NT4  129براسيوديميوم 

NT4  130براسيوديميوم 
NT4  132براسيوديميوم 

NT4  133براسيوديميوم 

NT4  134براسيوديميوم 
NT4  135براسيوديميوم 

NT4  136براسيوديميوم 

NT4  137براسيوديميوم 
NT4  138براسيوديميوم 

NT4  139براسيوديميوم 

NT4  140براسيوديميوم 
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NT4  142براسيوديميوم 

NT4  235بركيليوم 
NT4 236 بركيليوم 

NT4  237بركيليوم 

NT4  238بركيليوم 
NT4  239بركيليوم 

NT4  240بركيليوم 

NT4  242بركيليوم 
NT4  243بركيليوم 

NT4  244بركيليوم 

NT4  245بركيليوم 
NT4  246بركيليوم 

NT4  248بركيليوم 

NT4  226بروتكتينيوم 
NT4  227بروتكتينيوم 

NT4  228بروتكتينيوم 

NT4  229بروتكتينيوم 
NT4  230بروتكتينيوم 

NT4  67بروم 

NT4  68بروم 
NT4  71بروم 

NT4  73بروم 

NT4  74بروم 
NT4  75بروم 

NT4  76بروم 

NT4  77بروم 
NT4  78بروم 

NT4  80بروم 

NT4  126بروميتيوم  
NT4  127بروميتيوم 

NT4  128بروميتيوم 

NT4  129بروميتيوم 
NT4  130بروميتيوم 

NT4  131بروميتيوم 

NT4 132ميتيوم برو 

NT4  133بروميتيوم 

NT4  134بروميتيوم 

NT4  135بروميتيوم 
NT4  136بروميتيوم 

NT4  137بروميتيوم 

NT4  138بروميتيوم 
NT4  139بروميتيوم 

NT4  140بروميتيوم 

NT4  141بروميتيوم 
NT4  142بروميتيوم 

NT4  143بروميتيوم 

NT4  144بروميتيوم 
NT4  145بروميتيوم 

NT4  146بروميتيوم 
NT4  7بريليوم 

NT4  190بزموت 

NT4  191بزموت 

NT4  192بزموت 

NT4  193بزموت 

NT4  194بزموت 
NT4  195بزموت 

NT4  196بزموت 

NT4  197بزموت 
NT4  198بزموت 

NT4  199بزموت 

NT4  200بزموت 
NT4  201بزموت 

NT4  202بزموت 

NT4  203بزموت 
NT4  204بزموت 

NT4  205بزموت 

NT4  206بزموت 
NT4  207بزموت 

NT4  208بزموت 

NT4  173بالتين 
NT4  174بالتين 

NT4  175بالتين 

NT4  176بالتين 
NT4  177بالتين 

NT4  178بالتين 

NT4  179بالتين 
NT4  180بالتين 

NT4  181بالتين 

NT4  182بالتين 

NT4  183بالتين 

NT4  184بالتين 
NT4  185بالتين 

NT4  186بالتين 

NT4  187بالتين 
NT4  188بالتين 

NT4  189بالتين 

NT4  191بالتين 
NT4  193بالتين 

NT4  91بالديوم 

NT4  92بالديوم 
NT4  100بالّديوم 

NT4  103بالّديوم 

NT4  94بالّديوم 
NT4  95بالّديوم 

NT4  96بالّديوم 

NT4  97بالّديوم 
NT4  98بالّديوم 

NT4  99بالّديوم 

NT4 101بالّديوم 
NT4  232بلوتونيوم 

NT4  233بلوتونيوم 

NT4  234بلوتونيوم 
NT4  235بلوتونيوم 

NT4  237بلوتونيوم 

NT4  40بوتاسيوم 
NT4  196بولونيوم 

NT4  197بولونيوم 

NT4  198بولونيوم 
NT4  199بولونيوم 

NT4  200بولونيوم 

NT4  201بولونيوم 
NT4  202بولونيوم 

NT4  203بولونيوم 

NT4  204بولونيوم 

NT4  205بولونيوم 

NT4  206بولونيوم 

NT4  207بولونيوم 
NT4  208بولونيوم 

NT4  209بولونيوم 

NT4  178تاليوم 
NT4  180تاليوم 

NT4  181تاليوم 

NT4  184تاليوم 
NT4  186تاليوم 

NT4  187تاليوم 

NT4  188تاليوم 
NT4  189تاليوم 

NT4  190تاليوم 
NT4  191تاليوم 

NT4  192تاليوم 

NT4  193تاليوم 

NT4  194تاليوم 

NT4  195تاليوم 

NT4  196تاليوم 
NT4  197تاليوم 

NT4  198تاليوم 

NT4  199تاليوم 
NT4  200تاليوم 

NT4  201تاليوم 

NT4  202تاليوم 
NT4  204تاليوم 

NT4  136تربيوم 

NT4  137تربيوم 
NT4  138تربيوم 

NT4  139تربيوم 

NT4  141تربيوم 
NT4  142تربيوم 

NT4  143تربيوم 

NT4  144تربيوم 
NT4  146تربيوم 

NT4  147تربيوم 

NT4  148تربيوم 
NT4  149تربيوم 

NT4  150تربيوم 

NT4  151تربيوم 
NT4  152تربيوم 

NT4  153تربيوم 

NT4  154تربيوم 

NT4  155تربيوم 

NT4  156تربيوم 
NT4  157تربيوم 

NT4  158تربيوم 

NT4  85تكنيسيوم 
NT4  86تكنيسيوم 

NT4  87تكنيسيوم 

NT4  90تكنيسيوم 
NT4  91تكنيسيوم 

NT4  92تكنيسيوم 

NT4  93تكنيسيوم 
NT4  94تكنيسيوم 

NT4  95تكنيسيوم 

NT4  96تكنيسيوم 
NT4  97تكنيسيوم 

NT4  107تلّوريوم 

NT4  108تلّوريوم 
NT4  109تلّوريوم 

NT4  110تلّوريوم 

NT4  111تلّوريوم 
NT4  112تلّوريوم 

NT4  113تلّوريوم 

NT4  114تلّوريوم 
NT4  115تلّوريوم 

NT4  116تلّوريوم 

NT4  117تلّوريوم 
NT4  118تلّوريوم 

NT4  119تلّوريوم 

NT4  121تلّوريوم 
NT4  123تلّوريوم 

NT4  156تنتاليوم 

NT4  158تنتاليوم 
NT4  159تنتاليوم 

NT4  160تنتاليوم 

NT4  165تنتاليوم 

NT4  166تنتاليوم 

NT4  167تنتاليوم 

NT4  168تنتاليوم 
NT4  169تنتاليوم 

NT4  170تنتاليوم 

NT4  171تنتاليوم 
NT4  172تنتاليوم 

NT4  173تنتاليوم 

NT4  174تنتاليوم 
NT4  175تنتاليوم 

NT4  176تنتاليوم 

NT4  177تنتاليوم 
NT4  178تنتاليوم 

NT4  179تنتاليوم 
NT4  180تنتاليوم 

NT4   176تنغستين 

NT4  161تنغستين 

NT4  162تنغستين 

NT4  163تنغستين 

NT4  164تنغستين 
NT4  165تنغستين 

NT4  166تنغستين 

NT4  168تنغستين 
NT4  169تنغستين 

NT4  170تنغستين 

NT4  171تنغستين 
NT4  172تنغستين 

NT4  173تنغستين 

NT4  174تنغستين 
NT4  175تنغستين 

NT4  177تنغستين 

NT4  178تنغستين 
NT4  179تنغستين 

NT4  181تنغستين 

NT4  225توريوم 
NT4  148توليوم 

NT4  152توليوم 

NT4  153توليوم 
NT4  154توليوم 

NT4  155توليوم 

NT4  156توليوم 
NT4  157توليوم 

NT4  158توليوم 

NT4  159توليوم 
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NT4  160توليوم 

NT4  161توليوم 
NT4  162توليوم 

NT4  163توليوم 

NT4  164توليوم 
NT4  165توليوم 

NT4  166توليوم 

NT4  167توليوم 
NT4  168توليوم 

NT4  170توليوم 

NT4  39تيتانيوم 
NT4  44تيتانيوم 

NT4  45تيتانيوم 

NT4  63جرمانيوم 
NT4  64جرمانيوم 

NT4  65جرمانيوم 

NT4  66جرمانيوم 
NT4  67جرمانيوم 

NT4  68جرمانيوم 

NT4  69جرمانيوم 
NT4  71جرمانيوم 

NT4 45 حديد 

NT4  52حديد 
NT4  53حديد 

NT4  55حديد 

NT4  258دوبنيوم 
NT4  138ديسبروسيوم 

NT4  139ديسبروسيوم 

NT4  140ديسبروسيوم 
NT4  141ديسبروسيوم 

NT4  143ديسبروسيوم 

NT4  144ديسبروسيوم 
NT4  145ديسبروسيوم 

NT4  147ديسبروسيوم 

NT4  148ديسبروسيوم 

NT4  149ديسبروسيوم 

NT4  150ديسبروسيوم 

NT4  151ديسبروسيوم 
NT4  152ديسبروسيوم 

NT4  153ديسبروسيوم 

NT4  155ديسبروسيوم 
NT4  157ديسبروسيوم 

NT4  159ديسبروسيوم 

NT4  180ذهب 
NT4  181ذهب 

NT4  182ذهب 

NT4  183ذهب 
NT4  184ذهب 

NT4  185ذهب 
NT4  186ذهب 

NT4  187ذهب 

NT4  188ذهب 

NT4  189ذهب 

NT4 190 ذهب 

NT4  191ذهب 
NT4  192ذهب 

NT4  193ذهب 

NT4  194ذهب 
NT4  195ذهب 

NT4  196ذهب 

NT4  198رادون 
NT4  200رادون 

NT4  201رادون 

NT4  202رادون 
NT4  203رادون 

NT4  204رادون 

NT4  205رادون 
NT4  206رادون 

NT4  207رادون 

NT4  208رادون 
NT4  209رادون 

NT4  210رادون 

NT4  211رادون 
NT4  213راديوم 

NT4  214راديوم 

NT4  186رصاص 
NT4  187رصاص 

NT4  188رصاص 

NT4  189رصاص 

NT4  190رصاص 

NT4  191رصاص 
NT4  192رصاص 

NT4  193رصاص 

NT4  194رصاص 
NT4  195رصاص 

NT4  196رصاص 

NT4  197رصاص 
NT4  198رصاص 

NT4  199رصاص 

NT4  200رصاص 
NT4  201رصاص 

NT4  202رصاص 

NT4  203رصاص 
NT4  205رصاص 

NT4  76روبيديوم 

NT4  77روبيديوم 
NT4  78روبيديوم 

NT4  79روبيديوم 

NT4  81روبيديوم 
NT4  82روبيديوم 

NT4  83روبيديوم 

NT4  84روبيديوم 
NT4  86روبيديوم 

NT4  87روتينيوم 

NT4  90روتينيوم 
NT4  91روتينيوم 

NT4  92روتينيوم 

NT4  93روتينيوم 
NT4  94روتينيوم 

NT4  95روتينيوم 

NT4  97روتينيوم 
NT4  100روديوم 

NT4  101روديوم 

NT4  102روديوم 

NT4  104روديوم 

NT4  89روديوم 

NT4  90روديوم 
NT4  91روديوم 

NT4  92روديوم 

NT4  92روديوم 
NT4  93روديوم 

NT4  95روديوم 

NT4  96روديوم 
NT4  97روديوم 

NT4  98روديوم 

NT4  163رينيوم 
NT4  164رينيوم 

NT4  165رينيوم 
NT4  168رينيوم 

NT4  170رينيوم 

NT4  171رينيوم 

NT4  172رينيوم 

NT4  173رينيوم 

NT4  174رينيوم 
NT4  175رينيوم 

NT4  176رينيوم 

NT4  177رينيوم 
NT4  178رينيوم 

NT4  179رينيوم 

NT4  180رينيوم 
NT4  181رينيوم 

NT4  182رينيوم 

NT4  183رينيوم 
NT4  184رينيوم 

NT4  186رينيوم 

NT4  178زئبق 
NT4  179زئبق 

NT4  181زئبق 

NT4  182زئبق 
NT4  183زئبق 

NT4  184زئبق 

NT4  185زئبق 
NT4  186زئبق 

NT4  187زئبق 

NT4  188زئبق 
NT4  189زئبق 

NT4  190زئبق 

NT4  191زئبق 

NT4  192زئبق 

NT4  193زئبق 
NT4  194زئبق 

NT4  195زئبق 

NT4  197زئبق 
NT4 177زئبق 

NT4 180زئبق 

NT4  78زركونيوم 
NT4  79زركونيوم 

NT4  84زركونيوم 

NT4  85زركونيوم 
NT4  86زركونيوم 

NT4  87زركونيوم 

NT4  88زركونيوم 
NT4  89زركونيوم 

NT4  67زرنيخ 

NT4  70زرنيخ 
NT4  71زرنيخ 

NT4  72زرنيخ 

NT4  73زرنيخ 
NT4  74زرنيخ 

NT4  55زنك 

NT4  56زنك 
NT4  60زنك 

NT4  61زنك 

NT4  62زنك 
NT4  63زنك 

NT4  65زنك 

NT4  129ساماريوم 
NT4  130ساماريوم 

NT4  132ساماريوم 

NT4  133ساماريوم 
NT4  135ساماريوم 

NT4  136ساماريوم 

NT4  137ساماريوم 

NT4  138ساماريوم 

NT4  139ساماريوم 

NT4  140ساماريوم 
NT4  141ساماريوم 

NT4  142ساماريوم 

NT4  143ساماريوم 
NT4  145ساماريوم 

NT4  134ساماريوم ساماريوم 

NT4  73سترونسيوم 
NT4  74سترونسيوم 

NT4  76سترونسيوم 

NT4  78سترونسيوم 
NT4  79سترونسيوم 

NT4  80سترونسيوم 
NT4  81سترونسيوم 

NT4  82سترونسيوم 

NT4  83سترونسيوم 

NT4  85سترونسيوم 

NT4  87سترونسيوم 

NT4  44سكانديوم 
NT4  69سلينيوم 

NT4  70سلينيوم 

NT4  71سلينيوم 
NT4  72سلينيوم 

NT4  73سلينيوم 

NT4  75سلينيوم 
NT4  119سيريوم 

NT4  120سيريوم 

NT4  121سيريوم 
NT4  122سيريوم 

NT4  123سيريوم 

NT4  126سيريوم 
NT4  127سيريوم 

NT4  128سيريوم 

NT4  129سيريوم 
NT4  130سيريوم 

NT4  131سيريوم 

NT4  132سيريوم 
NT4  133سيريوم 

NT4  134سيريوم 

NT4  135سيريوم 
NT4  137سيريوم 

NT4  139سيريوم 

NT4  114سيزيوم 
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NT4  115سيزيوم 

NT4  116سيزيوم 
NT4  117سيزيوم 

NT4  118سيزيوم 

NT4  119سيزيوم 
NT4  120سيزيوم 

NT4  121سيزيوم 

NT4  122سيزيوم 
NT4  123سيزيوم 

NT4  124سيزيوم 

NT4  125سيزيوم 
NT4  126سيزيوم 

NT4  127سيزيوم 

NT4  128سيزيوم 
NT4  129سيزيوم 

NT4  130سيزيوم 

NT4  131سيزيوم 
NT4  132سيزيوم 

NT4  134سيزيوم 

NT4  20صوديوم 
NT4  135غادولينيوم 

NT4  141غادولينيوم 

NT4  143غادولينيوم 
NT4  144غادولينيوم 

NT4  145غادولينيوم 

NT4  146غادولينيوم 
NT4  147غادولينيوم 

NT4  149غادولينيوم 

NT4  151غادولينيوم 
NT4  153غادولينيوم 

NT4  62غاليوم 

NT4  63غاليوم 
NT4  64غاليوم 

NT4  65غاليوم 

NT4  66غاليوم 

NT4  67غاليوم 

NT4  68غاليوم 

NT4  70غاليوم 
NT4  42فاناديوم 

NT4  45فاناديوم 

NT4  47فاناديوم 
NT4  48فاناديوم 

NT4  49فاناديوم 

NT4  50فاناديوم 
NT4  204فرانسيوم 

NT4  206فرانسيوم 

NT4  207فرانسيوم 
NT4  208فرانسيوم 

NT4  209فرانسيوم 
NT4  210فرانسيوم 

NT4  211فرانسيوم 

NT4  212فرانسيوم 

NT4  213فرانسيوم 

NT4  247فرميوم 

NT4  249فرميوم 
NT4  251فرميوم 

NT4  253فرميوم 

NT4  100فضة 
NT4  101فضة 

NT4  102فضة 

NT4  103فضة 
NT4  104فضة 

NT4  105فضة 

NT4  106فضة 
NT4  108فضة 

NT4  110فضة 

NT4  93فضة 
NT4  95فضة 

NT4  96فضة 

NT4  97فضة 
NT4  98فضة 

NT4  99فضة 

NT4  100قصدير 
NT4  102قصدير 

NT4  106قصدير 

NT4  107قصدير 
NT4  108قصدير 

NT4  109قصدير 

NT4  110قصدير 

NT4  111قصدير 

NT4  113قصدير 
NT4  99قصدير 

NT4  41كالسيوم 

NT4  241كاليفورنيوم 
NT4  243كاليفورنيوم 

NT4  245كاليفورنيوم 

NT4  247كاليفورنيوم 
NT4  100كدميوم 

NT4  101كدميوم 

NT4  102كدميوم 
NT4  103كدميوم 

NT4  104كدميوم 

NT4  105كدميوم 
NT4  107كدميوم 

NT4  109كدميوم 

NT4  96كدميوم 
NT4  97كدميوم 

NT4  69كربتون 

NT4  71كربتون 
NT4  72كربتون 

NT4  73كربتون 

NT4  74كربتون 
NT4  75كربتون 

NT4  76كربتون 

NT4  77كربتون 
NT4  79كربتون 

NT4  81كربتون 

NT4  48كروم 
NT4  49كروم 

NT4  51كروم 

NT4  110كزينون 
NT4  111كزينون 

NT4  112كزينون 

NT4  113كزينون 

NT4  114كزينون 

NT4  115كزينون 

NT4  116كزينون 
NT4  117كزينون 

NT4  118كزينون 

NT4  119كزينون 
NT4  120كزينون 

NT4  121كزينون 

NT4  122كزينون 
NT4  123كزينون 

NT4  125كزينون 

NT4  127كزينون 
NT4  36كلور 

NT4  49كوبالت 
NT4  51كوبالت 

NT4  55كوبالت 

NT4  56كوبالت 

NT4  57كوبالت 

NT4  58كوبالت 

NT4  232كوريوم 
NT4  233كوريوم 

NT4  234كوريوم 

NT4  235كوريوم 
NT4  238كوريوم 

NT4  239كوريوم 

NT4  241كوريوم 
NT4  117النتانوم 

NT4  118النتانوم 

NT4  119النتانوم 
NT4  120النتانوم 

NT4  121النتانوم 

NT4  122النتانوم 
NT4  123النتانوم 

NT4  124النتانوم 

NT4  125النتانوم 
NT4  126النتانوم 

NT4  127النتانوم 

NT4  128النتانوم 
NT4  129النتانوم 

NT4  130النتانوم 

NT4  131النتانوم 
NT4  132النتانوم 

NT4  133النتانوم 

NT4  134النتانوم 

NT4  135النتانوم 

NT4  136النتانوم 
NT4  137النتانوم 

NT4  138النتانوم 

NT4  160لوتسيوم 
NT4  167لوتسيوم 

NT4  150لوتيسيوم 

NT4  153لوتيسيوم 
NT4  154لوتيسيوم 

NT4  155لوتيسيوم 

NT4  156لوتيسيوم 
NT4  157لوتيسيوم 

NT4  158لوتيسيوم 

NT4  159لوتيسيوم 
NT4  161لوتيسيوم 

NT4 162يسيوم لوت 

NT4  163لوتيسيوم 
NT4  164لوتيسيوم 

NT4  165لوتيسيوم 

NT4  166لوتيسيوم 
NT4  168لوتيسيوم 

NT4  169لوتيسيوم 

NT4  170لوتيسيوم 
NT4  171لوتيسيوم 

NT4  172لوتيسيوم 

NT4  173لوتيسيوم 
NT4  174لوتيسيوم 

NT4  251لورنسيوم 

NT4  254لورنسيوم 
NT4  255لورنسيوم 

NT4  256لورنسيوم 

NT4  245مندليفيوم 
NT4  246مندليفيوم 

NT4  248مندليفيوم 

NT4  249مندليفيوم 

NT4  250مندليفيوم 

NT4  251مندليفيوم 

NT4  252مندليفيوم 
NT4  253مندليفيوم 

NT4  254مندليفيوم 

NT4  255مندليفيوم 
NT4  256مندليفيوم 

NT4  257مندليفيوم 

NT4  258مندليفيوم 
NT4 51ز منغني 

NT4  52منغنيز 

NT4  53منغنيز 
NT4  54منغنيز 

NT4  83موليبدنوم 
NT4  87موليبدنوم 

NT4  88موليبدنوم 

NT4  89موليبدنوم 

NT4  90موليبدنوم 

NT4  91موليبدنوم 

NT4  93موليبدنوم 
NT4  230نبتونيوم 

NT4  231نبتونيوم 

NT4  232نبتونيوم 
NT4  233نبتونيوم 

NT4  234نبتونيوم 

NT4  235نبتونيوم 
NT4  236نبتونيوم 

NT4  13نتروجين 

NT4  55نحاس 
NT4  58نحاس 

NT4  60نحاس 

NT4  61نحاس 
NT4  62نحاس 

NT4  64نحاس 

NT4  253نوبليوم 
NT4  254نوبليوم 

NT4  255نوبليوم 

NT4  259نوبليوم 
NT4  48نيكل 

NT4  51نيكل 

NT4  56نيكل 
NT4  57نيكل 

NT4  59نيكل 

NT4  82نيوبيوم 
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NT4  84نيوبيوم 

NT4  85نيوبيوم 
NT4  86نيوبيوم 

NT4  87نيوبيوم 

NT4  88نيوبيوم 
NT4  90نيوبيوم 

NT4  91نيوبيوم 

NT4  92نيوبيوم 
NT4  125نيوديميوم 

NT4  126نيوديميوم  

NT4  129نيوديميوم 
NT4  130نيوديميوم 

NT4  132نيوديميوم 

NT4  133نيوديميوم 
NT4  134نيوديميوم 

NT4  135نيوديميوم 

NT4  136نيوديميوم 
NT4  137نيوديميوم 

NT4  138نيوديميوم 

NT4  139نيوديميوم 
NT4  140نيوديميوم 

NT4  141نيوديميوم 

NT4  154هافنيوم 
NT4  155هافنيوم 

NT4  157هافنيوم 

NT4  158هافنيوم 
NT4  159هافنيوم 

NT4  160هافنيوم 

NT4  162هافنيوم 
NT4  163هافنيوم 

NT4 166فنيوم ها 

NT4  167هافنيوم 
NT4  168هافنيوم 

NT4  169هافنيوم 

NT4  170هافنيوم 

NT4  171هافنيوم 

NT4  172هافنيوم 

NT4  173هافنيوم 
NT4  175هافنيوم 

NT4  142هولميوم 

NT4  143هولميوم  
NT4  145هولميوم 

NT4  147هولميوم 

NT4  149هولميوم 
NT4  150هولميوم 

NT4  151هولميوم 

NT4  152هولميوم 
NT4  153هولميوم 

NT4  154هولميوم 
NT4  155هولميوم 

NT4  156هولميوم 

NT4  157هولميوم 

NT4  158هولميوم 

NT4  159هولميوم 

NT4  160هولميوم 
NT4  161هولميوم 

NT4  162هولميوم 

NT4  163هولميوم 
NT4  164هولميوم 

NT4  110يود 

NT4  111يود 
NT4  112يود 

NT4  113يود 

NT4  114يود 
NT4  115يود 

NT4  116يود 

NT4  117يود 
NT4  118يود 

NT4  119يود 

NT4  120يود 
NT4  121يود 

NT4  122يود 

NT4  123يود 
NT4  124يود 

NT4  125يود 

NT4  126يود 
NT4  128يود 

NT4  228يورانيوم 

NT4  229يورانيوم 

NT4  231يورانيوم 

NT2 نظائر التحول الداخلي المشعة 
NT3  156إربيوم 

NT3  169إربيوم 

NT3  212أستاتين 
NT3  227أكتينيوم 

NT3  119أنتيموان 

NT3  122أنتيموان 
NT3  124أنتيموان 

NT3  126أنتيموان 

NT3  112إنديوم 
NT3  114إنديوم 

NT3  115إنديوم 

NT3  116إنديوم 
NT3  121إنديوم 

NT3  180أوسميوم 

NT3  189أوسميوم 
NT3  190أوسميوم 

NT3  191أوسميوم 

NT3  194أوسميوم 
NT3  164إيتربيوم 

NT3  165إيتربيوم 

NT3  166إيتربيوم 
NT3  177إيتربيوم 

NT3  86إيتريوم 

NT3  190إيريديوم 
NT3  191إيريديوم 

NT3  192إيريديوم 

NT3  193إيريديوم 
NT3  254أينشتاينيوم 

NT3  131باريوم 

NT3  133باريوم 
NT3  135باريوم 

NT3  142براسيوديميوم 

NT3  243بركيليوم 

NT3  77بروم 

NT3  80بروم 

NT3  82بروم 
NT3  145بروميتيوم 

NT3  193بالتين 

NT3  195بالتين 
NT3  197بالتين 

NT3  199بالتين 

NT3  112بالّديوم 
NT3  235بلوتونيوم 

NT3  237بلوتونيوم 

NT3  199بولونيوم 
NT3  201بولونيوم 

NT3  202بولونيوم 
NT3  203بولونيوم 

NT3  205بولونيوم 

NT3  206بولونيوم 

NT3  207بولونيوم 

NT3  198تاليوم 

NT3  151تربيوم 
NT3  157تربيوم 

NT3  158تربيوم 

NT3  96تكنيسيوم 
NT3  97تكنيسيوم 

NT3  99تكنيسيوم 

NT3  121تلّوريوم 
NT3  123تلّوريوم 

NT3  125تلّوريوم 

NT3  182تنتاليوم 
NT3   176تنغستين 

NT3  181تنغستين 

NT3  185تنغستين 
NT3  234توريوم 

NT3  159توليوم 

NT3  161توليوم 
NT3  73جرمانيوم 

NT3  75جرمانيوم 

NT3  159ديسبروسيوم 
NT3  191ذهب 

NT3  193ذهب 

NT3  195ذهب 
NT3  196ذهب 

NT3  197ذهب 

NT3  210رادون 

NT3  211رادون 

NT3  213راديوم 
NT3  225راديوم 

NT3 228م راديو 

NT3  230راديوم 
NT3  199رصاص 

NT3  202رصاص 

NT3  81روبيديوم 
NT3  100روديوم 

NT3  101روديوم 

NT3  103روديوم 
NT3  105روديوم 

NT3  96روديوم 

NT3  183رينيوم 
NT3  184رينيوم 

NT3  188رينيوم 

NT3  189رينيوم 
NT3  193زئبق 

NT3  195زئبق 

NT3  197زئبق 
NT3  199زئبق 

NT3  145ساماريوم 

NT3  151ساماريوم 
NT3  46سكانديوم 

NT3  79سلينيوم 

NT3  81سلينيوم 
NT3  133سيريوم 

NT3  137سيريوم 

NT3  123سيزيوم 
NT3  134سيزيوم 

NT3  138سيزيوم 

NT3  103فضة 
NT3  105فضة 

NT3  107فضة 

NT3  109فضة 

NT3  111فضة 

NT3  99فضة 

NT3  113قصدير 
NT3  119قصدير 

NT3 121دير قص 

NT3  247كاليفورنيوم 
NT3  250كاليفورنيوم 

NT3  111كدميوم 

NT3  113كدميوم 
NT3  79كربتون 

NT3  83كربتون 

NT3  125كزينون 
NT3  129كزينون 

NT3  131كزينون 
NT3  133كزينون 

NT3  58كوبالت 

NT3  60كوبالت 

NT3  169لوتيسيوم 

NT3  170لوتيسيوم 

NT3  171لوتيسيوم 
NT3  172لوتيسيوم 

NT3  176لوتيسيوم 

NT3  93موليبدنوم 
NT3  236نبتونيوم 

NT3  91نيوبيوم 

NT3  93نيوبيوم 
NT3  94نيوبيوم 

NT3  147نيوديميوم 

NT3  176هافنيوم 
NT3  178هافنيوم 

NT3  180هافنيوم 

NT3  158هولميوم 
NT3  160هولميوم 

NT3  164هولميوم 

NT3  125يود 
NT3  129يود 

NT3  130يود 

NT3  132يود 
NT3  133يود 

NT3  230يورانيوم 

NT3  235يورانيوم 
NT3  240يورانيوم 

NT2 نظائر انتقال متماكب 

NT3  151إربيوم 



 نظائر 977 ائرنظ

 

 

NT3  167إربيوم 

NT3  202أستاتين 
NT3  222أكتينيوم 

NT3  24ألمنيوم 

NT3  242أمريسيوم 
NT3  113أنتيموان 

NT3  117أنتيموان 

NT3  122أنتيموان 
NT3  124أنتيموان 

NT3  126أنتيموان 

NT3  131أنتيموان 
NT3  104إنديوم 

NT3  107إنديوم 

NT3  109إنديوم 
NT3  111إنديوم 

NT3  112إنديوم 

NT3  113إنديوم 
NT3  114إنديوم 

NT3  115إنديوم 

NT3  116إنديوم 
NT3  117إنديوم 

NT3  118إنديوم 

NT3  119إنديوم 
NT3  121إنديوم 

NT3  141أوروبيوم 

NT3  152أوروبيوم 
NT3  154أوروبيوم 

NT3  182أوسميوم 

NT3  183أوسميوم 
NT3  189أوسميوم 

NT3  190أوسميوم 

NT3  191أوسميوم 
NT3  192أوسميوم 

NT3  153إيتربيوم 

NT3  169إيتربيوم 

NT3  175إيتربيوم 

NT3  176إيتربيوم 

NT3  177إيتربيوم 
NT3  86إيتريوم 

NT3  87إيتريوم 

NT3  88إيتريوم 
NT3  89إيتريوم 

NT3  90إيتريوم 

NT3  91إيتريوم 
NT3  93إيتريوم 

NT3  97إيتريوم 

NT3  190إيريديوم 
NT3  191إيريديوم 

NT3  192إيريديوم 
NT3  193إيريديوم 

NT3  194إيريديوم 

NT3  127باريوم 

NT3  131باريوم 

NT3  133باريوم 

NT3  135باريوم 
NT3  136باريوم 

NT3  137باريوم 

NT3  138باريوم 
NT3  142براسيوديميوم 

NT3  144براسيوديميوم 

NT3  234بروتكتينيوم 
NT3  76بروم 

NT3  77بروم 

NT3  79بروم 
NT3  80بروم 

NT3  82بروم 

NT3  83بروم 
NT3  148بروميتيوم 

NT3  198بزموت 

NT3  201بزموت 
NT3  208بزموت 

NT3  211بزموت 

NT3 184بزموت 
NT3 187بزموت 

NT3  184بالتين 

NT3  193بالتين 
NT3  195بالتين 

NT3  197بالتين 

NT3  199بالتين 

NT3  107بالّديوم 

NT3  109بالّديوم 
NT3  111بالّديوم 

NT3  117بالّديوم 

NT3  237بلوتونيوم 
NT3  40بوتاسيوم 

NT3  266بوريوم 

NT3  267بوريوم 
NT3  272بوريوم 

NT3  201بولونيوم 

NT3  203بولونيوم 
NT3  207بولونيوم 

NT3  210بولونيوم 

NT3  179تاليوم 
NT3  185تاليوم 

NT3  186تاليوم 

NT3  187تاليوم 
NT3  193تاليوم 

NT3  195تاليوم 

NT3  196تاليوم 
NT3  197تاليوم 

NT3  198تاليوم 

NT3  201تاليوم 
NT3  206تاليوم 

NT3  207تاليوم 

NT3  142تربيوم 
NT3  144تربيوم 

NT3  146تربيوم 

NT3  151تربيوم 
NT3  152تربيوم 

NT3  154تربيوم 

NT3  156تربيوم 
NT3  158تربيوم 

NT3  102تكنيسيوم 

NT3  86تكنيسيوم 

NT3  93تكنيسيوم 

NT3  95تكنيسيوم 

NT3  96تكنيسيوم 
NT3  97تكنيسيوم 

NT3  99تكنيسيوم 

NT3  121تلّوريوم 
NT3 123وم تلّوري 

NT3  125تلّوريوم 

NT3  127تلّوريوم 
NT3  129تلّوريوم 

NT3  131تلّوريوم 

NT3  133تلّوريوم 
NT3  182تنتاليوم 

NT3  179تنغستين 
NT3  180تنغستين 

NT3  183تنغستين 

NT3  185تنغستين 

NT3  150توليوم 

NT3  162توليوم 

NT3  164توليوم 
NT3  71جرمانيوم 

NT3  73جرمانيوم 

NT3  75جرمانيوم 
NT3  77جرمانيوم 

NT3  53حديد 

NT3  271دارمستاديوم 
NT3  267دوبنيوم 

NT3  140ديسبروسيوم 

NT3  147ديسبروسيوم 
NT3  149ديسبروسيوم 

NT3  165ديسبروسيوم 

NT3  191ذهب 
NT3  193ذهب 

NT3  195ذهب 

NT3  196ذهب 
NT3  197ذهب 

NT3  198ذهب 

NT3  200ذهب 
NT3  197رادون 

NT3 210دون را 

NT3  211رادون 
NT3  213راديوم 

NT3  194رصاص 

NT3  197رصاص 

NT3  199رصاص 

NT3  200رصاص 
NT3  201رصاص 

NT3  202رصاص 

NT3  203رصاص 
NT3  204رصاص 

NT3  205رصاص 

NT3  207رصاص 
NT3  76روبيديوم 

NT3  78روبيديوم 

NT3  81روبيديوم 
NT3  84روبيديوم 

NT3  85روبيديوم 

NT3  86روبيديوم 
NT3  90روبيديوم 

NT3  93روتينيوم 

NT3  100روديوم 
NT3  101روديوم 

NT3  103روديوم 

NT3  104روديوم 
NT3  105روديوم 

NT3  95روديوم 

NT3  96روديوم 
NT3  97روديوم 

NT3  160رينيوم 

NT3  167رينيوم 
NT3  169رينيوم 

NT3  184رينيوم 

NT3  186رينيوم 
NT3  188رينيوم 

NT3  190رينيوم 

NT3  194رينيوم 
NT3  196رينيوم 

NT3  193زئبق 

NT3  195زئبق 

NT3  197زئبق 

NT3  199زئبق 

NT3  201زئبق 
NT3  85زركونيوم 

NT3  87زركونيوم 

NT3  89زركونيوم 
NT3  90زركونيوم 

NT3  75زرنيخ 

NT3  69زنك 
NT3  139ساماريوم 

NT3  141ساماريوم 

NT3  143ساماريوم 
NT3  83سترونسيوم 

NT3  85سترونسيوم 
NT3  87سترونسيوم 

NT3  44سكانديوم 

NT3  46سكانديوم 

NT3  50سكانديوم 

NT3  73سلينيوم 

NT3  77سلينيوم 
NT3  79سلينيوم 

NT3  81سلينيوم 

NT3  135سيريوم 
NT3  137سيريوم 

NT3  138سيريوم 

NT3  139سيريوم 
NT3  121سيزيوم 

NT3  123سيزيوم 

NT3  134سيزيوم 
NT3  135سيزيوم 

NT3  136سيزيوم 

NT3  138سيزيوم 
NT3  22صوديوم 

NT3  24صوديوم 

NT3  141غادولينيوم 
NT3  145غادولينيوم 

NT3  147غادولينيوم 

NT3  148غادولينيوم 
NT3  72غاليوم 

NT3  74غاليوم 

NT3  206فرانسيوم 
NT3  211فرانسيوم 

NT3  212فرانسيوم 

NT3  213فرانسيوم 



 نظائر 978 نظائر

 

 

NT3  218فرانسيوم 

NT3  250فرميوم 
NT3  256فرميوم 

NT3  101فضة 

NT3  102فضة 
NT3  103فضة 

NT3  105فضة 

NT3  107فضة 
NT3  108فضة 

NT3  109فضة 

NT3  110فضة 
NT3  111فضة 

NT3  113فضة 

NT3  116فضة 
NT3  118فضة 

NT3  120فضة 

NT3  99فضة 
NT3  18فلور 

NT3  102قصدير 

NT3  113قصدير 
NT3  117قصدير 

NT3  119قصدير 

NT3  121قصدير 
NT3  129قصدير 

NT3  131قصدير 

NT3  100كدميوم 
NT3  111كدميوم 

NT3  113كدميوم 

NT3  79كربتون 
NT3  81كربتون 

NT3  83كربتون 

NT3  84كربتون 
NT3  85كربتون 

NT3  86كربتون 

NT3  125كزينون 

NT3  127كزينون 

NT3  129كزينون 

NT3  131كزينون 
NT3  133كزينون 

NT3  135كزينون 

NT3  34كلور 
NT3  38كلور 

NT3  58كوبالت 

NT3  60كوبالت 
NT3  132النتانوم 

NT3  153لوتيسيوم 

NT3  154لوتيسيوم 
NT3  161لوتيسيوم 

NT3  169لوتيسيوم 
NT3  170لوتيسيوم 

NT3  171لوتيسيوم 

NT3  172لوتيسيوم 

NT3  174لوتيسيوم 

NT3  177لوتيسيوم 

NT3  60منغنيز 
NT3  89موليبدنوم 

NT3  91موليبدنوم 

NT3  92موليبدنوم 
NT3  93موليبدنوم 

NT3  94موليبدنوم 

NT3  237نبتونيوم 
NT3  68نحاس 

NT3  254نوبليوم 

NT3  86نيوبيوم 
NT3  90نيوبيوم 

NT3  91نيوبيوم 

NT3  93نيوبيوم 
NT3  94نيوبيوم 

NT3  95نيوبيوم 

NT3  97نيوبيوم 
NT3  137نيوديميوم 

NT3  139نيوديميوم 

NT3  141نيوديميوم 
NT3  156هافنيوم 

NT3  176هافنيوم 

NT3  177هافنيوم 
NT3  178هافنيوم 

NT3  180هافنيوم 

NT3  182هافنيوم 

NT3  148هولميوم 

NT3  156هولميوم 
NT3  158هولميوم 

NT3  159هولميوم 

NT3  160هولميوم 
NT3  161هولميوم 

NT3  162هولميوم 

NT3  163هولميوم 
NT3  164هولميوم 

NT3  168هولميوم 

NT3  116يود 
NT3  121يود 

NT3  122يود 

NT3  130يود 
NT3  132يود 

NT3  133يود 

NT3  134يود 
NT3  235يورانيوم 

NT2 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

NT3  30أرغون 
NT3  213أستاتين 

NT3  214أستاتين 

NT3  217أكتينيوم 
NT3  25أكسجين 

NT3  26أكسجين  

NT3  27أكسجين 
NT3  40ألمنيوم 

NT3  113أنتيموان 

NT3  117أنتيموان 
NT3  182أوسميوم 

NT3  138باريوم 

NT3  219بروتكتينيوم 
NT3  220بروتكتينيوم 

NT3  83بروم 

NT3  211بزموت 

NT3  237بلوتونيوم 

NT3  40بوتاسيوم 

NT3  210بولونيوم 
NT3  212بولونيوم 

NT3  105تلوريوم 

NT3  218توريوم 
NT3  58تيتانيوم 

NT3  59تيتانيوم 

NT3  86جرمانيوم 
NT3  88جرمانيوم 

NT3  89جرمانيوم 

NT3  210رادون 
NT3  211رادون 

NT3  214رادون 
NT3  216راديوم 

NT3  194رصاص 

NT3  200رصاص 

NT3  85روبيديوم 

NT3  90روديوم 

NT3  91روديوم 
NT3  109زركونيوم 

NT3  38سكانديوم 

NT3  64سلينيوم 
NT3  22صوديوم 

NT3  136غادولينيوم 

NT3  147غادولينيوم 
NT3  148غادولينيوم 

NT3  61فاناديوم 

NT3  63فاناديوم 
NT3 62فاناديوم 

NT3  211فرانسيوم 

NT3  212فرانسيوم 
NT3  213فرانسيوم 

NT3  215فرانسيوم 

NT3  216فرانسيوم 
NT3  256فرميوم 

NT3  25فسفور 

NT3  18فلور 
NT3  28فلور 

NT3  30فلور 

NT3  31فلور 
NT3  34كالسيوم 

NT3  86كربتون 

NT3  97كربتون 

NT3  21كربون 

NT3  65كروم 
NT3  66كروم 

NT3  29كلور 

NT3  30كلور 
NT3  49كوبالت 

NT3  37مغنيزيوم 

NT3  39مغنيزيوم 
NT3  45مغنيزيوم 

NT3  92موليبدنوم 

NT3  94موليبدنوم 
NT3  237نبتونيوم 

NT3  33نيون 

NT2 نظائر عمرها ميلي ثانية 
NT3  151إربيوم 

NT3  31أرغون 

NT3  32أرغون 
NT3  33أرغون 

NT3  34أرغون 

NT3  48أرغون 
NT3  52أرغون 

NT3  53أرغون 

NT3  191أستاتين 
NT3  192أستاتين 

NT3  193أستاتين 

NT3  194أستاتين 
NT3  195أستاتين 

NT3  196أستاتين 

NT3  197أستاتين 
NT3  212أستاتين 

NT3  217أستاتين 

NT3  206أكتينيوم 
NT3  207أكتينيوم 

NT3  208أكتينيوم 

NT3  209أكتينيوم 

NT3  210أكتينيوم 

NT3  211أكتينيوم 

NT3  212أكتينيوم 
NT3  213أكتينيوم 

NT3  215أكتينيوم 

NT3  220أكتينيوم 
NT3 221وم أكتيني 

NT3  13أكسجين 

NT3  24أكسجين 
NT3  22ألمنيوم 

NT3  23ألمنيوم 

NT3  24ألمنيوم 
NT3  31ألمنيوم 

NT3  32ألمنيوم 
NT3  34ألمنيوم 

NT3  104أنتيموان 

NT3  134أنتيموان 

NT3  136أنتيموان 

NT3  114إنديوم 

NT3  128إنديوم 
NT3  129إنديوم 

NT3  130إنديوم 

NT3  131إنديوم 
NT3  132إنديوم 

NT3  133إنديوم 

NT3  134إنديوم 
NT3  135إنديوم 

NT3  97إنديوم 

NT3  98إنديوم 
NT3  131أوروبيوم 

NT3  132أوروبيوم 

NT3  133أوروبيوم 
NT3  134أوروبيوم 

NT3  165أوروبيوم 

NT3  166أوروبيوم 
NT3  167أوروبيوم 

NT3  162أوسميوم 

NT3  164أوسميوم 
NT3  165أوسميوم 

NT3  166أوسميوم 

NT3  167أوسميوم 
NT3  154إيتربيوم 

NT3  175إيتربيوم 

NT3  100إيتريوم 



 نظائر 979 نظائر

 

 

NT3  101إيتريوم 

NT3  102إيتريوم 
NT3  103إيتريوم 

NT3  88إيتريوم 

NT3  93إيتريوم 
NT3  97إيتريوم 

NT3  98إيتريوم 

NT3  166إيريديوم 
NT3  167إيريديوم 

NT3  169إيريديوم 

NT3  194إيريديوم 
NT3  286الفليروفيوم 

NT3  287الفليروفيوم 

NT3  288الفليروفيوم 
NT3  148ايتربيوم 

NT3  149ايتربيوم 

NT3  104ايتريوم 
NT3  107ايتريوم 

NT3  108ايتريوم 

NT3  78ايتريوم 
NT3  114باريوم 

NT3  115باريوم 

NT3  116باريوم 
NT3  136باريوم 

NT3  147باريوم 

NT3  148باريوم 
NT3  149باريوم 

NT3  150باريوم 

NT3  157براسيوديميوم 
NT3  158براسيوديميوم 

NT3  159براسيوديميوم 

NT3  212بروتكتينيوم 
NT3  213بروتكتينيوم 

NT3  214بروتكتينيوم 

NT3  215بروتكتينيوم 

NT3  216بروتكتينيوم 

NT3  217بروتكتينيوم 

NT3  222بروتكتينيوم 
NT3  223بروتكتينيوم 

NT3 224تكتينيوم برو 

NT3  70بروم 
NT3  91بروم 

NT3  92بروم 

NT3  93بروم 
NT3  94بروم 

NT3  12بريليوم 

NT3  14بريليوم 
NT3  186بزموت 

NT3 184بزموت 
NT3 187بزموت 

NT3  168بالتين 

NT3  169بالتين 

NT3  170بالتين 

NT3  171بالتين 

NT3  172بالتين 
NT3  173بالتين 

NT3  174بالتين 

NT3  184بالتين 
NT3  92بالديوم 

NT3  117بالّديوم 

NT3  119بالّديوم 
NT3  120بالّديوم 

NT3  230بلوتونيوم 

NT3  35بوتاسيوم 
NT3  36بوتاسيوم 

NT3  50بوتاسيوم 

NT3  51بوتاسيوم 
NT3  52بوتاسيوم 

NT3  53بوتاسيوم 

NT3  54بوتاسيوم 
NT3  12بور 

NT3  13بور 

NT3  14بور 
NT3  15بور 

NT3 17ور ب 

NT3  8بور 
NT3  261بوريوم 

NT3  262بوريوم 

NT3  264بوريوم 

NT3  265بوريوم 

NT3  187بولونيوم 
NT3  189بولونيوم 

NT3  190بولونيوم 

NT3  191بولونيوم 
NT3  192بولونيوم 

NT3  193بولونيوم 

NT3  194بولونيوم 
NT3  211بولونيوم 

NT3  215بولونيوم 

NT3  216بولونيوم 
NT3  176تاليوم 

NT3  177تاليوم 

NT3  178تاليوم 
NT3  179تاليوم 

NT3  183تاليوم 

NT3  136تربيوم 
NT3  137تربيوم 

NT3  138تربيوم 

NT3  142تربيوم 
NT3  146تربيوم 

NT3  171تربيوم 

NT3  110تكنيسيوم 
NT3  111تكنيسيوم 

NT3  112تكنيسيوم 

NT3  113تكنيسيوم 
NT3  114تكنيسيوم 

NT3  115تكنيسيوم 

NT3  116تكنيسيوم 
NT3  117تكنيسيوم 

NT3  85تكنيسيوم 

NT3  86تكنيسيوم 
NT3  107تلّوريوم 

NT3  156تنتاليوم 

NT3  157تنتاليوم 

NT3  158تنتاليوم 

NT3  159تنتاليوم 

NT3  182تنتاليوم 
NT3  157تنغستن 

NT3  159تنغستين 

NT3  160تنغستين 
NT3  161تنغستين 

NT3  209توريوم 

NT3  210توريوم 
NT3  211توريوم 

NT3  212توريوم 

NT3  213توريوم 
NT3  214توريوم 

NT3  216توريوم 
NT3  221توريوم 

NT3  222توريوم 

NT3  223توريوم 

NT3  146توليوم 

NT3  147توليوم 

NT3  150توليوم 
NT3  39تيتانيوم 

NT3  40تيتانيوم 

NT3  41تيتانيوم 
NT3  42تيتانيوم 

NT3  43تيتانيوم 

NT3  58تيتانيوم 
NT3  59تيتانيوم 

NT3  60تيتانيوم 

NT3  61تيتانيوم 
NT3  60جرمانيوم  

NT3  61جرمانيوم 

NT3  62جرمانيوم 
NT3  63جرمانيوم 

NT3  71جرمانيوم 

NT3  73جرمانيوم 
NT3  85جرمانيوم 

NT3  87جرمانيوم 

NT3  45حديد 
NT3  46حديد 

NT3  49حديد 

NT3  51حديد 
NT3  69حديد 

NT3  70حديد 

NT3  270دارمْستاديوم 

NT3  271دارمستاديوم 

NT3  273دارمستاديوم 
NT3  279دارمستاديوم 

NT3  138ديسبروسيوم 

NT3  139ديسبروسيوم 
NT3  149ديسبروسيوم 

NT3  172ذهب 

NT3  173ذهب 
NT3  174ذهب 

NT3  175ذهب 

NT3  191ذهب 
NT3  193رادون 

NT3  195رادون 

NT3  197رادون 
NT3  198رادون 

NT3  199رادون 

NT3  213رادون 
NT3  218رادون 

NT3  203راديوم 

NT3  204راديوم 
NT3  205راديوم 

NT3  206راديوم 

NT3  213راديوم 
NT3  215راديوم 

NT3  219راديوم 

NT3  220راديوم 
NT3  254رذرفورديوم 

NT3  256رذرفورديوم 

NT3  258رذرفورديوم 
NT3  260رذرفورديوم 

NT3  262رذرفورديوم 

NT3  179رصاص 
NT3  180رصاص 

NT3  181رصاص 

NT3  182رصاص 

NT3  184رصاص 

NT3  205رصاص 

NT3  207رصاص 
NT3  100روبيديوم 

NT3  74روبيديوم 

NT3  95روبيديوم 
NT3  96روبيديوم 

NT3  97روبيديوم 

NT3  98روبيديوم 
NT3  99روبيديوم 

NT3  114روتينيوم 

NT3  115روتينيوم 
NT3  116روتينيوم 

NT3  117روتينيوم 
NT3  118روتينيوم 

NT3  115روديوم 

NT3  116روديوم 

NT3  118روديوم 

NT3  120روديوم 

NT3  121روديوم 
NT3  122روديوم 

NT3  92روديوم 

NT3  273رونتغنيوم 
NT3  274رونتغنيوم 

NT3  272رونتغينيوم 

NT3  279رونتغينيوم 
NT3  161رينيوم 

NT3  162رينيوم 

NT3  163رينيوم 
NT3  164رينيوم 

NT3  174زئبق 

NT3  175زئبق 
NT3  178زئبق 

NT3 176زئبق 

NT3 177زئبق 
NT3  105زركونيوم 

NT3  79زركونيوم 

NT3  90زركونيوم 
NT3  64زرنيخ 

NT3  66زرنيخ 

NT3  75زرنيخ 
NT3  84زرنيخ 

NT3  86زرنيخ 

NT3  87زرنيخ 
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NT3  57زنك 

NT3  59زنك 
NT3  80زنك 

NT3  81زنك 

NT3  128ساماريوم 
NT3  129ساماريوم 

NT3  164ساماريوم 

NT3  165ساماريوم 
NT3  100سترونسيوم 

NT3  101سترونسيوم 

NT3  102سترونسيوم 
NT3  75سترونسيوم 

NT3  97سترونسيوم 

NT3  98سترونسيوم 
NT3  99سترونسيوم 

NT3  40سكانديوم 

NT3  41سكانديوم 
NT3  42سكانديوم 

NT3  50سكانديوم 

NT3  56سكانديوم 
NT3  57سكانديوم 

NT3  58سكانديوم 

NT3  59سكانديوم 
NT3  60سكانديوم 

NT3  65سلينيوم 

NT3  66سلينيوم 
NT3  67سلينيوم 

NT3  89سلينيوم 

NT3  91سلينيوم 
NT3  258سيبورجيوم 

NT3  259سيبورجيوم 

NT3  260سيبورجيوم 
NT3  261سيبورجيوم 

NT3  262سيبورجيوم 

NT3  263سيبورجيوم 

NT3  264سيبورجيوم 

NT3  119سيريوم 

NT3  120سيريوم 
NT3  156سيريوم 

NT3  157سيريوم 

NT3  114سيزيوم 
NT3  116سيزيوم 

NT3  145سيزيوم 

NT3  146سيزيوم 
NT3  147سيزيوم 

NT3  148سيزيوم 

NT3  149سيزيوم 
NT3  150سيزيوم 

NT3  151سيزيوم 
NT3   25سيليسيوم 

NT3   35سيليسيوم 

NT3  24سيليسيوم 

NT3  36سيليسيوم 

NT3  19صوديوم 

NT3  20صوديوم 
NT3  24صوديوم 

NT3  27صوديوم 

NT3  28صوديوم 
NT3  29صوديوم 

NT3  30صوديوم 

NT3  31صوديوم 
NT3  32صوديوم 

NT3  33صوديوم 

NT3  34صوديوم 
NT3  35صوديوم 

NT3  134غادولينيوم 

NT3  168غادولينيوم 
NT3  60غاليوم 

NT3  62غاليوم 

NT3  72غاليوم 
NT3  82غاليوم 

NT3  83غاليوم 

NT3  84غاليوم 
NT3  42فاناديوم 

NT3  44فاناديوم 

NT3  45فاناديوم 
NT3  46فاناديوم 

NT3  64فاناديوم 

NT3  65فاناديوم 

NT3  199فرانسيوم 

NT3  200فرانسيوم 
NT3 201سيوم فران 

NT3  202فرانسيوم 

NT3  203فرانسيوم 
NT3  206فرانسيوم 

NT3  214فرانسيوم 

NT3  218فرانسيوم 
NT3  219فرانسيوم 

NT3  243فرميوم 

NT3  244فرميوم 
NT3  26فسفور 

NT3  27فسفور 

NT3  28فسفور 
NT3  38فسفور 

NT3  120فضة 

NT3  121فضة 
NT3  123فضة 

NT3  124فضة 

NT3  125فضة 
NT3  126فضة 

NT3  127فضة 

NT3  128فضة 
NT3  129فضة 

NT3  130فضة 

NT3  94فضة 
NT3  95فضة 

NT3  24فلور 

NT3  135قصدير 
NT3  136قصدير 

NT3  137قصدير 

NT3  99قصدير 
NT3  129كادميوم 

NT3  131كادميوم 

NT3  132كادميوم 

NT3  95كادميوم 

NT3  36كالسيوم 

NT3  37كالسيوم 
NT3  39كالسيوم 

NT3  53كالسيوم 

NT3 38كالسيوم 
NT3  26كبريت 

NT3  28كبريت 

NT3  29كبريت 
NT3  125كدميوم 

NT3  126كدميوم 

NT3  127كدميوم 
NT3  128كدميوم 

NT3  130كدميوم 
NT3  96كدميوم 

NT3  71كربتون 

NT3  94كربتون 

NT3  95كربتون 

NT3  16كربون 

NT3  17كربون 
NT3  18كربون 

NT3  9كربون 

NT3  45كروم 
NT3  46كروم 

NT3  47كروم 

NT3  60كروم 
NT3  62كروم 

NT3  63كروم 

NT3  64كروم 
NT3  65كروم 

NT3  66كروم 

NT3  67كروم 
NT3  99كريبتون 

NT3  109كزينون 

NT3  110كزينون 
NT3  111كزينون 

NT3  143كزينون 

NT3  145كزينون 
NT3  147كزينون 

NT3  31كلور 

NT3  32كلور 
NT3  50كلور 

NT3  52كوبالت 

NT3  53كوبالت 

NT3  54كوبالت 

NT3  64كوبالت 
NT3  66كوبالت 

NT3  67كوبالت 

NT3  71كوبالت  
NT3  72كوبالت   

NT3  73كوبالت  

NT3  284كوبرنيسيوم 
NT3  117النتانوم 

NT3  150النتانوم 

NT3  150لوتيسيوم 
NT3  151لوتيسيوم 

NT3  152لوتيسيوم 

NT3  153لوتيسيوم 
NT3  155لوتيسيوم 

NT3  156لوتيسيوم 

NT3  161لوتيسيوم 
NT3  170لوتيسيوم 

NT3  257لورنسيوم 

NT3  10ليتيوم 
NT3  8ليتيوم 

NT3  9ليتيوم 

NT3 11ليتيوم 
NT3  290ليفرموريوم 

NT3  291ليفرموريوم 

NT3  19مغنيزيوم 
NT3  20مغنيزيوم 

NT3  21مغنيزيوم 

NT3  30مغنيزيوم 
NT3  31مغنيزيوم 

NT3  66مغنيزيوم 

NT3  67مغنيزيوم 
NT3  68مغنيزيوم 

NT3  69مغنيزيوم 

NT3  245مندليفيوم 

NT3  246مندليفيوم 

NT3  48منغنيز 

NT3  49منغنيز 
NT3  50منغنيز 

NT3  61منغنيز 

NT3  62منغنيز 
NT3  63منغنيز 

NT3  287موسكوفيوم 

NT3  288موسكوفيوم 
NT3  109موليبدنوم 

NT3  111موليبدنوم 

NT3  83موليبدنوم 
NT3  89موليبدنوم 

NT3  266ميتنريوم 
NT3  267ميتنريوم 

NT3  268ميتنريوم 

NT3  270ميتنريوم 

NT3  275ميتنريوم 

NT3  276ميتنريوم 

NT3  226نبتونيوم 
NT3  227نبتونيوم 

NT3  12نتروجين 

NT3  18نتروجين 
NT3  19نتروجين 

NT3  55نحاس 

NT3  56نحاس 
NT3  57نحاس 

NT3  76نحاس 

NT3  77نحاس 
NT3  78نحاس 

NT3  79نحاس 

NT3  80نحاس 
NT3  251نوبليوم 

NT3  254نوبليوم 

NT3  258نوبليوم 
NT3  49نيكل 

NT3  50نيكل 

NT3  52نيكل 
NT3  53نيكل 

NT3  55نيكل 

NT3  73نيكل 
NT3  75نيكل 

NT3  76نيكل 

NT3  283نيهونيوم 
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NT3  284نيهونيوم 

NT3  107نيوبيوم 
NT3  108نيوبيوم 

NT3  109نيوبيوم 

NT3  110نيوبيوم 
NT3  111نيوبيوم 

NT3  113نيوبيوم 

NT3  81نيوبيوم 
NT3  82نيوبيوم 

NT3  124نيوديميوم 

NT3  125نيوديميوم 
NT3  159نيوديميوم 

NT3  160نيوديميوم 

NT3  161نيوديميوم 
NT3  17نيون 

NT3  25نيون 

NT3  26نيون 
NT3  31نيون 

NT3  265هاسيوم 

NT3  266هاسيوم 
NT3  267هاسيوم 

NT3  275هاسيوم 

NT3  155هافنيوم 
NT3  156هافنيوم 

NT3  157هافنيوم 

NT3  6هليوم 
NT3  8هليوم 

NT3  140هولميوم 

NT3  141هولميوم 
NT3  142هولميوم 

NT3  143هولميوم  

NT3  144هولميوم 
NT3  148هولميوم 

NT3  108يود 

NT3  110يود 

NT3  140يود 

NT3  141يود 

NT3  142يود 
NT3  217يورانيوم 

NT3  218يورانيوم 

NT3  225يورانيوم 
NT3  226يورانيوم 

NT2 نظائر فقيرة بالنترونات 

NT2 نظائر مشعة عمرها أيام 
NT3  160إربيوم 

NT3  169إربيوم 

NT3  172إربيوم 
NT3  37أرغون 

NT3  225أكتينيوم 
NT3  226أكتينيوم 

NT3  240أمريسيوم 

NT3  119أنتيموان 

NT3  120أنتيموان 

NT3  122أنتيموان 

NT3  124أنتيموان 
NT3  126أنتيموان 

NT3  127أنتيموان 

NT3  111إنديوم 
NT3  114إنديوم 

NT3  145أوروبيوم 

NT3  146أوروبيوم 
NT3  147أوروبيوم 

NT3  148أوروبيوم 

NT3  149أوروبيوم 
NT3  156أوروبيوم 

NT3  185أوسميوم 

NT3  190أوسميوم 
NT3  193أوسميوم 

NT3  166إيتربيوم 

NT3  169إيتربيوم 
NT3  175إيتربيوم 

NT3  87إيتريوم 

NT3  88إيتريوم 
NT3  90إيتريوم 

NT3  91إيتريوم 

NT3  188إيريديوم 
NT3  189إيريديوم 

NT3  190إيريديوم 

NT3  192إيريديوم 

NT3  193إيريديوم 

NT3  194إيريديوم 
NT3  251أينشتاينيوم 

NT3  253أينشتاينيوم 

NT3  254أينشتاينيوم 
NT3 255أينشتاينيوم 

NT3  128باريوم 

NT3  131باريوم 
NT3  133باريوم 

NT3  135باريوم 

NT3 140باريوم 
NT3  143براسيوديميوم 

NT3  245بركيليوم 

NT3  246بركيليوم 
NT3  249بركيليوم 

NT3  229بروتكتينيوم 

NT3  230بروتكتينيوم 
NT3  232بروتكتينيوم 

NT3  233بروتكتينيوم 

NT3  77بروم 
NT3  82بروم 

NT3  143بروميتيوم 

NT3  148بروميتيوم 
NT3  149بروميتيوم 

NT3  151بروميتيوم 

NT3  7بريليوم 
NT3  205بزموت 

NT3  206بزموت 

NT3  210بزموت 
NT3  188بالتين 

NT3  191بالتين 

NT3  193بالتين 
NT3  195بالتين 

NT3  100بالّديوم 

NT3  103بالّديوم 

NT3  237بلوتونيوم 

NT3  246بلوتونيوم 

NT3  247بلوتونيوم 
NT3  206بولونيوم 

NT3  210بولونيوم 

NT3  200تاليوم 
NT3  201تاليوم 

NT3  202تاليوم 

NT3  153تربيوم 
NT3  155تربيوم 

NT3  156تربيوم 

NT3  160تربيوم 
NT3  161تربيوم 

NT3  95تكنيسيوم 
NT3  96تكنيسيوم 

NT3  97تكنيسيوم 

NT3  118تلّوريوم 

NT3  119تلّوريوم 

NT3  121تلّوريوم 

NT3  123تلّوريوم 
NT3  125تلّوريوم 

NT3  127تلّوريوم 

NT3  129تلّوريوم 
NT3  131تلّوريوم 

NT3  132تلّوريوم 

NT3  177تنتاليوم 
NT3  182تنتاليوم 

NT3  183تنتاليوم 

NT3  178تنغستين 
NT3  181تنغستين 

NT3  185تنغستين 

NT3  187تنغستين 
NT3  188تنغستين 

NT3  227توريوم 

NT3  231توريوم 
NT3  234توريوم 

NT3  165توليوم 

NT3  167توليوم 
NT3  168توليوم 

NT3  170توليوم 

NT3  172توليوم 
NT3  68جرمانيوم 

NT3  69جرمانيوم 

NT3  71جرمانيوم 

NT3  59حديد 

NT3  268دوبنيوم 
NT3  159ديسبروسيوم 

NT3  166ديسبروسيوم 

NT3  194ذهب 
NT3  195ذهب 

NT3  196ذهب 

NT3  198ذهب 
NT3  199ذهب 

NT3  222رادون 

NT3  223راديوم 
NT3  224راديوم 

NT3  225راديوم 

NT3  203رصاص 
NT3  83روبيديوم 

NT3  84روبيديوم 

NT3  86روبيديوم 
NT3  103روتينيوم 

NT3  97روتينيوم 

NT3  101روديوم 
NT3  102روديوم 

NT3  105روديوم 

NT3  92روديوم 
NT3  182رينيوم 

NT3  183رينيوم 

NT3  184رينيوم 
NT3  186رينيوم 

NT3  189رينيوم 

NT3  195زئبق 
NT3  197زئبق 

NT3  203زئبق 

NT3  88زركونيوم 
NT3  89زركونيوم 

NT3  95زركونيوم 

NT3  71زرنيخ 

NT3  72زرنيخ 

NT3  73زرنيخ 

NT3  74زرنيخ 
NT3  76زرنيخ 

NT3  77زرنيخ 

NT3  65زنك 
NT3  72زنك 

NT3  145ساماريوم 

NT3  153ساماريوم 
NT3  82سترونسيوم 

NT3  83سترونسيوم 

NT3  85سترونسيوم 
NT3  89سترونسيوم 

NT3  44سكانديوم 
NT3  46سكانديوم 

NT3  47سكانديوم 

NT3  48سكانديوم 

NT3 72نيوم سلي 

NT3  75سلينيوم 

NT3  134سيريوم 
NT3  137سيريوم 

NT3  139سيريوم 

NT3  141سيريوم 
NT3  143سيريوم 

NT3  144سيريوم 

NT3  129سيزيوم 
NT3  131سيزيوم 

NT3  132سيزيوم 

NT3  136سيزيوم 
NT3  146غادولينيوم 

NT3  147غادولينيوم 

NT3  149غادولينيوم 
NT3  151غادولينيوم 

NT3  153غادولينيوم 

NT3  67غاليوم 
NT3  48فاناديوم 

NT3  49فاناديوم 

NT3  252فرميوم 
NT3  253فرميوم 

NT3  257فرميوم 

NT3  32فسفور 
NT3  33فسفور 

NT3  105فضة 

NT3  106فضة 
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NT3  110فضة 

NT3  111فضة 
NT3  113قصدير 

NT3  117قصدير 

NT3  119قصدير 
NT3  121قصدير 

NT3  123قصدير 

NT3 125دير قص 
NT3  45كالسيوم 

NT3  47كالسيوم 

NT3  246كاليفورنيوم 
NT3  248كاليفورنيوم 

NT3  253كاليفورنيوم 

NT3  254كاليفورنيوم 
NT3  35كبريت 

NT3  115كدميوم 

NT3  79كربتون 
NT3  51كروم 

NT3  127كزينون 

NT3  129كزينون 
NT3  131كزينون 

NT3  133كزينون 

NT3  56كوبالت 
NT3  57كوبالت 

NT3  58كوبالت 

NT3  240كوريوم 
NT3  241كوريوم 

NT3  242كوريوم 

NT3  140النتانوم 
NT3  169لوتيسيوم 

NT3  170لوتيسيوم 

NT3  171لوتيسيوم 
NT3  172لوتيسيوم 

NT3  174لوتيسيوم 

NT3  177لوتيسيوم 

NT3  258مندليفيوم 

NT3  52منغنيز 

NT3  54منغنيز 
NT3  99موليبدنوم 

NT3  234نبتونيوم 

NT3  238نبتونيوم 
NT3  239نبتونيوم 

NT3  67نحاس 

NT3  56نيكل 
NT3  57نيكل 

NT3  66نيكل 

NT3  91نيوبيوم 
NT3  92نيوبيوم 

NT3  95نيوبيوم 
NT3  140نيوديميوم 

NT3  147نيوديميوم 

NT3  175هافنيوم 

NT3  176هافنيوم 

NT3  181هافنيوم 

NT3  166هولميوم 
NT3  124يود 

NT3  125يود 

NT3  126يود 
NT3  131يود 

NT3  230يورانيوم 

NT3  231يورانيوم 
NT3  237يورانيوم 

NT2 نظائر مشعة عمرها ثواني 

NT3  146إربيوم 
NT3  147إربيوم 

NT3  148إربيوم 

NT3  149إربيوم 
NT3  150إربيوم 

NT3  151إربيوم 

NT3  152إربيوم 
NT3  153إربيوم 

NT3  167إربيوم 

NT3  35أرغون 
NT3  45أرغون 

NT3  46أرغون 

NT3  176إريبيوم 
NT3  177إريبيوم 

NT3  198أستاتين 

NT3  199أستاتين 

NT3  200أستاتين 

NT3  202أستاتين 
NT3  218أستاتين 

NT3  219أستاتين 

NT3  222أستاتين 
NT3  223أستاتين 

NT3  214أكتينيوم 

NT3  222أكتينيوم 
NT3  234أكتينيوم 

NT3  235أكتينيوم 

NT3  19أكسجين 
NT3  20أكسجين 

NT3  21أكسجين 

NT3  22أكسجين 
NT3  24ألمنيوم 

NT3  25ألمنيوم 

NT3  26ألمنيوم 
NT3  30ألمنيوم 

NT3  232أمريسيوم 

NT3 231أمريسيوم 
NT3  105أنتيموان 

NT3  106أنتيموان 

NT3  107أنتيموان 
NT3  108أنتيموان 

NT3  109أنتيموان 

NT3  110أنتيموان 
NT3  112أنتيموان 

NT3  126أنتيموان 

NT3  134أنتيموان 
NT3  135أنتيموان 

NT3  101إنديوم 

NT3  102إنديوم 
NT3  104إنديوم 

NT3  105إنديوم 

NT3  107إنديوم 

NT3  116إنديوم 

NT3  118إنديوم 

NT3  120إنديوم 
NT3  121إنديوم 

NT3  122إنديوم 

NT3  123إنديوم 
NT3  124إنديوم 

NT3  125إنديوم 

NT3  126إنديوم 
NT3  127إنديوم 

NT3  129إنديوم 

NT3  98إنديوم 
NT3  99إنديوم 

NT3  135أوروبيوم 
NT3  136أوروبيوم 

NT3  138أوروبيوم 

NT3  139أوروبيوم 

NT3  140أوروبيوم 

NT3  141أوروبيوم 

NT3  142أوروبيوم 
NT3  144أوروبيوم 

NT3  160أوروبيوم 

NT3  161أوروبيوم 
NT3  162أوروبيوم 

NT3  163أوروبيوم 

NT3  164أوروبيوم 
NT3  168أوسميوم 

NT3  169أوسميوم 

NT3  170أوسميوم 
NT3  171أوسميوم 

NT3  172أوسميوم 

NT3  173أوسميوم 
NT3  174أوسميوم 

NT3  192أوسميوم 

NT3  199أوسميوم 
NT3  200أوسميوم 

NT3  153إيتربيوم 

NT3  155إيتربيوم 
NT3  156إيتربيوم 

NT3  157إيتربيوم 

NT3  169إيتربيوم 
NT3  176إيتربيوم 

NT3  177إيتربيوم 

NT3  79إيتريوم 

NT3  80إيتريوم 

NT3  82إيتريوم 
NT3  84إيتريوم 

NT3  89إيتريوم 

NT3  96إيتريوم 
NT3  97إيتريوم 

NT3  98إيتريوم 

NT3  99إيتريوم 
NT3  170إيريديوم 

NT3 171ريديوم إي 

NT3  172إيريديوم 
NT3  173إيريديوم 

NT3  174إيريديوم 

NT3  175إيريديوم 
NT3  176إيريديوم 

NT3  177إيريديوم 

NT3  178إيريديوم 
NT3  191إيريديوم 

NT3  196إيريديوم 

NT3  198إيريديوم 
NT3  241أينشتاينيوم 

NT3  242أينشتاينيوم 

NT3  243أينشتاينيوم 
NT3 244أينشتاينيوم 

NT3  289الفليروفيوم 

NT3  78ايتريوم 
NT3  199ايريديوم 

NT3  202ايريديوم 

NT3  117باريوم 
NT3  118باريوم 

NT3  119باريوم 

NT3  120باريوم 
NT3  121باريوم 

NT3  127باريوم 

NT3  143باريوم 

NT3  144باريوم 

NT3  145باريوم 

NT3  146باريوم 
NT3  124براسيوديميوم 

NT3  125براسيوديميوم 

NT3  126براسيوديميوم 
NT3  127براسيوديميوم 

NT3  128براسيوديميوم 

NT3  129براسيوديميوم 
NT3  130براسيوديميوم 

NT3  150براسيوديميوم 

NT3  151براسيوديميوم 
NT3  152براسيوديميوم 

NT3  153براسيوديميوم 
NT3  154براسيوديميوم 

NT3  235بركيليوم 

NT3  225بروتكتينيوم 

NT3  71بروم 

NT3  76بروم 

NT3  79بروم 
NT3  86بروم 

NT3  87بروم 

NT3  88بروم 
NT3  89بروم 

NT3  90بروم 

NT3  128بروميتيوم 
NT3  129بروميتيوم 

NT3  130بروميتيوم 

NT3  131بروميتيوم 
NT3  132بروميتيوم 

NT3  133بروميتيوم 

NT3  134بروميتيوم 
NT3  135بروميتيوم 

NT3  140بروميتيوم 

NT3  142بروميتيوم 
NT3  155بروميتيوم 

NT3  156بروميتيوم 

NT3  157بروميتيوم 
NT3  158بروميتيوم 

NT3  159بروميتيوم 

NT3  11بريليوم 
NT3  189بزموت 

NT3  190بزموت 

NT3  191بزموت 
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NT3  192بزموت 

NT3  193بزموت 
NT3  198بزموت 

NT3  218بزموت 

NT3 217بزموت 
NT3  175بالتين 

NT3  176بالتين 

NT3  177بالتين 
NT3  178بالتين 

NT3  179بالتين 

NT3  180بالتين 
NT3  181بالتين 

NT3  183بالتين 

NT3  199بالتين 
NT3  107بالّديوم 

NT3  115بالّديوم 

NT3  116بالّديوم 
NT3  117بالّديوم 

NT3  118بالّديوم 

NT3  93بالّديوم 
NT3  94بالّديوم 

NT3  ّ95ديوم بال 

NT3  229بلوتونيوم 
NT3  37بوتاسيوم 

NT3  38بوتاسيوم 

NT3  47بوتاسيوم 
NT3  48بوتاسيوم 

NT3  49بوتاسيوم 

NT3  266بوريوم 
NT3  267بوريوم 

NT3  271بوريوم 

NT3  272بوريوم 
NT3  195بولونيوم 

NT3  196بولونيوم 

NT3  197بولونيوم 

NT3  203بولونيوم 

NT3  207بولونيوم 

NT3  211بولونيوم 
NT3  212بولونيوم 

NT3  217بولونيوم 

NT3  180تاليوم 
NT3  181تاليوم 

NT3  182تاليوم 

NT3  184تاليوم 
NT3  185تاليوم 

NT3  186تاليوم 

NT3  187تاليوم 
NT3  195تاليوم 

NT3  197تاليوم 
NT3  207تاليوم 

NT3  139تربيوم 

NT3  140تربيوم 

NT3  141تربيوم 

NT3  143تربيوم 

NT3  144تربيوم 
NT3  145تربيوم 

NT3  146تربيوم 

NT3  151تربيوم 
NT3  158تربيوم 

NT3  166تربيوم 

NT3  167تربيوم 
NT3  168تربيوم 

NT3  169تربيوم 

NT3  170تربيوم 
NT3  100تكنيسيوم 

NT3  102تكنيسيوم 

NT3  103تكنيسيوم 
NT3  106تكنيسيوم 

NT3  107تكنيسيوم 

NT3  108تكنيسيوم 
NT3  109تكنيسيوم 

NT3  87تكنيسيوم 

NT3  88تكنيسيوم 
NT3  90تكنيسيوم 

NT3  108تلّوريوم 

NT3  109تلّوريوم 
NT3  110تلّوريوم 

NT3  111تلّوريوم 

NT3  135تلّوريوم 

NT3  136تلّوريوم 

NT3  137تلّوريوم 
NT3  138تلّوريوم 

NT3  160تنتاليوم 

NT3  161تنتاليوم 
NT3  162تنتاليوم 

NT3  163تنتاليوم 

NT3  164تنتاليوم 
NT3  165تنتاليوم 

NT3  166تنتاليوم 

NT3  188تنتاليوم 
NT3  160تنغستين 

NT3  162تنغستين 

NT3  163تنغستين 
NT3  164تنغستين 

NT3  165تنغستين 

NT3  166تنغستين 
NT3  167تنغستين 

NT3  168تنغستين 

NT3  169تنغستين 
NT3  183تنغستين 

NT3  215توريوم 

NT3  223توريوم 
NT3  224توريوم 

NT3  151توليوم 

NT3  152توليوم 
NT3  153توليوم 

NT3  154توليوم 

NT3  155توليوم 
NT3  156توليوم 

NT3  162توليوم 

NT3  178توليوم 
NT3  179توليوم 

NT3  53تيتانيوم 

NT3  65جرمانيوم 

NT3  75جرمانيوم 

NT3  77جرمانيوم 

NT3  79جرمانيوم 
NT3  80جرمانيوم 

NT3  81جرمانيوم 

NT3  82جرمانيوم 
NT3  83جرمانيوم 

NT3  84جرمانيوم 

NT3  52حديد 
NT3  63حديد 

NT3  64حديد 

NT3  255دوبنيوم 
NT3  256دوبنيوم 

NT3  257دوبنيوم 
NT3  258دوبنيوم 

NT3  259دوبنيوم 

NT3  260دوبنيوم 

NT3  261دوبنيوم 

NT3  262دوبنيوم 

NT3  263دوبنيوم 
NT3  140ديسبروسيوم 

NT3  141ديسبروسيوم 

NT3  142ديسبروسيوم 
NT3  143ديسبروسيوم 

NT3  144ديسبروسيوم 

NT3  145ديسبروسيوم 
NT3  146ديسبروسيوم 

NT3  147ديسبروسيوم 

NT3  169ديسبروسيوم 
NT3  170ديسبروسيوم 

NT3  171ديسبروسيوم 

NT3  176ذهب 
NT3  177ذهب 

NT3  178ذهب 

NT3  179ذهب 
NT3  180ذهب 

NT3  181ذهب 

NT3  182ذهب 
NT3  183ذهب 

NT3  184ذهب 

NT3  193ذهب 
NT3  195ذهب 

NT3  196ذهب 

NT3  197ذهب 

NT3  202ذهب 

NT3  203ذهب 
NT3  204ذهب 

NT3  205ذهب 

NT3  200رادون 
NT3  201رادون 

NT3  202رادون 

NT3  203رادون 
NT3  219رادون 

NT3  220رادون 

NT3  227رادون 
NT3  228رادون 

NT3  207راديوم 

NT3  208راديوم 
NT3  209راديوم 

NT3  210راديوم 

NT3  211راديوم 
NT3  212راديوم 

NT3  214راديوم 

NT3  221راديوم 
NT3  222راديوم 

NT3  233راديوم 

NT3  234راديوم 
NT3  253رذرفورديوم 

NT3  255رذرفورديوم 

NT3  257رذرفورديوم 
NT3  259رذرفورديوم 

NT3  262رذرفورديوم 

NT3  185رصاص 
NT3  186رصاص 

NT3  187رصاص 

NT3  188رصاص 
NT3  189رصاص 

NT3  203رصاص 

NT3  75روبيديوم 

NT3  76روبيديوم 

NT3  80روبيديوم 

NT3  91روبيديوم 
NT3  92روبيديوم 

NT3  93روبيديوم 

NT3  94روبيديوم 
NT3  109روتينيوم 

NT3  110روتينيوم 

NT3  111روتينيوم 
NT3  112روتينيوم 

NT3  113روتينيوم 

NT3  89روتينيوم 
NT3  90روتينيوم 

NT3  91روتينيوم 
NT3  93روتينيوم 

NT3  104روديوم 

NT3  105روديوم 

NT3  106روديوم 

NT3  108روديوم 

NT3  110روديوم 
NT3  111روديوم 

NT3  112روديوم 

NT3  113روديوم 
NT3  114روديوم 

NT3 117 روديوم 

NT3  90روديوم 
NT3  91روديوم 

NT3  92روديوم 

NT3  93روديوم 
NT3  94روديوم 

NT3  280رونتغينيوم 

NT3  165رينيوم 
NT3  166رينيوم 

NT3  167رينيوم 

NT3  168رينيوم 
NT3  169رينيوم 

NT3  170رينيوم 

NT3  171رينيوم 
NT3  172رينيوم 

NT3  192رينيوم 

NT3  194رينيوم 
NT3  195رينيوم 

NT3  196رينيوم 

NT3  179زئبق 
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NT3  181زئبق 

NT3  182زئبق 
NT3  183زئبق 

NT3  184زئبق 

NT3  185زئبق 
NT3 180زئبق 

NT3  100زركونيوم 

NT3  101زركونيوم 
NT3  102زركونيوم 

NT3  103زركونيوم 

NT3  104زركونيوم 
NT3  83زركونيوم 

NT3  85زركونيوم 

NT3  87زركونيوم 
NT3  98زركونيوم 

NT3  99زركونيوم 

NT3  67زرنيخ 
NT3  80زرنيخ 

NT3  81زرنيخ 

NT3  82زرنيخ 
NT3  83زرنيخ 

NT3  84زرنيخ 

NT3  85زرنيخ 
NT3  73زنك 

NT3  75زنك 

NT3  76زنك 
NT3  77زنك 

NT3  78زنك 

NT3  79زنك 
NT3  130ساماريوم 

NT3  131ساماريوم 

NT3  132ساماريوم 
NT3  133ساماريوم 

NT3  135ساماريوم 

NT3  136ساماريوم 

NT3  137ساماريوم 

NT3  139ساماريوم 

NT3  159ساماريوم 
NT3  160ساماريوم 

NT3  161ساماريوم 

NT3  162ساماريوم 
NT3  134ساماريوم ساماريوم 

NT3  76سترونسيوم 

NT3  77سترونسيوم 
NT3  83سترونسيوم 

NT3  95سترونسيوم 

NT3  96سترونسيوم 
NT3  42سكانديوم 

NT3  46سكانديوم 
NT3  51سكانديوم 

NT3  52سكانديوم 

NT3  69سلينيوم 

NT3  77سلينيوم 

NT3  85سلينيوم 

NT3  86سلينيوم 
NT3  87سلينيوم 

NT3  88سلينيوم 

NT3  265سيبورجيوم 
NT3  266سيبورجيوم 

NT3  268سيبورجيوم 

NT3  121سيريوم 
NT3  122سيريوم 

NT3  123سيريوم 

NT3  124سيريوم 
NT3  125سيريوم 

NT3  126سيريوم 

NT3  127سيريوم 
NT3  135سيريوم 

NT3  139سيريوم 

NT3  147سيريوم 
NT3  148سيريوم 

NT3  149سيريوم 

NT3  150سيريوم 
NT3  151سيريوم 

NT3  152سيريوم 

NT3  115سيزيوم 
NT3  116سيزيوم 

NT3  117سيزيوم 

NT3  118سيزيوم 

NT3  119سيزيوم 

NT3  122سيزيوم 
NT3  123سيزيوم 

NT3  124سيزيوم 

NT3  136سيزيوم 
NT3  141سيزيوم 

NT3  142سيزيوم 

NT3  143سيزيوم 
NT3  144سيزيوم 

NT3   27سيليسيوم 

NT3   33سيليسيوم 
NT3   34سيليسيوم 

NT3  26سيليسيوم 

NT3  21صوديوم 
NT3  25صوديوم 

NT3  26صوديوم 

NT3  135غادولينيوم 
NT3  140غادولينيوم 

NT3  141غادولينيوم 

NT3  143غادولينيوم 
NT3  164غادولينيوم 

NT3  165غادولينيوم 

NT3  166غادولينيوم 
NT3  167غادولينيوم 

NT3  169غادولينيوم 

NT3  63غاليوم 
NT3  74غاليوم 

NT3  76غاليوم 

NT3  77غاليوم 
NT3  78غاليوم 

NT3  79غاليوم 

NT3  80غاليوم 
NT3 81 غاليوم 

NT3  43فاناديوم 

NT3  54فاناديوم 

NT3  55فاناديوم 

NT3  204فرانسيوم 

NT3  205فرانسيوم 
NT3  206فرانسيوم 

NT3  207فرانسيوم 

NT3  208فرانسيوم 
NT3  209فرانسيوم 

NT3  213فرانسيوم 

NT3  220فرانسيوم 
NT3  226فرانسيوم 

NT3  228فرانسيوم 

NT3  229فرانسيوم 
NT3  230فرانسيوم 

NT3  231فرانسيوم 
NT3  232فرانسيوم 

NT3  245فرميوم 

NT3  246فرميوم 

NT3  247فرميوم 

NT3  248فرميوم 

NT3  250فرميوم 
NT3  259فرميوم 

NT3  29فسفور 

NT3  34فسفور 
NT3  35فسفور 

NT3  36فسفور 

NT3  37فسفور 
NT3  101فضة 

NT3  103فضة 

NT3  107فضة 
NT3  109فضة 

NT3  110فضة 

NT3 114 فضة 
NT3  115فضة 

NT3  116فضة 

NT3  117فضة 
NT3  118فضة 

NT3  119فضة 

NT3  120فضة 
NT3  122فضة 

NT3  96فضة 

NT3  97فضة 
NT3  98فضة 

NT3  99فضة 

NT3  20فلور 

NT3  21فلور 

NT3  22فلور 
NT3  23فلور 

NT3  102قصدير 

NT3  103قصدير 
NT3  105قصدير 

NT3  128قصدير 

NT3  131قصدير 
NT3  132قصدير 

NT3  133قصدير 

NT3  134قصدير 
NT3  50كالسيوم 

NT3  51كالسيوم 

NT3  52كالسيوم 
NT3  239كاليفورنيوم 

NT3  237كاليفوريوم 

NT3  30كبريت 
NT3  31كبريت 

NT3  39كبريت 

NT3  40كبريت 
NT3  120كدميوم 

NT3  121كدميوم 

NT3  122كدميوم 
NT3  123كدميوم 

NT3  124كدميوم 

NT3  97كدميوم 
NT3  98كدميوم 

NT3  99كدميوم 

NT3  72كربتون 
NT3  73كربتون 

NT3  79كربتون 

NT3  81كربتون 
NT3  90كربتون 

NT3  91كربتون 

NT3  92كربتون 

NT3  93كربتون 

NT3  10كربون 

NT3  15كربون 
NT3  57كروم 

NT3  58كروم 

NT3  59كروم 
NT3  112كزينون 

NT3  113كزينون 

NT3  114كزينون 
NT3  115كزينون 

NT3  116كزينون 

NT3  125كزينون 
NT3  139كزينون 

NT3  140كزينون 
NT3  141كزينون 

NT3  142كزينون 

NT3  144كزينون 

NT3  33كلور 

NT3  34كلور 

NT3  38كلور 
NT3  41كلور 

NT3  63كوبالت 

NT3  65كوبالت 
NT3  285كوبرنيسيوم 

NT3  118النتانوم 

NT3  119النتانوم 
NT3  120النتانوم 

NT3  121النتانوم 

NT3  122النتانوم 
NT3  123النتانوم 

NT3  124النتانوم 

NT3  144النتانوم 
NT3  145النتانوم 

NT3  146النتانوم 

NT3  147النتانوم 
NT3  148النتانوم 

NT3  149النتانوم 

NT3  160لوتسيوم 
NT3  154لوتيسيوم 

NT3  157لوتيسيوم 

NT3  158لوتيسيوم 
NT3 159تيسيوم لو 

NT3  183لوتيسيوم 

NT3  184لوتيسيوم 
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NT3  252لورنسيوم 

NT3  253لورنسيوم 
NT3  254لورنسيوم 

NT3  255لورنسيوم 

NT3  256لورنسيوم 
NT3  258لورنسيوم 

NT3  259لورنسيوم 

NT3  22مغنيزيوم 
NT3  23مغنيزيوم 

NT3  29مغنيزيوم 

NT3  247مندليفيوم 
NT3  248مندليفيوم 

NT3  249مندليفيوم 

NT3  250مندليفيوم 
NT3  58منغنيز 

NT3  59منغنيز 

NT3  60منغنيز 
NT3  105موليبدنوم 

NT3  106موليبدنوم 

NT3  107موليبدنوم 
NT3  108موليبدنوم 

NT3  110موليبدنوم 

NT3  86موليبدنوم 
NT3  87موليبدنوم 

NT3  271ميتنريوم 

NT3  272ميتنريوم 
NT3  273ميتنريوم 

NT3  274ميتنريوم 

NT3  16نتروجين 
NT3  17نتروجين 

NT3  58نحاس 

NT3  68نحاس 
NT3  70نحاس 

NT3  71نحاس 

NT3  72نحاس 

NT3  73نحاس 

NT3  74نحاس 

NT3  75نحاس 
NT3  252نوبليوم 

NT3  254نوبليوم 

NT3  256نوبليوم 
NT3  257نوبليوم 

NT3  67نيكل 

NT3  69نيكل 
NT3  70نيكل 

NT3  71نيكل 

NT3  72نيكل 
NT3  74نيكل 

NT3  100نيوبيوم 
NT3  101نيوبيوم 

NT3  102نيوبيوم 

NT3  103نيوبيوم 

NT3  104نيوبيوم 

NT3  105نيوبيوم 

NT3  106نيوبيوم 
NT3  83نيوبيوم 

NT3  84نيوبيوم 

NT3  85نيوبيوم 
NT3  90نيوبيوم 

NT3  97نيوبيوم 

NT3  98نيوبيوم 
NT3  99نيوبيوم 

NT3  127نيوديميوم 

NT3  129نيوديميوم 
NT3  130نيوديميوم 

NT3  131نيوديميوم 

NT3  137نيوديميوم 
NT3  153نيوديميوم 

NT3  154نيوديميوم 

NT3  155نيوديميوم 
NT3  156نيوديميوم 

NT3  18نيون 

NT3  19نيون 
NT3  23نيون 

NT3  269هاسيوم  

NT3  270هاسيوم 
NT3  271هاسيوم 

NT3  272هاسيوم 

NT3  154هافنيوم 

NT3  158هافنيوم 

NT3  159هافنيوم 
NT3  160هافنيوم 

NT3  161هافنيوم 

NT3  162هافنيوم 
NT3  163هافنيوم 

NT3  176هافنيوم 

NT3  177هافنيوم 
NT3  178هافنيوم 

NT3  187هافنيوم 

NT3  188هافنيوم 
NT3  145هولميوم 

NT3  145هولميوم 

NT3  148هولميوم 
NT3  149هولميوم 

NT3  150هولميوم 

NT3  151هولميوم 
NT3  152هولميوم 

NT3  159هولميوم 

NT3  161هولميوم 
NT3  163هولميوم 

NT3  170هولميوم 

NT3  171هولميوم 
NT3  172هولميوم 

NT3  173هولميوم 

NT3  174هولميوم 
NT3  175هولميوم 

NT3  111يود 

NT3  112يود 
NT3  113يود 

NT3  114يود 

NT3  116يود 
NT3  133يود 

NT3  136يود 

NT3  137يود 

NT3  138يود 

NT3  139يود 

NT2 نظائر مشعة عمرها دقائق 
NT3  154إربيوم 

NT3  155إربيوم 

NT3  156إربيوم 
NT3  157إربيوم 

NT3  159إربيوم 

NT3  173إربيوم 
NT3  174إربيوم 

NT3  43أرغون 

NT3  44أرغون 
NT3  201أستاتين 

NT3  202أستاتين 
NT3  203أستاتين 

NT3 204تاتين أس 

NT3  205أستاتين 

NT3  206أستاتين 

NT3  220أستاتين 

NT3  221أستاتين 
NT3  222أكتينيوم 

NT3  223أكتينيوم 

NT3  230أكتينيوم 
NT3  231أكتينيوم 

NT3  232أكتينيوم 

NT3  233أكتينيوم 
NT3  14أكسجين 

NT3  15أكسجين 

NT3  28ألمنيوم 
NT3  29ألمنيوم 

NT3  233أمريسيوم 

NT3  234أمريسيوم 
NT3  235أمريسيوم 

NT3  236أمريسيوم 

NT3  244أمريسيوم 
NT3  246أمريسيوم 

NT3  247أمريسيوم 

NT3  248أمريسيوم 
NT3  249أمريسيوم 

NT3  111أنتيموان 

NT3  113أنتيموان 
NT3  114أنتيموان 

NT3  115أنتيموان 

NT3  116أنتيموان 

NT3  118أنتيموان 

NT3  120أنتيموان 
NT3 122نتيموان أ 

NT3  124أنتيموان 

NT3  126أنتيموان 
NT3  128أنتيموان 

NT3  129أنتيموان 

NT3  130أنتيموان 
NT3  131أنتيموان 

NT3  132أنتيموان 

NT3  133أنتيموان 
NT3  103إنديوم 

NT3  104إنديوم 

NT3  105إنديوم 
NT3  106إنديوم 

NT3  107إنديوم 

NT3  108إنديوم 
NT3  109إنديوم 

NT3  111إنديوم 

NT3  112إنديوم 
NT3  114إنديوم 

NT3  116إنديوم 

NT3  117إنديوم 
NT3  118إنديوم 

NT3  119إنديوم 

NT3  121إنديوم 
NT3  142أوروبيوم 

NT3  143أوروبيوم 

NT3  154أوروبيوم 
NT3  158أوروبيوم 

NT3  159أوروبيوم 

NT3  175أوسميوم 
NT3  176أوسميوم 

NT3  177أوسميوم 

NT3 178سميوم أو 

NT3  179أوسميوم 

NT3  180أوسميوم 

NT3  181أوسميوم 
NT3  191أوسميوم 

NT3  195أوسميوم 

NT3  196أوسميوم 
NT3  197أوسميوم 

NT3  158إيتربيوم 

NT3  159إيتربيوم 
NT3  160إيتربيوم 

NT3  161إيتربيوم 

NT3  162إيتربيوم 
NT3  163إيتربيوم 

NT3  165إيتربيوم 
NT3  167إيتربيوم 

NT3  179إيتربيوم 

NT3  180إيتربيوم 

NT3  81إيتريوم 

NT3  83إيتريوم 

NT3  84إيتريوم 
NT3  86إيتريوم 

NT3  91إيتريوم 

NT3  94إيتريوم 
NT3  95إيتريوم 

NT3  179إيريديوم 

NT3  180إيريديوم 
NT3  181إيريديوم 

NT3  182إيريديوم 

NT3  183إيريديوم 
NT3  192إيريديوم 

NT3  197إيريديوم 

NT3  246أينشتاينيوم 
NT3  248أينشتاينيوم 

NT3 245أينشتاينيوم 

NT3 247أينشتاينيوم 
NT3 256أينشتاينيوم 

NT3  122باريوم 

NT3  124باريوم 
NT3  125باريوم 

NT3  127باريوم 

NT3  131باريوم 
NT3  137باريوم 

NT3  141باريوم 

NT3  142باريوم 
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NT3 123باريوم 

NT3  131براسيوديميوم 
NT3  132براسيوديميوم 

NT3  133براسيوديميوم 

NT3  134براسيوديميوم 
NT3  135براسيوديميوم 

NT3  136براسيوديميوم 

NT3  138براسيوديميوم 
NT3  140براسيوديميوم 

NT3  142براسيوديميوم 

NT3  144براسيوديميوم 
NT3  146براسيوديميوم 

NT3  147براسيوديميوم 

NT3  148براسيوديميوم 
NT3  149براسيوديميوم 

NT3  238بركيليوم 

NT3  239بركيليوم 
NT3  240بركيليوم 

NT3  242بركيليوم 

NT3  251بركيليوم 
NT3  252بركيليوم 

NT3  253بركيليوم 

NT3  254بركيليوم 
NT3  226بروتكتينيوم 

NT3  227بروتكتينيوم 

NT3  234بروتكتينيوم 
NT3  235بروتكتينيوم 

NT3  236بروتكتينيوم 

NT3  237بروتكتينيوم 
NT3  238بروتكتينيوم 

NT3  72بروم 

NT3  73بروم 
NT3  74بروم 

NT3  77بروم 

NT3  78بروم 

NT3  80بروم 

NT3  82بروم 

NT3  84بروم 
NT3  85بروم 

NT3  136بروميتيوم 

NT3  137بروميتيوم 
NT3  138بروميتيوم 

NT3  139بروميتيوم 

NT3  140بروميتيوم 
NT3  141بروميتيوم 

NT3  152بروميتيوم 

NT3  153بروميتيوم 
NT3  154بروميتيوم 

NT3  193بزموت 
NT3  194بزموت 

NT3  195بزموت 

NT3  196بزموت 

NT3  197بزموت 

NT3  198بزموت 

NT3  199بزموت 
NT3  200بزموت 

NT3  201بزموت 

NT3  211بزموت 
NT3  212بزموت 

NT3  213بزموت 

NT3  214بزموت 
NT3  215بزموت 

NT3  216بزموت 

NT3  182بالتين 
NT3  183بالتين 

NT3  184بالتين 

NT3  185بالتين 
NT3  199بالتين 

NT3  201بالتين 

NT3  109بالّديوم 
NT3  111بالّديوم 

NT3  113بالّديوم 

NT3  114بالّديوم 
NT3  96بالّديوم 

NT3  97بالّديوم 

NT3  98بالّديوم 
NT3  99بالّديوم 

NT3  232بلوتونيوم 

NT3  233بلوتونيوم 

NT3  235بلوتونيوم 

NT3  38بوتاسيوم 
NT3  44بوتاسيوم 

NT3  45بوتاسيوم 

NT3  46بوتاسيوم 
NT3  275بوريوم 

NT3  198بولونيوم 

NT3  199بولونيوم 
NT3  200بولونيوم 

NT3  201بولونيوم 

NT3  202بولونيوم 
NT3  203بولونيوم 

NT3  218بولونيوم 

NT3 188وم تالي 
NT3  189تاليوم 

NT3  190تاليوم 

NT3  191تاليوم 
NT3  192تاليوم 

NT3  193تاليوم 

NT3  194تاليوم 
NT3  206تاليوم 

NT3  207تاليوم 

NT3  208تاليوم 
NT3  209تاليوم 

NT3  210تاليوم 

NT3  147تربيوم 
NT3  148تربيوم 

NT3  149تربيوم 

NT3  150تربيوم 
NT3  152تربيوم 

NT3  162تربيوم 

NT3  163تربيوم 
NT3  164تربيوم 

NT3  165تربيوم 

NT3  101تكنيسيوم 

NT3  102تكنيسيوم 

NT3  104تكنيسيوم 

NT3  105تكنيسيوم 
NT3  91تكنيسيوم 

NT3  92تكنيسيوم 

NT3  93تكنيسيوم 
NT3  94تكنيسيوم 

NT3  96تكنيسيوم 

NT3  112تلّوريوم 
NT3  113تلّوريوم 

NT3  114تلّوريوم 

NT3  115تلّوريوم 
NT3  131تلّوريوم 

NT3  133تلّوريوم 
NT3  134تلّوريوم 

NT3  167تنتاليوم 

NT3  168تنتاليوم 

NT3  169تنتاليوم 

NT3  170تنتاليوم 

NT3  171تنتاليوم 
NT3  172تنتاليوم 

NT3  178تنتاليوم 

NT3  182تنتاليوم 
NT3  185تنتاليوم 

NT3  186تنتاليوم 

NT3  187تنتاليوم 
NT3  170تنغستين 

NT3  171تنغستين 

NT3  172تنغستين 
NT3  173تنغستين 

NT3  174تنغستين 

NT3  175تنغستين 
NT3  179تنغستين 

NT3  185تنغستين 

NT3  189تنغستين 
NT3  190تنغستين 

NT3  225توريوم 

NT3  226توريوم 
NT3  233توريوم 

NT3  235توريوم 

NT3  236توريوم 
NT3  237توريوم 

NT3  156توليوم 

NT3  157توليوم 

NT3  158توليوم 

NT3  159توليوم 
NT3  160توليوم 

NT3  161توليوم 

NT3  162توليوم 
NT3  164توليوم 

NT3  174توليوم 

NT3  175توليوم 
NT3  176توليوم 

NT3  177توليوم 

NT3  51تيتانيوم 
NT3  52تيتانيوم 

NT3  64جرمانيوم 

NT3  67جرمانيوم 
NT3  53حديد 

NT3  61حديد 

NT3  62حديد 
NT3  264دوبنيوم   

NT3  265دوبنيوم 

NT3  266دوبنيوم 
NT3  147ديسبروسيوم 

NT3  148ديسبروسيوم 

NT3  149ديسبروسيوم 
NT3  150ديسبروسيوم 

NT3  151ديسبروسيوم 

NT3  165ديسبروسيوم 
NT3  167ديسبروسيوم 

NT3  168ديسبروسيوم 

NT3  185ذهب 
NT3  186ذهب 

NT3  187ذهب 

NT3  188ذهب 
NT3  189ذهب 

NT3  190ذهب 

NT3  200ذهب 

NT3  201ذهب 

NT3  204رادون 

NT3  205رادون 
NT3  206رادون 

NT3  207رادون 

NT3  208رادون 
NT3  209رادون 

NT3  212رادون 

NT3  221رادون 
NT3  223رادون 

NT3  225رادون 

NT3  226رادون 
NT3  213راديوم 

NT3  227راديوم 
NT3  229راديوم 

NT3  231راديوم 

NT3  232راديوم 

NT3  261رذرفورديوم 

NT3  263رذرفورديوم 

NT3  190رصاص 
NT3  191رصاص 

NT3  192رصاص 

NT3  193رصاص 
NT3  194رصاص 

NT3  195رصاص 

NT3  196رصاص 
NT3  197رصاص 

NT3  199رصاص 

NT3  201رصاص 
NT3  211رصاص 

NT3  213رصاص 

NT3  214رصاص 
NT3  77روبيديوم 

NT3  78روبيديوم 

NT3  79روبيديوم 
NT3  81روبيديوم 

NT3  82روبيديوم 

NT3  84روبيديوم 
NT3  86روبيديوم 

NT3  88روبيديوم 

NT3  89روبيديوم 
NT3  90روبيديوم 

NT3  107روتينيوم 

NT3  108روتينيوم 
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NT3  92روتينيوم 

NT3  93روتينيوم 
NT3  94روتينيوم 

NT3  100روديوم 

NT3  103روديوم 
NT3  104روديوم 

NT3  107روديوم 

NT3  108روديوم 
NT3  109روديوم 

NT3  94روديوم 

NT3  95روديوم 
NT3  96روديوم 

NT3  97روديوم 

NT3  98روديوم 
NT3  173رينيوم 

NT3  174رينيوم 

NT3  175رينيوم 
NT3  176رينيوم 

NT3  177رينيوم 

NT3  178رينيوم 
NT3  179رينيوم 

NT3 180م رينيو 

NT3  188رينيوم 
NT3  190رينيوم 

NT3  191رينيوم 

NT3  186زئبق 
NT3  187زئبق 

NT3  188زئبق 

NT3  189زئبق 
NT3  190زئبق 

NT3  191زئبق 

NT3  199زئبق 
NT3  205زئبق 

NT3  206زئبق 

NT3  81زركونيوم 

NT3  82زركونيوم 

NT3  84زركونيوم 

NT3  85زركونيوم 
NT3  89زركونيوم 

NT3  68زرنيخ 

NT3  69زرنيخ 
NT3  70زرنيخ 

NT3  79زرنيخ 

NT3  60زنك 
NT3  61زنك 

NT3  63زنك 

NT3  69زنك 
NT3  71زنك 

NT3  74زنك 
NT3  138ساماريوم 

NT3  139ساماريوم 

NT3  140ساماريوم 

NT3  141ساماريوم 

NT3  143ساماريوم 

NT3  155ساماريوم 
NT3  157ساماريوم 

NT3  158ساماريوم 

NT3  78سترونسيوم 
NT3  79سترونسيوم 

NT3  81سترونسيوم 

NT3  93سترونسيوم 
NT3  94سترونسيوم 

NT3  49سكانديوم 

NT3  50سكانديوم 
NT3  68سلينيوم 

NT3  70سلينيوم 

NT3  71سلينيوم 
NT3  73سلينيوم 

NT3  79سلينيوم 

NT3  81سلينيوم 
NT3  83سلينيوم 

NT3  84سلينيوم 

NT3  270سيبورجيوم 
NT3 271يبورجيوم س 

NT3  128سيريوم 

NT3  129سيريوم 
NT3  130سيريوم 

NT3  131سيريوم 

NT3  145سيريوم 

NT3  146سيريوم 

NT3  120سيزيوم 
NT3  121سيزيوم 

NT3  122سيزيوم 

NT3  123سيزيوم 
NT3  125سيزيوم 

NT3  126سيزيوم 

NT3  128سيزيوم 
NT3  130سيزيوم 

NT3  135سيزيوم 

NT3  138سيزيوم 
NT3  139سيزيوم 

NT3  140سيزيوم 

NT3  142غادولينيوم 
NT3  143غادولينيوم 

NT3  144غادولينيوم 

NT3  145غادولينيوم 
NT3  161غادولينيوم 

NT3  162غادولينيوم 

NT3  163غادولينيوم 
NT3  64غاليوم 

NT3  65غاليوم 

NT3  70غاليوم 
NT3  74غاليوم 

NT3  75غاليوم 

NT3  47فاناديوم 
NT3 52وم فانادي 

NT3  53فاناديوم 

NT3  210فرانسيوم 
NT3  211فرانسيوم 

NT3  212فرانسيوم 

NT3  221فرانسيوم 
NT3  222فرانسيوم 

NT3  223فرانسيوم 

NT3  224فرانسيوم 

NT3  225فرانسيوم 

NT3  227فرانسيوم 

NT3  249فرميوم 
NT3  250فرميوم 

NT3  30فسفور 

NT3  100فضة 
NT3  101فضة 

NT3  102فضة 

NT3  104فضة 
NT3  105فضة 

NT3  106فضة 

NT3  108فضة 
NT3  111فضة 

NT3  113فضة 
NT3  115فضة 

NT3  116فضة 

NT3  117فضة 

NT3  99فضة 

NT3  17فلور 

NT3  106قصدير 
NT3  107قصدير 

NT3  108قصدير 

NT3  109قصدير 
NT3  111قصدير 

NT3  113قصدير 

NT3  123قصدير 
NT3  125قصدير 

NT3  127قصدير 

NT3  128قصدير 
NT3  129قصدير 

NT3  130قصدير 

NT3  131قصدير 
NT3  49كالسيوم 

NT3  240كاليفورنيوم 

NT3  241كاليفورنيوم 
NT3  242كاليفورنيوم 

NT3  243كاليفورنيوم 

NT3  244كاليفورنيوم 
NT3  245كاليفورنيوم 

NT3  256كاليفورنيوم 

NT3  37كبريت 
NT3  100كدميوم 

NT3  101كدميوم 

NT3  102كدميوم 

NT3  103كدميوم 

NT3  104كدميوم 
NT3  105كدميوم 

NT3  111كدميوم 

NT3  118كدميوم 
NT3  119كدميوم 

NT3  74كربتون 

NT3  75كربتون 
NT3  89كربتون 

NT3  11كربون 

NT3  49كروم 
NT3  55كروم 

NT3  56كروم 

NT3  117كزينون 
NT3  118كزينون 

NT3  119كزينون 

NT3  120كزينون 
NT3  121كزينون 

NT3  127كزينون 

NT3  135كزينون 
NT3  137كزينون 

NT3  138كزينون 

NT3  34كلور 
NT3  38كلور 

NT3  39كلور 

NT3  40كلور 
NT3  54كوبالت 

NT3  60كوبالت 

NT3  62كوبالت 
NT3  283كوبرنيسيوم 

NT3  285كوبرنيسيوم 

NT3  233كوريوم 
NT3  234كوريوم 

NT3  235كوريوم 

NT3  236كوريوم 

NT3  237كوريوم 

NT3  251كوريوم 

NT3  125النتانوم 
NT3  126النتانوم 

NT3  127النتانوم 

NT3  128النتانوم 
NT3  129النتانوم 

NT3  130النتانوم 

NT3  131النتانوم 
NT3  132النتانوم 

NT3  134النتانوم 

NT3  136النتانوم 
NT3  143النتانوم 

NT3  167لوتسيوم 
NT3  181لوتسيوم 

NT3  161لوتيسيوم 

NT3  162لوتيسيوم 

NT3  163لوتيسيوم 

NT3  164لوتيسيوم 

NT3  165لوتيسيوم 
NT3  166لوتيسيوم 

NT3  168لوتيسيوم 

NT3  169لوتيسيوم 
NT3  171لوتيسيوم 

NT3  172لوتيسيوم 

NT3  178لوتيسيوم 
NT3  180لوتيسيوم 

NT3  182لوتيسيوم 

NT3  187لوتيسيوم 
NT3  260لورنسيوم 

NT3  27مغنيزيوم 

NT3  251مندليفيوم 
NT3  252مندليفيوم 

NT3  253مندليفيوم 

NT3  254مندليفيوم 
NT3  255مندليفيوم 

NT3  258مندليفيوم 

NT3  50منغنيز 
NT3  51منغنيز 

NT3  52منغنيز 

NT3  57منغنيز 
NT3  58منغنيز 

NT3  101موليبدنوم 

NT3  102موليبدنوم 



 نظائر 988 نظائر

 

 

NT3  103موليبدنوم 

NT3  104موليبدنوم 
NT3  88موليبدنوم 

NT3  89موليبدنوم 

NT3  91موليبدنوم 
NT3  265ميتنريوم 

NT3  279ميتنريوم 

NT3  229نبتونيوم 
NT3  230نبتونيوم 

NT3  231نبتونيوم 

NT3  232نبتونيوم 
NT3  233نبتونيوم 

NT3  240نبتونيوم 

NT3  241نبتونيوم 
NT3  242نبتونيوم 

NT3  243نبتونيوم 

NT3  244نبتونيوم 
NT3  13نتروجين 

NT3  59نحاس 

NT3  60نحاس 
NT3  62نحاس 

NT3  66نحاس 

NT3  68نحاس 
NT3  69نحاس 

NT3  253نوبليوم 

NT3  255نوبليوم 
NT3  259نوبليوم 

NT3  85نيوبيوم 

NT3  86نيوبيوم 
NT3  87نيوبيوم 

NT3  88نيوبيوم 

NT3  94نيوبيوم 
NT3  98نيوبيوم 

NT3  99نيوبيوم 

NT3  132نيوديميوم 

NT3  133نيوديميوم 

NT3  134نيوديميوم 

NT3  135نيوديميوم 
NT3  136نيوديميوم 

NT3  137نيوديميوم 

NT3  139نيوديميوم 
NT3  141نيوديميوم 

NT3  151نيوديميوم 

NT3  152نيوديميوم 
NT3  24نيون 

NT3  274هاسيوم 

NT3  164هافنيوم 
NT3  165هافنيوم 

NT3  166هافنيوم 
NT3  167هافنيوم 

NT3  168هافنيوم 

NT3  169هافنيوم 

NT3  177هافنيوم 

NT3  150هولميوم 

NT3  152هولميوم 
NT3  153هولميوم 

NT3  154هولميوم 

NT3  155هولميوم 
NT3  156هولميوم 

NT3  157هولميوم 

NT3  158هولميوم 
NT3  159هولميوم 

NT3  160هولميوم 

NT3  162هولميوم 
NT3  164هولميوم 

NT3  168هولميوم 

NT3  169هولميوم 
NT3  170هولميوم 

NT3  115يود 

NT3  117يود 
NT3  118يود 

NT3  119يود 

NT3  120يود 
NT3  122يود 

NT3  128يود 

NT3  130يود 
NT3  134يود 

NT3  136يود 

NT3  227يورانيوم 

NT3  228يورانيوم 

NT3  229يورانيوم 
NT3  235يورانيوم 

NT3  239يورانيوم 

NT3  241يورانيوم 
NT3  242يورانيوم 

NT2 نظائر مشعة عمرها ساعات 

NT3  158إربيوم 
NT3  161إربيوم 

NT3  163إربيوم 

NT3  165إربيوم 
NT3  171إربيوم 

NT3  41أرغون 

NT3  207أستاتين 
NT3  208أستاتين 

NT3  209أستاتين 

NT3  210أستاتين 
NT3  211أستاتين 

NT3  224أكتينيوم 

NT3  228أكتينيوم 
NT3  229أكتينيوم 

NT3  237أمريسيوم 

NT3  238أمريسيوم 
NT3  239أمريسيوم 

NT3  242أمريسيوم 

NT3  244أمريسيوم 
NT3  245أمريسيوم 

NT3  116أنتيموان 

NT3  117أنتيموان 
NT3  118أنتيموان 

NT3  128أنتيموان 

NT3  129أنتيموان 
NT3  109إنديوم 

NT3  110إنديوم 

NT3  113إنديوم 

NT3  115إنديوم 

NT3  117إنديوم 

NT3  150أوروبيوم 
NT3  152أوروبيوم 

NT3  157أوروبيوم 

NT3  181أوسميوم 
NT3  182أوسميوم 

NT3  183أوسميوم 

NT3  189أوسميوم 
NT3  190أوسميوم 

NT3  164إيتربيوم 

NT3  177إيتربيوم 
NT3  178إيتربيوم 

NT3  85إيتريوم 
NT3  86إيتريوم 

NT3  87إيتريوم 

NT3  90إيتريوم 

NT3  92إيتريوم 

NT3  93إيتريوم 

NT3  184إيريديوم 
NT3  185إيريديوم 

NT3  186إيريديوم 

NT3  187إيريديوم 
NT3  190إيريديوم 

NT3  194إيريديوم 

NT3  195إيريديوم 
NT3  196إيريديوم 

NT3  249أينشتاينيوم 

NT3  250أينشتاينيوم 
NT3 256أينشتاينيوم 

NT3  126باريوم 

NT3  129باريوم 
NT3 139باريوم 

NT3  137براسيوديميوم 

NT3  138براسيوديميوم 
NT3  139براسيوديميوم 

NT3  142براسيوديميوم 

NT3  145براسيوديميوم 
NT3  243بركيليوم 

NT3  244بركيليوم 

NT3  248بركيليوم 
NT3  250بركيليوم 

NT3  228بروتكتينيوم 

NT3  234بروتكتينيوم 

NT3  75بروم 

NT3  76بروم 
NT3  80بروم 

NT3  83بروم 

NT3  150بروميتيوم 
NT3  201بزموت 

NT3  202بزموت 

NT3  203بزموت 
NT3  204بزموت 

NT3  212بزموت 

NT3  185بالتين 
NT3  186بالتين 

NT3  187بالتين 

NT3  189بالتين 
NT3  197بالتين 

NT3  200بالتين 

NT3  109بالّديوم 
NT3  111بالّديوم 

NT3  112بالّديوم 

NT3 101بالّديوم 
NT3  234بلوتونيوم 

NT3  243بلوتونيوم 

NT3  245بلوتونيوم 
NT3  42بوتاسيوم 

NT3  43بوتاسيوم 

NT3  273بوريوم 
NT3  274بوريوم 

NT3  204بولونيوم 

NT3  205بولونيوم 
NT3  207بولونيوم 

NT3  195تاليوم 

NT3  196تاليوم 
NT3  197تاليوم 

NT3  198تاليوم 

NT3  199تاليوم 

NT3  147تربيوم 

NT3  148تربيوم 

NT3  149تربيوم 
NT3  150تربيوم 

NT3  151تربيوم 

NT3  152تربيوم 
NT3  154تربيوم 

NT3  156تربيوم 

NT3  93تكنيسيوم 
NT3  94تكنيسيوم 

NT3  95تكنيسيوم 

NT3  99تكنيسيوم 
NT3  116تلّوريوم 

NT3  117تلّوريوم 
NT3  119تلّوريوم 

NT3  127تلّوريوم 

NT3  129تلّوريوم 

NT3  173تنتاليوم 

NT3  174تنتاليوم 

NT3  175تنتاليوم 
NT3  176تنتاليوم 

NT3  178تنتاليوم 

NT3  180تنتاليوم 
NT3  184تنتاليوم 

NT3   176تنغستين 

NT3  177تنغستين 
NT3  163توليوم 

NT3  166توليوم 

NT3  173توليوم 
NT3  45تيتانيوم 

NT3  66جرمانيوم 

NT3  75جرمانيوم 
NT3  77جرمانيوم 

NT3  78جرمانيوم 

NT3  52حديد 
NT3  267دوبنيوم 

NT3  269دوبنيوم 

NT3  152ديسبروسيوم 
NT3  153ديسبروسيوم 

NT3  155ديسبروسيوم 

NT3  157ديسبروسيوم 
NT3  165ديسبروسيوم 

NT3  191ذهب 

NT3  192ذهب 
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NT3  193ذهب 

NT3  196ذهب 
NT3  200ذهب 

NT3  210رادون 

NT3  211رادون 
NT3  224رادون 

NT3  230راديوم 

NT3  198رصاص 
NT3  199رصاص 

NT3  200رصاص 

NT3  201رصاص 
NT3  202رصاص 

NT3  204رصاص 

NT3  209رصاص 
NT3  212رصاص 

NT3  81روبيديوم 

NT3  82روبيديوم 
NT3  105روتينيوم 

NT3  95روتينيوم 

NT3  100روديوم 
NT3  106روديوم 

NT3  92روديوم 

NT3  181رينيوم 
NT3  182رينيوم 

NT3  188رينيوم 

NT3  190رينيوم 
NT3  192زئبق 

NT3  193زئبق 

NT3  195زئبق 
NT3  197زئبق 

NT3  86زركونيوم 

NT3  87زركونيوم 
NT3  97زركونيوم 

NT3  78زرنيخ 

NT3  62زنك 

NT3  69زنك 

NT3  71زنك 

NT3  142ساماريوم 
NT3  156ساماريوم 

NT3  80سترونسيوم 

NT3  85سترونسيوم 
NT3  87سترونسيوم 

NT3  91سترونسيوم 

NT3  92سترونسيوم 
NT3  43سكانديوم 

NT3  44سكانديوم 

NT3  73سلينيوم 
NT3  132سيريوم 

NT3  133سيريوم 
NT3  135سيريوم 

NT3  137سيريوم 

NT3  127سيزيوم 

NT3 134وم سيزي 

NT3   31سيليسيوم 

NT3  24صوديوم 
NT3  159غادولينيوم 

NT3  66غاليوم 

NT3  68غاليوم 
NT3  72غاليوم 

NT3  73غاليوم 

NT3  251فرميوم 
NT3  254فرميوم 

NT3  255فرميوم 

NT3  256فرميوم 
NT3  103فضة 

NT3  104فضة 

NT3  112فضة 
NT3  113فضة 

NT3  18فلور 

NT3  110قصدير 
NT3  127قصدير 

NT3  247كاليفورنيوم 

NT3  255كاليفورنيوم 
NT3  38كبريت 

NT3  107كدميوم 

NT3  117كدميوم 
NT3  76كربتون 

NT3  77كربتون 

NT3  83كربتون 

NT3  85كربتون 

NT3  87كربتون 
NT3  88كربتون 

NT3  48كروم 

NT3  122كزينون 
NT3  123كزينون 

NT3  125كزينون 

NT3  135كزينون 
NT3  55كوبالت 

NT3  58كوبالت 

NT3  61كوبالت 
NT3  238كوريوم 

NT3  239كوريوم 

NT3  249كوريوم 
NT3  132النتانوم 

NT3  133النتانوم 

NT3  135النتانوم 
NT3  141النتانوم 

NT3  142النتانوم 

NT3  176لوتيسيوم 
NT3  179لوتيسيوم 

NT3  28مغنيزيوم 

NT3  256مندليفيوم 
NT3  257مندليفيوم 

NT3  259مندليفيوم 

NT3  56منغنيز 
NT3  90موليبدنوم 

NT3  93موليبدنوم 

NT3  236نبتونيوم 
NT3  240نبتونيوم 

NT3  61نحاس 

NT3  64نحاس 
NT3  65نيكل 

NT3  89نيوبيوم 

NT3  90نيوبيوم 

NT3  96نيوبيوم 

NT3  97نيوبيوم 

NT3  138نيوديميوم 
NT3  139نيوديميوم 

NT3  141نيوديميوم 

NT3  149نيوديميوم 
NT3  276هاسيوم 

NT3  170هافنيوم 

NT3  171هافنيوم 
NT3  173هافنيوم 

NT3  180هافنيوم 

NT3  182هافنيوم 
NT3  183هافنيوم 

NT3  184هافنيوم 
NT3  160هولميوم 

NT3  161هولميوم 

NT3  162هولميوم 

NT3  167هولميوم 

NT3  120يود 

NT3  121يود 
NT3  123يود 

NT3  130يود 

NT3  132يود 
NT3  133يود 

NT3  135يود 

NT3  240يورانيوم 
NT2 نظائر مشعة عمرها سنوات 

NT3  39أرغون 

NT3  42أرغون 
NT3  227أكتينيوم 

NT3  26ألمنيوم 

NT3  241أمريسيوم 
NT3  242أمريسيوم 

NT3  243أمريسيوم 

NT3  125أنتيموان 
NT3  115إنديوم 

NT3  150أوروبيوم 

NT3  152أوروبيوم 
NT3  154أوروبيوم 

NT3  155أوروبيوم 

NT3  186أوسميوم 
NT3  194أوسميوم 

NT3  192إيريديوم 

NT3 252أينشتاينيوم 

NT3  133باريوم 

NT3  247بركيليوم 
NT3  231بروتكتينيوم 

NT3  144بروميتيوم 

NT3  145بروميتيوم 
NT3  146بروميتيوم 

NT3  147بروميتيوم 

NT3  10بريليوم 
NT3  207بزموت 

NT3  208بزموت 

NT3  210بزموت 
NT3  190بالتين 

NT3  193بالتين 

NT3  107بالّديوم 
NT3  236بلوتونيوم 

NT3  238بلوتونيوم 

NT3  239بلوتونيوم 
NT3  240بلوتونيوم 

NT3  241بلوتونيوم 

NT3  242بلوتونيوم 
NT3  244بلوتونيوم 

NT3  40بوتاسيوم 

NT3  208بولونيوم 
NT3  209بولونيوم 

NT3  204تاليوم 

NT3  157تربيوم 
NT3  158تربيوم 

NT3 تريتيوم 

NT3  97تكنيسيوم 
NT3  98تكنيسيوم 

NT3  99تكنيسيوم 

NT3  123تلّوريوم 
NT3  179تنتاليوم 

NT3  228توريوم 

NT3  229توريوم 

NT3  230توريوم 

NT3  232توريوم 

NT3  171توليوم 
NT3  44تيتانيوم 

NT3  55حديد 

NT3  60حديد 
NT3  154ديسبروسيوم 

NT3  226راديوم 

NT3  228راديوم 
NT3  202رصاص 

NT3  205رصاص 

NT3  210رصاص 
NT3  87روبيديوم 

NT3  106روتينيوم 
NT3  101روديوم 

NT3  186رينيوم 

NT3  187رينيوم 

NT3  194زئبق 

NT3  93زركونيوم 

NT3  146ساماريوم 
NT3  147ساماريوم 

NT3  148ساماريوم 

NT3  151ساماريوم 
NT3  90سترونسيوم 

NT3  79سلينيوم 

NT3  134سيزيوم 
NT3  135سيزيوم 

NT3  137سيزيوم 

NT3   32سيليسيوم 
NT3  22صوديوم 

NT3  148غادولينيوم 

NT3  150غادولينيوم 
NT3  152غادولينيوم 

NT3  50فاناديوم 

NT3  108فضة 
NT3  121قصدير 

NT3  126قصدير 

NT3  41كالسيوم 
NT3  249كاليفورنيوم 

NT3  250كاليفورنيوم 

NT3  251كاليفورنيوم 
NT3  252كاليفورنيوم 

NT3  109كدميوم 

NT3  113كدميوم 
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NT3  81كربتون 

NT3  85كربتون 
NT3  14كربون 

NT3  36كلور 

NT3  60كوبالت 
NT3  243كوريوم 

NT3  244كوريوم 

NT3  245كوريوم 
NT3  246كوريوم 

NT3  247كوريوم 

NT3 248وم كوري 
NT3  250كوريوم 

NT3  137النتانوم 

NT3  138النتانوم 
NT3  173لوتيسيوم 

NT3  174لوتيسيوم 

NT3  176لوتيسيوم 
NT3  53منغنيز 

NT3  93موليبدنوم 

NT3  235نبتونيوم 
NT3  236نبتونيوم 

NT3  237نبتونيوم 

NT3  59نيكل 
NT3  63نيكل 

NT3  91نيوبيوم 

NT3  92نيوبيوم 
NT3  93نيوبيوم 

NT3  94نيوبيوم 

NT3  144نيوديميوم 
NT3  172هافنيوم 

NT3  174هافنيوم 

NT3  178هافنيوم 
NT3  182هافنيوم 

NT3  163هولميوم 

NT3  166هولميوم 

NT3  129يود 

NT3  232يورانيوم 

NT3  233يورانيوم 
NT3  234يورانيوم 

NT3  235يورانيوم 

NT3  236يورانيوم 
NT3  238يورانيوم 

NT2 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

NT3  215أستاتين 
NT3  216أستاتين 

NT3  216أكتينيوم 

NT3  218أكتينيوم 
NT3  219أكتينيوم 

NT3  130أوروبيوم 
NT3  161أوسميوم 

NT3  153إيتربيوم 

NT3  285الفليروفيوم 

NT3  164ايريديوم 

NT3  165ايريديوم 

NT3  218بروتكتينيوم 
NT3  221بروتكتينيوم 

NT3 185بزموت 

NT3 187بزموت 
NT3  166بالتين 

NT3  167بالتين 

NT3  260بوريوم 
NT3  263بوريوم 

NT3  186بولونيوم 

NT3  188بولونيوم 
NT3  213بولونيوم 

NT3  214بولونيوم 

NT3  135تربيوم 
NT3  86تكنيسيوم 

NT3  106تلّوريوم 

NT3  217توريوم 
NT3  219توريوم 

NT3  220توريوم 

NT3 144وم تولي 
NT3  145توليوم 

NT3  267دارمستاديوم 

NT3  269دارمْستاديوم 
NT3  273دارمستاديوم 

NT3  140ديسبروسيوم 

NT3  170ذهب 

NT3  171ذهب 

NT3  194رادون 
NT3  215رادون 

NT3  216رادون 

NT3  217رادون 
NT3  217راديوم 

NT3  218راديوم 

NT3  253رذرفورديوم 
NT3  254رذرفورديوم 

NT3  178رصاص 

NT3  76روبيديوم 
NT3  87روتينيوم 

NT3  89روديوم 

NT3  159رينيوم 
NT3  160رينيوم 

NT3  194رينيوم 

NT3  171زئبق 
NT3  172زئبق 

NT3  173زئبق 

NT3  201زئبق 
NT3  112سيزيوم 

NT3  113سيزيوم 

NT3  212فرانسيوم 
NT3  213فرانسيوم 

NT3  217فرانسيوم 

NT3  241فرميوم 
NT3  242فرميوم 

NT3  258فرميوم 

NT3  102قصدير 
NT3  84كربتون 

NT3  85كربتون 

NT3  64كروم 
NT3  277كوبرنيسيوم 

NT3  278كوبرنيسيوم     

NT3  282كوبرنيسيوم 

NT3  154لوتيسيوم 

NT3  245مندليفيوم 

NT3  266ميتنريوم 
NT3  250نوبليوم 

NT3  278نيهونيوم 

NT3  34نيون 
NT3  264هاسيوم 

NT3  265هاسيوم 

NT3  156هافنيوم 
NT3  109يود 

NT3  116يود 

NT3  121يود 
NT3  122يود 

NT3  219يورانيوم 
NT3  222يورانيوم 

NT3  223يورانيوم 

NT3  224يورانيوم 

NT2 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

NT3  152إربيوم 

NT3  153إربيوم 
NT3  154إربيوم 

NT3  155إربيوم 

NT3  191أستاتين 
NT3  192أستاتين 

NT3  193أستاتين 

NT3  194أستاتين 
NT3  196أستاتين 

NT3  197أستاتين 

NT3  198أستاتين 
NT3  199أستاتين 

NT3  200أستاتين 

NT3  201أستاتين 
NT3  202أستاتين 

NT3  203أستاتين 

NT3  204أستاتين 
NT3  205أستاتين 

NT3  206أستاتين 

NT3  207أستاتين 
NT3  208أستاتين 

NT3  209أستاتين 

NT3  210أستاتين 
NT3  211أستاتين 

NT3  212أستاتين 

NT3  213أستاتين 

NT3  214أستاتين 

NT3  215أستاتين 
NT3  216أستاتين 

NT3  217أستاتين 

NT3  218أستاتين 
NT3  219أستاتين 

NT3  220أستاتين 

NT3  206أكتينيوم 
NT3  207أكتينيوم 

NT3  208أكتينيوم 

NT3  209أكتينيوم 
NT3  210أكتينيوم 

NT3  211أكتينيوم 

NT3  212أكتينيوم 
NT3  213أكتينيوم 

NT3  214أكتينيوم 

NT3  215أكتينيوم 
NT3  216أكتينيوم 

NT3  217أكتينيوم 

NT3  218أكتينيوم 
NT3  219أكتينيوم 

NT3  220أكتينيوم 

NT3  221أكتينيوم 
NT3  222أكتينيوم 

NT3  223أكتينيوم 

NT3  224أكتينيوم 
NT3  225أكتينيوم 

NT3  226أكتينيوم 

NT3  227أكتينيوم 
NT3  232أمريسيوم 

NT3  237أمريسيوم 

NT3  238أمريسيوم 
NT3  239أمريسيوم 

NT3  240أمريسيوم 

NT3  241أمريسيوم 

NT3  242أمريسيوم 

NT3  243أمريسيوم 

NT3 231أمريسيوم 
NT3  147أوروبيوم 

NT3  148أوروبيوم 

NT3  161أوسميوم 
NT3  162أوسميوم 

NT3  163أوسميوم 

NT3  164أوسميوم 
NT3  165أوسميوم 

NT3  166أوسميوم 

NT3  167أوسميوم 
NT3  168أوسميوم 

NT3  169أوسميوم 
NT3  170أوسميوم 

NT3  171أوسميوم 

NT3  172أوسميوم 

NT3  173أوسميوم 

NT3  174أوسميوم 

NT3  186أوسميوم 
NT3  294أوغانيسون 

NT3  154إيتربيوم 

NT3  155إيتربيوم 
NT3  156إيتربيوم 

NT3  157إيتربيوم 

NT3  158إيتربيوم 
NT3  166إيريديوم 

NT3  167إيريديوم 

NT3  168إيريديوم 
NT3  169إيريديوم 

NT3  170إيريديوم 

NT3  171إيريديوم 
NT3  172إيريديوم 

NT3  173إيريديوم 

NT3  174إيريديوم 
NT3  175إيريديوم 

NT3  176إيريديوم 

NT3  177إيريديوم 
NT3  241أينشتاينيوم 

NT3  242أينشتاينيوم 

NT3  243أينشتاينيوم 
NT3  246أينشتاينيوم 

NT3  248أينشتاينيوم 

NT3  249أينشتاينيوم 
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NT3  251أينشتاينيوم 

NT3  253أينشتاينيوم 
NT3  254أينشتاينيوم 

NT3 244أينشتاينيوم 

NT3 245أينشتاينيوم 
NT3 247أينشتاينيوم 

NT3 252أينشتاينيوم 

NT3 255أينشتاينيوم 
NT3  285الفليروفيوم 

NT3  286الفليروفيوم 

NT3  287الفليروفيوم 
NT3  288الفليروفيوم 

NT3  289الفليروفيوم 

NT3  164ايريديوم 
NT3  165ايريديوم 

NT3  235بركيليوم 

NT3  243بركيليوم 
NT3  244بركيليوم 

NT3  245بركيليوم 

NT3  247بركيليوم 
NT3  249بركيليوم 

NT3  212بروتكتينيوم 

NT3  213بروتكتينيوم 
NT3  214بروتكتينيوم 

NT3  215بروتكتينيوم 

NT3  216بروتكتينيوم 
NT3  217بروتكتينيوم 

NT3  218بروتكتينيوم 

NT3  219بروتكتينيوم 
NT3  220بروتكتينيوم 

NT3  221بروتكتينيوم 

NT3  222بروتكتينيوم 
NT3  223بروتكتينيوم 

NT3  224بروتكتينيوم 

NT3  225بروتكتينيوم 

NT3  226بروتكتينيوم 

NT3  227بروتكتينيوم 

NT3  228بروتكتينيوم 
NT3  229بروتكتينيوم 

NT3  230بروتكتينيوم 

NT3  231بروتكتينيوم 
NT3  145بروميتيوم 

NT3  8بريليوم 

NT3  186بزموت 
NT3  188بزموت 

NT3  189بزموت 

NT3  190بزموت 
NT3  191بزموت 

NT3  192بزموت 
NT3  193بزموت 

NT3  194بزموت 

NT3  195بزموت 

NT3  196بزموت 

NT3  197بزموت 

NT3  199بزموت 
NT3  201بزموت 

NT3  203بزموت 

NT3  210بزموت 
NT3  211بزموت 

NT3  212بزموت 

NT3  213بزموت 
NT3  214بزموت 

NT3 184بزموت 

NT3 185بزموت 
NT3 187بزموت 

NT3  166بالتين 

NT3  167بالتين 
NT3  168بالتين 

NT3  169بالتين 

NT3  170بالتين 
NT3  171بالتين 

NT3  172بالتين 

NT3  173بالتين 
NT3  174بالتين 

NT3  175بالتين 

NT3  176بالتين 
NT3  177بالتين 

NT3  178بالتين 

NT3  179بالتين 

NT3  180بالتين 

NT3  181بالتين 
NT3  182بالتين 

NT3  183بالتين 

NT3  184بالتين 
NT3  185بالتين 

NT3  186بالتين 

NT3  188بالتين 
NT3  190بالتين 

NT3  228بلوتونيوم 

NT3  229بلوتونيوم 
NT3  230بلوتونيوم 

NT3  232بلوتونيوم 

NT3  233بلوتونيوم 
NT3  234بلوتونيوم 

NT3  235بلوتونيوم 

NT3  236بلوتونيوم 
NT3  237بلوتونيوم 

NT3  238بلوتونيوم 

NT3  239بلوتونيوم 
NT3  240بلوتونيوم 

NT3  241بلوتونيوم 

NT3  242بلوتونيوم 
NT3  244بلوتونيوم 

NT3  9بور 

NT3  260بوريوم 
NT3  261بوريوم 

NT3  262بوريوم 

NT3  264بوريوم 
NT3  265بوريوم 

NT3  266بوريوم 

NT3  267بوريوم 
NT3  271بوريوم 

NT3  272بوريوم 

NT3  186بولونيوم 

NT3  187بولونيوم 

NT3  188بولونيوم 

NT3  189بولونيوم 
NT3  190بولونيوم 

NT3  191بولونيوم 

NT3  192بولونيوم 
NT3  193بولونيوم 

NT3  194بولونيوم 

NT3  195بولونيوم 
NT3  196بولونيوم 

NT3  197بولونيوم 

NT3  198بولونيوم 
NT3  199بولونيوم 

NT3  200بولونيوم 
NT3  201بولونيوم 

NT3  202بولونيوم 

NT3  203بولونيوم 

NT3  204بولونيوم 

NT3  205بولونيوم 

NT3  206بولونيوم 
NT3  207بولونيوم 

NT3  208بولونيوم 

NT3  209بولونيوم 
NT3  210بولونيوم 

NT3  211بولونيوم 

NT3  212بولونيوم 
NT3  213بولونيوم 

NT3  214بولونيوم 

NT3  215بولونيوم 
NT3  216بولونيوم 

NT3  217بولونيوم 

NT3  218بولونيوم 
NT3  177تاليوم 

NT3  178تاليوم 

NT3  179تاليوم 
NT3  180تاليوم 

NT3  181تاليوم 

NT3  182تاليوم 
NT3  183تاليوم 

NT3  184تاليوم 

NT3  185تاليوم 
NT3  186تاليوم 

NT3  187تاليوم 

NT3  149تربيوم 

NT3  151تربيوم 

NT3  105تلوريوم 
NT3  106تلّوريوم 

NT3  107تلّوريوم 

NT3  108تلّوريوم 
NT3  109تلّوريوم 

NT3  110تلّوريوم 

NT3  157تنتاليوم 
NT3  158تنتاليوم 

NT3  159تنتاليوم 

NT3  160تنتاليوم 
NT3  161تنتاليوم 

NT3  163تنتاليوم 

NT3  164تنتاليوم 
NT3  158تنغستين 

NT3  159تنغستين 

NT3  160تنغستين 
NT3  161تنغستين 

NT3  162تنغستين 

NT3  163تنغستين 
NT3  164تنغستين 

NT3  165تنغستين 

NT3  166تنغستين 
NT3  209توريوم 

NT3  210توريوم 

NT3  211توريوم 
NT3  212توريوم 

NT3  213توريوم 

NT3  214توريوم 
NT3  215توريوم 

NT3  216توريوم 

NT3  217توريوم 
NT3  218توريوم 

NT3  219توريوم 

NT3  220توريوم 

NT3  221توريوم 

NT3  222توريوم 

NT3  223توريوم 
NT3  224توريوم 

NT3  225توريوم 

NT3  226توريوم 
NT3  227توريوم 

NT3  228توريوم 

NT3  229توريوم 
NT3  230توريوم 

NT3  232توريوم 

NT3  153توليوم 
NT3  154توليوم 

NT3  155توليوم 
NT3  156توليوم 

NT3  157توليوم 

NT3  267دارمستاديوم 

NT3  269دارمْستاديوم 

NT3  270دارمْستاديوم 

NT3  271دارمستاديوم 
NT3  273دارمستاديوم 

NT3  279دارمستاديوم 

NT3  255دوبنيوم 
NT3  256دوبنيوم 

NT3  257دوبنيوم 

NT3  258دوبنيوم 
NT3  260دوبنيوم 

NT3  261دوبنيوم 

NT3  262دوبنيوم 
NT3  263دوبنيوم 

NT3  150ديسبروسيوم 

NT3  151ديسبروسيوم 
NT3  152ديسبروسيوم 

NT3  153ديسبروسيوم 

NT3  154ديسبروسيوم 
NT3  171ذهب 

NT3  172ذهب 

NT3  173ذهب 
NT3  174ذهب 

NT3  175ذهب 

NT3  176ذهب 
NT3  177ذهب 

NT3  178ذهب 

NT3  179ذهب 
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NT3  181ذهب 

NT3  183ذهب 
NT3  184ذهب 

NT3  185ذهب 

NT3  193رادون 
NT3  194رادون 

NT3  195رادون 

NT3  197رادون 
NT3  198رادون 

NT3  199رادون 

NT3  200رادون 
NT3  201رادون 

NT3  202رادون 

NT3  203رادون 
NT3  204رادون 

NT3  205رادون 

NT3  206رادون 
NT3  207رادون 

NT3  208رادون 

NT3  209رادون 
NT3  210رادون 

NT3  211رادون 

NT3  212رادون 
NT3  213رادون 

NT3  214رادون 

NT3  215رادون 
NT3  216رادون 

NT3  217رادون 

NT3  218رادون 
NT3  219رادون 

NT3  220رادون 

NT3  221رادون 
NT3  222رادون 

NT3  201راديوم 

NT3  202راديوم 

NT3  203راديوم 

NT3  204راديوم 

NT3  205راديوم 
NT3  206راديوم 

NT3  207راديوم 

NT3  208راديوم 
NT3  209راديوم 

NT3  210راديوم 

NT3  211راديوم 
NT3  212راديوم 

NT3  213راديوم 

NT3  214راديوم 
NT3  215راديوم 

NT3  216راديوم 
NT3  217راديوم 

NT3  218راديوم 

NT3  219راديوم 

NT3  220راديوم 

NT3  221راديوم 

NT3  222راديوم 
NT3  223راديوم 

NT3  224راديوم 

NT3  226راديوم 
NT3  253رذرفورديوم 

NT3  254رذرفورديوم 

NT3  255رذرفورديوم 
NT3  256رذرفورديوم 

NT3  257رذرفورديوم 

NT3  258رذرفورديوم 
NT3  259رذرفورديوم 

NT3  261رذرفورديوم 

NT3  178رصاص 
NT3  180رصاص 

NT3  181رصاص 

NT3  182رصاص 
NT3  183رصاص 

NT3  184رصاص 

NT3  185رصاص 
NT3  186رصاص 

NT3  187رصاص 

NT3  188رصاص 
NT3  189رصاص 

NT3  190رصاص 

NT3  191رصاص 

NT3  192رصاص 

NT3  210رصاص 
NT3  273رونتغنيوم 

NT3  274رونتغنيوم 

NT3  272رونتغينيوم 
NT3  279رونتغينيوم 

NT3  280رونتغينيوم 

NT3  160رينيوم 
NT3  161رينيوم 

NT3  162رينيوم 

NT3  163رينيوم 
NT3  164رينيوم 

NT3  165رينيوم 

NT3  166رينيوم 
NT3  167رينيوم 

NT3  168رينيوم 

NT3  169رينيوم 
NT3  171زئبق 

NT3  172زئبق 

NT3  173زئبق 
NT3  174زئبق 

NT3  175زئبق 

NT3  178زئبق 
NT3  179زئبق 

NT3  181زئبق 

NT3  182زئبق 
NT3  183زئبق 

NT3  184زئبق 

NT3  185زئبق 
NT3  186زئبق 

NT3  187زئبق 

NT3  188زئبق 
NT3 176زئبق 

NT3 177زئبق 

NT3 180زئبق 

NT3  146ساماريوم 

NT3  147ساماريوم 

NT3  148ساماريوم 
NT3  258سيبورجيوم 

NT3  259سيبورجيوم 

NT3  260سيبورجيوم 
NT3  261سيبورجيوم 

NT3  262سيبورجيوم 

NT3 263يبورجيوم س 
NT3  264سيبورجيوم 

NT3  265سيبورجيوم 

NT3  266سيبورجيوم 
NT3  268سيبورجيوم 

NT3  270سيبورجيوم 
NT3  271سيبورجيوم 

NT3  272سيبورجيوم 

NT3  148غادولينيوم 

NT3  149غادولينيوم 

NT3  150غادولينيوم 

NT3  151غادولينيوم 
NT3  152غادولينيوم 

NT3  199فرانسيوم 

NT3  200فرانسيوم 
NT3  201فرانسيوم 

NT3  202فرانسيوم 

NT3  203فرانسيوم 
NT3  204فرانسيوم 

NT3  205فرانسيوم 

NT3  206فرانسيوم 
NT3  207فرانسيوم 

NT3  208فرانسيوم 

NT3  209فرانسيوم 
NT3  210فرانسيوم 

NT3  211فرانسيوم 

NT3  212فرانسيوم 
NT3  213فرانسيوم 

NT3  214فرانسيوم 

NT3 215رانسيوم ف 
NT3  216فرانسيوم 

NT3  217فرانسيوم 

NT3  218فرانسيوم 
NT3  219فرانسيوم 

NT3  220فرانسيوم 

NT3  221فرانسيوم 

NT3  222فرانسيوم 

NT3  223فرانسيوم 
NT3  243فرميوم 

NT3  245فرميوم 

NT3  246فرميوم 
NT3  247فرميوم 

NT3  248فرميوم 

NT3  249فرميوم 
NT3  250فرميوم 

NT3  251فرميوم 

NT3  252فرميوم 
NT3  253فرميوم 

NT3  254فرميوم 

NT3  255فرميوم 
NT3  256فرميوم 

NT3  257فرميوم 

NT3  239كاليفورنيوم 
NT3  240كاليفورنيوم 

NT3  241كاليفورنيوم 

NT3  242كاليفورنيوم 
NT3  243كاليفورنيوم 

NT3  244كاليفورنيوم 

NT3  245كاليفورنيوم 
NT3 246م كاليفورنيو 

NT3  247كاليفورنيوم 

NT3  248كاليفورنيوم 
NT3  249كاليفورنيوم 

NT3  250كاليفورنيوم 

NT3  251كاليفورنيوم 
NT3  252كاليفورنيوم 

NT3  253كاليفورنيوم 

NT3  254كاليفورنيوم 
NT3  237كاليفوريوم 

NT3  109كزينون 

NT3  110كزينون 

NT3  111كزينون 

NT3  112كزينون 

NT3  277كوبرنيسيوم 
NT3  285كوبرنيسيوم 

NT3  233كوريوم 

NT3  234كوريوم 
NT3  235كوريوم 

NT3  236كوريوم 

NT3  237كوريوم 
NT3  238كوريوم 

NT3  240كوريوم 

NT3  241كوريوم 
NT3  242كوريوم 

NT3  243كوريوم 
NT3  244كوريوم 

NT3  245كوريوم 

NT3  246كوريوم 

NT3  247كوريوم 

NT3  248كوريوم 

NT3  250كوريوم 
NT3  155لوتيسيوم 

NT3  156لوتيسيوم 

NT3  157لوتيسيوم 
NT3  158لوتيسيوم 

NT3  159لوتيسيوم 

NT3  251لورنسيوم 
NT3  252لورنسيوم 

NT3  253لورنسيوم 

NT3  254لورنسيوم 
NT3  255لورنسيوم 

NT3  256لورنسيوم 

NT3  257لورنسيوم 
NT3  258لورنسيوم 

NT3  259لورنسيوم 

NT3  260لورنسيوم 
NT3  264لورنسيوم 

NT3  265لورنسيوم 

NT3  266لورنسيوم 
NT3  5ليتيوم 

NT3  290ليفرموريوم 

NT3  291ليفرموريوم 
NT3  292ليفرموريوم 

NT3  293ليفرموريوم 

NT3  245مندليفيوم 
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NT3  246مندليفيوم 

NT3  247مندليفيوم 
NT3  248مندليفيوم 

NT3  249مندليفيوم 

NT3 250فيوم مندلي 
NT3  251مندليفيوم 

NT3  255مندليفيوم 

NT3  256مندليفيوم 
NT3  257مندليفيوم 

NT3  258مندليفيوم 

NT3  259مندليفيوم 
NT3  287موسكوفيوم 

NT3  288موسكوفيوم 

NT3  266ميتنريوم 
NT3  268ميتنريوم 

NT3  270ميتنريوم 

NT3  275ميتنريوم 
NT3  276ميتنريوم 

NT3  225نبتونيوم 

NT3  226نبتونيوم 
NT3  227نبتونيوم 

NT3  229نبتونيوم 

NT3  230نبتونيوم 
NT3  231نبتونيوم 

NT3  233نبتونيوم 

NT3  235نبتونيوم 
NT3  237نبتونيوم 

NT3  251نوبليوم 

NT3  252نوبليوم 
NT3  253نوبليوم 

NT3  254نوبليوم 

NT3  255نوبليوم 
NT3  256نوبليوم 

NT3  257نوبليوم 

NT3  259نوبليوم 

NT3  260نوبليوم 

NT3  278نيهونيوم 

NT3  283نيهونيوم 
NT3  284نيهونيوم 

NT3  144نيوديميوم 

NT3  263هاسيوم 
NT3  264هاسيوم 

NT3  265هاسيوم 

NT3  266هاسيوم 
NT3  267هاسيوم 

NT3  269هاسيوم  

NT3  270هاسيوم 
NT3  271هاسيوم 

NT3  275هاسيوم 
NT3  156هافنيوم 

NT3 157نيوم هاف 

NT3  158هافنيوم 

NT3  159هافنيوم 

NT3  160هافنيوم 

NT3  161هافنيوم 
NT3  162هافنيوم 

NT3  174هافنيوم 

NT3  5هليوم 
NT3  151هولميوم 

NT3  152هولميوم 

NT3  153هولميوم 
NT3  154هولميوم 

NT3  155هولميوم 

NT3  108يود 
NT3  111يود 

NT3  217يورانيوم 

NT3  218يورانيوم 
NT3  219يورانيوم 

NT3  220يورانيوم 

NT3  221يورانيوم 
NT3  222يورانيوم 

NT3  223يورانيوم 

NT3  224يورانيوم 
NT3  225يورانيوم 

NT3  226يورانيوم 

NT3  227يورانيوم 
NT3  228يورانيوم 

NT3  229يورانيوم 

NT3  230يورانيوم 

NT3  231يورانيوم 

NT3  232يورانيوم 
NT3  233يورانيوم 

NT3  234يورانيوم 

NT3  235يورانيوم 
NT3  236يورانيوم 

NT3  238يورانيوم 

NT2 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 
NT3  30أرغون 

NT3  21ألمنيوم 

NT3  130أوروبيوم 
NT3  131أوروبيوم 

NT3  132أوروبيوم 

NT3  164ايريديوم 
NT3  165ايريديوم 

NT3 185بزموت 

NT3  33بوتاسيوم 
NT3  34بوتاسيوم 

NT3  176تاليوم 

NT3  177تاليوم 
NT3  135تربيوم 

NT3  137تربيوم 

NT3  138تربيوم 
NT3  155تنتاليوم 

NT3  156تنتاليوم 

NT3  157تنتاليوم 
NT3  144توليوم 

NT3  145توليوم 

NT3  146توليوم 
NT3  147توليوم 

NT3  62جرمانيوم 

NT3  45حديد 
NT3  170ذهب 

NT3  171ذهب 

NT3 71بيديوم رو 

NT3  72روبيديوم 

NT3  159رينيوم 

NT3  160رينيوم 
NT3  62زرنيخ 

NT3  63زرنيخ 

NT3  64زرنيخ 
NT3  54زنك 

NT3  55زنك 

NT3  56زنك 
NT3  36سكانديوم 

NT3  37سكانديوم 

NT3  38سكانديوم 
NT3  39سكانديوم 

NT3  66سلينيوم 
NT3  112سيزيوم 

NT3  113سيزيوم 

NT3  19صوديوم 

NT3  40فاناديوم 

NT3  41فاناديوم 

NT3  14فلور 
NT3  34كالسيوم 

NT3  26كبريت 

NT3  28كلور 
NT3  29كلور 

NT3  30كلور 

NT3  49كوبالت 
NT3  52كوبالت 

NT3  53كوبالت 

NT3  117النتانوم 
NT3  150لوتيسيوم 

NT3  151لوتيسيوم 

NT3  45مغنيزيوم 
NT3  10نتروجين 

NT3  52نحاس 

NT3  53نحاس 
NT3  54نحاس 

NT3  140هولميوم 

NT3  141هولميوم 
NT3  109يود 

NT2 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

NT3  237أمريسيوم 
NT3  238أمريسيوم 

NT3  239أمريسيوم 

NT3  240أمريسيوم 

NT3  241أمريسيوم 

NT3  242أمريسيوم 
NT3  243أمريسيوم 

NT3  244أمريسيوم 

NT3  245أمريسيوم 
NT3  246أمريسيوم 

NT3  253أينشتاينيوم 

NT3  254أينشتاينيوم 
NT3  257أينشتاينيوم 

NT3 255أينشتاينيوم 

NT3  286الفليروفيوم 
NT3  242بركيليوم 

NT3  243بركيليوم 

NT3  244بركيليوم 
NT3  245بركيليوم 

NT3  249بركيليوم 

NT3  235بلوتونيوم 
NT3  236بلوتونيوم 

NT3  237بلوتونيوم 

NT3  238بلوتونيوم 
NT3  239بلوتونيوم 

NT3  240بلوتونيوم 

NT3  241بلوتونيوم 
NT3  242بلوتونيوم 

NT3  243بلوتونيوم 

NT3  244بلوتونيوم 
NT3  261بوريوم 

NT3  262بوريوم 

NT3  230توريوم 
NT3  232توريوم 

NT3  272دارمستاديوم   

NT3  279دارمستاديوم 
NT3  281دارمستاديوم 

NT3  255دوبنيوم 

NT3  256دوبنيوم 

NT3  257دوبنيوم 

NT3  258دوبنيوم 

NT3  259دوبنيوم 
NT3  260دوبنيوم 

NT3  261دوبنيوم 

NT3  262دوبنيوم 
NT3  263دوبنيوم 

NT3  267دوبنيوم 

NT3  268دوبنيوم 
NT3  253رذرفورديوم 

NT3  254رذرفورديوم 

NT3  255رذرفورديوم 
NT3  256رذرفورديوم 

NT3  257رذرفورديوم 
NT3  258رذرفورديوم 

NT3  259رذرفورديوم 

NT3  260رذرفورديوم 

NT3  261رذرفورديوم 

NT3  262رذرفورديوم 

NT3  263رذرفورديوم 
NT3  267رذرفورديوم 

NT3  258سيبورجيوم 

NT3  259سيبورجيوم 
NT3  260سيبورجيوم 

NT3  261سيبورجيوم 

NT3  262سيبورجيوم 
NT3  263سيبورجيوم 

NT3  264سيبورجيوم 

NT3  265سيبورجيوم 
NT3  266سيبورجيوم 

NT3  268سيبورجيوم 

NT3  270سيبورجيوم 
NT3  271سيبورجيوم 

NT3  272سيبورجيوم 

NT3  273سيبورجيوم 
NT3  241فرميوم 

NT3  242فرميوم 

NT3  244فرميوم 
NT3  246فرميوم 

NT3  248فرميوم 

NT3  250فرميوم 
NT3  252فرميوم 

NT3  254فرميوم 

NT3  255فرميوم 



 نظائر أينشتاينيوم 994 ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

 

 

NT3  256فرميوم 

NT3  257فرميوم 
NT3  258فرميوم 

NT3  259فرميوم 

NT3  260فرميوم 
NT3  264فرميوم 

NT3  246كاليفورنيوم 

NT3  248كاليفورنيوم 
NT3  249كاليفورنيوم 

NT3  250كاليفورنيوم 

NT3  252كاليفورنيوم 
NT3  254كاليفورنيوم 

NT3  256كاليفورنيوم 

NT3  237كاليفوريوم 
NT3  282كوبرنيسيوم 

NT3  283كوبرنيسيوم 

NT3  284كوبرنيسيوم 
NT3  240كوريوم 

NT3  241كوريوم 

NT3  242كوريوم 
NT3  243كوريوم 

NT3  244كوريوم 

NT3  245كوريوم 
NT3  246كوريوم 

NT3  248كوريوم 

NT3  250كوريوم 
NT3  245مندليفيوم 

NT3  246مندليفيوم 

NT3  259مندليفيوم 
NT3  266ميتنريوم 

NT3  237نبتونيوم 

NT3  250نوبليوم 
NT3  252نوبليوم 

NT3  254نوبليوم 

NT3  256نوبليوم 

NT3  258نوبليوم 

NT3  264هاسيوم 

NT3  265هاسيوم 
NT3  232يورانيوم 

NT3  233يورانيوم 

NT3  234يورانيوم 
NT3  235يورانيوم 

NT3  236يورانيوم 

NT3  238يورانيوم 
NT2  نظائر مشعة ناتجة من اضمحالل األيونات

 الثقيلة

NT3  12نظائر اضمحالل الكربون 
NT4  114باريوم 

NT3  14نظائر مشعة من اضمحالل الكربون 
NT4  222راديوم 

NT4  223راديوم 

NT4  224راديوم 

NT4  226راديوم 

NT3  28نظائر مشعة من اضمحالل المغنزيوم 

NT4  236بلوتونيوم 
NT4  234يورانيوم 

NT3  32نظائر مشعة من اضمحالل سيليسيوم 

NT4  238بلوتونيوم 
NT3  24نظائر مشعة من اضمحالل نيون 

NT4  231بروتكتينيوم 

NT4  230توريوم 
NT4  232يورانيوم 

NT4  233يورانيوم 

NT4  234يورانيوم 
NT1 نظائراإليريديوم 

NT2  166إيريديوم 

NT2  167إيريديوم 
NT2  168إيريديوم 

NT2  169إيريديوم 

NT2  170إيريديوم 
NT2  171إيريديوم 

NT2  172إيريديوم 

NT2  173إيريديوم 
NT2  174إيريديوم 

NT2  175إيريديوم 

NT2  176إيريديوم 
NT2  177إيريديوم 

NT2  178إيريديوم 

NT2  179إيريديوم 

NT2  180إيريديوم 

NT2  181إيريديوم 
NT2  182إيريديوم 

NT2  183إيريديوم 

NT2  184إيريديوم 
NT2  185إيريديوم 

NT2  186إيريديوم 

NT2  187إيريديوم 
NT2  188إيريديوم 

NT2  189إيريديوم 

NT2  190إيريديوم 
NT2  191إيريديوم 

NT2  192إيريديوم 

NT2  193إيريديوم 
NT2  194إيريديوم 

NT2  195إيريديوم 

NT2  196إيريديوم 
NT2  197إيريديوم 

NT2 198يريديوم إ 

NT2  164ايريديوم 
NT2  165ايريديوم 

NT2  199ايريديوم 

NT2  202ايريديوم 
NT1 نظائرالحديد 

NT2  45حديد 

NT2  46حديد 
NT2  47حديد 

NT2  48حديد 

NT2  49حديد 
NT2  51حديد 

NT2  52حديد 

NT2  52حديد 
NT2  53حديد 

NT2  54حديد 

NT2  55حديد 

NT2  56حديد 

NT2  57حديد 

NT2  58حديد 
NT2  59حديد 

NT2  60حديد 

NT2  61حديد 
NT2  62حديد 

NT2  63حديد 

NT2  64حديد 
NT2  65حديد 

NT2  66حديد 

NT2  67حديد 
NT2  68حديد 

NT2  69حديد 
NT2  70حديد 

NT2  71حديد 

NT2  72حديد 

NT1 نواتج االنشطار 

NT1 نواتج وليدة 

RT إنتاج نظيري 
RT تأثيرات نظيرية 

RT فصل النظائر 

RT نبذ الغاز 
RT نسبة نظيرية 

RT نوى 

 نظائر أينشتاينيوم

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  240أينشتاينيوم 

NT1  241أينشتاينيوم 
NT1  242أينشتاينيوم 

NT1  243أينشتاينيوم 

NT1  246أينشتاينيوم 

NT1  248أينشتاينيوم 

NT1  249أينشتاينيوم 

NT1  250أينشتاينيوم 
NT1  251أينشتاينيوم 

NT1  253أينشتاينيوم 

NT1  254أينشتاينيوم 
NT1  257أينشتاينيوم 

NT1  258أينشتاينيوم 

NT1 244أينشتاينيوم 
NT1 245أينشتاينيوم 

NT1 247أينشتاينيوم 

NT1 252أينشتاينيوم 
NT1 255أينشتاينيوم 

NT1 256أينشتاينيوم 

 12نظائر اضمحالل الكربون 

1995-06-29 
*BT1 نظائر مشعة ناتجة من اضمحالل األيونات الثقيلة 

NT1  114باريوم 

RT  12اضمحالل إصدار الكربون 

 ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

1998-01-27 

*BT1 نظائر اضمحالل بيتا المشعة 

NT1  169إربيوم 
NT1  171إربيوم 

NT1  172إربيوم 

NT1  173إربيوم 
NT1  174إربيوم 

NT1  175إربيوم 

NT1  39أرغون 
NT1  41أرغون 

NT1  42أرغون 

NT1  43أرغون 
NT1  44أرغون 

NT1  45أرغون 
NT1  46أرغون 

NT1  48أرغون 

NT1  52أرغون 
NT1  53أرغون 

NT1  176إريبيوم 

NT1  177إريبيوم 
NT1  217أستاتين 

NT1  218أستاتين 

NT1  219أستاتين 
NT1  220أستاتين 

NT1  221أستاتين 

NT1  222أستاتين 
NT1  223أستاتين 

NT1  226أكتينيوم 

NT1  227أكتينيوم 
NT1  228أكتينيوم 

NT1  229أكتينيوم 

NT1  230أكتينيوم 
NT1  231أكتينيوم 

NT1  232أكتينيوم 

NT1  233أكتينيوم 
NT1  234أكتينيوم 

NT1  235أكتينيوم 

NT1  236أكتينيوم 
NT1  19أكسجين 

NT1  20أكسجين 

NT1  21أكسجين 

NT1  22أكسجين 

NT1  23أكسجين 

NT1  24أكسجين 
NT1  28ألمنيوم 

NT1  29ألمنيوم 

NT1  30ألمنيوم 
NT1  31ألمنيوم 

NT1  32ألمنيوم 

NT1  34ألمنيوم 
NT1  36ألمنيوم 

NT1  37ألمنيوم 

NT1  40ألمنيوم 
NT1  41ألمنيوم 

NT1  42ألمنيوم 

NT1  242أمريسيوم 
NT1  244أمريسيوم 

NT1  245أمريسيوم 

NT1  246أمريسيوم 
NT1  247أمريسيوم 

NT1  248أمريسيوم 

NT1  249أمريسيوم 
NT1  122أنتيموان 

NT1  124أنتيموان 
NT1  125أنتيموان 

NT1  126أنتيموان 

NT1  127أنتيموان 
NT1  128أنتيموان 
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NT1  129أنتيموان 

NT1  130أنتيموان 
NT1  131أنتيموان 

NT1  132أنتيموان 

NT1  133أنتيموان 
NT1  134أنتيموان 

NT1  135أنتيموان 

NT1  136أنتيموان 
NT1  137أنتيموان 

NT1  138أنتيموان 

NT1  139أنتيموان 
NT1  112إنديوم 

NT1  114إنديوم 

NT1  115إنديوم 
NT1  116إنديوم 

NT1  117إنديوم 

NT1  118إنديوم 
NT1  119إنديوم 

NT1  120إنديوم 

NT1  121إنديوم 
NT1  122إنديوم 

NT1  123إنديوم 

NT1  124إنديوم 
NT1  125إنديوم 

NT1  126إنديوم 

NT1  127إنديوم 
NT1  128إنديوم 

NT1  129إنديوم 

NT1  130إنديوم 
NT1  131إنديوم 

NT1  132إنديوم 

NT1  133إنديوم 
NT1  134إنديوم 

NT1  135إنديوم 

NT1  150أوروبيوم 

NT1  152أوروبيوم 

NT1  154أوروبيوم 

NT1  155أوروبيوم 
NT1  156أوروبيوم 

NT1  157أوروبيوم 

NT1  158أوروبيوم 
NT1  159أوروبيوم 

NT1  160أوروبيوم 

NT1  161أوروبيوم 
NT1  162أوروبيوم 

NT1  163أوروبيوم 

NT1  164أوروبيوم 
NT1  165أوروبيوم 

NT1  166أوروبيوم 
NT1  167أوروبيوم 

NT1  190أوسميوم 

NT1  193أوسميوم 

NT1 194ميوم أوس 

NT1  195أوسميوم 

NT1  196أوسميوم 
NT1  197أوسميوم 

NT1  199أوسميوم 

NT1  200أوسميوم 
NT1  175إيتربيوم 

NT1  177إيتربيوم 

NT1  178إيتربيوم 
NT1  179إيتربيوم 

NT1  180إيتربيوم 

NT1  100إيتريوم 
NT1  101إيتريوم 

NT1  102إيتريوم 

NT1  103إيتريوم 
NT1  90إيتريوم 

NT1  91إيتريوم 

NT1  92إيتريوم 
NT1  93إيتريوم 

NT1  94إيتريوم 

NT1  95إيتريوم 
NT1  96إيتريوم 

NT1  97إيتريوم 

NT1  98إيتريوم 
NT1  99إيتريوم 

NT1  192إيريديوم 

NT1  194إيريديوم 

NT1  195إيريديوم 

NT1  196إيريديوم 
NT1  197إيريديوم 

NT1  198إيريديوم 

NT1  254أينشتاينيوم 
NT1  257أينشتاينيوم 

NT1 255أينشتاينيوم 

NT1 256أينشتاينيوم 
NT1  181ايتربيوم 

NT1  104ايتريوم 

NT1  105ايتريوم 
NT1  106ايتريوم 

NT1  107ايتريوم 

NT1  108ايتريوم 
NT1  199ايريديوم 

NT1  202ايريديوم 

NT1  141باريوم 
NT1  142باريوم 

NT1  143باريوم 

NT1  144باريوم 
NT1  145باريوم 

NT1  146باريوم 

NT1  147باريوم 
NT1  148باريوم 

NT1  149باريوم 

NT1  150باريوم 
NT1  151باريوم 

NT1  152باريوم 

NT1  153باريوم 
NT1 139باريوم 

NT1 140باريوم 

NT1  142براسيوديميوم 
NT1  143براسيوديميوم 

NT1  144براسيوديميوم 

NT1  145براسيوديميوم 

NT1  146براسيوديميوم 

NT1  147براسيوديميوم 

NT1  148براسيوديميوم 
NT1  149براسيوديميوم 

NT1  150براسيوديميوم 

NT1  151براسيوديميوم 
NT1  152براسيوديميوم 

NT1  153براسيوديميوم 

NT1  154براسيوديميوم 
NT1  155براسيوديميوم 

NT1  156براسيوديميوم 

NT1  157براسيوديميوم 
NT1  158براسيوديميوم 

NT1  159براسيوديميوم 
NT1  248بركيليوم 

NT1  249بركيليوم 

NT1  250بركيليوم 

NT1  251بركيليوم 

NT1  252بركيليوم 

NT1  253بركيليوم 
NT1  254بركيليوم 

NT1  230بروتكتينيوم 

NT1  232بروتكتينيوم 
NT1  233بروتكتينيوم 

NT1  234بروتكتينيوم 

NT1  235بروتكتينيوم 
NT1  236بروتكتينيوم 

NT1  237بروتكتينيوم 

NT1  238بروتكتينيوم 
NT1  239بروتكتينيوم 

NT1  240بروتكتينيوم 

NT1  80بروم 
NT1  82بروم 

NT1  83بروم 

NT1  84بروم 
NT1  85بروم 

NT1  86بروم 

NT1  87بروم 
NT1  88بروم 

NT1  89بروم 

NT1  90بروم 
NT1  91بروم 

NT1  92بروم 

NT1  93بروم 

NT1  94بروم 

NT1  95بروم 
NT1  96بروم 

NT1  97بروم 

NT1  146بروميتيوم 
NT1  147بروميتيوم 

NT1  148بروميتيوم 

NT1  149بروميتيوم 
NT1  150بروميتيوم 

NT1  151بروميتيوم 

NT1  152بروميتيوم 
NT1  153بروميتيوم 

NT1  154بروميتيوم 

NT1  155بروميتيوم 
NT1  156بروميتيوم 

NT1  157بروميتيوم 

NT1  158بروميتيوم 
NT1  159بروميتيوم 

NT1  160بروميتيوم 

NT1  161بروميتيوم 
NT1  162بروميتيوم 

NT1  163بروميتيوم 

NT1  10بريليوم 
NT1  11بريليوم 

NT1  12بريليوم 

NT1  14بريليوم 
NT1  210بزموت 

NT1  211بزموت 

NT1  212بزموت 
NT1  213بزموت 

NT1  214بزموت 

NT1  215بزموت 
NT1  216بزموت 

NT1  218بزموت 

NT1 217بزموت 

NT1  197بالتين 

NT1  199بالتين 

NT1  200بالتين 
NT1  201بالتين 

NT1  121بالديوم 

NT1  122بالديوم 
NT1  123بالديوم 

NT1  124بالديوم 

NT1  107بالّديوم 
NT1  109بالّديوم 

NT1  111بالّديوم 

NT1  112بالّديوم 
NT1  113بالّديوم 

NT1  114بالّديوم 
NT1  115بالّديوم 

NT1  116بالّديوم 

NT1  117بالّديوم 

NT1  118بالّديوم 

NT1  119بالّديوم 

NT1  120بالّديوم 
NT1  241بلوتونيوم 

NT1  243بلوتونيوم 

NT1  245بلوتونيوم 
NT1  246بلوتونيوم 

NT1  40بوتاسيوم 

NT1  42بوتاسيوم 
NT1  43بوتاسيوم 

NT1  44بوتاسيوم 

NT1  45بوتاسيوم 
NT1  46بوتاسيوم 

NT1  47بوتاسيوم 

NT1  48بوتاسيوم 
NT1  49بوتاسيوم 

NT1  50بوتاسيوم 

NT1  51بوتاسيوم 
NT1  52بوتاسيوم 

NT1  53بوتاسيوم 

NT1  54بوتاسيوم 
NT1  55بوتاسيوم 

NT1  56بوتاسيوم 

NT1  12بور 
NT1  13بور 

NT1  14بور 

NT1  15بور 
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NT1  16بور 

NT1  17بور 
NT1  19بور 

NT1  215بولونيوم 

NT1  218بولونيوم 
NT1  219بولونيوم 

NT1  220بولونيوم 

NT1  204تاليوم 
NT1  206تاليوم 

NT1  207تاليوم 

NT1  208تاليوم 
NT1  209تاليوم 

NT1  210تاليوم 

NT1  211تاليوم 
NT1  212تاليوم 

NT1  156تربيوم 

NT1  158تربيوم 
NT1 160م تربيو 

NT1  161تربيوم 

NT1  162تربيوم 
NT1  163تربيوم 

NT1  164تربيوم 

NT1  165تربيوم 
NT1  166تربيوم 

NT1  167تربيوم 

NT1  168تربيوم 
NT1  169تربيوم 

NT1  170تربيوم 

NT1  171تربيوم 
NT1 تريتيوم 

NT1  100تكنيسيوم 

NT1  101تكنيسيوم 
NT1  102تكنيسيوم 

NT1  103تكنيسيوم 

NT1  104تكنيسيوم 

NT1  105تكنيسيوم 

NT1  106تكنيسيوم 

NT1  107تكنيسيوم 
NT1  108تكنيسيوم 

NT1  109تكنيسيوم 

NT1  110تكنيسيوم 
NT1  111تكنيسيوم 

NT1  112تكنيسيوم 

NT1  113تكنيسيوم 
NT1  114تكنيسيوم 

NT1  115تكنيسيوم 

NT1  116تكنيسيوم 
NT1  117تكنيسيوم 

NT1  118تكنيسيوم 
NT1  98تكنيسيوم 

NT1  99تكنيسيوم 

NT1  139تلوريوم 

NT1  140تلوريوم 

NT1  141تلوريوم 

NT1  142تلوريوم 
NT1  127تلّوريوم 

NT1  129تلّوريوم 

NT1  131تلّوريوم 
NT1  132تلّوريوم 

NT1  133تلّوريوم 

NT1  134تلّوريوم 
NT1  135تلّوريوم 

NT1  136تلّوريوم 

NT1  137تلّوريوم 
NT1  138تلّوريوم 

NT1  180تنتاليوم 

NT1  182تنتاليوم 
NT1  183تنتاليوم 

NT1  184تنتاليوم 

NT1  185تنتاليوم 
NT1  186تنتاليوم 

NT1  187تنتاليوم 

NT1  188تنتاليوم 
NT1  189تنتاليوم 

NT1  190تنتاليوم 

NT1  185تنغستين 
NT1  187تنغستين 

NT1  188تنغستين 

NT1  189تنغستين 

NT1  191تنغستين 

NT1  231توريوم 
NT1  233توريوم 

NT1  234توريوم 

NT1  235توريوم 
NT1  236توريوم 

NT1  237توريوم 

NT1  168توليوم 
NT1  170توليوم 

NT1  171توليوم 

NT1  172توليوم 
NT1  173توليوم 

NT1  174توليوم 

NT1  175توليوم 
NT1  176توليوم 

NT1  177توليوم 

NT1  178توليوم 
NT1  179توليوم 

NT1  51تيتانيوم 

NT1  52تيتانيوم 
NT1  53تيتانيوم 

NT1  54تيتانيوم 

NT1  55تيتانيوم 
NT1  56تيتانيوم 

NT1  58تيتانيوم 

NT1  59تيتانيوم 
NT1  60تيتانيوم 

NT1  61تيتانيوم 

NT1  62تيتانيوم 
NT1  63تيتانيوم 

NT1  75جرمانيوم 

NT1  77جرمانيوم 
NT1  78جرمانيوم 

NT1  79جرمانيوم 

NT1  80جرمانيوم 

NT1  81جرمانيوم 

NT1  82جرمانيوم 

NT1  83جرمانيوم 
NT1  84جرمانيوم 

NT1  85جرمانيوم 

NT1  86جرمانيوم 
NT1  87جرمانيوم 

NT1  88جرمانيوم 

NT1  89جرمانيوم 
NT1  59حديد 

NT1  60حديد 

NT1  61حديد 
NT1  62حديد 

NT1  63حديد 
NT1  64حديد 

NT1  69حديد 

NT1  70حديد 

NT1  71حديد 

NT1  72حديد 

NT1  165ديسبروسيوم 
NT1  166ديسبروسيوم 

NT1  167ديسبروسيوم 

NT1  168ديسبروسيوم 
NT1  169ديسبروسيوم 

NT1  170ديسبروسيوم 

NT1  171ديسبروسيوم 
NT1  172ديسبروسيوم 

NT1  173ديسبروسيوم 

NT1  196ذهب 
NT1  198ذهب 

NT1  199ذهب 

NT1  200ذهب 
NT1  201ذهب 

NT1  202ذهب 

NT1  203ذهب 
NT1  204ذهب 

NT1  205ذهب 

NT1  221رادون 
NT1  223رادون 

NT1  224رادون 

NT1  225رادون 
NT1  226رادون 

NT1  227رادون 

NT1  228رادون 

NT1  229رادون 

NT1  225راديوم 
NT1  227راديوم 

NT1  228راديوم 

NT1  229راديوم 
NT1  230راديوم 

NT1  231راديوم 

NT1  232راديوم 
NT1  209رصاص 

NT1  210رصاص 

NT1  211رصاص 
NT1  212رصاص 

NT1  213رصاص 

NT1  214رصاص 
NT1  100روبيديوم 

NT1  84روبيديوم 

NT1  86روبيديوم 
NT1  87روبيديوم 

NT1  88روبيديوم 

NT1  89روبيديوم 
NT1  90روبيديوم 

NT1  91روبيديوم 

NT1  92روبيديوم 
NT1 93يديوم روب 

NT1  94روبيديوم 

NT1  95روبيديوم 
NT1  96روبيديوم 

NT1  97روبيديوم 

NT1  98روبيديوم 
NT1  99روبيديوم 

NT1  103روتينيوم 

NT1  105روتينيوم 
NT1  106روتينيوم 

NT1  107روتينيوم 

NT1  108روتينيوم 

NT1  109روتينيوم 

NT1  110روتينيوم 

NT1  111روتينيوم 
NT1  112روتينيوم 

NT1  113روتينيوم 

NT1  114روتينيوم 
NT1  115روتينيوم 

NT1  116روتينيوم 

NT1  117روتينيوم 
NT1  118روتينيوم 

NT1  119روتينيوم 

NT1  120روتينيوم 
NT1  102روديوم 

NT1  104روديوم 
NT1  105روديوم 

NT1  106روديوم 

NT1  107روديوم 

NT1  108روديوم 

NT1  109روديوم 

NT1  110روديوم 
NT1  111روديوم 

NT1  112روديوم 

NT1  113روديوم 
NT1  114روديوم 

NT1  115روديوم 

NT1  116روديوم 
NT1  117روديوم 

NT1  118روديوم 

NT1  119روديوم 
NT1  120روديوم 

NT1  121روديوم 

NT1  122روديوم 
NT1  186رينيوم 

NT1  187رينيوم 

NT1  188رينيوم 
NT1  189رينيوم 

NT1  190رينيوم 

NT1  191رينيوم 
NT1  192رينيوم 

NT1  193رينيوم 

NT1  194رينيوم 
NT1  195رينيوم 

NT1  196رينيوم 

NT1  203زئبق 
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NT1  205زئبق 

NT1  206زئبق 
NT1  100زركونيوم 

NT1  101زركونيوم 

NT1  102زركونيوم 
NT1  103زركونيوم 

NT1  104زركونيوم 

NT1  105زركونيوم 
NT1  106زركونيوم 

NT1  107زركونيوم 

NT1  108زركونيوم 
NT1  109زركونيوم 

NT1  110زركونيوم 

NT1  93زركونيوم 
NT1  95زركونيوم 

NT1  97زركونيوم 

NT1  98زركونيوم 
NT1  99زركونيوم 

NT1  74زرنيخ 

NT1  76زرنيخ 
NT1  77زرنيخ 

NT1  78زرنيخ 

NT1  79زرنيخ 
NT1  80زرنيخ 

NT1  81زرنيخ 

NT1  82زرنيخ 
NT1  83زرنيخ 

NT1  84زرنيخ 

NT1  85زرنيخ 
NT1  86زرنيخ 

NT1  87زرنيخ 

NT1  88زرنيخ 
NT1  89زرنيخ 

NT1  90زرنيخ 

NT1  91زرنيخ 

NT1  92زرنيخ 

NT1  69زنك 

NT1  71زنك 
NT1  72زنك 

NT1  73زنك 

NT1  74زنك 
NT1  75زنك 

NT1  76زنك 

NT1  77زنك 
NT1  78زنك 

NT1  79زنك 

NT1  80زنك 
NT1  81زنك 

NT1  82زنك 
NT1  83زنك 

NT1  151ساماريوم 

NT1  153ساماريوم 

NT1  155ساماريوم 

NT1  156ساماريوم 

NT1  157ساماريوم 
NT1  158ساماريوم 

NT1  159ساماريوم 

NT1  160ساماريوم 
NT1  161ساماريوم 

NT1  162ساماريوم 

NT1  163ساماريوم 
NT1  164ساماريوم 

NT1  165ساماريوم 

NT1  100سترونسيوم 
NT1  101سترونسيوم 

NT1  102سترونسيوم 

NT1  103سترونسيوم 
NT1  104سترونسيوم 

NT1  105سترونسيوم 

NT1  89سترونسيوم 
NT1  90سترونسيوم 

NT1  91سترونسيوم 

NT1  92سترونسيوم 
NT1  93سترونسيوم 

NT1  94سترونسيوم 

NT1  95سترونسيوم 
NT1  96سترونسيوم 

NT1  97سترونسيوم 

NT1  98سترونسيوم 

NT1  99سترونسيوم 

NT1  46سكانديوم 
NT1  47سكانديوم 

NT1  48سكانديوم 

NT1  49سكانديوم 
NT1  50سكانديوم 

NT1  51سكانديوم 

NT1  52سكانديوم 
NT1  53سكانديوم 

NT1  56سكانديوم 

NT1  57سكانديوم 
NT1  58سكانديوم 

NT1  59سكانديوم 

NT1  60سكانديوم 
NT1  61سكانديوم 

NT1  79سلينيوم 

NT1  81سلينيوم 
NT1  83سلينيوم 

NT1  84سلينيوم 

NT1  85سلينيوم 
NT1  86سلينيوم 

NT1  87سلينيوم 

NT1  88سلينيوم 
NT1  89سلينيوم 

NT1  91سلينيوم 

NT1  141سيريوم 
NT1  143سيريوم 

NT1  144سيريوم 

NT1  145سيريوم 
NT1  146سيريوم 

NT1  147سيريوم 

NT1  148سيريوم 
NT1  149سيريوم 

NT1  150سيريوم 

NT1  151سيريوم 

NT1  152سيريوم 

NT1  153سيريوم 

NT1  154سيريوم 
NT1  155سيريوم 

NT1  156سيريوم 

NT1  157سيريوم 
NT1  130سيزيوم 

NT1  132سيزيوم 

NT1  134سيزيوم 
NT1  135سيزيوم 

NT1  136سيزيوم 

NT1  137سيزيوم 
NT1  138سيزيوم 

NT1  139سيزيوم 
NT1  140سيزيوم 

NT1  141سيزيوم 

NT1  142سيزيوم 

NT1  143سيزيوم 

NT1  144سيزيوم 

NT1  145سيزيوم 
NT1  146سيزيوم 

NT1  147سيزيوم 

NT1  148سيزيوم 
NT1  149سيزيوم 

NT1  150سيزيوم 

NT1  151سيزيوم 
NT1   31سيليسيوم 

NT1   32سيليسيوم 

NT1   33سيليسيوم 
NT1   34سيليسيوم 

NT1   35سيليسيوم 

NT1   37سيليسيوم 
NT1   38سيليسيوم 

NT1   39سيليسيوم 

NT1  36سيليسيوم 
NT1  43سيليسيوم 

NT1  44سيليسيوم 

NT1  24صوديوم 
NT1  25صوديوم 

NT1  26صوديوم 

NT1  27صوديوم 
NT1  28صوديوم 

NT1  29صوديوم 

NT1  30صوديوم 

NT1  31صوديوم 

NT1  32صوديوم 
NT1  33صوديوم 

NT1  34صوديوم 

NT1  35صوديوم 
NT1  37صوديوم 

NT1  159غادولينيوم 

NT1  161غادولينيوم 
NT1  162غادولينيوم 

NT1  163غادولينيوم 

NT1  164غادولينيوم 
NT1  165غادولينيوم 

NT1  166غادولينيوم 

NT1  168غادولينيوم 
NT1  70غاليوم 

NT1  72غاليوم 

NT1 73 غاليوم 
NT1  74غاليوم 

NT1  75غاليوم 

NT1  76غاليوم 
NT1  77غاليوم 

NT1  78غاليوم 

NT1  79غاليوم 
NT1  80غاليوم 

NT1  81غاليوم 

NT1  82غاليوم 
NT1  83غاليوم 

NT1  84غاليوم 

NT1  85غاليوم 
NT1  86غاليوم 

NT1  50فاناديوم 

NT1  52فاناديوم 
NT1  53فاناديوم 

NT1  54فاناديوم 

NT1  55فاناديوم 

NT1  56فاناديوم 

NT1  57فاناديوم 

NT1  58فاناديوم 
NT1  61فاناديوم 

NT1  63فاناديوم 

NT1  64فاناديوم 
NT1  65فاناديوم 

NT1  66فاناديوم 

NT1 62فاناديوم 
NT1  220فرانسيوم 

NT1  222فرانسيوم 

NT1  223فرانسيوم 
NT1  224فرانسيوم 

NT1  225فرانسيوم 
NT1  226فرانسيوم 

NT1  227فرانسيوم 

NT1  228فرانسيوم 

NT1  229فرانسيوم 

NT1  230فرانسيوم 

NT1  231فرانسيوم 
NT1  32فسفور 

NT1  33فسفور 

NT1  34فسفور 
NT1  35فسفور 

NT1  36فسفور 

NT1  37فسفور 
NT1  38فسفور 

NT1  40فسفور 

NT1  41فسفور 
NT1  42فسفور 

NT1  108فضة 

NT1  110فضة 
NT1  111فضة 

NT1  112فضة 

NT1  113فضة 
NT1  114فضة 

NT1  115فضة 

NT1  116فضة 
NT1  117فضة 

NT1  118فضة 

NT1  119فضة 
NT1  120فضة 

NT1  121فضة 

NT1  122فضة 
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NT1  123فضة 

NT1  124فضة 
NT1  125فضة 

NT1  126فضة 

NT1  127فضة 
NT1  128فضة 

NT1  129فضة 

NT1  130فضة 
NT1  20فلور 

NT1  21فلور 

NT1  22فلور 
NT1  23فلور 

NT1  24فلور 

NT1  25فلور 
NT1  26فلور 

NT1  27فلور 

NT1  121قصدير 
NT1  123قصدير 

NT1  125قصدير 

NT1  126قصدير 
NT1  127قصدير 

NT1  128قصدير 

NT1  129قصدير 
NT1  130قصدير 

NT1  131قصدير 

NT1  132قصدير 
NT1  133قصدير 

NT1  134قصدير 

NT1  135قصدير 
NT1  136قصدير 

NT1  137قصدير 

NT1  129كادميوم 
NT1  131كادميوم 

NT1  132كادميوم 

NT1  45كالسيوم 

NT1  47كالسيوم 

NT1  49كالسيوم 

NT1  50كالسيوم 
NT1  51كالسيوم 

NT1  52كالسيوم 

NT1  53كالسيوم 
NT1  54كالسيوم 

NT1  55كالسيوم 

NT1  56كالسيوم 
NT1  57كالسيوم 

NT1  58كالسيوم 

NT1  60كالسيوم 
NT1  253كاليفورنيوم 

NT1  255كاليفورنيوم 
NT1  35كبريت 

NT1  37كبريت 

NT1  38كبريت 

NT1  39كبريت 

NT1  40كبريت 

NT1  43كبريت 
NT1  113كدميوم 

NT1  115كدميوم 

NT1  117كدميوم 
NT1  118كدميوم 

NT1  119كدميوم 

NT1  120كدميوم 
NT1  121كدميوم 

NT1  122كدميوم 

NT1  123كدميوم 
NT1  124كدميوم 

NT1  125كدميوم 

NT1  126كدميوم 
NT1  127كدميوم 

NT1  128كدميوم 

NT1  130كدميوم 
NT1  85كربتون 

NT1  87كربتون 

NT1  88كربتون 
NT1  89كربتون 

NT1  90كربتون 

NT1  91كربتون 
NT1  92كربتون 

NT1  93كربتون 

NT1  94كربتون 

NT1  95كربتون 

NT1  97كربتون 
NT1  14كربون 

NT1  15كربون 

NT1  16كربون 
NT1  17كربون 

NT1  18كربون 

NT1  55كروم 
NT1  56كروم 

NT1  57كروم 

NT1  58كروم 
NT1  59كروم 

NT1  60كروم 

NT1  62كروم 
NT1  63كروم 

NT1  64كروم 

NT1  65كروم 
NT1  66كروم 

NT1  67كروم 

NT1  68كروم 
NT1  100كريبتون 

NT1  99كريبتون 

NT1  133كزينون 
NT1  135كزينون 

NT1  137كزينون 

NT1  138كزينون 
NT1  139كزينون 

NT1  140كزينون 

NT1  141كزينون 
NT1  142كزينون 

NT1  143كزينون 

NT1  144كزينون 
NT1  145كزينون 

NT1  147كزينون 

NT1  36كلور 

NT1  38كلور 

NT1  39كلور 

NT1  40كلور 
NT1  41كلور 

NT1  50كلور 

NT1  60كوبالت 
NT1  61كوبالت 

NT1  62كوبالت 

NT1  63كوبالت 
NT1  64كوبالت 

NT1  65كوبالت 

NT1  66كوبالت 
NT1  67كوبالت 

NT1  71كوبالت  
NT1  72كوبالت   

NT1  73كوبالت  

NT1  74كوبالت  

NT1  75كوبالت 

NT1  249كوريوم 

NT1  250كوريوم 
NT1  251كوريوم 

NT1  138النتانوم 

NT1  140النتانوم 
NT1  141النتانوم 

NT1  142النتانوم 

NT1  143النتانوم 
NT1  144النتانوم 

NT1  145النتانوم 

NT1  146النتانوم 
NT1  147النتانوم 

NT1  148النتانوم 

NT1  149النتانوم 
NT1  150النتانوم 

NT1  151النتانوم 

NT1  152النتانوم 
NT1  153النتانوم 

NT1  154النتانوم 

NT1 155نتانوم ال 
NT1  181لوتسيوم 

NT1  176لوتيسيوم 

NT1  177لوتيسيوم 
NT1  178لوتيسيوم 

NT1  179لوتيسيوم 

NT1  180لوتيسيوم 

NT1  182لوتيسيوم 

NT1  183لوتيسيوم 
NT1  184لوتيسيوم 

NT1  187لوتيسيوم 

NT1  13ليتيوم 
NT1  8ليتيوم 

NT1  9ليتيوم 

NT1 11ليتيوم 
NT1  40مغننيزيوم 

NT1  27مغنيزيوم 

NT1  28مغنيزيوم 
NT1  29مغنيزيوم 

NT1  30مغنيزيوم 

NT1  31مغنيزيوم 
NT1  32مغنيزيوم 

NT1  33مغنيزيوم 

NT1  34مغنيزيوم 
NT1  37مغنيزيوم 

NT1  38مغنيزيوم 

NT1  39مغنيزيوم 
NT1  66مغنيزيوم 

NT1  67مغنيزيوم 

NT1  68مغنيزيوم 
NT1  69مغنيزيوم 

NT1  56منغنيز 

NT1 57غنيز من 
NT1  58منغنيز 

NT1  59منغنيز 

NT1  60منغنيز 
NT1  61منغنيز 

NT1  62منغنيز 

NT1  63منغنيز 
NT1  70منغنيز 

NT1  101موليبدنوم 

NT1  102موليبدنوم 

NT1  103موليبدنوم 

NT1  104موليبدنوم 

NT1  105موليبدنوم 
NT1  106موليبدنوم 

NT1  107موليبدنوم 

NT1  108موليبدنوم 
NT1  109موليبدنوم 

NT1  110موليبدنوم 

NT1  111موليبدنوم 
NT1  112موليبدنوم 

NT1  113موليبدنوم 

NT1  114موليبدنوم 
NT1  115موليبدنوم 

NT1  99موليبدنوم 
NT1  236نبتونيوم 

NT1  238نبتونيوم 

NT1  239نبتونيوم 

NT1  240نبتونيوم 

NT1  241نبتونيوم 

NT1  242نبتونيوم 
NT1  243نبتونيوم 

NT1  244نبتونيوم 

NT1  16نتروجين 
NT1  17نتروجين 

NT1  18نتروجين 

NT1  19نتروجين 
NT1  20نتروجين 

NT1  22نتروجين 

NT1  23نتروجين 
NT1  64نحاس 

NT1  66نحاس 

NT1  67نحاس 
NT1  68نحاس 

NT1  69نحاس 

NT1  70نحاس 
NT1  71نحاس 

NT1  72نحاس 

NT1  73نحاس 
NT1  74نحاس 

NT1  75نحاس 

NT1  76نحاس 
NT1  77نحاس 

NT1  78نحاس 

NT1  79نحاس 
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NT1  80نحاس 

NT1 نظائر غنية بالنترونات 
NT1  63نيكل 

NT1  65نيكل 

NT1  66نيكل 
NT1  67نيكل 

NT1  69نيكل 

NT1  70نيكل 
NT1  71نيكل 

NT1  72نيكل 

NT1  73نيكل 
NT1  74نيكل 

NT1  75نيكل 

NT1  76نيكل 
NT1  77نيكل 

NT1  100نيوبيوم 

NT1  101نيوبيوم 
NT1  102نيوبيوم 

NT1  103نيوبيوم 

NT1  104نيوبيوم 
NT1  105نيوبيوم 

NT1  106نيوبيوم 

NT1  107نيوبيوم 
NT1  108نيوبيوم 

NT1  109نيوبيوم 

NT1  110نيوبيوم 
NT1  111نيوبيوم 

NT1  112نيوبيوم 

NT1  113نيوبيوم 
NT1  94نيوبيوم 

NT1  95نيوبيوم 

NT1  96نيوبيوم 
NT1  97نيوبيوم 

NT1  98نيوبيوم 

NT1  99نيوبيوم 

NT1  147نيوديميوم 

NT1  149نيوديميوم 

NT1  151نيوديميوم 
NT1  152نيوديميوم 

NT1  153نيوديميوم 

NT1  154نيوديميوم 
NT1  155نيوديميوم 

NT1  156نيوديميوم 

NT1  157نيوديميوم 
NT1  158نيوديميوم 

NT1  159نيوديميوم 

NT1  160نيوديميوم 
NT1  161نيوديميوم 

NT1  23نيون 
NT1  24نيون 

NT1  25نيون 

NT1  26نيون 

NT1  27نيون 

NT1  29نيون 

NT1  30نيون 
NT1  31نيون 

NT1  33نيون 

NT1  34نيون 
NT1  181هافنيوم 

NT1  182هافنيوم 

NT1  183هافنيوم 
NT1  184هافنيوم 

NT1  187هافنيوم 

NT1  188هافنيوم 
NT1  6هليوم 

NT1  7هليوم 

NT1  8هليوم 
NT1  164هولميوم 

NT1  166هولميوم 

NT1  167هولميوم 
NT1  168هولميوم 

NT1  169هولميوم 

NT1  170هولميوم 
NT1  171هولميوم 

NT1  172هولميوم 

NT1  173هولميوم 
NT1  174هولميوم 

NT1  175هولميوم 

NT1  126يود 

NT1  128يود 

NT1  129يود 
NT1  130يود 

NT1  131يود 

NT1  132يود 
NT1  133يود 

NT1  134يود 

NT1  135يود 
NT1  136يود 

NT1  137يود 

NT1  138يود 
NT1  139يود 

NT1  140يود 

NT1  141يود 
NT1  142يود 

NT1  143يود 

NT1  144يود 
NT1  237يورانيوم 

NT1  239يورانيوم 

NT1  240يورانيوم 
NT1  241يورانيوم 

NT1  242يورانيوم 
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NT1  145إربيوم 
NT1  146إربيوم 

NT1  147إربيوم 

NT1  148إربيوم 
NT1  149إربيوم 

NT1  150إربيوم 

NT1  151إربيوم 
NT1  152إربيوم 

NT1  153إربيوم 

NT1  154إربيوم 
NT1  155إربيوم 

NT1  156إربيوم 
NT1  157إربيوم 

NT1  158إربيوم 

NT1  159إربيوم 
NT1  161إربيوم 

NT1  163إربيوم 

NT1  31أرغون 
NT1  32أرغون 

NT1  33أرغون 

NT1  34أرغون 
NT1  35أرغون 

NT1  205أستاتين 

NT1  206أستاتين 
NT1  13أكسجين 

NT1  14أكسجين 

NT1  15أكسجين 
NT1  22ألمنيوم 

NT1  23ألمنيوم 

NT1  24ألمنيوم 
NT1  25ألمنيوم 

NT1  26ألمنيوم 

NT1  235أمريسيوم 
NT1  236أمريسيوم 

NT1  104أنتيموان 

NT1  105أنتيموان 
NT1  108أنتيموان 

NT1  110أنتيموان 

NT1  111أنتيموان 
NT1  112أنتيموان 

NT1  113أنتيموان 

NT1  114أنتيموان 

NT1  115أنتيموان 

NT1  116أنتيموان 

NT1  117أنتيموان 
NT1  118أنتيموان 

NT1  120أنتيموان 

NT1  122أنتيموان 
NT1  100إنديوم 

NT1  103إنديوم 

NT1  104إنديوم 
NT1  105إنديوم 

NT1  106إنديوم 

NT1  107إنديوم 
NT1  108إنديوم 

NT1  109إنديوم 

NT1  110إنديوم 
NT1  112إنديوم 

NT1  114إنديوم 

NT1  132أوروبيوم 
NT1  134أوروبيوم 

NT1  135أوروبيوم 

NT1  136أوروبيوم 
NT1  138أوروبيوم 

NT1  139أوروبيوم 

NT1  140أوروبيوم 
NT1  141أوروبيوم 

NT1  142أوروبيوم 

NT1  143أوروبيوم 
NT1  144أوروبيوم 

NT1  145أوروبيوم 

NT1  146أوروبيوم 
NT1  147أوروبيوم 

NT1  148أوروبيوم 

NT1  150أوروبيوم 
NT1  152أوروبيوم 

NT1  172أوسميوم 

NT1  173أوسميوم 
NT1  174أوسميوم 

NT1  175أوسميوم 

NT1  176أوسميوم 
NT1  177أوسميوم 

NT1  178أوسميوم 

NT1  179أوسميوم 
NT1  181أوسميوم 

NT1  183أوسميوم 

NT1  153إيتربيوم 

NT1  158إيتربيوم 

NT1  160إيتربيوم 

NT1  161إيتربيوم 
NT1  162إيتربيوم 

NT1  163إيتربيوم 

NT1  165إيتربيوم 
NT1  167إيتربيوم 

NT1  79إيتريوم 

NT1  80إيتريوم 
NT1  81إيتريوم 

NT1  82إيتريوم 

NT1  83إيتريوم 
NT1  84إيتريوم 

NT1  85إيتريوم 
NT1  86إيتريوم 

NT1  87إيتريوم 

NT1  88إيتريوم 

NT1  178إيريديوم 

NT1  179إيريديوم 

NT1  180إيريديوم 
NT1  181إيريديوم 

NT1  182إيريديوم 

NT1  183إيريديوم 
NT1  184إيريديوم 

NT1  185إيريديوم 

NT1  186إيريديوم 
NT1  188إيريديوم 

NT1  190إيريديوم 

NT1  114باريوم 
NT1  115باريوم 

NT1  116باريوم 

NT1  117باريوم 
NT1  118باريوم 

NT1  119باريوم 

NT1  120باريوم 
NT1  121باريوم 

NT1  122باريوم 

NT1  124باريوم 
NT1  125باريوم 

NT1  126باريوم 

NT1  127باريوم 
NT1  129باريوم 

NT1 123باريوم 

NT1  126براسيوديميوم 
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NT1  127براسيوديميوم 

NT1  129براسيوديميوم 
NT1  130براسيوديميوم 

NT1  131براسيوديميوم 

NT1  132براسيوديميوم 
NT1  133براسيوديميوم 

NT1  134براسيوديميوم 

NT1  135براسيوديميوم 
NT1  136براسيوديميوم 

NT1  137براسيوديميوم 

NT1  138براسيوديميوم 
NT1  139براسيوديميوم 

NT1  140براسيوديميوم 

NT1  236بركيليوم 
NT1  238بركيليوم 

NT1  230بروتكتينيوم 

NT1  69بروم 
NT1  70بروم 

NT1  71بروم 

NT1  72بروم 
NT1  73بروم 

NT1  74بروم 

NT1  75بروم 
NT1  76بروم 

NT1  77بروم 

NT1  78بروم 
NT1  80بروم 

NT1  132بروميتيوم 

NT1  133بروميتيوم 
NT1  134بروميتيوم 

NT1  135بروميتيوم 

NT1  136بروميتيوم 
NT1  137بروميتيوم 

NT1  138بروميتيوم 

NT1  139بروميتيوم 

NT1  140بروميتيوم 

NT1  141بروميتيوم 

NT1  142بروميتيوم 
NT1  194بزموت 

NT1  197بزموت 

NT1  200بزموت 
NT1  202بزموت 

NT1  203بزموت 

NT1  205بزموت 
NT1  206بزموت 

NT1  207بزموت 

NT1  174بالتين 
NT1  182بالتين 

NT1  183بالتين 
NT1  184بالتين 

NT1  185بالتين 

NT1  187بالتين 

NT1  189بالتين 

NT1  93بالّديوم 

NT1  94بالّديوم 
NT1  95بالّديوم 

NT1  97بالّديوم 

NT1  98بالّديوم 
NT1  99بالّديوم 

NT1 101بالّديوم 

NT1  35بوتاسيوم 
NT1  36بوتاسيوم 

NT1  37بوتاسيوم 

NT1  38بوتاسيوم 
NT1  40بوتاسيوم 

NT1  8بور 

NT1  198بولونيوم 
NT1  199بولونيوم 

NT1  200بولونيوم 

NT1  201بولونيوم 
NT1  202بولونيوم 

NT1  203بولونيوم 

NT1  205بولونيوم 
NT1  207بولونيوم 

NT1  182تاليوم 

NT1  184تاليوم 
NT1  186تاليوم 

NT1  188تاليوم 

NT1  189تاليوم 

NT1  190تاليوم 

NT1  191تاليوم 
NT1  192تاليوم 

NT1  193تاليوم 

NT1  194تاليوم 
NT1  195تاليوم 

NT1  196تاليوم 

NT1  197تاليوم 
NT1  198تاليوم 

NT1  200تاليوم 

NT1  139تربيوم 
NT1  141تربيوم 

NT1  143تربيوم 

NT1  144تربيوم 
NT1  145تربيوم 

NT1  146تربيوم 

NT1  147تربيوم 
NT1  148تربيوم 

NT1  149تربيوم 

NT1  150تربيوم 
NT1  151تربيوم 

NT1  152تربيوم 

NT1 153ربيوم ت 
NT1  154تربيوم 

NT1  156تربيوم 

NT1  88تكنيسيوم 
NT1  89تكنيسيوم 

NT1  90تكنيسيوم 

NT1  91تكنيسيوم 
NT1  92تكنيسيوم 

NT1  93تكنيسيوم 

NT1  94تكنيسيوم 
NT1  95تكنيسيوم 

NT1  96تكنيسيوم 

NT1  107تلّوريوم 

NT1  108تلّوريوم 

NT1  109تلّوريوم 

NT1  110تلّوريوم 
NT1  111تلّوريوم 

NT1  112تلّوريوم 

NT1  113تلّوريوم 
NT1  114تلّوريوم 

NT1  115تلّوريوم 

NT1  116تلّوريوم 
NT1  117تلّوريوم 

NT1  118تلّوريوم 

NT1  119تلّوريوم 
NT1  121تلّوريوم 

NT1  165تنتاليوم 
NT1  166تنتاليوم 

NT1  167تنتاليوم 

NT1  168تنتاليوم 

NT1  169تنتاليوم 

NT1 170نتاليوم ت 

NT1  171تنتاليوم 
NT1  172تنتاليوم 

NT1  173تنتاليوم 

NT1  174تنتاليوم 
NT1  175تنتاليوم 

NT1  176تنتاليوم 

NT1  177تنتاليوم 
NT1  178تنتاليوم 

NT1  157تنغستن 

NT1  168تنغستين 
NT1  169تنغستين 

NT1  170تنغستين 

NT1  171تنغستين 
NT1  172تنغستين 

NT1  173تنغستين 

NT1  175تنغستين 
NT1  177تنغستين 

NT1  190تنغستين 

NT1  148توليوم 
NT1  156توليوم 

NT1  157توليوم 

NT1  158توليوم 
NT1  159توليوم 

NT1  160توليوم 

NT1  161توليوم 

NT1  162توليوم 

NT1  163توليوم 
NT1  164توليوم 

NT1  165توليوم 

NT1  166توليوم 
NT1  39تيتانيوم 

NT1  40تيتانيوم 

NT1  41تيتانيوم 
NT1  42تيتانيوم 

NT1  43تيتانيوم 

NT1  45تيتانيوم 
NT1  61جرمانيوم 

NT1  63جرمانيوم 

NT1  64جرمانيوم 
NT1  65جرمانيوم 

NT1  66جرمانيوم 

NT1  67جرمانيوم 
NT1  69جرمانيوم 

NT1  45حديد 

NT1  46حديد 
NT1  49حديد 

NT1  51حديد 

NT1  52حديد 
NT1  53حديد 

NT1  140ديسبروسيوم 

NT1  145ديسبروسيوم 
NT1  146ديسبروسيوم 

NT1  147ديسبروسيوم 

NT1  148ديسبروسيوم 
NT1  149ديسبروسيوم 

NT1  150ديسبروسيوم 

NT1  151ديسبروسيوم 
NT1  152ديسبروسيوم 

NT1  153ديسبروسيوم 

NT1  155ديسبروسيوم 

NT1  157ديسبروسيوم 

NT1  182ذهب 

NT1  184ذهب 
NT1  185ذهب 

NT1  186ذهب 

NT1  187ذهب 
NT1  188ذهب 

NT1  189ذهب 

NT1  190ذهب 
NT1  192ذهب 

NT1  194ذهب 

NT1  196ذهب 
NT1  207رادون 

NT1  209رادون 
NT1  187رصاص 

NT1  188رصاص 

NT1  189رصاص 

NT1  190رصاص 

NT1  191رصاص 

NT1  192رصاص 
NT1  193رصاص 

NT1  194رصاص 

NT1  195رصاص 
NT1  199رصاص 

NT1  201رصاص 

NT1  73روبيديوم 
NT1  74روبيديوم 

NT1  75روبيديوم 

NT1  76روبيديوم 
NT1  77روبيديوم 

NT1  78روبيديوم 

NT1  79روبيديوم 
NT1  80روبيديوم 

NT1  81روبيديوم 

NT1  82روبيديوم 
NT1  84روبيديوم 

NT1  88روتينيوم 

NT1  89روتينيوم 
NT1  92روتينيوم 

NT1  93روتينيوم 

NT1  95روتينيوم 
NT1  100روديوم 

NT1  102روديوم 

NT1  91روديوم 
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NT1  92روديوم 

NT1  92روديوم 
NT1  93روديوم 

NT1  94روديوم 

NT1  95روديوم 
NT1  96روديوم 

NT1  97روديوم 

NT1  98روديوم 
NT1  165رينيوم 

NT1  170رينيوم 

NT1  171رينيوم 
NT1  172رينيوم 

NT1  174رينيوم 

NT1  175رينيوم 
NT1  176رينيوم 

NT1  177رينيوم 

NT1  178رينيوم 
NT1  179رينيوم 

NT1  180رينيوم 

NT1  182رينيوم 
NT1  179زئبق 

NT1  181زئبق 

NT1  182زئبق 
NT1  183زئبق 

NT1  184زئبق 

NT1  185زئبق 
NT1  186زئبق 

NT1  187زئبق 

NT1  188زئبق 
NT1  191زئبق 

NT1  193زئبق 

NT1  81زركونيوم 
NT1  82زركونيوم 

NT1  83زركونيوم 

NT1  84زركونيوم 

NT1  85زركونيوم 

NT1  87زركونيوم 

NT1  89زركونيوم 
NT1  66زرنيخ 

NT1  67زرنيخ 

NT1  68زرنيخ 
NT1  69زرنيخ 

NT1  70زرنيخ 

NT1  71زرنيخ 
NT1  72زرنيخ 

NT1  74زرنيخ 

NT1  57زنك 
NT1  59زنك 

NT1  60زنك 
NT1  61زنك 

NT1  62زنك 

NT1  63زنك 

NT1  65زنك 

NT1  132ساماريوم 

NT1  133ساماريوم 
NT1  135ساماريوم 

NT1  136ساماريوم 

NT1  137ساماريوم 
NT1  138ساماريوم 

NT1  139ساماريوم 

NT1  140ساماريوم 
NT1  141ساماريوم 

NT1  142ساماريوم 

NT1  143ساماريوم 
NT1 134اريوم ساماريوم سام 

NT1  75سترونسيوم 

NT1  76سترونسيوم 
NT1  77سترونسيوم 

NT1  78سترونسيوم 

NT1  79سترونسيوم 
NT1  80سترونسيوم 

NT1  81سترونسيوم 

NT1  83سترونسيوم 
NT1  40سكانديوم 

NT1  41سكانديوم 

NT1  42سكانديوم 
NT1  43سكانديوم 

NT1  44سكانديوم 

NT1  65سلينيوم 

NT1  67سلينيوم 

NT1  68سلينيوم 
NT1  69سلينيوم 

NT1  70سلينيوم 

NT1  71سلينيوم 
NT1  73سلينيوم 

NT1  121سيريوم 

NT1  125سيريوم 
NT1  127سيريوم 

NT1  128سيريوم 

NT1  129سيريوم 
NT1  130سيريوم 

NT1  131سيريوم 

NT1  132سيريوم 
NT1  133سيريوم 

NT1  135سيريوم 

NT1  137سيريوم 
NT1  114سيزيوم 

NT1  115سيزيوم 

NT1  116سيزيوم 
NT1  117سيزيوم 

NT1  118سيزيوم 

NT1  119سيزيوم 
NT1  120سيزيوم 

NT1  121سيزيوم 

NT1  122سيزيوم 
NT1  123سيزيوم 

NT1  124سيزيوم 

NT1  125سيزيوم 
NT1  126سيزيوم 

NT1  127سيزيوم 

NT1  128سيزيوم 
NT1  129سيزيوم 

NT1  130سيزيوم 

NT1  132سيزيوم 

NT1   25سيليسيوم 

NT1   27سيليسيوم 

NT1  24سيليسيوم 
NT1  26سيليسيوم 

NT1  20صوديوم 

NT1  21صوديوم 
NT1  22صوديوم 

NT1  135غادولينيوم 

NT1  137غادولينيوم 
NT1  139غادولينيوم 

NT1  142غادولينيوم 

NT1  143غادولينيوم 
NT1  144غادولينيوم 

NT1  145غادولينيوم 
NT1  146غادولينيوم 

NT1  147غادولينيوم 

NT1  60غاليوم 

NT1  62غاليوم 

NT1  63غاليوم 

NT1  64غاليوم 
NT1  65غاليوم 

NT1  66غاليوم 

NT1  68غاليوم 
NT1  42فاناديوم 

NT1  43فاناديوم 

NT1  44فاناديوم 
NT1  45فاناديوم 

NT1  46فاناديوم 

NT1  47فاناديوم 
NT1  48فاناديوم 

NT1  26فسفور 

NT1  28فسفور 
NT1  29فسفور 

NT1  30فسفور 

NT1  100فضة 
NT1  101فضة 

NT1  102فضة 

NT1  103فضة 
NT1  104فضة 

NT1  105فضة 

NT1  106فضة 
NT1  108فضة 

NT1  94فضة 

NT1  96فضة 

NT1  98فضة 

NT1  99فضة 
NT1  17فلور 

NT1  18فلور 

NT1  100قصدير 
NT1  102قصدير 

NT1  103قصدير 

NT1  105قصدير 
NT1  106قصدير 

NT1  107قصدير 

NT1  108قصدير 
NT1  109قصدير 

NT1  111قصدير 

NT1  36كالسيوم 
NT1  37كالسيوم 

NT1  39كالسيوم 

NT1 38كالسيوم 
NT1  28كبريت 

NT1  29كبريت 

NT1  30كبريت 
NT1  31كبريت 

NT1  100كدميوم 

NT1  101كدميوم 
NT1  102كدميوم 

NT1  103كدميوم 

NT1  104كدميوم 
NT1  105كدميوم 

NT1  107كدميوم 

NT1  97كدميوم 
NT1  98كدميوم 

NT1  99كدميوم 

NT1  69كربتون 
NT1  71كربتون 

NT1  72كربتون 

NT1  73كربتون 

NT1  74كربتون 

NT1  75كربتون 

NT1  77كربتون 
NT1  79كربتون 

NT1  10كربون 

NT1  11كربون 
NT1  9كربون 

NT1  42كروم 

NT1  45كروم 
NT1  46كروم 

NT1  47كروم 

NT1  49كروم 
NT1  110كزينون 

NT1  111كزينون 
NT1  112كزينون 

NT1  113كزينون 

NT1  114كزينون 

NT1  115كزينون 

NT1  116كزينون 

NT1  117كزينون 
NT1  118كزينون 

NT1  119كزينون 

NT1  120كزينون 
NT1  121كزينون 

NT1  122كزينون 

NT1  123كزينون 
NT1  125كزينون 

NT1  31كلور 

NT1  32كلور 
NT1  33كلور 

NT1  34كلور 

NT1  36كلور 
NT1  52كوبالت 

NT1  53كوبالت 

NT1  54كوبالت 
NT1  55كوبالت 

NT1  56كوبالت 

NT1  58كوبالت 
NT1  232كوريوم 

NT1  121النتانوم 

NT1  125النتانوم 
NT1  126النتانوم 

NT1  127النتانوم 

NT1  128النتانوم 
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NT1  129النتانوم 

NT1  130النتانوم 
NT1  131النتانوم 

NT1  132النتانوم 

NT1  133النتانوم 
NT1  134النتانوم 

NT1  135النتانوم 

NT1  136النتانوم 
NT1  167لوتسيوم 

NT1  153لوتيسيوم 

NT1  161لوتيسيوم 
NT1  162لوتيسيوم 

NT1  163لوتيسيوم 

NT1  164لوتيسيوم 
NT1  165لوتيسيوم 

NT1  166لوتيسيوم 

NT1  168لوتيسيوم 
NT1  169لوتيسيوم 

NT1  170لوتيسيوم 

NT1  171لوتيسيوم 
NT1  174لوتيسيوم 

NT1  20مغنيزيوم 

NT1  21مغنيزيوم 
NT1  22مغنيزيوم 

NT1  23مغنيزيوم 

NT1  48منغنيز 
NT1  49منغنيز 

NT1  50منغنيز 

NT1  51منغنيز 
NT1  52منغنيز 

NT1  86موليبدنوم 

NT1  87موليبدنوم 
NT1  88موليبدنوم 

NT1  89موليبدنوم 

NT1  90موليبدنوم 

NT1  91موليبدنوم 

NT1  234نبتونيوم 

NT1  12نتروجين 
NT1  13نتروجين 

NT1  56نحاس 

NT1  57نحاس 
NT1  58نحاس 

NT1  59نحاس 

NT1  60نحاس 
NT1  61نحاس 

NT1  62نحاس 

NT1  64نحاس 
NT1  49نيكل 

NT1  50نيكل 
NT1 52 نيكل 

NT1  53نيكل 

NT1  55نيكل 

NT1  56نيكل 

NT1  57نيكل 

NT1  83نيوبيوم 
NT1  84نيوبيوم 

NT1  85نيوبيوم 

NT1  87نيوبيوم 
NT1  88نيوبيوم 

NT1  89نيوبيوم 

NT1  90نيوبيوم 
NT1  92نيوبيوم 

NT1  127نيوديميوم 

NT1  128نيوديميوم 
NT1  129نيوديميوم 

NT1  130نيوديميوم 

NT1  131نيوديميوم 
NT1  132نيوديميوم 

NT1  133نيوديميوم 

NT1  134نيوديميوم 
NT1  135نيوديميوم 

NT1  136نيوديميوم 

NT1  137نيوديميوم 
NT1  138نيوديميوم 

NT1  139نيوديميوم 

NT1  141نيوديميوم 
NT1  17نيون 

NT1  18نيون 

NT1  19نيون 

NT1  154هافنيوم 

NT1  155هافنيوم 
NT1  162هافنيوم 

NT1  163هافنيوم 

NT1  166هافنيوم 
NT1  167هافنيوم 

NT1  168هافنيوم 

NT1  169هافنيوم 
NT1  145هولميوم 

NT1  145هولميوم 

NT1  147هولميوم 
NT1  148هولميوم 

NT1  149هولميوم 

NT1  150هولميوم 
NT1  151هولميوم 

NT1  152هولميوم 

NT1  153هولميوم 
NT1  154هولميوم 

NT1  155هولميوم 

NT1  156هولميوم 
NT1  157هولميوم 

NT1  158هولميوم 

NT1  160هولميوم 
NT1  162هولميوم 

NT1  110يود 

NT1  111يود 
NT1  112يود 

NT1  113يود 

NT1  114يود 
NT1  115يود 

NT1  116يود 

NT1  117يود 
NT1  118يود 

NT1  119يود 

NT1  120يود 

NT1  121يود 

NT1  122يود 

NT1  124يود 
NT1  126يود 

NT1  128يود 
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*BT1 نظائر مشعة 
NT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

NT2  169إربيوم 

NT2  171إربيوم 
NT2  172إربيوم 

NT2  173إربيوم 

NT2  174إربيوم 
NT2  175إربيوم 

NT2  39أرغون 

NT2  41أرغون 
NT2  42أرغون 

NT2  43أرغون 

NT2  44أرغون 
NT2  45أرغون 

NT2  46أرغون 

NT2  48أرغون 
NT2  52أرغون 

NT2  53أرغون 

NT2  176إريبيوم 
NT2  177إريبيوم 

NT2  217أستاتين 

NT2  218أستاتين 
NT2  219أستاتين 

NT2  220أستاتين 

NT2  221أستاتين 

NT2  222أستاتين 

NT2  223أستاتين 

NT2  226أكتينيوم 
NT2  227أكتينيوم 

NT2  228أكتينيوم 

NT2  229أكتينيوم 
NT2  230أكتينيوم 

NT2  231أكتينيوم 

NT2  232أكتينيوم 
NT2  233أكتينيوم 

NT2  234أكتينيوم 

NT2  235أكتينيوم 
NT2  236أكتينيوم 

NT2  19أكسجين 

NT2  20أكسجين 
NT2  21أكسجين 

NT2  22أكسجين 

NT2  23أكسجين 
NT2  24أكسجين 

NT2  28ألمنيوم 

NT2  29ألمنيوم 
NT2  30ألمنيوم 

NT2  31ألمنيوم 

NT2  32ألمنيوم 
NT2  34ألمنيوم 

NT2  36ألمنيوم 

NT2  37ألمنيوم 
NT2  40ألمنيوم 

NT2  41ألمنيوم 

NT2  42ألمنيوم 
NT2  242أمريسيوم 

NT2  244أمريسيوم 

NT2  245أمريسيوم 
NT2  246أمريسيوم 

NT2  247أمريسيوم 

NT2  248أمريسيوم 
NT2  249أمريسيوم 

NT2  122أنتيموان 

NT2  124أنتيموان 
NT2  125أنتيموان 

NT2  126أنتيموان 

NT2  127أنتيموان 
NT2  128أنتيموان 

NT2  129أنتيموان 

NT2  130أنتيموان 

NT2  131أنتيموان 

NT2  132أنتيموان 

NT2  133أنتيموان 
NT2  134أنتيموان 

NT2  135أنتيموان 

NT2  136أنتيموان 
NT2  137أنتيموان 

NT2  138أنتيموان 

NT2  139أنتيموان 
NT2  112إنديوم 

NT2  114إنديوم 

NT2  115إنديوم 
NT2  116إنديوم 

NT2  117إنديوم 
NT2  118إنديوم 

NT2  119إنديوم 

NT2  120إنديوم 

NT2  121إنديوم 

NT2  122إنديوم 

NT2  123إنديوم 
NT2 124ديوم إن 

NT2  125إنديوم 

NT2  126إنديوم 
NT2  127إنديوم 

NT2  128إنديوم 

NT2  129إنديوم 
NT2  130إنديوم 

NT2  131إنديوم 

NT2  132إنديوم 
NT2  133إنديوم 

NT2  134إنديوم 

NT2  135إنديوم 
NT2  150أوروبيوم 

NT2  152أوروبيوم 

NT2  154أوروبيوم 
NT2  155أوروبيوم 

NT2  156أوروبيوم 

NT2  157أوروبيوم 
NT2  158أوروبيوم 

NT2  159أوروبيوم 

NT2  160أوروبيوم 
NT2  161أوروبيوم 

NT2  162أوروبيوم 

NT2  163أوروبيوم 
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NT2  164أوروبيوم 

NT2  165أوروبيوم 
NT2  166أوروبيوم 

NT2  167أوروبيوم 

NT2  190أوسميوم 
NT2  193أوسميوم 

NT2  194أوسميوم 

NT2 195يوم أوسم 
NT2  196أوسميوم 

NT2  197أوسميوم 

NT2  199أوسميوم 
NT2  200أوسميوم 

NT2  175إيتربيوم 

NT2  177إيتربيوم 
NT2  178إيتربيوم 

NT2  179إيتربيوم 

NT2  180إيتربيوم 
NT2  100إيتريوم 

NT2  101إيتريوم 

NT2  102إيتريوم 
NT2  103إيتريوم 

NT2  90إيتريوم 

NT2  91إيتريوم 
NT2  92إيتريوم 

NT2  93إيتريوم 

NT2  94إيتريوم 
NT2  95إيتريوم 

NT2  96إيتريوم 

NT2  97إيتريوم 
NT2  98إيتريوم 

NT2  99إيتريوم 

NT2  192إيريديوم 
NT2  194إيريديوم 

NT2  195إيريديوم 

NT2  196إيريديوم 

NT2  197إيريديوم 

NT2  198إيريديوم 

NT2  254أينشتاينيوم 
NT2  257أينشتاينيوم 

NT2 255أينشتاينيوم 

NT2 256أينشتاينيوم 
NT2  181ايتربيوم 

NT2  104ايتريوم 

NT2  105ايتريوم 
NT2  106ايتريوم 

NT2  107ايتريوم 

NT2  108ايتريوم 
NT2  199ايريديوم 

NT2  202ايريديوم 
NT2  141باريوم 

NT2  142باريوم 

NT2  143باريوم 

NT2  144باريوم 

NT2  145باريوم 

NT2  146باريوم 
NT2  147باريوم 

NT2  148باريوم 

NT2  149باريوم 
NT2  150باريوم 

NT2  151باريوم 

NT2  152باريوم 
NT2  153باريوم 

NT2 139باريوم 

NT2 140باريوم 
NT2  142براسيوديميوم 

NT2  143براسيوديميوم 

NT2  144براسيوديميوم 
NT2  145براسيوديميوم 

NT2  146براسيوديميوم 

NT2  147براسيوديميوم 
NT2  148براسيوديميوم 

NT2  149براسيوديميوم 

NT2  150براسيوديميوم 
NT2  151براسيوديميوم 

NT2  152براسيوديميوم 

NT2  153براسيوديميوم 
NT2  154براسيوديميوم 

NT2  155براسيوديميوم 

NT2  156براسيوديميوم 

NT2  157براسيوديميوم 

NT2  158براسيوديميوم 
NT2 159يوديميوم براس 

NT2  248بركيليوم 

NT2  249بركيليوم 
NT2  250بركيليوم 

NT2  251بركيليوم 

NT2  252بركيليوم 
NT2  253بركيليوم 

NT2  254بركيليوم 

NT2  230بروتكتينيوم 
NT2  232بروتكتينيوم 

NT2  233بروتكتينيوم 

NT2  234بروتكتينيوم 
NT2  235بروتكتينيوم 

NT2  236بروتكتينيوم 

NT2  237بروتكتينيوم 
NT2  238بروتكتينيوم 

NT2  239بروتكتينيوم 

NT2  240بروتكتينيوم 
NT2  80بروم 

NT2  82بروم 

NT2  83بروم 
NT2  84بروم 

NT2  85بروم 

NT2  86بروم 
NT2  87بروم 

NT2  88بروم 

NT2  89بروم 
NT2  90بروم 

NT2  91بروم 

NT2  92بروم 
NT2  93بروم 

NT2  94بروم 

NT2  95بروم 

NT2  96بروم 

NT2  97بروم 

NT2  146بروميتيوم 
NT2  147بروميتيوم 

NT2  148بروميتيوم 

NT2  149بروميتيوم 
NT2  150بروميتيوم 

NT2  151بروميتيوم 

NT2  152بروميتيوم 
NT2  153بروميتيوم 

NT2  154بروميتيوم 

NT2  155بروميتيوم 
NT2  156بروميتيوم 

NT2  157بروميتيوم 
NT2  158بروميتيوم 

NT2  159بروميتيوم 

NT2  160بروميتيوم 

NT2  161بروميتيوم 

NT2  162بروميتيوم 

NT2  163بروميتيوم 
NT2  10بريليوم 

NT2  11بريليوم 

NT2  12بريليوم 
NT2  14بريليوم 

NT2  210بزموت 

NT2  211بزموت 
NT2  212بزموت 

NT2  213بزموت 

NT2  214بزموت 
NT2  215بزموت 

NT2 216ت بزمو 

NT2  218بزموت 
NT2 217بزموت 

NT2  197بالتين 

NT2  199بالتين 
NT2  200بالتين 

NT2  201بالتين 

NT2  121بالديوم 
NT2  122بالديوم 

NT2  123بالديوم 

NT2  124بالديوم 
NT2  107بالّديوم 

NT2  109بالّديوم 

NT2  111بالّديوم 

NT2  112بالّديوم 

NT2  113بالّديوم 
NT2  114بالّديوم 

NT2  115بالّديوم 

NT2  116بالّديوم 
NT2  117بالّديوم 

NT2  118بالّديوم 

NT2  119بالّديوم 
NT2  120بالّديوم 

NT2  241بلوتونيوم 

NT2  243بلوتونيوم 
NT2  245بلوتونيوم 

NT2  246بلوتونيوم 

NT2  40بوتاسيوم 
NT2  42بوتاسيوم 

NT2  43بوتاسيوم 

NT2  44بوتاسيوم 
NT2 45وتاسيوم ب 

NT2  46بوتاسيوم 

NT2  47بوتاسيوم 
NT2  48بوتاسيوم 

NT2  49بوتاسيوم 

NT2  50بوتاسيوم 
NT2  51بوتاسيوم 

NT2  52بوتاسيوم 

NT2  53بوتاسيوم 
NT2  54بوتاسيوم 

NT2  55بوتاسيوم 

NT2  56بوتاسيوم 
NT2  12بور 

NT2  13بور 

NT2  14بور 
NT2  15بور 

NT2  16بور 

NT2  17بور 

NT2  19بور 

NT2  215بولونيوم 

NT2  218بولونيوم 
NT2  219بولونيوم 

NT2  220بولونيوم 

NT2  204تاليوم 
NT2  206تاليوم 

NT2  207تاليوم 

NT2  208تاليوم 
NT2  209تاليوم 

NT2  210تاليوم 

NT2  211تاليوم 
NT2  212تاليوم 

NT2  156تربيوم 
NT2  158تربيوم 

NT2  160تربيوم 

NT2  161تربيوم 

NT2  162تربيوم 

NT2  163تربيوم 

NT2  164تربيوم 
NT2  165تربيوم 

NT2  166تربيوم 

NT2  167تربيوم 
NT2  168تربيوم 

NT2  169تربيوم 

NT2  170تربيوم 
NT2  171تربيوم 

NT2 تريتيوم 

NT2  100تكنيسيوم 
NT2  101تكنيسيوم 

NT2  102تكنيسيوم 

NT2  103تكنيسيوم 
NT2  104تكنيسيوم 

NT2  105تكنيسيوم 

NT2  106تكنيسيوم 
NT2  107تكنيسيوم 

NT2  108تكنيسيوم 

NT2  109تكنيسيوم 
NT2  110تكنيسيوم 

NT2  111تكنيسيوم 

NT2  112تكنيسيوم 
NT2  113تكنيسيوم 

NT2  114تكنيسيوم 

NT2  115تكنيسيوم 



 نظائر اضمحالل بيتا المشعة 1004 نظائر اضمحالل بيتا المشعة

 

 

NT2  116تكنيسيوم 

NT2  117تكنيسيوم 
NT2  118تكنيسيوم 

NT2  98تكنيسيوم 

NT2  99تكنيسيوم 
NT2  139تلوريوم 

NT2  140تلوريوم 

NT2  141تلوريوم 
NT2  142تلوريوم 

NT2  127تلّوريوم 

NT2  129تلّوريوم 
NT2  131تلّوريوم 

NT2  132تلّوريوم 

NT2  133تلّوريوم 
NT2  134تلّوريوم 

NT2  135تلّوريوم 

NT2  136تلّوريوم 
NT2  137تلّوريوم 

NT2  138تلّوريوم 

NT2  180تنتاليوم 
NT2  182تنتاليوم 

NT2  183تنتاليوم 

NT2  184تنتاليوم 
NT2  185تنتاليوم 

NT2  186تنتاليوم 

NT2  187تنتاليوم 
NT2  188تنتاليوم 

NT2  189تنتاليوم 

NT2  190تنتاليوم 
NT2  185تنغستين 

NT2  187تنغستين 

NT2  188تنغستين 
NT2  189تنغستين 

NT2  191تنغستين 

NT2  231توريوم 

NT2  233توريوم 

NT2  234توريوم 

NT2  235توريوم 
NT2  236توريوم 

NT2  237توريوم 

NT2  168توليوم 
NT2  170توليوم 

NT2  171توليوم 

NT2  172توليوم 
NT2  173توليوم 

NT2  174توليوم 

NT2  175توليوم 
NT2  176توليوم 

NT2  177توليوم 
NT2  178توليوم 

NT2  179توليوم 

NT2  51تيتانيوم 

NT2  52تيتانيوم 

NT2  53تيتانيوم 

NT2  54تيتانيوم 
NT2  55تيتانيوم 

NT2  56تيتانيوم 

NT2  58تيتانيوم 
NT2  59تيتانيوم 

NT2  60تيتانيوم 

NT2  61تيتانيوم 
NT2  62تيتانيوم 

NT2  63تيتانيوم 

NT2  75جرمانيوم 
NT2  77جرمانيوم 

NT2  78جرمانيوم 

NT2  79جرمانيوم 
NT2  80جرمانيوم 

NT2  81جرمانيوم 

NT2  82جرمانيوم 
NT2  83جرمانيوم 

NT2  84جرمانيوم 

NT2  85جرمانيوم 
NT2  86جرمانيوم 

NT2  87جرمانيوم 

NT2  88جرمانيوم 
NT2  89جرمانيوم 

NT2  59حديد 

NT2  60حديد 

NT2  61حديد 

NT2  62حديد 
NT2  63حديد 

NT2  64حديد 

NT2  69حديد 
NT2  70حديد 

NT2  71حديد 

NT2  72حديد 
NT2  165ديسبروسيوم 

NT2  166ديسبروسيوم 

NT2  167ديسبروسيوم 
NT2  168ديسبروسيوم 

NT2  169ديسبروسيوم 

NT2  170ديسبروسيوم 
NT2  171ديسبروسيوم 

NT2  172ديسبروسيوم 

NT2  173ديسبروسيوم 
NT2  196ذهب 

NT2  198ذهب 

NT2  199ذهب 
NT2  200ذهب 

NT2  201ذهب 

NT2 202هب ذ 
NT2  203ذهب 

NT2  204ذهب 

NT2  205ذهب 
NT2  221رادون 

NT2  223رادون 

NT2  224رادون 
NT2  225رادون 

NT2  226رادون 

NT2  227رادون 
NT2  228رادون 

NT2  229رادون 

NT2  225راديوم 

NT2  227راديوم 

NT2  228راديوم 

NT2  229راديوم 
NT2  230راديوم 

NT2  231راديوم 

NT2  232راديوم 
NT2  209رصاص 

NT2  210رصاص 

NT2  211رصاص 
NT2  212رصاص 

NT2  213رصاص 

NT2  214رصاص 
NT2  100روبيديوم 

NT2  84روبيديوم 
NT2  86روبيديوم 

NT2  87روبيديوم 

NT2  88روبيديوم 

NT2  89روبيديوم 

NT2  90روبيديوم 

NT2  91روبيديوم 
NT2  92روبيديوم 

NT2  93روبيديوم 

NT2 94بيديوم رو 
NT2  95روبيديوم 

NT2  96روبيديوم 

NT2  97روبيديوم 
NT2  98روبيديوم 

NT2  99روبيديوم 

NT2  103روتينيوم 
NT2  105روتينيوم 

NT2  106روتينيوم 

NT2  107روتينيوم 
NT2  108روتينيوم 

NT2  109روتينيوم 

NT2  110روتينيوم 
NT2  111روتينيوم 

NT2  112روتينيوم 

NT2  113روتينيوم 
NT2  114روتينيوم 

NT2  115روتينيوم 

NT2  116روتينيوم 
NT2  117روتينيوم 

NT2  118روتينيوم 

NT2  119روتينيوم 

NT2  120روتينيوم 

NT2  102روديوم 
NT2  104روديوم 

NT2  105روديوم 

NT2  106روديوم 
NT2  107روديوم 

NT2  108روديوم 

NT2  109روديوم 
NT2  110روديوم 

NT2  111روديوم 

NT2  112روديوم 
NT2  113روديوم 

NT2  114روديوم 

NT2  115روديوم 
NT2  116روديوم 

NT2  117روديوم 

NT2  118روديوم 
NT2  119روديوم 

NT2  120روديوم 

NT2  121روديوم 
NT2  122روديوم 

NT2  186رينيوم 

NT2  187رينيوم 
NT2  188رينيوم 

NT2  189رينيوم 

NT2  190رينيوم 
NT2  191رينيوم 

NT2  192رينيوم 

NT2  193رينيوم 
NT2  194رينيوم 

NT2  195رينيوم 

NT2  196رينيوم 
NT2  203زئبق 

NT2  205زئبق 

NT2  206زئبق 

NT2  100زركونيوم 

NT2  101زركونيوم 

NT2  102زركونيوم 
NT2  103زركونيوم 

NT2  104زركونيوم 

NT2  105زركونيوم 
NT2  106زركونيوم 

NT2  107زركونيوم 

NT2  108زركونيوم 
NT2  109زركونيوم 

NT2  110زركونيوم 

NT2  93زركونيوم 
NT2  95زركونيوم 

NT2  97زركونيوم 
NT2  98زركونيوم 

NT2  99زركونيوم 

NT2  74زرنيخ 

NT2  76زرنيخ 

NT2  77زرنيخ 

NT2  78زرنيخ 
NT2  79زرنيخ 

NT2  80زرنيخ 

NT2  81زرنيخ 
NT2  82زرنيخ 

NT2  83زرنيخ 

NT2  84زرنيخ 
NT2  85زرنيخ 

NT2  86زرنيخ 

NT2  87زرنيخ 
NT2  88زرنيخ 

NT2  89زرنيخ 

NT2  90زرنيخ 
NT2  91زرنيخ 

NT2  92زرنيخ 

NT2  69زنك 
NT2  71زنك 

NT2  72زنك 

NT2  73زنك 
NT2  74زنك 

NT2  75زنك 

NT2  76زنك 
NT2  77زنك 

NT2  78زنك 

NT2  79زنك 
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NT2  80زنك 

NT2  81زنك 
NT2  82زنك 

NT2  83زنك 

NT2  151ساماريوم 
NT2  153ساماريوم 

NT2  155ساماريوم 

NT2  156ساماريوم 
NT2  157ساماريوم 

NT2  158ساماريوم 

NT2  159ساماريوم 
NT2  160ساماريوم 

NT2  161ساماريوم 

NT2  162ساماريوم 
NT2  163ساماريوم 

NT2  164ساماريوم 

NT2  165ساماريوم 
NT2  100سترونسيوم 

NT2  101سترونسيوم 

NT2  102سترونسيوم 
NT2  103سترونسيوم 

NT2  104سترونسيوم 

NT2  105سترونسيوم 
NT2  89سترونسيوم 

NT2  90سترونسيوم 

NT2  91سترونسيوم 
NT2  92سترونسيوم 

NT2  93سترونسيوم 

NT2  94سترونسيوم 
NT2  95سترونسيوم 

NT2  96سترونسيوم 

NT2  97سترونسيوم 
NT2  98سترونسيوم 

NT2  99سترونسيوم 

NT2  46سكانديوم 

NT2  47سكانديوم 

NT2  48سكانديوم 

NT2  49سكانديوم 
NT2  50سكانديوم 

NT2  51سكانديوم 

NT2  52سكانديوم 
NT2  53سكانديوم 

NT2  56سكانديوم 

NT2  57سكانديوم 
NT2  58سكانديوم 

NT2  59سكانديوم 

NT2  60سكانديوم 
NT2  61سكانديوم 

NT2  79سلينيوم 
NT2  81سلينيوم 

NT2  83سلينيوم 

NT2  84سلينيوم 

NT2  85سلينيوم 

NT2  86سلينيوم 

NT2  87سلينيوم 
NT2  88سلينيوم 

NT2  89سلينيوم 

NT2  91سلينيوم 
NT2  141سيريوم 

NT2  143سيريوم 

NT2  144سيريوم 
NT2  145سيريوم 

NT2  146سيريوم 

NT2  147سيريوم 
NT2  148سيريوم 

NT2  149سيريوم 

NT2  150سيريوم 
NT2  151سيريوم 

NT2  152سيريوم 

NT2  153سيريوم 
NT2  154سيريوم 

NT2  155سيريوم 

NT2  156سيريوم 
NT2  157سيريوم 

NT2  130سيزيوم 

NT2  132سيزيوم 
NT2  134سيزيوم 

NT2  135سيزيوم 

NT2  136سيزيوم 

NT2  137سيزيوم 

NT2  138سيزيوم 
NT2  139سيزيوم 

NT2  140سيزيوم 

NT2  141سيزيوم 
NT2  142سيزيوم 

NT2  143سيزيوم 

NT2  144سيزيوم 
NT2  145سيزيوم 

NT2  146سيزيوم 

NT2  147سيزيوم 
NT2  148سيزيوم 

NT2  149سيزيوم 

NT2  150سيزيوم 
NT2  151سيزيوم 

NT2   31سيليسيوم 

NT2   32سيليسيوم 
NT2   33سيليسيوم 

NT2   34سيليسيوم 

NT2   35سيليسيوم 
NT2   37سيليسيوم 

NT2   38سيليسيوم 

NT2   39سيليسيوم 
NT2  36سيليسيوم 

NT2  43سيليسيوم 

NT2  44سيليسيوم 
NT2  24صوديوم 

NT2  25صوديوم 

NT2  26صوديوم 
NT2  27صوديوم 

NT2  28صوديوم 

NT2  29صوديوم 
NT2  30صوديوم 

NT2  31صوديوم 

NT2  32صوديوم 

NT2  33صوديوم 

NT2  34صوديوم 

NT2  35صوديوم 
NT2  37صوديوم 

NT2  159غادولينيوم 

NT2  161غادولينيوم 
NT2  162غادولينيوم 

NT2  163غادولينيوم 

NT2  164غادولينيوم 
NT2  165غادولينيوم 

NT2  166غادولينيوم 

NT2  168غادولينيوم 
NT2  70غاليوم 

NT2  72غاليوم 
NT2  73غاليوم 

NT2  74غاليوم 

NT2  75غاليوم 

NT2  76غاليوم 

NT2  77غاليوم 

NT2  78غاليوم 
NT2  79غاليوم 

NT2  80غاليوم 

NT2  81غاليوم 
NT2  82غاليوم 

NT2  83غاليوم 

NT2  84غاليوم 
NT2  85غاليوم 

NT2  86غاليوم 

NT2  50فاناديوم 
NT2  52فاناديوم 

NT2  53فاناديوم 

NT2  54فاناديوم 
NT2  55فاناديوم 

NT2  56فاناديوم 

NT2  57فاناديوم 
NT2  58فاناديوم 

NT2  61فاناديوم 

NT2  63فاناديوم 
NT2  64فاناديوم 

NT2  65فاناديوم 

NT2  66فاناديوم 
NT2 62فاناديوم 

NT2  220فرانسيوم 

NT2  222فرانسيوم 

NT2  223فرانسيوم 

NT2  224فرانسيوم 
NT2  225فرانسيوم 

NT2  226فرانسيوم 

NT2  227فرانسيوم 
NT2  228فرانسيوم 

NT2  229فرانسيوم 

NT2  230فرانسيوم 
NT2  231فرانسيوم 

NT2  32فسفور 

NT2  33فسفور 
NT2  34فسفور 

NT2  35فسفور 

NT2  36فسفور 
NT2  37فسفور 

NT2  38فسفور 

NT2  40فسفور 
NT2  41فسفور 

NT2  42فسفور 

NT2  108فضة 
NT2  110فضة 

NT2  111فضة 

NT2  112فضة 
NT2  113فضة 

NT2  114فضة 

NT2  115فضة 
NT2  116فضة 

NT2  117فضة 

NT2  118فضة 
NT2  119فضة 

NT2  120فضة 

NT2  121فضة 
NT2  122فضة 

NT2  123فضة 

NT2  124فضة 

NT2  125فضة 

NT2  126فضة 

NT2  127فضة 
NT2  128فضة 

NT2  129فضة 

NT2  130فضة 
NT2  20فلور 

NT2  21فلور 

NT2  22فلور 
NT2  23فلور 

NT2  24فلور 

NT2  25فلور 
NT2  26فلور 

NT2  27فلور 
NT2  121قصدير 

NT2  123قصدير 

NT2  125قصدير 

NT2  126قصدير 

NT2  127قصدير 

NT2  128قصدير 
NT2  129قصدير 

NT2  130قصدير 

NT2  131قصدير 
NT2  132قصدير 

NT2  133قصدير 

NT2  134قصدير 
NT2  135قصدير 

NT2  136قصدير 

NT2  137قصدير 
NT2  129كادميوم 

NT2  131كادميوم 

NT2  132كادميوم 
NT2  45كالسيوم 

NT2  47كالسيوم 

NT2  49كالسيوم 
NT2  50كالسيوم 

NT2  51كالسيوم 

NT2  52كالسيوم 
NT2  53كالسيوم 

NT2  54كالسيوم 

NT2  55كالسيوم 
NT2  56كالسيوم 

NT2  57كالسيوم 

NT2  58كالسيوم 
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NT2  60كالسيوم 

NT2  253كاليفورنيوم 
NT2  255كاليفورنيوم 

NT2  35كبريت 

NT2  37كبريت 
NT2  38كبريت 

NT2  39كبريت 

NT2  40كبريت 
NT2  43كبريت 

NT2  113كدميوم 

NT2  115كدميوم 
NT2  117كدميوم 

NT2  118كدميوم 

NT2  119كدميوم 
NT2  120كدميوم 

NT2  121كدميوم 

NT2  122كدميوم 
NT2  123كدميوم 

NT2  124كدميوم 

NT2  125كدميوم 
NT2  126كدميوم 

NT2  127كدميوم 

NT2  128كدميوم 
NT2  130كدميوم 

NT2  85كربتون 

NT2  87كربتون 
NT2  88كربتون 

NT2  89كربتون 

NT2  90كربتون 
NT2  91كربتون 

NT2  92كربتون 

NT2  93كربتون 
NT2  94كربتون 

NT2  95كربتون 

NT2  97كربتون 

NT2  14كربون 

NT2  15كربون 

NT2  16كربون 
NT2  17كربون 

NT2  18كربون 

NT2  55كروم 
NT2  56كروم 

NT2  57كروم 

NT2  58كروم 
NT2  59كروم 

NT2  60كروم 

NT2  62كروم 
NT2  63كروم 

NT2  64كروم 
NT2  65كروم 

NT2  66كروم 

NT2  67كروم 

NT2  68كروم 

NT2  100كريبتون 

NT2  99كريبتون 
NT2  133كزينون 

NT2  135كزينون 

NT2  137كزينون 
NT2  138كزينون 

NT2  139كزينون 

NT2  140كزينون 
NT2  141كزينون 

NT2  142كزينون 

NT2  143كزينون 
NT2  144كزينون 

NT2  145كزينون 

NT2  147كزينون 
NT2  36كلور 

NT2  38كلور 

NT2  39كلور 
NT2  40كلور 

NT2  41كلور 

NT2  50كلور 
NT2  60كوبالت 

NT2  61كوبالت 

NT2  62كوبالت 
NT2  63كوبالت 

NT2  64كوبالت 

NT2  65كوبالت 

NT2  66كوبالت 

NT2  67كوبالت 
NT2  71كوبالت  

NT2  72كوبالت   

NT2  73كوبالت  
NT2  74كوبالت  

NT2  75كوبالت 

NT2  249كوريوم 
NT2  250كوريوم 

NT2  251كوريوم 

NT2  138النتانوم 
NT2  140النتانوم 

NT2  141النتانوم 

NT2  142النتانوم 
NT2  143النتانوم 

NT2  144النتانوم 

NT2  145النتانوم 
NT2  146النتانوم 

NT2  147النتانوم 

NT2  148النتانوم 
NT2  149النتانوم 

NT2  150النتانوم 

NT2  151النتانوم 
NT2  152النتانوم 

NT2  153النتانوم 

NT2  154النتانوم 
NT2  155النتانوم 

NT2 181وتسيوم ل 

NT2  176لوتيسيوم 
NT2  177لوتيسيوم 

NT2  178لوتيسيوم 

NT2  179لوتيسيوم 
NT2  180لوتيسيوم 

NT2  182لوتيسيوم 

NT2  183لوتيسيوم 

NT2  184لوتيسيوم 

NT2  187لوتيسيوم 

NT2  13ليتيوم 
NT2  8ليتيوم 

NT2  9ليتيوم 

NT2 11ليتيوم 
NT2  40مغننيزيوم 

NT2  27مغنيزيوم 

NT2  28مغنيزيوم 
NT2  29مغنيزيوم 

NT2  30مغنيزيوم 

NT2  31مغنيزيوم 
NT2  32مغنيزيوم 

NT2  33مغنيزيوم 
NT2  34مغنيزيوم 

NT2  37مغنيزيوم 

NT2  38مغنيزيوم 

NT2  39مغنيزيوم 

NT2  66مغنيزيوم 

NT2  67مغنيزيوم 
NT2  68مغنيزيوم 

NT2  69مغنيزيوم 

NT2  56منغنيز 
NT2  57منغنيز 

NT2 58يز منغن 

NT2  59منغنيز 
NT2  60منغنيز 

NT2  61منغنيز 

NT2  62منغنيز 
NT2  63منغنيز 

NT2  70منغنيز 

NT2  101موليبدنوم 
NT2  102موليبدنوم 

NT2  103موليبدنوم 

NT2  104موليبدنوم 
NT2  105موليبدنوم 

NT2  106موليبدنوم 

NT2  107موليبدنوم 
NT2  108موليبدنوم 

NT2  109موليبدنوم 

NT2  110موليبدنوم 
NT2  111موليبدنوم 

NT2  112موليبدنوم 

NT2  113موليبدنوم 

NT2  114موليبدنوم 

NT2  115موليبدنوم 
NT2  99موليبدنوم 

NT2  236نبتونيوم 

NT2  238نبتونيوم 
NT2  239نبتونيوم 

NT2  240نبتونيوم 

NT2  241نبتونيوم 
NT2  242نبتونيوم 

NT2  243نبتونيوم 

NT2  244نبتونيوم 
NT2  16نتروجين 

NT2  17نتروجين 

NT2  18نتروجين 
NT2  19نتروجين 

NT2  20نتروجين 

NT2  22نتروجين 
NT2  23نتروجين 

NT2  64نحاس 

NT2  66نحاس 
NT2  67نحاس 

NT2  68نحاس 

NT2  69نحاس 
NT2  70نحاس 

NT2  71نحاس 

NT2  72نحاس 
NT2  73نحاس 

NT2  74نحاس 

NT2  75نحاس 
NT2  76نحاس 

NT2  77نحاس 

NT2  78نحاس 
NT2  79نحاس 

NT2  80نحاس 

NT2 نظائر غنية بالنترونات 

NT2  63نيكل 

NT2  65نيكل 

NT2  66نيكل 
NT2  67نيكل 

NT2  69نيكل 

NT2  70نيكل 
NT2  71نيكل 

NT2  72نيكل 

NT2  73نيكل 
NT2  74نيكل 

NT2  75نيكل 

NT2  76نيكل 
NT2  77نيكل 

NT2  100نيوبيوم 
NT2  101نيوبيوم 

NT2  102نيوبيوم 

NT2  103نيوبيوم 

NT2  104نيوبيوم 

NT2  105نيوبيوم 

NT2  106نيوبيوم 
NT2  107نيوبيوم 

NT2  108نيوبيوم 

NT2  109نيوبيوم 
NT2  110نيوبيوم 

NT2  111نيوبيوم 

NT2  112نيوبيوم 
NT2  113نيوبيوم 

NT2  94نيوبيوم 

NT2  95نيوبيوم 
NT2  96نيوبيوم 

NT2  97نيوبيوم 

NT2  98نيوبيوم 
NT2  99نيوبيوم 

NT2  147نيوديميوم 

NT2  149نيوديميوم 
NT2  151نيوديميوم 

NT2  152نيوديميوم 

NT2  153نيوديميوم 
NT2  154نيوديميوم 

NT2  155نيوديميوم 

NT2  156نيوديميوم 
NT2  157نيوديميوم 

NT2  158نيوديميوم 

NT2  159نيوديميوم 
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NT2  160نيوديميوم 

NT2  161نيوديميوم 
NT2  23نيون 

NT2  24نيون 

NT2  25نيون 
NT2  26نيون 

NT2  27نيون 

NT2  29نيون 
NT2  30نيون 

NT2  31نيون 

NT2  33نيون 
NT2  34نيون 

NT2  181هافنيوم 

NT2  182هافنيوم 
NT2  183هافنيوم 

NT2  184هافنيوم 

NT2  187هافنيوم 
NT2  188هافنيوم 

NT2  6هليوم 

NT2  7هليوم 
NT2  8هليوم 

NT2  164هولميوم 

NT2  166هولميوم 
NT2  167هولميوم 

NT2  168هولميوم 

NT2  169هولميوم 
NT2  170هولميوم 

NT2  171هولميوم 

NT2  172هولميوم 
NT2  173هولميوم 

NT2  174هولميوم 

NT2  175هولميوم 
NT2  126يود 

NT2  128يود 

NT2  129يود 

NT2  130يود 

NT2  131يود 

NT2  132يود 
NT2  133يود 

NT2  134يود 

NT2  135يود 
NT2  136يود 

NT2  137يود 

NT2  138يود 
NT2  139يود 

NT2  140يود 

NT2  141يود 
NT2  142يود 

NT2  143يود 
NT2  144يود 

NT2  237يورانيوم 

NT2  239يورانيوم 

NT2  240يورانيوم 

NT2  241يورانيوم 

NT2  242يورانيوم 
NT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

NT2  145إربيوم 

NT2  146إربيوم 
NT2  147إربيوم 

NT2  148إربيوم 

NT2  149إربيوم 
NT2  150إربيوم 

NT2  151إربيوم 

NT2  152إربيوم 
NT2  153إربيوم 

NT2  154إربيوم 

NT2  155إربيوم 
NT2  156إربيوم 

NT2  157إربيوم 

NT2  158إربيوم 
NT2  159إربيوم 

NT2  161إربيوم 

NT2  163إربيوم 
NT2  31أرغون 

NT2  32أرغون 

NT2  33أرغون 
NT2  34أرغون 

NT2  35أرغون 

NT2  205أستاتين 

NT2  206أستاتين 

NT2  13أكسجين 
NT2  14أكسجين 

NT2  15أكسجين 

NT2  22ألمنيوم 
NT2  23ألمنيوم 

NT2  24ألمنيوم 

NT2  25ألمنيوم 
NT2  26ألمنيوم 

NT2  235أمريسيوم 

NT2  236أمريسيوم 
NT2  104أنتيموان 

NT2  105أنتيموان 

NT2  108أنتيموان 
NT2  110أنتيموان 

NT2  111أنتيموان 

NT2  112أنتيموان 
NT2  113أنتيموان 

NT2  114أنتيموان 

NT2  115أنتيموان 
NT2  116أنتيموان 

NT2  117أنتيموان 

NT2  118أنتيموان 
NT2  120أنتيموان 

NT2  122أنتيموان 

NT2  100إنديوم 
NT2  103إنديوم 

NT2  104إنديوم 

NT2  105إنديوم 
NT2  106إنديوم 

NT2  107إنديوم 

NT2  108إنديوم 
NT2  109إنديوم 

NT2  110إنديوم 

NT2  112إنديوم 

NT2  114إنديوم 

NT2  132أوروبيوم 

NT2  134أوروبيوم 
NT2  135أوروبيوم 

NT2  136أوروبيوم 

NT2  138أوروبيوم 
NT2  139أوروبيوم 

NT2  140أوروبيوم 

NT2  141أوروبيوم 
NT2  142أوروبيوم 

NT2  143أوروبيوم 

NT2  144أوروبيوم 
NT2  145أوروبيوم 

NT2  146أوروبيوم 
NT2  147أوروبيوم 

NT2  148أوروبيوم 

NT2  150أوروبيوم 

NT2  152أوروبيوم 

NT2  172أوسميوم 

NT2  173أوسميوم 
NT2  174أوسميوم 

NT2  175أوسميوم 

NT2  176أوسميوم 
NT2  177أوسميوم 

NT2  178أوسميوم 

NT2  179أوسميوم 
NT2  181أوسميوم 

NT2  183أوسميوم 

NT2  153إيتربيوم 
NT2  158إيتربيوم 

NT2  160إيتربيوم 

NT2  161إيتربيوم 
NT2  162إيتربيوم 

NT2  163إيتربيوم 

NT2  165إيتربيوم 
NT2  167إيتربيوم 

NT2  79إيتريوم 

NT2  80إيتريوم 
NT2  81إيتريوم 

NT2  82إيتريوم 

NT2  83إيتريوم 
NT2  84إيتريوم 

NT2  85إيتريوم 

NT2  86إيتريوم 

NT2  87إيتريوم 

NT2  88إيتريوم 
NT2  178إيريديوم 

NT2  179إيريديوم 

NT2  180إيريديوم 
NT2  181إيريديوم 

NT2  182إيريديوم 

NT2  183إيريديوم 
NT2  184إيريديوم 

NT2  185إيريديوم 

NT2  186إيريديوم 
NT2  188إيريديوم 

NT2  190إيريديوم 

NT2  114باريوم 
NT2  115باريوم 

NT2  116باريوم 

NT2  117باريوم 
NT2  118باريوم 

NT2  119باريوم 

NT2  120باريوم 
NT2  121باريوم 

NT2  122باريوم 

NT2  124باريوم 
NT2  125باريوم 

NT2  126باريوم 

NT2  127باريوم 
NT2  129باريوم 

NT2 123باريوم 

NT2  126براسيوديميوم 
NT2  127براسيوديميوم 

NT2  129براسيوديميوم 

NT2  130براسيوديميوم 
NT2  131براسيوديميوم 

NT2  132براسيوديميوم 

NT2  133براسيوديميوم 

NT2  134براسيوديميوم 

NT2  135براسيوديميوم 

NT2  136براسيوديميوم 
NT2  137براسيوديميوم 

NT2  138براسيوديميوم 

NT2  139براسيوديميوم 
NT2  140براسيوديميوم 

NT2  236بركيليوم 

NT2  238بركيليوم 
NT2  230بروتكتينيوم 

NT2  69بروم 

NT2  70بروم 
NT2  71بروم 

NT2  72بروم 
NT2  73بروم 

NT2  74بروم 

NT2  75بروم 

NT2  76بروم 

NT2  77بروم 

NT2  78بروم 
NT2  80بروم 

NT2  132بروميتيوم 

NT2  133بروميتيوم 
NT2  134بروميتيوم 

NT2  135بروميتيوم 

NT2  136بروميتيوم 
NT2  137بروميتيوم 

NT2  138بروميتيوم 

NT2  139بروميتيوم 
NT2  140بروميتيوم 

NT2  141بروميتيوم 

NT2  142بروميتيوم 
NT2  194بزموت 

NT2  197بزموت 

NT2  200بزموت 
NT2  202بزموت 

NT2  203بزموت 

NT2  205بزموت 
NT2  206بزموت 

NT2  207بزموت 

NT2  174بالتين 
NT2  182بالتين 

NT2  183بالتين 

NT2  184بالتين 
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NT2  185بالتين 

NT2  187بالتين 
NT2  189بالتين 

NT2  93بالّديوم 

NT2  94بالّديوم 
NT2  95بالّديوم 

NT2  97بالّديوم 

NT2  98بالّديوم 
NT2  99بالّديوم 

NT2 101بالّديوم 

NT2  35بوتاسيوم 
NT2  36بوتاسيوم 

NT2  37بوتاسيوم 

NT2  38بوتاسيوم 
NT2  40بوتاسيوم 

NT2  8بور 

NT2  198بولونيوم 
NT2  199بولونيوم 

NT2  200بولونيوم 

NT2  201بولونيوم 
NT2  202بولونيوم 

NT2 203ولونيوم ب 

NT2  205بولونيوم 
NT2  207بولونيوم 

NT2  182تاليوم 

NT2  184تاليوم 
NT2  186تاليوم 

NT2  188تاليوم 

NT2  189تاليوم 
NT2  190تاليوم 

NT2  191تاليوم 

NT2  192تاليوم 
NT2  193تاليوم 

NT2  194تاليوم 

NT2  195تاليوم 

NT2  196تاليوم 

NT2  197تاليوم 

NT2  198تاليوم 
NT2  200تاليوم 

NT2  139تربيوم 

NT2  141تربيوم 
NT2  143تربيوم 

NT2  144تربيوم 

NT2  145تربيوم 
NT2  146تربيوم 

NT2  147تربيوم 

NT2  148تربيوم 
NT2  149تربيوم 

NT2  150تربيوم 
NT2  151تربيوم 

NT2  152تربيوم 

NT2  153تربيوم 

NT2  154تربيوم 

NT2  156تربيوم 

NT2  88تكنيسيوم 
NT2  89تكنيسيوم 

NT2  90تكنيسيوم 

NT2  91تكنيسيوم 
NT2  92تكنيسيوم 

NT2  93تكنيسيوم 

NT2  94تكنيسيوم 
NT2  95تكنيسيوم 

NT2  96تكنيسيوم 

NT2  107تلّوريوم 
NT2  108تلّوريوم 

NT2  109تلّوريوم 

NT2  110تلّوريوم 
NT2  111تلّوريوم 

NT2  112تلّوريوم 

NT2  113تلّوريوم 
NT2  114تلّوريوم 

NT2  115تلّوريوم 

NT2  116تلّوريوم 
NT2  117تلّوريوم 

NT2  118تلّوريوم 

NT2  119تلّوريوم 
NT2  121تلّوريوم 

NT2  165تنتاليوم 

NT2  166تنتاليوم 

NT2  167تنتاليوم 

NT2  168تنتاليوم 
NT2  169تنتاليوم 

NT2  170تنتاليوم 

NT2  171تنتاليوم 
NT2  172تنتاليوم 

NT2 173نتاليوم ت 

NT2  174تنتاليوم 
NT2  175تنتاليوم 

NT2  176تنتاليوم 

NT2  177تنتاليوم 
NT2  178تنتاليوم 

NT2  157تنغستن 

NT2  168تنغستين 
NT2  169تنغستين 

NT2  170تنغستين 

NT2  171تنغستين 
NT2  172تنغستين 

NT2  173تنغستين 

NT2  175تنغستين 
NT2  177تنغستين 

NT2  190تنغستين 

NT2  148توليوم 
NT2  156توليوم 

NT2  157توليوم 

NT2  158توليوم 
NT2  159توليوم 

NT2  160توليوم 

NT2  161توليوم 
NT2  162توليوم 

NT2  163توليوم 

NT2  164توليوم 
NT2  165توليوم 

NT2  166توليوم 

NT2  39تيتانيوم 

NT2  40تيتانيوم 

NT2  41تيتانيوم 

NT2  42تيتانيوم 
NT2  43تيتانيوم 

NT2  45تيتانيوم 

NT2  61جرمانيوم 
NT2  63جرمانيوم 

NT2  64جرمانيوم 

NT2  65جرمانيوم 
NT2  66جرمانيوم 

NT2  67جرمانيوم 

NT2  69جرمانيوم 
NT2  45حديد 

NT2  46حديد 
NT2  49حديد 

NT2  51حديد 

NT2  52حديد 

NT2  53حديد 

NT2  140ديسبروسيوم 

NT2  145ديسبروسيوم 
NT2  146ديسبروسيوم 

NT2  147ديسبروسيوم 

NT2  148ديسبروسيوم 
NT2  149ديسبروسيوم 

NT2  150ديسبروسيوم 

NT2  151ديسبروسيوم 
NT2  152ديسبروسيوم 

NT2  153ديسبروسيوم 

NT2  155ديسبروسيوم 
NT2  157ديسبروسيوم 

NT2  182ذهب 

NT2  184ذهب 
NT2  185ذهب 

NT2  186ذهب 

NT2  187ذهب 
NT2  188ذهب 

NT2  189ذهب 

NT2  190ذهب 
NT2  192ذهب 

NT2  194ذهب 

NT2  196ذهب 
NT2  207رادون 

NT2  209رادون 

NT2  187رصاص 

NT2  188رصاص 

NT2  189رصاص 
NT2  190رصاص 

NT2  191رصاص 

NT2  192رصاص 
NT2  193رصاص 

NT2  194رصاص 

NT2  195رصاص 
NT2  199رصاص 

NT2  201رصاص 

NT2  73روبيديوم 
NT2  74روبيديوم 

NT2  75روبيديوم 

NT2  76روبيديوم 
NT2  77روبيديوم 

NT2  78روبيديوم 

NT2  79روبيديوم 
NT2  80روبيديوم 

NT2  81روبيديوم 

NT2  82روبيديوم 
NT2  84روبيديوم 

NT2  88روتينيوم 

NT2  89روتينيوم 
NT2  92روتينيوم 

NT2  93روتينيوم 

NT2  95روتينيوم 
NT2  100روديوم 

NT2  102روديوم 

NT2  91روديوم 
NT2  92روديوم 

NT2  92روديوم 

NT2  93روديوم 
NT2  94روديوم 

NT2  95روديوم 

NT2  96روديوم 

NT2  97روديوم 

NT2  98روديوم 

NT2  165رينيوم 
NT2  170رينيوم 

NT2  171رينيوم 

NT2  172رينيوم 
NT2  174رينيوم 

NT2  175رينيوم 

NT2  176رينيوم 
NT2  177رينيوم 

NT2  178رينيوم 

NT2  179رينيوم 
NT2  180رينيوم 

NT2  182رينيوم 
NT2  179زئبق 

NT2  181زئبق 

NT2  182زئبق 

NT2  183زئبق 

NT2  184زئبق 

NT2  185زئبق 
NT2  186زئبق 

NT2  187زئبق 

NT2  188زئبق 
NT2  191زئبق 

NT2  193زئبق 

NT2  81زركونيوم 
NT2  82زركونيوم 

NT2 83وم زركوني 

NT2  84زركونيوم 
NT2  85زركونيوم 

NT2  87زركونيوم 

NT2  89زركونيوم 
NT2  66زرنيخ 

NT2  67زرنيخ 

NT2  68زرنيخ 
NT2  69زرنيخ 

NT2  70زرنيخ 

NT2  71زرنيخ 
NT2  72زرنيخ 

NT2  74زرنيخ 

NT2  57زنك 
NT2  59زنك 

NT2  60زنك 

NT2  61زنك 
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NT2  62زنك 

NT2  63زنك 
NT2  65زنك 

NT2  132ساماريوم 

NT2  133ساماريوم 
NT2  135ساماريوم 

NT2  136ساماريوم 

NT2  137ساماريوم 
NT2  138ساماريوم 

NT2  139ساماريوم 

NT2  140ساماريوم 
NT2  141ساماريوم 

NT2  142ساماريوم 

NT2  143ساماريوم 
NT2  134ساماريوم ساماريوم 

NT2  75سترونسيوم 

NT2  76سترونسيوم 
NT2 77 سترونسيوم 

NT2  78سترونسيوم 

NT2  79سترونسيوم 
NT2  80سترونسيوم 

NT2  81سترونسيوم 

NT2  83سترونسيوم 
NT2  40سكانديوم 

NT2  41سكانديوم 

NT2  42سكانديوم 
NT2  43سكانديوم 

NT2  44سكانديوم 

NT2  65سلينيوم 
NT2  67سلينيوم 

NT2  68سلينيوم 

NT2  69سلينيوم 
NT2  70سلينيوم 

NT2  71سلينيوم 

NT2  73سلينيوم 

NT2  121سيريوم 

NT2  125سيريوم 

NT2  127سيريوم 
NT2  128سيريوم 

NT2  129سيريوم 

NT2  130سيريوم 
NT2  131سيريوم 

NT2  132سيريوم 

NT2  133سيريوم 
NT2  135سيريوم 

NT2  137سيريوم 

NT2  114سيزيوم 
NT2  115سيزيوم 

NT2  116سيزيوم 
NT2  117سيزيوم 

NT2  118سيزيوم 

NT2  119سيزيوم 

NT2  120سيزيوم 

NT2  121سيزيوم 

NT2  122سيزيوم 
NT2  123سيزيوم 

NT2  124سيزيوم 

NT2  125سيزيوم 
NT2  126سيزيوم 

NT2  127سيزيوم 

NT2  128سيزيوم 
NT2  129سيزيوم 

NT2  130سيزيوم 

NT2  132سيزيوم 
NT2   25سيليسيوم 

NT2   27سيليسيوم 

NT2  24سيليسيوم 
NT2  26سيليسيوم 

NT2  20صوديوم 

NT2  21صوديوم 
NT2  22صوديوم 

NT2  135غادولينيوم 

NT2  137غادولينيوم 
NT2  139غادولينيوم 

NT2  142غادولينيوم 

NT2  143غادولينيوم 
NT2  144غادولينيوم 

NT2  145غادولينيوم 

NT2  146غادولينيوم 

NT2  147غادولينيوم 

NT2  60غاليوم 
NT2  62غاليوم 

NT2  63غاليوم 

NT2  64غاليوم 
NT2  65غاليوم 

NT2  66غاليوم 

NT2  68غاليوم 
NT2  42فاناديوم 

NT2  43فاناديوم 

NT2  44فاناديوم 
NT2  45فاناديوم 

NT2  46فاناديوم 

NT2  47فاناديوم 
NT2  48فاناديوم 

NT2  26فسفور 

NT2  28فسفور 
NT2  29فسفور 

NT2  30فسفور 

NT2  100فضة 
NT2  101فضة 

NT2  102فضة 

NT2  103فضة 
NT2  104فضة 

NT2  105فضة 

NT2  106فضة 
NT2  108فضة 

NT2  94فضة 

NT2  96فضة 
NT2  98فضة 

NT2  99فضة 

NT2  17فلور 
NT2  18فلور 

NT2  100قصدير 

NT2  102قصدير 

NT2  103قصدير 

NT2  105قصدير 

NT2  106قصدير 
NT2  107قصدير 

NT2  108قصدير 

NT2  109قصدير 
NT2  111قصدير 

NT2  36كالسيوم 

NT2  37كالسيوم 
NT2  39كالسيوم 

NT2 38كالسيوم 

NT2  28كبريت 
NT2  29كبريت 

NT2  30كبريت 
NT2  31كبريت 

NT2  100كدميوم 

NT2  101كدميوم 

NT2  102كدميوم 

NT2  103كدميوم 

NT2  104كدميوم 
NT2  105كدميوم 

NT2  107كدميوم 

NT2  97كدميوم 
NT2  98كدميوم 

NT2  99كدميوم 

NT2  69كربتون 
NT2  71كربتون 

NT2  72كربتون 

NT2  73كربتون 
NT2  74كربتون 

NT2  75كربتون 

NT2  77كربتون 
NT2  79كربتون 

NT2  10كربون 

NT2  11كربون 
NT2  9كربون 

NT2  42كروم 

NT2  45كروم 
NT2  46كروم 

NT2  47كروم 

NT2  49كروم 
NT2  110كزينون 

NT2  111كزينون 

NT2  112كزينون 

NT2  113كزينون 

NT2  114كزينون 
NT2  115كزينون 

NT2  116كزينون 

NT2  117كزينون 
NT2  118كزينون 

NT2  119كزينون 

NT2  120كزينون 
NT2  121كزينون 

NT2  122كزينون 

NT2  123كزينون 
NT2  125كزينون 

NT2  31كلور 

NT2  32كلور 
NT2  33كلور 

NT2  34كلور 

NT2  36كلور 
NT2  52كوبالت 

NT2  53كوبالت 

NT2  54كوبالت 
NT2  55كوبالت 

NT2  56كوبالت 

NT2  58كوبالت 
NT2  232كوريوم 

NT2  121النتانوم 

NT2  125النتانوم 
NT2  126النتانوم 

NT2  127النتانوم 

NT2  128النتانوم 
NT2  129النتانوم 

NT2  130النتانوم 

NT2  131النتانوم 
NT2  132النتانوم 

NT2  133النتانوم 

NT2  134النتانوم 

NT2  135النتانوم 

NT2  136النتانوم 

NT2  167لوتسيوم 
NT2  153لوتيسيوم 

NT2  161لوتيسيوم 

NT2  162لوتيسيوم 
NT2  163لوتيسيوم 

NT2  164لوتيسيوم 

NT2  165لوتيسيوم 
NT2  166لوتيسيوم 

NT2  168لوتيسيوم 

NT2  169لوتيسيوم 
NT2 170تيسيوم لو 

NT2  171لوتيسيوم 
NT2  174لوتيسيوم 

NT2  20مغنيزيوم 

NT2  21مغنيزيوم 

NT2  22مغنيزيوم 

NT2  23مغنيزيوم 

NT2  48منغنيز 
NT2  49منغنيز 

NT2  50منغنيز 

NT2  51منغنيز 
NT2  52منغنيز 

NT2  86موليبدنوم 

NT2  87موليبدنوم 
NT2  88موليبدنوم 

NT2  89موليبدنوم 

NT2  90موليبدنوم 
NT2  91موليبدنوم 

NT2  234نبتونيوم 

NT2  12نتروجين 
NT2  13نتروجين 

NT2  56نحاس 

NT2  57نحاس 
NT2  58نحاس 

NT2  59نحاس 

NT2  60نحاس 
NT2  61نحاس 

NT2  62نحاس 

NT2  64نحاس 
NT2  49نيكل 

NT2  50نيكل 

NT2  52نيكل 
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NT2  53نيكل 

NT2  55نيكل 
NT2  56نيكل 

NT2  57نيكل 

NT2  83نيوبيوم 
NT2  84نيوبيوم 

NT2  85نيوبيوم 

NT2  87نيوبيوم 
NT2  88نيوبيوم 

NT2  89نيوبيوم 

NT2  90نيوبيوم 
NT2  92نيوبيوم 

NT2  127نيوديميوم 

NT2  128نيوديميوم 
NT2  129نيوديميوم 

NT2  130نيوديميوم 

NT2  131نيوديميوم 
NT2  132نيوديميوم 

NT2  133نيوديميوم 

NT2  134نيوديميوم 
NT2  135نيوديميوم 

NT2  136نيوديميوم 

NT2  137نيوديميوم 
NT2  138نيوديميوم 

NT2  139نيوديميوم 

NT2  141نيوديميوم 
NT2  17نيون 

NT2  18نيون 

NT2  19نيون 
NT2  154هافنيوم 

NT2  155هافنيوم 

NT2  162هافنيوم 
NT2  163هافنيوم 

NT2  166هافنيوم 

NT2  167هافنيوم 

NT2  168هافنيوم 

NT2  169هافنيوم 

NT2  145هولميوم 
NT2  145هولميوم 

NT2  147هولميوم 

NT2  148هولميوم 
NT2  149هولميوم 

NT2  150هولميوم 

NT2  151هولميوم 
NT2  152هولميوم 

NT2  153هولميوم 

NT2  154هولميوم 
NT2  155هولميوم 

NT2  156هولميوم 
NT2  157هولميوم 

NT2  158هولميوم 

NT2  160هولميوم 

NT2  162هولميوم 

NT2  110يود 

NT2  111يود 
NT2  112يود 

NT2  113يود 

NT2  114يود 
NT2  115يود 

NT2  116يود 

NT2  117يود 
NT2  118يود 

NT2  119يود 

NT2  120يود 
NT2  121يود 

NT2  122يود 

NT2  124يود 
NT2  126يود 

NT2  128يود 

NT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
NT2  146إربيوم 

NT2  147إربيوم 

NT2  149إربيوم 
NT2  150إربيوم 

NT2  151إربيوم 

NT2  152إربيوم 
NT2  153إربيوم 

NT2  154إربيوم 

NT2  155إربيوم 

NT2  156إربيوم 

NT2  157إربيوم 
NT2  158إربيوم 

NT2  159إربيوم 

NT2  160إربيوم 
NT2  161إربيوم 

NT2  163إربيوم 

NT2  165إربيوم 
NT2  37أرغون 

NT2  143إريبيوم 

NT2  144إريبيوم 
NT2  195أستاتين 

NT2  197أستاتين 

NT2  199أستاتين 
NT2  200أستاتين 

NT2  201أستاتين 

NT2  202أستاتين 
NT2  203أستاتين 

NT2  204أستاتين 

NT2  205أستاتين 
NT2  206أستاتين 

NT2  207أستاتين 

NT2  208أستاتين 
NT2  209أستاتين 

NT2  210أستاتين 

NT2  211أستاتين 
NT2  214أكتينيوم 

NT2  215أكتينيوم 

NT2  222أكتينيوم 
NT2  223أكتينيوم 

NT2  224أكتينيوم 

NT2  226أكتينيوم 
NT2  232أمريسيوم 

NT2  233أمريسيوم 

NT2  234أمريسيوم 

NT2  235أمريسيوم 

NT2  236أمريسيوم 

NT2  237أمريسيوم 
NT2  238أمريسيوم 

NT2  239أمريسيوم 

NT2  240أمريسيوم 
NT2  242أمريسيوم 

NT2  244أمريسيوم 

NT2 231أمريسيوم 
NT2  103أنتيموان 

NT2  107أنتيموان 

NT2  109أنتيموان 
NT2  110أنتيموان 

NT2  111أنتيموان 
NT2  112أنتيموان 

NT2  113أنتيموان 

NT2  114أنتيموان 

NT2  115أنتيموان 

NT2  116أنتيموان 

NT2  117أنتيموان 
NT2  118أنتيموان 

NT2  119أنتيموان 

NT2  120أنتيموان 
NT2  122أنتيموان 

NT2  102إنديوم 

NT2  103إنديوم 
NT2  104إنديوم 

NT2  105إنديوم 

NT2  106إنديوم 
NT2  107إنديوم 

NT2  108إنديوم 

NT2  109إنديوم 
NT2  110إنديوم 

NT2  111إنديوم 

NT2  112إنديوم 
NT2  114إنديوم 

NT2  97إنديوم 

NT2  98إنديوم 
NT2  99إنديوم 

NT2  132أوروبيوم 

NT2  133أوروبيوم 
NT2  139أوروبيوم 

NT2  140أوروبيوم 

NT2  141أوروبيوم 

NT2  142أوروبيوم 

NT2  143أوروبيوم 
NT2  144أوروبيوم 

NT2  145أوروبيوم 

NT2  146أوروبيوم 
NT2  147أوروبيوم 

NT2  148أوروبيوم 

NT2  149أوروبيوم 
NT2  150أوروبيوم 

NT2  152أوروبيوم 

NT2  154أوروبيوم 
NT2  166أوسميوم 

NT2  167أوسميوم 

NT2  168أوسميوم 
NT2  169أوسميوم 

NT2  170أوسميوم 

NT2  171أوسميوم 
NT2  172أوسميوم 

NT2  173أوسميوم 

NT2  174أوسميوم 
NT2  175أوسميوم 

NT2  176أوسميوم 

NT2  177أوسميوم 
NT2  178أوسميوم 

NT2  179أوسميوم 

NT2  180أوسميوم 
NT2  181أوسميوم 

NT2  182أوسميوم 

NT2  183أوسميوم 
NT2  185أوسميوم 

NT2  153إيتربيوم 

NT2  155إيتربيوم 
NT2  156إيتربيوم 

NT2  157إيتربيوم 

NT2  158إيتربيوم 

NT2  159إيتربيوم 

NT2  160إيتربيوم 

NT2  161إيتربيوم 
NT2  162إيتربيوم 

NT2  163إيتربيوم 

NT2  164إيتربيوم 
NT2  165إيتربيوم 

NT2  166إيتربيوم 

NT2  167إيتربيوم 
NT2  169إيتربيوم 

NT2  79إيتريوم 

NT2  80إيتريوم 
NT2  81إيتريوم 

NT2  83إيتريوم 
NT2  84إيتريوم 

NT2  85إيتريوم 

NT2  86إيتريوم 

NT2  87إيتريوم 

NT2  88إيتريوم 

NT2  178إيريديوم 
NT2  179إيريديوم 

NT2  180إيريديوم 

NT2  181إيريديوم 
NT2  182إيريديوم 

NT2  183إيريديوم 

NT2  184إيريديوم 
NT2  185إيريديوم 

NT2  186إيريديوم 

NT2  187إيريديوم 
NT2  188إيريديوم 

NT2  189إيريديوم 

NT2 190م إيريديو 
NT2  192إيريديوم 

NT2  240أينشتاينيوم 

NT2  241أينشتاينيوم 
NT2  242أينشتاينيوم 

NT2  246أينشتاينيوم 

NT2  248أينشتاينيوم 
NT2  249أينشتاينيوم 

NT2  250أينشتاينيوم 

NT2  251أينشتاينيوم 
NT2  254أينشتاينيوم 

NT2 244أينشتاينيوم 

NT2 245أينشتاينيوم 
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NT2 247أينشتاينيوم 

NT2 252أينشتاينيوم 
NT2  148ايتربيوم 

NT2  149ايتربيوم 

NT2  78ايتريوم 
NT2  117باريوم 

NT2  119باريوم 

NT2  120باريوم 
NT2  121باريوم 

NT2  122باريوم 

NT2  124باريوم 
NT2  125باريوم 

NT2  126باريوم 

NT2  127باريوم 
NT2  128باريوم 

NT2  129باريوم 

NT2 131وم باري 
NT2  133باريوم 

NT2 123باريوم 

NT2  125براسيوديميوم 
NT2  127براسيوديميوم 

NT2  128براسيوديميوم 

NT2  129براسيوديميوم 
NT2  130براسيوديميوم 

NT2  132براسيوديميوم 

NT2  133براسيوديميوم 
NT2  134براسيوديميوم 

NT2  135براسيوديميوم 

NT2  136براسيوديميوم 
NT2  137براسيوديميوم 

NT2  138براسيوديميوم 

NT2  139براسيوديميوم 
NT2  140براسيوديميوم 

NT2  142براسيوديميوم 

NT2  235بركيليوم 

NT2  236بركيليوم 

NT2  237بركيليوم 

NT2  238بركيليوم 
NT2  239بركيليوم 

NT2  240بركيليوم 

NT2  242بركيليوم 
NT2  243بركيليوم 

NT2  244بركيليوم 

NT2  245بركيليوم 
NT2  246بركيليوم 

NT2  248بركيليوم 

NT2  226بروتكتينيوم 
NT2  227بروتكتينيوم 

NT2  228بروتكتينيوم 
NT2  229بروتكتينيوم 

NT2  230بروتكتينيوم 

NT2  67بروم 

NT2  68بروم 

NT2  71بروم 

NT2  73بروم 
NT2  74بروم 

NT2  75بروم 

NT2  76بروم 
NT2  77بروم 

NT2  78بروم 

NT2  80بروم 
NT2  126بروميتيوم  

NT2  127بروميتيوم 

NT2  128بروميتيوم 
NT2  129بروميتيوم 

NT2  130بروميتيوم 

NT2  131بروميتيوم 
NT2  132بروميتيوم 

NT2  133بروميتيوم 

NT2  134بروميتيوم 
NT2  135بروميتيوم 

NT2  136بروميتيوم 

NT2  137بروميتيوم 
NT2  138بروميتيوم 

NT2  139بروميتيوم 

NT2  140بروميتيوم 
NT2  141بروميتيوم 

NT2  142بروميتيوم 

NT2  143بروميتيوم 

NT2  144بروميتيوم 

NT2  145بروميتيوم 
NT2  146بروميتيوم 

NT2  7بريليوم 

NT2  190بزموت 
NT2  191بزموت 

NT2  192بزموت 

NT2  193بزموت 
NT2  194بزموت 

NT2  195بزموت 

NT2  196بزموت 
NT2  197بزموت 

NT2  198بزموت 

NT2  199بزموت 
NT2  200بزموت 

NT2  201بزموت 

NT2  202بزموت 
NT2  203بزموت 

NT2  204بزموت 

NT2  205بزموت 
NT2  206بزموت 

NT2  207بزموت 

NT2  208بزموت 
NT2  173بالتين 

NT2  174بالتين 

NT2  175بالتين 
NT2  176بالتين 

NT2  177بالتين 

NT2  178بالتين 
NT2  179بالتين 

NT2  180بالتين 

NT2  181بالتين 
NT2  182بالتين 

NT2  183بالتين 

NT2  184بالتين 

NT2  185بالتين 

NT2  186بالتين 

NT2  187بالتين 
NT2  188بالتين 

NT2  189بالتين 

NT2  191بالتين 
NT2  193بالتين 

NT2  91بالديوم 

NT2  92بالديوم 
NT2  100بالّديوم 

NT2  103بالّديوم 

NT2  94بالّديوم 
NT2  95بالّديوم 

NT2  96بالّديوم 
NT2  97بالّديوم 

NT2  98بالّديوم 

NT2  99بالّديوم 

NT2 101بالّديوم 

NT2  232بلوتونيوم 

NT2  233بلوتونيوم 
NT2  234بلوتونيوم 

NT2  235بلوتونيوم 

NT2  237بلوتونيوم 
NT2  40بوتاسيوم 

NT2  196بولونيوم 

NT2  197بولونيوم 
NT2  198بولونيوم 

NT2  199بولونيوم 

NT2  200بولونيوم 
NT2  201بولونيوم 

NT2  202بولونيوم 

NT2  203بولونيوم 
NT2  204بولونيوم 

NT2  205بولونيوم 

NT2  206بولونيوم 
NT2  207بولونيوم 

NT2  208بولونيوم 

NT2  209بولونيوم 
NT2  178تاليوم 

NT2  180تاليوم 

NT2 181م تاليو 
NT2  184تاليوم 

NT2  186تاليوم 

NT2  187تاليوم 

NT2  188تاليوم 

NT2  189تاليوم 
NT2  190تاليوم 

NT2  191تاليوم 

NT2  192تاليوم 
NT2  193تاليوم 

NT2  194تاليوم 

NT2  195تاليوم 
NT2  196تاليوم 

NT2  197تاليوم 

NT2  198تاليوم 
NT2  199تاليوم 

NT2  200تاليوم 

NT2  201تاليوم 
NT2  202تاليوم 

NT2  204تاليوم 

NT2  136تربيوم 
NT2  137تربيوم 

NT2  138تربيوم 

NT2  139تربيوم 
NT2  141تربيوم 

NT2  142تربيوم 

NT2  143تربيوم 
NT2  144تربيوم 

NT2  146تربيوم 

NT2  147تربيوم 
NT2  148تربيوم 

NT2  149تربيوم 

NT2  150تربيوم 
NT2  151تربيوم 

NT2 152ربيوم ت 

NT2  153تربيوم 
NT2  154تربيوم 

NT2  155تربيوم 

NT2  156تربيوم 

NT2  157تربيوم 

NT2  158تربيوم 

NT2  85تكنيسيوم 
NT2  86تكنيسيوم 

NT2  87تكنيسيوم 

NT2  90تكنيسيوم 
NT2  91تكنيسيوم 

NT2  92تكنيسيوم 

NT2  93تكنيسيوم 
NT2  94تكنيسيوم 

NT2  95تكنيسيوم 

NT2  96تكنيسيوم 
NT2  97تكنيسيوم 

NT2  107تلّوريوم 
NT2  108تلّوريوم 

NT2  109تلّوريوم 

NT2  110تلّوريوم 

NT2  111تلّوريوم 

NT2  112تلّوريوم 

NT2  113تلّوريوم 
NT2  114تلّوريوم 

NT2  115تلّوريوم 

NT2  116تلّوريوم 
NT2  117تلّوريوم 

NT2  118تلّوريوم 

NT2  119تلّوريوم 
NT2  121تلّوريوم 

NT2  123تلّوريوم 

NT2  156تنتاليوم 
NT2  158تنتاليوم 

NT2  159تنتاليوم 

NT2  160تنتاليوم 
NT2  165تنتاليوم 

NT2  166تنتاليوم 

NT2  167تنتاليوم 
NT2  168تنتاليوم 

NT2  169تنتاليوم 

NT2  170تنتاليوم 
NT2  171تنتاليوم 

NT2  172تنتاليوم 

NT2  173تنتاليوم 
NT2  174تنتاليوم 

NT2  175تنتاليوم 

NT2  176تنتاليوم 
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NT2  177تنتاليوم 

NT2  178تنتاليوم 
NT2  179تنتاليوم 

NT2  180تنتاليوم 

NT2   176تنغستين 
NT2  161تنغستين 

NT2  162تنغستين 

NT2  163تنغستين 
NT2  164تنغستين 

NT2  165تنغستين 

NT2  166تنغستين 
NT2  168تنغستين 

NT2  169تنغستين 

NT2  170تنغستين 
NT2  171تنغستين 

NT2  172تنغستين 

NT2  173تنغستين 
NT2  174تنغستين 

NT2  175تنغستين 

NT2  177تنغستين 
NT2  178تنغستين 

NT2  179تنغستين 

NT2  181تنغستين 
NT2  225توريوم 

NT2  148توليوم 

NT2  152توليوم 
NT2  153توليوم 

NT2  154توليوم 

NT2  155توليوم 
NT2  156توليوم 

NT2  157توليوم 

NT2  158توليوم 
NT2  159توليوم 

NT2  160توليوم 

NT2  161توليوم 

NT2  162توليوم 

NT2  163توليوم 

NT2  164توليوم 
NT2  165توليوم 

NT2  166توليوم 

NT2  167توليوم 
NT2  168توليوم 

NT2  170توليوم 

NT2  39تيتانيوم 
NT2  44تيتانيوم 

NT2  45تيتانيوم 

NT2  63جرمانيوم 
NT2  64جرمانيوم 

NT2  65جرمانيوم 
NT2  66جرمانيوم 

NT2  67جرمانيوم 

NT2  68جرمانيوم 

NT2  69جرمانيوم 

NT2  71جرمانيوم 

NT2  45حديد 
NT2  52حديد 

NT2  53حديد 

NT2  55حديد 
NT2  258دوبنيوم 

NT2  138ديسبروسيوم 

NT2  139ديسبروسيوم 
NT2  140ديسبروسيوم 

NT2  141ديسبروسيوم 

NT2  143ديسبروسيوم 
NT2  144ديسبروسيوم 

NT2  145ديسبروسيوم 

NT2  147ديسبروسيوم 
NT2  148ديسبروسيوم 

NT2  149ديسبروسيوم 

NT2  150ديسبروسيوم 
NT2  151ديسبروسيوم 

NT2  152ديسبروسيوم 

NT2  153ديسبروسيوم 
NT2  155ديسبروسيوم 

NT2  157ديسبروسيوم 

NT2  159ديسبروسيوم 
NT2  180ذهب 

NT2  181ذهب 

NT2  182ذهب 

NT2  183ذهب 

NT2  184ذهب 
NT2  185ذهب 

NT2  186ذهب 

NT2  187ذهب 
NT2  188ذهب 

NT2  189ذهب 

NT2  190ذهب 
NT2  191ذهب 

NT2  192ذهب 

NT2  193ذهب 
NT2  194ذهب 

NT2  195ذهب 

NT2  196ذهب 
NT2  198رادون 

NT2  200رادون 

NT2  201رادون 
NT2  202رادون 

NT2  203رادون 

NT2  204رادون 
NT2  205رادون 

NT2  206رادون 

NT2  207رادون 
NT2  208رادون 

NT2  209رادون 

NT2  210رادون 
NT2  211رادون 

NT2  213راديوم 

NT2  214راديوم 
NT2  186رصاص 

NT2  187رصاص 

NT2  188رصاص 
NT2  189رصاص 

NT2  190رصاص 

NT2  191رصاص 

NT2  192رصاص 

NT2  193رصاص 

NT2  194رصاص 
NT2  195رصاص 

NT2  196رصاص 

NT2  197رصاص 
NT2  198رصاص 

NT2  199رصاص 

NT2  200رصاص 
NT2  201رصاص 

NT2  202رصاص 

NT2  203رصاص 
NT2  205رصاص 

NT2  76روبيديوم 
NT2  77روبيديوم 

NT2  78روبيديوم 

NT2  79روبيديوم 

NT2  81روبيديوم 

NT2  82روبيديوم 

NT2  83روبيديوم 
NT2  84روبيديوم 

NT2  86روبيديوم 

NT2  87روتينيوم 
NT2  90روتينيوم 

NT2  91روتينيوم 

NT2  92روتينيوم 
NT2  93روتينيوم 

NT2  94روتينيوم 

NT2  95روتينيوم 
NT2  97روتينيوم 

NT2  100روديوم 

NT2  101روديوم 
NT2  102روديوم 

NT2 104يوم رود 

NT2  89روديوم 
NT2  90روديوم 

NT2  91روديوم 

NT2  92روديوم 
NT2  92روديوم 

NT2  93روديوم 

NT2  95روديوم 
NT2  96روديوم 

NT2  97روديوم 

NT2  98روديوم 

NT2  163رينيوم 

NT2  164رينيوم 
NT2  165رينيوم 

NT2  168رينيوم 

NT2  170رينيوم 
NT2  171رينيوم 

NT2  172رينيوم 

NT2  173رينيوم 
NT2  174رينيوم 

NT2  175رينيوم 

NT2  176رينيوم 
NT2  177رينيوم 

NT2  178رينيوم 

NT2  179رينيوم 
NT2  180رينيوم 

NT2  181رينيوم 

NT2  182رينيوم 
NT2  183رينيوم 

NT2  184رينيوم 

NT2  186رينيوم 
NT2  178زئبق 

NT2  179زئبق 

NT2  181زئبق 
NT2  182زئبق 

NT2  183زئبق 

NT2  184زئبق 
NT2  185زئبق 

NT2  186زئبق 

NT2  187زئبق 
NT2  188زئبق 

NT2  189زئبق 

NT2  190زئبق 
NT2  191زئبق 

NT2  192زئبق 

NT2  193زئبق 

NT2  194زئبق 

NT2  195زئبق 

NT2  197زئبق 
NT2 177زئبق 

NT2 180زئبق 

NT2  78زركونيوم 
NT2  79زركونيوم 

NT2  84زركونيوم 

NT2  85زركونيوم 
NT2  86زركونيوم 

NT2  87زركونيوم 

NT2  88زركونيوم 
NT2  89زركونيوم 

NT2  67زرنيخ 
NT2  70زرنيخ 

NT2  71زرنيخ 

NT2  72زرنيخ 

NT2  73زرنيخ 

NT2  74زرنيخ 

NT2  55زنك 
NT2  56زنك 

NT2  60زنك 

NT2  61زنك 
NT2  62زنك 

NT2  63زنك 

NT2  65زنك 
NT2  129ساماريوم 

NT2  130ساماريوم 

NT2  132ساماريوم 
NT2  133ساماريوم 

NT2  135ساماريوم 

NT2  136ساماريوم 
NT2  137ساماريوم 

NT2  138ساماريوم 

NT2  139ساماريوم 
NT2  140ساماريوم 

NT2  141ساماريوم 

NT2  142ساماريوم 
NT2  143ساماريوم 

NT2  145ساماريوم 

NT2  134ساماريوم ساماريوم 
NT2  73سترونسيوم 

NT2  74سترونسيوم 

NT2  76سترونسيوم 
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NT2  78سترونسيوم 

NT2  79سترونسيوم 
NT2  80سترونسيوم 

NT2  81سترونسيوم 

NT2  82سترونسيوم 
NT2  83سترونسيوم 

NT2  85سترونسيوم 

NT2  87سترونسيوم 
NT2  44سكانديوم 

NT2  69سلينيوم 

NT2  70سلينيوم 
NT2  71سلينيوم 

NT2  72سلينيوم 

NT2  73سلينيوم 
NT2  75سلينيوم 

NT2  119سيريوم 

NT2  120سيريوم 
NT2  121سيريوم 

NT2  122سيريوم 

NT2  123سيريوم 
NT2  126سيريوم 

NT2  127سيريوم 

NT2  128سيريوم 
NT2  129سيريوم 

NT2  130سيريوم 

NT2  131سيريوم 
NT2  132سيريوم 

NT2  133سيريوم 

NT2  134سيريوم 
NT2  135سيريوم 

NT2  137سيريوم 

NT2  139سيريوم 
NT2  114سيزيوم 

NT2  115سيزيوم 

NT2  116سيزيوم 

NT2  117سيزيوم 

NT2  118سيزيوم 

NT2  119سيزيوم 
NT2  120سيزيوم 

NT2  121سيزيوم 

NT2  122سيزيوم 
NT2  123سيزيوم 

NT2  124سيزيوم 

NT2  125سيزيوم 
NT2  126سيزيوم 

NT2  127سيزيوم 

NT2  128سيزيوم 
NT2  129سيزيوم 

NT2  130سيزيوم 
NT2  131سيزيوم 

NT2  132سيزيوم 

NT2  134سيزيوم 

NT2  20صوديوم 

NT2  135غادولينيوم 

NT2  141غادولينيوم 
NT2  143غادولينيوم 

NT2  144غادولينيوم 

NT2  145غادولينيوم 
NT2  146غادولينيوم 

NT2  147غادولينيوم 

NT2  149غادولينيوم 
NT2  151غادولينيوم 

NT2  153غادولينيوم 

NT2  62غاليوم 
NT2  63غاليوم 

NT2  64غاليوم 

NT2  65غاليوم 
NT2  66غاليوم 

NT2  67غاليوم 

NT2  68غاليوم 
NT2  70غاليوم 

NT2  42فاناديوم 

NT2  45فاناديوم 
NT2  47فاناديوم 

NT2  48فاناديوم 

NT2  49فاناديوم 
NT2  50فاناديوم 

NT2  204فرانسيوم 

NT2  206فرانسيوم 

NT2  207فرانسيوم 

NT2  208فرانسيوم 
NT2  209فرانسيوم 

NT2  210فرانسيوم 

NT2  211فرانسيوم 
NT2  212فرانسيوم 

NT2  213فرانسيوم 

NT2  247فرميوم 
NT2  249فرميوم 

NT2  251فرميوم 

NT2  253فرميوم 
NT2  100فضة 

NT2  101فضة 

NT2  102فضة 
NT2  103فضة 

NT2  104فضة 

NT2  105فضة 
NT2  106فضة 

NT2  108فضة 

NT2  110فضة 
NT2  93فضة 

NT2  95فضة 

NT2  96فضة 
NT2  97فضة 

NT2  98فضة 

NT2  99فضة 
NT2  100قصدير 

NT2  102قصدير 

NT2  106قصدير 
NT2  107قصدير 

NT2  108قصدير 

NT2  109قصدير 
NT2  110قصدير 

NT2  111قصدير 

NT2  113قصدير 

NT2  99قصدير 

NT2  41كالسيوم 

NT2  241كاليفورنيوم 
NT2  243كاليفورنيوم 

NT2  245كاليفورنيوم 

NT2  247كاليفورنيوم 
NT2  100كدميوم 

NT2  101كدميوم 

NT2  102كدميوم 
NT2  103كدميوم 

NT2  104كدميوم 

NT2  105كدميوم 
NT2  107كدميوم 

NT2  109كدميوم 
NT2  96كدميوم 

NT2  97كدميوم 

NT2  69كربتون 

NT2  71كربتون 

NT2  72كربتون 

NT2  73كربتون 
NT2  74كربتون 

NT2  75كربتون 

NT2  76كربتون 
NT2  77كربتون 

NT2  79كربتون 

NT2  81كربتون 
NT2  48كروم 

NT2  49كروم 

NT2  51كروم 
NT2  110كزينون 

NT2  111كزينون 

NT2  112كزينون 
NT2  113كزينون 

NT2  114كزينون 

NT2  115كزينون 
NT2  116كزينون 

NT2  117كزينون 

NT2  118كزينون 
NT2  119كزينون 

NT2  120كزينون 

NT2  121كزينون 
NT2  122كزينون 

NT2  123كزينون 

NT2  125كزينون 

NT2  127كزينون 

NT2  36كلور 
NT2  49كوبالت 

NT2  51كوبالت 

NT2  55كوبالت 
NT2  56كوبالت 

NT2  57كوبالت 

NT2  58كوبالت 
NT2  232كوريوم 

NT2  233كوريوم 

NT2  234كوريوم 
NT2  235كوريوم 

NT2  238كوريوم 

NT2  239كوريوم 
NT2  241كوريوم 

NT2  117النتانوم 

NT2  118النتانوم 
NT2  119النتانوم 

NT2  120النتانوم 

NT2  121النتانوم 
NT2  122النتانوم 

NT2  123النتانوم 

NT2  124النتانوم 
NT2  125النتانوم 

NT2  126النتانوم 

NT2  127النتانوم 
NT2  128النتانوم 

NT2  129النتانوم 

NT2  130النتانوم 
NT2  131النتانوم 

NT2  132النتانوم 

NT2  133النتانوم 
NT2  134النتانوم 

NT2  135النتانوم 

NT2  136النتانوم 

NT2  137النتانوم 

NT2  138النتانوم 

NT2  160لوتسيوم 
NT2  167لوتسيوم 

NT2  150لوتيسيوم 

NT2  153لوتيسيوم 
NT2  154لوتيسيوم 

NT2  155لوتيسيوم 

NT2  156لوتيسيوم 
NT2  157لوتيسيوم 

NT2  158لوتيسيوم 

NT2  159لوتيسيوم 
NT2  161لوتيسيوم 

NT2  162لوتيسيوم 
NT2  163لوتيسيوم 

NT2  164لوتيسيوم 

NT2  165لوتيسيوم 

NT2  166لوتيسيوم 

NT2  168لوتيسيوم 

NT2  169لوتيسيوم 
NT2  170لوتيسيوم 

NT2  171لوتيسيوم 

NT2  172لوتيسيوم 
NT2  173لوتيسيوم 

NT2  174لوتيسيوم 

NT2  251لورنسيوم 
NT2  254لورنسيوم 

NT2  255لورنسيوم 

NT2  256لورنسيوم 
NT2  245مندليفيوم 

NT2  246مندليفيوم 

NT2  248مندليفيوم 
NT2  249مندليفيوم 

NT2  250مندليفيوم 

NT2  251مندليفيوم 
NT2  252مندليفيوم 

NT2  253مندليفيوم 

NT2  254مندليفيوم 
NT2  255مندليفيوم 

NT2  256مندليفيوم 

NT2  257مندليفيوم 
NT2  258مندليفيوم 

NT2  51منغنيز 

NT2  52منغنيز 
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NT2  53منغنيز 

NT2  54منغنيز 
NT2  83موليبدنوم 

NT2  87موليبدنوم 

NT2  88موليبدنوم 
NT2  89موليبدنوم 

NT2  90موليبدنوم 

NT2  91موليبدنوم 
NT2  93موليبدنوم 

NT2  230نبتونيوم 

NT2  231نبتونيوم 
NT2  232نبتونيوم 

NT2  233نبتونيوم 

NT2  234نبتونيوم 
NT2  235نبتونيوم 

NT2  236نبتونيوم 

NT2  13نتروجين 
NT2  55نحاس 

NT2  58نحاس 

NT2  60نحاس 
NT2  61نحاس 

NT2  62نحاس 

NT2  64نحاس 
NT2  253نوبليوم 

NT2  254نوبليوم 

NT2  255نوبليوم 
NT2  259نوبليوم 

NT2  48نيكل 

NT2  51نيكل 
NT2  56نيكل 

NT2  57نيكل 

NT2  59نيكل 
NT2  82نيوبيوم 

NT2  84نيوبيوم 

NT2  85نيوبيوم 

NT2  86نيوبيوم 

NT2  87نيوبيوم 

NT2  88نيوبيوم 
NT2  90نيوبيوم 

NT2  91نيوبيوم 

NT2  92نيوبيوم 
NT2  125نيوديميوم 

NT2  126نيوديميوم  

NT2  129نيوديميوم 
NT2  130نيوديميوم 

NT2  132نيوديميوم 

NT2  133نيوديميوم 
NT2  134نيوديميوم 

NT2  135نيوديميوم 
NT2  136نيوديميوم 

NT2  137نيوديميوم 

NT2  138نيوديميوم 

NT2  139نيوديميوم 

NT2  140نيوديميوم 

NT2  141نيوديميوم 
NT2  154هافنيوم 

NT2  155هافنيوم 

NT2  157هافنيوم 
NT2  158هافنيوم 

NT2  159هافنيوم 

NT2  160هافنيوم 
NT2  162هافنيوم 

NT2  163هافنيوم 

NT2  166هافنيوم 
NT2  167هافنيوم 

NT2  168هافنيوم 

NT2  169هافنيوم 
NT2  170هافنيوم 

NT2  171هافنيوم 

NT2  172هافنيوم 
NT2  173هافنيوم 

NT2  175هافنيوم 

NT2  142هولميوم 
NT2  143هولميوم  

NT2  145هولميوم 

NT2  147هولميوم 
NT2  149هولميوم 

NT2  150هولميوم 

NT2  151هولميوم 

NT2  152هولميوم 

NT2  153هولميوم 
NT2  154هولميوم 

NT2  155هولميوم 

NT2  156هولميوم 
NT2  157هولميوم 

NT2  158هولميوم 

NT2  159هولميوم 
NT2  160هولميوم 

NT2  161هولميوم 

NT2  162هولميوم 
NT2  163هولميوم 

NT2  164هولميوم 

NT2  110يود 
NT2  111يود 

NT2  112يود 

NT2  113يود 
NT2  114يود 

NT2  115يود 

NT2  116يود 
NT2  117يود 

NT2  118يود 

NT2  119يود 
NT2  120يود 

NT2  121يود 

NT2  122يود 
NT2  123يود 

NT2  124يود 

NT2  125يود 
NT2  126يود 

NT2  128يود 

NT2  228يورانيوم 
NT2  229يورانيوم 

NT2  231يورانيوم 

RT اضمحالل بيتا 

 نظائر األتربة النادرة

2000-04-12 

USE نوى األتربة النادرة 

 نظائر اإلربيوم

1996-03-14 

BT1 نظائر 

NT1  145إربيوم 
NT1  146إربيوم 

NT1  147إربيوم 

NT1  148إربيوم 
NT1  149إربيوم 

NT1  150إربيوم 

NT1  151إربيوم 
NT1  152إربيوم 

NT1  153إربيوم 

NT1  154إربيوم 

NT1  155إربيوم 

NT1  156إربيوم 

NT1  157إربيوم 
NT1  158إربيوم 

NT1  159إربيوم 

NT1  160إربيوم 
NT1  161إربيوم 

NT1  162إربيوم 

NT1  163إربيوم 
NT1  164إربيوم 

NT1  165إربيوم 

NT1  166إربيوم 
NT1  167إربيوم 

NT1  168إربيوم 

NT1  169إربيوم 
NT1  170إربيوم 

NT1  171إربيوم 

NT1  172إربيوم 
NT1  173إربيوم 

NT1  174إربيوم 

NT1  175إربيوم 
NT1  143إريبيوم 

NT1  144إريبيوم 
NT1  176إريبيوم 

NT1  177إريبيوم 

 نظائر األرغون

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  30أرغون 

NT1  31أرغون 
NT1  32أرغون 

NT1  33أرغون 

NT1  34أرغون 
NT1  35أرغون 

NT1  36أرغون 

NT1  37أرغون 
NT1  38أرغون 

NT1  39أرغون 

NT1  40أرغون 
NT1  41أرغون 

NT1  42أرغون 

NT1  43أرغون 
NT1  44أرغون 

NT1  45أرغون 

NT1  46أرغون 
NT1  47أرغون 

NT1  48أرغون 

NT1  49أرغون 
NT1  50أرغون 

NT1  51أرغون 

NT1  52أرغون 
NT1  53أرغون 

 نظائر األستاتين

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  191أستاتين 

NT1  192أستاتين 
NT1  193أستاتين 

NT1  194أستاتين 

NT1  195أستاتين 
NT1  196أستاتين 

NT1  197أستاتين 

NT1  198أستاتين 
NT1  199أستاتين 

NT1  200أستاتين 

NT1  201أستاتين 
NT1  202أستاتين 

NT1  203أستاتين 

NT1  204أستاتين 
NT1  205أستاتين 

NT1  206أستاتين 

NT1  207أستاتين 
NT1  208أستاتين 

NT1  209أستاتين 

NT1  210أستاتين 
NT1  211أستاتين 

NT1  212أستاتين 

NT1  213أستاتين 
NT1  214أستاتين 

NT1  215أستاتين 

NT1  216أستاتين 
NT1  217أستاتين 

NT1  218أستاتين 

NT1  219أستاتين 
NT1  220أستاتين 

NT1  221أستاتين 

NT1  222أستاتين 
NT1  223أستاتين 

 نظائر األكتنيد

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-17 
USE نوى األكتينيدات 

 نظائر األكتينيوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 
NT1  206أكتينيوم 

NT1 207ينيوم أكت 

NT1  208أكتينيوم 
NT1  209أكتينيوم 

NT1  210أكتينيوم 

NT1  211أكتينيوم 
NT1  212أكتينيوم 

NT1  213أكتينيوم 
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NT1  214أكتينيوم 

NT1  215أكتينيوم 
NT1  216أكتينيوم 

NT1  217أكتينيوم 

NT1  218أكتينيوم 
NT1  219أكتينيوم 

NT1  220أكتينيوم 

NT1  221أكتينيوم 
NT1  222أكتينيوم 

NT1  223أكتينيوم 

NT1  224أكتينيوم 
NT1  225أكتينيوم 

NT1  226أكتينيوم 

NT1  227أكتينيوم 
NT1  228أكتينيوم 

NT1  229أكتينيوم 

NT1  230أكتينيوم 
NT1  231أكتينيوم 

NT1  232أكتينيوم 

NT1  233أكتينيوم 
NT1  234أكتينيوم 

NT1  235أكتينيوم 

NT1  236أكتينيوم 

 األكسجين نظائر

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  12أكسجين 
NT1  13أكسجين 

NT1  14أكسجين 

NT1  15أكسجين 
NT1  16أكسجين 

NT1  17أكسجين 

NT1  18أكسجين 
NT1  19أكسجين 

NT1  20أكسجين 

NT1  21أكسجين 
NT1  22أكسجين 

NT1  23أكسجين 
NT1  24أكسجين 

NT1  25أكسجين 

NT1  26أكسجين  
NT1  27أكسجين 

NT1  28أكسجين 

 نظائر األلمنيوم

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  21ألمنيوم 

NT1  22ألمنيوم 
NT1  23ألمنيوم 

NT1  24ألمنيوم 

NT1  25ألمنيوم 

NT1  26ألمنيوم 

NT1  27ألمنيوم 

NT1  28ألمنيوم 
NT1  29ألمنيوم 

NT1  30ألمنيوم 

NT1  31ألمنيوم 
NT1  32ألمنيوم 

NT1  33ألمنيوم 

NT1  34ألمنيوم 
NT1  35ألمنيوم 

NT1  36ألمنيوم 

NT1  37ألمنيوم 
NT1  38ألمنيوم 

NT1  39ألمنيوم 

NT1  40ألمنيوم 
NT1  41ألمنيوم 

NT1  42ألمنيوم 

 نظائر األمريسيوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  232أمريسيوم 
NT1  233أمريسيوم 

NT1  234أمريسيوم 

NT1  235أمريسيوم 
NT1  236أمريسيوم 

NT1  237أمريسيوم 

NT1  238أمريسيوم 

NT1  239أمريسيوم 
NT1  240أمريسيوم 

NT1  241أمريسيوم 

NT1  242أمريسيوم 
NT1  243أمريسيوم 

NT1  244أمريسيوم 

NT1  245أمريسيوم 
NT1  246أمريسيوم 

NT1  247أمريسيوم 

NT1  248أمريسيوم 
NT1  249أمريسيوم 

NT1 231أمريسيوم 

 نظائر األنتيموان

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  103أنتيموان 

NT1  104أنتيموان 

NT1  105أنتيموان 

NT1  106أنتيموان 

NT1  107أنتيموان 
NT1  108أنتيموان 

NT1  109أنتيموان 

NT1  110أنتيموان 
NT1  111أنتيموان 

NT1  112أنتيموان 

NT1  113أنتيموان 
NT1  114أنتيموان 

NT1  115أنتيموان 

NT1  116أنتيموان 
NT1  117أنتيموان 

NT1  118أنتيموان 

NT1  119أنتيموان 
NT1  120أنتيموان 

NT1  121أنتيموان 

NT1  122أنتيموان 
NT1  123أنتيموان 

NT1  124أنتيموان 
NT1  125أنتيموان 

NT1  126أنتيموان 

NT1  127أنتيموان 
NT1  128أنتيموان 

NT1  129أنتيموان 

NT1  130أنتيموان 
NT1 131نتيموان أ 

NT1  132أنتيموان 

NT1  133أنتيموان 
NT1  134أنتيموان 

NT1  135أنتيموان 

NT1  136أنتيموان 
NT1  137أنتيموان 

NT1  138أنتيموان 

NT1  139أنتيموان 

 نظائر اإلنديوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  100إنديوم 
NT1  101إنديوم 

NT1  102إنديوم 

NT1  103إنديوم 
NT1  104إنديوم 

NT1  105إنديوم 

NT1  106إنديوم 
NT1  107إنديوم 

NT1  108إنديوم 

NT1  109إنديوم 
NT1  110إنديوم 

NT1  111إنديوم 

NT1  112إنديوم 
NT1  113إنديوم 

NT1  114إنديوم 

NT1  115إنديوم 
NT1  116إنديوم 

NT1  117إنديوم 
NT1  118إنديوم 

NT1  119إنديوم 

NT1  120إنديوم 
NT1 121نديوم إ 

NT1  122إنديوم 

NT1  123إنديوم 
NT1  124إنديوم 

NT1  125إنديوم 

NT1  126إنديوم 
NT1  127إنديوم 

NT1  128إنديوم 

NT1  129إنديوم 
NT1  130إنديوم 

NT1  131إنديوم 

NT1  132إنديوم 
NT1  133إنديوم 

NT1  134إنديوم 

NT1  135إنديوم 
NT1  97إنديوم 

NT1  98إنديوم 

NT1  99إنديوم 

 نظائر األوسميوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  161أوسميوم 
NT1  162أوسميوم 

NT1  163أوسميوم 

NT1  164أوسميوم 
NT1  165أوسميوم 

NT1  166أوسميوم 

NT1  167أوسميوم 
NT1  168أوسميوم 

NT1  169أوسميوم 

NT1  170أوسميوم 
NT1  171أوسميوم 

NT1  172أوسميوم 

NT1  173أوسميوم 
NT1  174أوسميوم 

NT1  175أوسميوم 

NT1  176أوسميوم 
NT1  177أوسميوم 

NT1  178أوسميوم 
NT1  179أوسميوم 

NT1  180أوسميوم 

NT1  181أوسميوم 
NT1  182أوسميوم 

NT1  183أوسميوم 

NT1  184أوسميوم 
NT1  185أوسميوم 

NT1  186أوسميوم 

NT1  187أوسميوم 
NT1  188أوسميوم 

NT1  189أوسميوم 

NT1  190أوسميوم 
NT1  191أوسميوم 

NT1  192أوسميوم 

NT1  193أوسميوم 
NT1  194أوسميوم 

NT1  195أوسميوم 

NT1  196أوسميوم 
NT1  197أوسميوم 

NT1  199أوسميوم 

NT1  200أوسميوم 

 نظائر األوغانيسون

2017-04-11 

استعمل لهذا  118نظائر العنصر   2017قبل أذار / مارس 
 المفهوم.
UF  118نظائر العنصر 

BT1 نظائر 

 نظائر اإليتربيوم

BT1 نظائر 

NT1  150إيتربيوم 

NT1  151إيتربيوم 
NT1  152إيتربيوم 

NT1  153إيتربيوم 

NT1  154إيتربيوم 
NT1  155إيتربيوم 

NT1  156إيتربيوم 

NT1  157إيتربيوم 
NT1  158إيتربيوم 

NT1  159إيتربيوم 
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NT1  160إيتربيوم 

NT1  161إيتربيوم 
NT1  162إيتربيوم 

NT1  163إيتربيوم 

NT1  164إيتربيوم 
NT1  165إيتربيوم 

NT1  166إيتربيوم 

NT1  167إيتربيوم 
NT1  168إيتربيوم 

NT1  169إيتربيوم 

NT1  170إيتربيوم 
NT1  171إيتربيوم 

NT1  172إيتربيوم 

NT1  173إيتربيوم 
NT1  174إيتربيوم 

NT1  175إيتربيوم 

NT1  176إيتربيوم 
NT1  177إيتربيوم 

NT1  178إيتربيوم 

NT1  179إيتربيوم 
NT1  180إيتربيوم 

NT1  148ايتربيوم 

NT1  149ايتربيوم 
NT1  181ايتربيوم 

 نظائر اإليتريوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 
NT1  100إيتريوم 

NT1  101إيتريوم 

NT1  102إيتريوم 
NT1  103إيتريوم 

NT1  77إيتريوم 

NT1  79إيتريوم 
NT1  80إيتريوم 

NT1  81إيتريوم 

NT1  82إيتريوم 
NT1  83إيتريوم 

NT1  84إيتريوم 
NT1  85إيتريوم 

NT1  86إيتريوم 

NT1  87إيتريوم 
NT1  88إيتريوم 

NT1  89إيتريوم 

NT1  90إيتريوم 
NT1  91إيتريوم 

NT1  92إيتريوم 

NT1  93إيتريوم 
NT1  94إيتريوم 

NT1  95إيتريوم 

NT1  96إيتريوم 
NT1  97إيتريوم 

NT1  98إيتريوم 

NT1  99إيتريوم 
NT1  104ايتريوم 

NT1  105ايتريوم 

NT1  106ايتريوم 
NT1  107ايتريوم 

NT1  108ايتريوم 

NT1  76ايتريوم 
NT1  78ايتريوم 

 نظائر االوروبيوم

BT1 نظائر 

NT1  130أوروبيوم 
NT1  131أوروبيوم 

NT1  132أوروبيوم 

NT1  133أوروبيوم 
NT1  134أوروبيوم 

NT1  135أوروبيوم 

NT1  136أوروبيوم 
NT1  137أوروبيوم 

NT1  138أوروبيوم 

NT1  139أوروبيوم 
NT1  140أوروبيوم 

NT1  141أوروبيوم 
NT1  142أوروبيوم 

NT1  143أوروبيوم 

NT1  144أوروبيوم 
NT1  145أوروبيوم 

NT1  146أوروبيوم 

NT1  147أوروبيوم 
NT1  148أوروبيوم 

NT1  149أوروبيوم 

NT1  150أوروبيوم 
NT1  151أوروبيوم 

NT1  152أوروبيوم 

NT1  153أوروبيوم 
NT1  154أوروبيوم 

NT1  155أوروبيوم 

NT1  156أوروبيوم 
NT1  157أوروبيوم 

NT1  158أوروبيوم 

NT1  159أوروبيوم 
NT1  160أوروبيوم 

NT1  161أوروبيوم 

NT1  162أوروبيوم 
NT1  163أوروبيوم 

NT1  164أوروبيوم 

NT1  165أوروبيوم 
NT1  166أوروبيوم 

NT1  167أوروبيوم 

 نظائر الباريوم

1999-02-01 
*BT1 نظائر المعادن القلوية الترابية 

NT1  114باريوم 

NT1  115باريوم 
NT1  116باريوم 

NT1  117باريوم 

NT1  118باريوم 
NT1  119باريوم 

NT1  120باريوم 

NT1 121وم باري 
NT1  122باريوم 

NT1  124باريوم 

NT1  125باريوم 
NT1  126باريوم 

NT1  127باريوم 
NT1  128باريوم 

NT1  129باريوم 

NT1  130باريوم 
NT1  131باريوم 

NT1  132باريوم 

NT1  133باريوم 
NT1  134باريوم 

NT1  135باريوم 

NT1  136باريوم 
NT1  137باريوم 

NT1  138باريوم 

NT1  141باريوم 
NT1  142باريوم 

NT1  143باريوم 

NT1  144باريوم 
NT1  145باريوم 

NT1  146باريوم 

NT1  147باريوم 
NT1  148باريوم 

NT1  149باريوم 

NT1  150باريوم 
NT1  151باريوم 

NT1  152باريوم 

NT1  153باريوم 
NT1 123باريوم 

NT1 139باريوم 

NT1 140باريوم 

 نظائر البراسيوديميوم

BT1 نظائر 

NT1  121براسيوديميوم 

NT1  122براسيوديميوم 
NT1  123براسيوديميوم 

NT1  124براسيوديميوم 

NT1  125براسيوديميوم 
NT1  126براسيوديميوم 

NT1  127براسيوديميوم 
NT1  128براسيوديميوم 

NT1  129براسيوديميوم 

NT1  130براسيوديميوم 
NT1  131براسيوديميوم 

NT1  132براسيوديميوم 

NT1  133براسيوديميوم 
NT1  134براسيوديميوم 

NT1  135براسيوديميوم 

NT1  136براسيوديميوم 
NT1  137براسيوديميوم 

NT1  138براسيوديميوم 

NT1  139براسيوديميوم 
NT1  140براسيوديميوم 

NT1  141براسيوديميوم 

NT1  142براسيوديميوم 
NT1  143براسيوديميوم 

NT1  144براسيوديميوم 

NT1  145براسيوديميوم 
NT1  146براسيوديميوم 

NT1  147براسيوديميوم 

NT1  148براسيوديميوم 
NT1  149براسيوديميوم 

NT1  150براسيوديميوم 

NT1  151براسيوديميوم 
NT1  152براسيوديميوم 

NT1  153براسيوديميوم 

NT1  154براسيوديميوم 
NT1  155براسيوديميوم 

NT1  156براسيوديميوم 

NT1  157براسيوديميوم 
NT1  158براسيوديميوم 

NT1  159براسيوديميوم 

 نظائر البركيليوم

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  235بركيليوم 

NT1  236بركيليوم 
NT1  237بركيليوم 

NT1  238بركيليوم 

NT1  239بركيليوم 
NT1  240بركيليوم 

NT1  241بركيليوم 
NT1  242بركيليوم 

NT1  243بركيليوم 

NT1  244بركيليوم 
NT1  245بركيليوم 

NT1  246بركيليوم 

NT1  247بركيليوم 
NT1  248بركيليوم 

NT1  249بركيليوم 

NT1  250بركيليوم 
NT1  251بركيليوم 

NT1  252بركيليوم 

NT1  253بركيليوم 
NT1  254بركيليوم 

 نظائر البروتكتينيوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 
NT1  212بروتكتينيوم 

NT1  213بروتكتينيوم 

NT1  214بروتكتينيوم 
NT1  215بروتكتينيوم 

NT1  216بروتكتينيوم 

NT1  217بروتكتينيوم 
NT1  218بروتكتينيوم 

NT1  219بروتكتينيوم 

NT1  220بروتكتينيوم 
NT1  221بروتكتينيوم 

NT1  222بروتكتينيوم 

NT1  223بروتكتينيوم 
NT1  224بروتكتينيوم 

NT1  225بروتكتينيوم 

NT1  226بروتكتينيوم 
NT1  227بروتكتينيوم 

NT1  228بروتكتينيوم 

NT1  229بروتكتينيوم 
NT1  230بروتكتينيوم 

NT1  231بروتكتينيوم 
NT1  232بروتكتينيوم 

NT1  233بروتكتينيوم 

NT1  234بروتكتينيوم 
NT1  235بروتكتينيوم 
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NT1  236بروتكتينيوم 

NT1  237بروتكتينيوم 
NT1  238بروتكتينيوم 

NT1  239بروتكتينيوم 

NT1  240بروتكتينيوم 

 نظائر البروم

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  67بروم 
NT1  68بروم 

NT1  69بروم 

NT1  70بروم 
NT1  71بروم 

NT1  72بروم 

NT1  73بروم 
NT1  74بروم 

NT1  75بروم 

NT1  76بروم 

NT1  77بروم 

NT1  78بروم 

NT1  79بروم 
NT1  80بروم 

NT1  81بروم 

NT1  82بروم 
NT1  83بروم 

NT1  84بروم 

NT1  85بروم 
NT1  86بروم 

NT1  87بروم 

NT1  88بروم 
NT1  89بروم 

NT1  90بروم 

NT1  91بروم 
NT1  92بروم 

NT1  93بروم 

NT1  94بروم 
NT1  95بروم 

NT1  96بروم 
NT1  97بروم 

 نظائر البروميتيوم

BT1 نظائر 

NT1  126بروميتيوم  
NT1  127بروميتيوم 

NT1  128بروميتيوم 

NT1  129بروميتيوم 
NT1  130بروميتيوم 

NT1  131بروميتيوم 

NT1  132بروميتيوم 
NT1  133بروميتيوم 

NT1  134بروميتيوم 

NT1  135بروميتيوم 

NT1  136بروميتيوم 

NT1  137بروميتيوم 

NT1  138بروميتيوم 
NT1  139بروميتيوم 

NT1  140بروميتيوم 

NT1  141بروميتيوم 
NT1  142بروميتيوم 

NT1  143بروميتيوم 

NT1  144بروميتيوم 
NT1  145بروميتيوم 

NT1  146بروميتيوم 

NT1  147بروميتيوم 
NT1  148بروميتيوم 

NT1  149بروميتيوم 

NT1  150بروميتيوم 
NT1  151بروميتيوم 

NT1  152بروميتيوم 

NT1  153بروميتيوم 
NT1  154بروميتيوم 

NT1  155بروميتيوم 

NT1  156بروميتيوم 
NT1  157بروميتيوم 

NT1  158بروميتيوم 
NT1  159بروميتيوم 

NT1  160بروميتيوم 

NT1  161بروميتيوم 
NT1  162بروميتيوم 

NT1  163بروميتيوم 

 نظائر البريليوم

1999-02-01 
*BT1 نظائر المعادن القلوية الترابية 

NT1  10بريليوم 

NT1  11بريليوم 
NT1  12بريليوم 

NT1  13بريليوم 

NT1  14بريليوم 
NT1  15بريليوم 

NT1  16بريليوم 

NT1  5بريليوم 
NT1  6بريليوم 

NT1  7بريليوم 

NT1  8بريليوم 
NT1  9بريليوم 

 نظائر البزموت

1999-07-16 

BT1 نظائر 
NT1  186بزموت 

NT1  188بزموت 

NT1  189بزموت 
NT1  190بزموت 

NT1  191بزموت 
NT1  192بزموت 

NT1  193بزموت 

NT1  194بزموت 
NT1  195بزموت 

NT1  196بزموت 

NT1  197بزموت 
NT1  198بزموت 

NT1  199بزموت 

NT1  200بزموت 
NT1  201بزموت 

NT1  202بزموت 

NT1  203بزموت 
NT1  204بزموت 

NT1  205بزموت 

NT1  206بزموت 
NT1  207بزموت 

NT1  208بزموت 

NT1  209بزموت 
NT1  210بزموت 

NT1  211بزموت 

NT1  212بزموت 
NT1  213بزموت 

NT1  214بزموت 

NT1  215بزموت 
NT1  216بزموت 

NT1  218بزموت 

NT1 184بزموت 

NT1 185بزموت 

NT1 187بزموت 

NT1 217بزموت 

 نظائر البالتين

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  166بالتين 
NT1  167بالتين 

NT1  168بالتين 

NT1  169بالتين 
NT1  170بالتين 

NT1  171بالتين 
NT1  172بالتين 

NT1  173بالتين 

NT1  174بالتين 
NT1  175بالتين 

NT1  176بالتين 

NT1  177بالتين 
NT1  178بالتين 

NT1  179بالتين 

NT1  180بالتين 
NT1  181بالتين 

NT1  182بالتين 

NT1  183بالتين 
NT1  184بالتين 

NT1  185بالتين 

NT1  186بالتين 

NT1  187بالتين 
NT1  188بالتين 

NT1  189بالتين 

NT1  190بالتين 
NT1  191بالتين 

NT1  192بالتين 

NT1  193بالتين 
NT1  194بالتين 

NT1  195بالتين 

NT1  196بالتين 
NT1  197بالتين 

NT1  198بالتين 

NT1  199بالتين 
NT1  200بالتين 

NT1  201بالتين 

NT1  202بالتين 
NT1  203بالتين 

NT1  204بالتين 

NT1  205بالتين 
NT1  206بالتين 

NT1  207بالتين 

NT1  208بالتين 

 نظائر البالّديوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  121بالديوم 
NT1  122بالديوم 

NT1  123بالديوم 

NT1  124بالديوم 
NT1  91بالديوم 

NT1  92بالديوم 

NT1  100بالّديوم 
NT1  102بالّديوم 

NT1  103بالّديوم 

NT1  104بالّديوم 
NT1  105بالّديوم 

NT1  106بالّديوم 
NT1  107بالّديوم 

NT1  108بالّديوم 

NT1  109بالّديوم 
NT1  110بالّديوم 

NT1  111بالّديوم 

NT1  112بالّديوم 
NT1  113بالّديوم 

NT1  114بالّديوم 

NT1  115بالّديوم 
NT1  116بالّديوم 

NT1  117بالّديوم 

NT1  118بالّديوم 
NT1  119بالّديوم 

NT1  120بالّديوم 

NT1  93بالّديوم 
NT1  94بالّديوم 

NT1  95بالّديوم 

NT1  96بالّديوم 
NT1  97بالّديوم 

NT1  98بالّديوم 

NT1  99بالّديوم 
NT1 101بالّديوم 

 نظائر البلوتونيوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 
NT1  228بلوتونيوم 

NT1  229بلوتونيوم 

NT1  230بلوتونيوم 
NT1  231بلوتونيوم 

NT1  232بلوتونيوم 

NT1  233بلوتونيوم 
NT1  234بلوتونيوم 

NT1  235بلوتونيوم 

NT1  236بلوتونيوم 
NT1  237بلوتونيوم 

NT1  238بلوتونيوم 
NT1  239بلوتونيوم 

NT1  240بلوتونيوم 

NT1  241بلوتونيوم 
NT1  242بلوتونيوم 
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NT1  243بلوتونيوم 

NT1  244بلوتونيوم 
NT1  245بلوتونيوم 

NT1  246بلوتونيوم 

NT1  247بلوتونيوم 
NT1  248بلوتونيوم 

NT1  250بلوتونيوم 

 نظائر البوتاسيوم

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  32بوتاسيوم 

NT1  33بوتاسيوم 
NT1  34بوتاسيوم 

NT1  35بوتاسيوم 

NT1  36بوتاسيوم 
NT1  37بوتاسيوم 

NT1  38بوتاسيوم 

NT1  39بوتاسيوم 

NT1  40بوتاسيوم 

NT1  41بوتاسيوم 

NT1  42بوتاسيوم 
NT1  43بوتاسيوم 

NT1  44بوتاسيوم 

NT1  45بوتاسيوم 
NT1  46بوتاسيوم 

NT1  47بوتاسيوم 

NT1  48بوتاسيوم 
NT1  49بوتاسيوم 

NT1  50بوتاسيوم 

NT1  51بوتاسيوم 
NT1  52بوتاسيوم 

NT1  53بوتاسيوم 

NT1  54بوتاسيوم 
NT1  55بوتاسيوم 

NT1  56بوتاسيوم 

 نظائر البور

*BT1 أيونات 

 نظائر البوريوم

2004-03-19 

UF  107نظائر العنصر 
BT1 نظائر 

NT1  260بوريوم 

NT1  261بوريوم 
NT1  262بوريوم 

NT1  263بوريوم 

NT1  264بوريوم 
NT1  265بوريوم 

NT1  266بوريوم 

NT1  267بوريوم 
NT1  271بوريوم 

NT1  272بوريوم 

NT1  273بوريوم 
NT1  274بوريوم 

NT1  275بوريوم 

 نظائر البولونيوم

BT1 نظائر 

NT1  186بولونيوم 

NT1  187بولونيوم 
NT1  188بولونيوم 

NT1  189بولونيوم 

NT1  190بولونيوم 
NT1  191بولونيوم 

NT1  192بولونيوم 

NT1  193بولونيوم 
NT1  194بولونيوم 

NT1  195بولونيوم 

NT1  196بولونيوم 
NT1  197بولونيوم 

NT1  198بولونيوم 

NT1  199بولونيوم 
NT1  200بولونيوم 

NT1  201بولونيوم 

NT1  202بولونيوم 
NT1  203بولونيوم 

NT1  204بولونيوم 

NT1  205بولونيوم 

NT1  206بولونيوم 

NT1  207بولونيوم 
NT1  208بولونيوم 

NT1  209بولونيوم 

NT1  210بولونيوم 
NT1  211بولونيوم 

NT1  212بولونيوم 

NT1  213بولونيوم 
NT1  214بولونيوم 

NT1  215بولونيوم 

NT1  216بولونيوم 
NT1  217بولونيوم 

NT1  218بولونيوم 

NT1  219بولونيوم 
NT1  220بولونيوم 

 نظائر التاليوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  176تاليوم 

NT1  177تاليوم 

NT1  178تاليوم 
NT1  179تاليوم 

NT1  180تاليوم 

NT1  181تاليوم 
NT1  182تاليوم 

NT1  183تاليوم 

NT1  184تاليوم 
NT1  185تاليوم 

NT1  186تاليوم 

NT1  187تاليوم 
NT1  188تاليوم 

NT1  189تاليوم 

NT1  190تاليوم 
NT1  191تاليوم 

NT1  192تاليوم 

NT1  193تاليوم 
NT1  194تاليوم 

NT1  195تاليوم 
NT1 196اليوم ت 

NT1  197تاليوم 

NT1  198تاليوم 
NT1  199تاليوم 

NT1  200تاليوم 

NT1  201تاليوم 
NT1  202تاليوم 

NT1  203تاليوم 

NT1  204تاليوم 
NT1  205تاليوم 

NT1  206تاليوم 

NT1  207تاليوم 
NT1  208تاليوم 

NT1  209تاليوم 

NT1  210تاليوم 
NT1  211تاليوم 

NT1  212تاليوم 

 نظائر التحول الداخلي المشعة

*BT1 نظائر مشعة 
NT1  156إربيوم 

NT1  169إربيوم 

NT1  212أستاتين 
NT1  227أكتينيوم 

NT1  119أنتيموان 

NT1  122أنتيموان 
NT1  124أنتيموان 

NT1  126أنتيموان 

NT1  112إنديوم 
NT1  114إنديوم 

NT1  115إنديوم 

NT1  116إنديوم 
NT1  121إنديوم 

NT1 180سميوم أو 

NT1  189أوسميوم 
NT1  190أوسميوم 

NT1  191أوسميوم 
NT1  194أوسميوم 

NT1  164إيتربيوم 

NT1  165إيتربيوم 
NT1  166إيتربيوم 

NT1  177إيتربيوم 

NT1  86إيتريوم 
NT1  190إيريديوم 

NT1  191إيريديوم 

NT1  192إيريديوم 
NT1  193إيريديوم 

NT1  254أينشتاينيوم 

NT1  131باريوم 
NT1  133باريوم 

NT1  135باريوم 

NT1  142براسيوديميوم 
NT1  243بركيليوم 

NT1  77بروم 

NT1  80بروم 
NT1  82بروم 

NT1  145بروميتيوم 

NT1  193بالتين 
NT1  195بالتين 

NT1  197بالتين 

NT1  199بالتين 
NT1  112بالّديوم 

NT1  235بلوتونيوم 

NT1  237بلوتونيوم 
NT1  199بولونيوم 

NT1  201بولونيوم 

NT1  202بولونيوم 
NT1  203بولونيوم 

NT1  205بولونيوم 

NT1  206بولونيوم 
NT1  207بولونيوم 

NT1  198تاليوم 

NT1  151تربيوم 
NT1  157تربيوم 

NT1  158تربيوم 

NT1  96تكنيسيوم 

NT1  97تكنيسيوم 

NT1  99تكنيسيوم 

NT1  121تلّوريوم 
NT1  123تلّوريوم 

NT1  125تلّوريوم 

NT1  182تنتاليوم 
NT1   176تنغستين 

NT1  181تنغستين 

NT1  185تنغستين 
NT1  234توريوم 

NT1  159توليوم 

NT1  161توليوم 
NT1  73جرمانيوم 

NT1  75جرمانيوم 
NT1  159ديسبروسيوم 

NT1  191ذهب 

NT1  193ذهب 

NT1  195ذهب 

NT1  196ذهب 

NT1  197ذهب 
NT1  210رادون 

NT1  211رادون 

NT1  213راديوم 
NT1  225راديوم 

NT1  228راديوم 

NT1  230راديوم 
NT1  199رصاص 

NT1  202رصاص 

NT1  81روبيديوم 
NT1  100روديوم 

NT1  101روديوم 

NT1  103روديوم 
NT1  105روديوم 

NT1  96روديوم 

NT1  183رينيوم 
NT1  184رينيوم 

NT1  188رينيوم 

NT1  189رينيوم 
NT1  193زئبق 

NT1  195زئبق 

NT1  197زئبق 
NT1  199زئبق 

NT1  145ساماريوم 

NT1  151ساماريوم 
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NT1  46سكانديوم 

NT1  79سلينيوم 
NT1  81سلينيوم 

NT1  133سيريوم 

NT1  137سيريوم 
NT1  123سيزيوم 

NT1  134سيزيوم 

NT1  138سيزيوم 
NT1  103فضة 

NT1  105فضة 

NT1  107فضة 
NT1  109فضة 

NT1  111فضة 

NT1  99فضة 
NT1  113قصدير 

NT1  119قصدير 

NT1  121قصدير 
NT1  247كاليفورنيوم 

NT1  250كاليفورنيوم 

NT1  111كدميوم 
NT1  113كدميوم 

NT1  79كربتون 

NT1  83كربتون 
NT1  125كزينون 

NT1  129كزينون 

NT1  131كزينون 
NT1  133كزينون 

NT1  58كوبالت 

NT1  60كوبالت 
NT1  169لوتيسيوم 

NT1  170لوتيسيوم 

NT1  171لوتيسيوم 
NT1  172لوتيسيوم 

NT1  176لوتيسيوم 

NT1  93موليبدنوم 

NT1  236نبتونيوم 

NT1  91نيوبيوم 

NT1  93نيوبيوم 
NT1  94نيوبيوم 

NT1  147نيوديميوم 

NT1  176هافنيوم 
NT1  178هافنيوم 

NT1  180هافنيوم 

NT1  158هولميوم 
NT1  160هولميوم 

NT1  164هولميوم 

NT1  125يود 
NT1  129يود 

NT1  130يود 
NT1  132يود 

NT1  133يود 

NT1  230يورانيوم 

NT1  235يورانيوم 

NT1  240يورانيوم 

RT تحول داخلي 

 نظائر التربيوم

BT1 نظائر 

NT1  135تربيوم 

NT1  136تربيوم 
NT1  137تربيوم 

NT1  138تربيوم 

NT1  139تربيوم 
NT1  140تربيوم 

NT1  141تربيوم 

NT1  142تربيوم 
NT1  143تربيوم 

NT1  144تربيوم 

NT1  145تربيوم 

NT1  146تربيوم 

NT1  147تربيوم 

NT1  148تربيوم 
NT1  149تربيوم 

NT1  150تربيوم 

NT1  151تربيوم 
NT1  152تربيوم 

NT1  153تربيوم 

NT1  154تربيوم 
NT1  155تربيوم 

NT1  156تربيوم 

NT1 157ربيوم ت 
NT1  158تربيوم 

NT1  159تربيوم 

NT1  160تربيوم 
NT1  161تربيوم 

NT1  162تربيوم 

NT1  163تربيوم 
NT1  164تربيوم 

NT1  165تربيوم 

NT1  166تربيوم 
NT1  167تربيوم 

NT1  168تربيوم 

NT1  169تربيوم 
NT1  170تربيوم 

NT1  171تربيوم 

 نظائر التكنيسيوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  100تكنيسيوم 

NT1  101تكنيسيوم 
NT1  102تكنيسيوم 

NT1  103تكنيسيوم 

NT1  104تكنيسيوم 
NT1  105تكنيسيوم 

NT1  106تكنيسيوم 

NT1  107تكنيسيوم 
NT1  108تكنيسيوم 

NT1  109تكنيسيوم 

NT1  110تكنيسيوم 
NT1  111تكنيسيوم 

NT1  112تكنيسيوم 

NT1  113تكنيسيوم 
NT1  114تكنيسيوم 

NT1  115تكنيسيوم 

NT1  116تكنيسيوم 
NT1  117تكنيسيوم 

NT1  118تكنيسيوم 
NT1  85تكنيسيوم 

NT1  86تكنيسيوم 

NT1  87تكنيسيوم 
NT1  88تكنيسيوم 

NT1  89تكنيسيوم 

NT1  90تكنيسيوم 
NT1  91تكنيسيوم 

NT1  92تكنيسيوم 

NT1  93تكنيسيوم 
NT1  94تكنيسيوم 

NT1  95تكنيسيوم 

NT1  96تكنيسيوم 
NT1  97تكنيسيوم 

NT1  98تكنيسيوم 

NT1  99تكنيسيوم 

 نظائر التلّوريوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  105تلوريوم 
NT1  139تلوريوم 

NT1  140تلوريوم 

NT1  141تلوريوم 
NT1  142تلوريوم 

NT1  106تلّوريوم 

NT1  107تلّوريوم 
NT1  108تلّوريوم 

NT1  109تلّوريوم 

NT1  110تلّوريوم 
NT1  111تلّوريوم 

NT1  112تلّوريوم 

NT1  113تلّوريوم 
NT1  114تلّوريوم 

NT1  115تلّوريوم 

NT1  116تلّوريوم 
NT1  117تلّوريوم 

NT1  118تلّوريوم 
NT1  119تلّوريوم 

NT1  120تلّوريوم 

NT1  121تلّوريوم 
NT1  122تلّوريوم 

NT1  123تلّوريوم 

NT1  124تلّوريوم 
NT1  125تلّوريوم 

NT1  126تلّوريوم 

NT1  127تلّوريوم 
NT1  128تلّوريوم 

NT1  129تلّوريوم 

NT1  130تلّوريوم 
NT1  131تلّوريوم 

NT1  132تلّوريوم 

NT1  133تلّوريوم 
NT1  134تلّوريوم 

NT1  135تلّوريوم 

NT1  136تلّوريوم 
NT1  137تلّوريوم 

NT1  138تلّوريوم 

 نظائر التنتاليوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  155تنتاليوم 

NT1  156تنتاليوم 
NT1  157تنتاليوم 

NT1  158تنتاليوم 

NT1  159تنتاليوم 
NT1  160تنتاليوم 

NT1  161تنتاليوم 

NT1  162تنتاليوم 
NT1  163تنتاليوم 

NT1  164تنتاليوم 

NT1  165تنتاليوم 
NT1  166تنتاليوم 

NT1  167تنتاليوم 

NT1  168تنتاليوم 
NT1  169تنتاليوم 

NT1  170تنتاليوم 

NT1  171تنتاليوم 
NT1  172تنتاليوم 

NT1  173تنتاليوم 
NT1  174تنتاليوم 

NT1  175تنتاليوم 

NT1  176تنتاليوم 
NT1  177تنتاليوم 

NT1  178تنتاليوم 

NT1  179تنتاليوم 
NT1  180تنتاليوم 

NT1  181تنتاليوم 

NT1  182تنتاليوم 
NT1  183تنتاليوم 

NT1  184تنتاليوم 

NT1  185تنتاليوم 
NT1  186تنتاليوم 

NT1  187تنتاليوم 

NT1  188تنتاليوم 
NT1  189تنتاليوم 

NT1  190تنتاليوم 

 نظائر التنغستين

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  157تنغستن 

NT1   176تنغستين 
NT1  158تنغستين 

NT1  159تنغستين 

NT1  160تنغستين 
NT1  161تنغستين 

NT1  162تنغستين 

NT1  163تنغستين 
NT1  164تنغستين 

NT1  165تنغستين 

NT1  166تنغستين 
NT1  167تنغستين 

NT1  168تنغستين 

NT1  169تنغستين 
NT1  170تنغستين 

NT1  171تنغستين 
NT1  172تنغستين 

NT1  173تنغستين 

NT1  174تنغستين 
NT1  175تنغستين 
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NT1  177تنغستين 

NT1  178تنغستين 
NT1  179تنغستين 

NT1  180تنغستين 

NT1  181تنغستين 
NT1  182تنغستين 

NT1  183تنغستين 

NT1  184تنغستين 
NT1  185تنغستين 

NT1  186تنغستين 

NT1  187تنغستين 
NT1  188تنغستين 

NT1  189تنغستين 

NT1  190تنغستين 
NT1  191تنغستين 

NT1  192تنغستين 

 نظائر التوريوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  208توريوم 

NT1  209توريوم 
NT1  210توريوم 

NT1  211توريوم 

NT1  212توريوم 
NT1  213توريوم 

NT1  214توريوم 

NT1  215توريوم 
NT1  216توريوم 

NT1  217توريوم 

NT1  218توريوم 
NT1  219توريوم 

NT1  220توريوم 

NT1  221توريوم 
NT1  222توريوم 

NT1 223 توريوم 

NT1  224توريوم 
NT1  225توريوم 

NT1  226توريوم 
NT1  227توريوم 

NT1  228توريوم 

NT1  229توريوم 
NT1  230توريوم 

NT1  231توريوم 

NT1  232توريوم 
NT1  233توريوم 

NT1  234توريوم 

NT1  235توريوم 
NT1  236توريوم 

NT1  237توريوم 

NT1  238توريوم 

 نظائر التوليوم

BT1 نظائر 

NT1  144توليوم 

NT1  145توليوم 
NT1  146توليوم 

NT1  147توليوم 

NT1  148توليوم 
NT1  149توليوم 

NT1  150توليوم 

NT1  151توليوم 
NT1  152توليوم 

NT1  153توليوم 

NT1  154توليوم 
NT1  155توليوم 

NT1  156توليوم 

NT1  157توليوم 
NT1  158توليوم 

NT1  159توليوم 

NT1  160توليوم 
NT1  161توليوم 

NT1  162توليوم 

NT1  163توليوم 
NT1  164توليوم 

NT1  165توليوم 
NT1  166توليوم 

NT1  167توليوم 

NT1  168توليوم 
NT1  169توليوم 

NT1  170توليوم 

NT1  171توليوم 
NT1  172توليوم 

NT1  173توليوم 

NT1  174توليوم 
NT1  175توليوم 

NT1  176توليوم 

NT1  177توليوم 
NT1  178توليوم 

NT1  179توليوم 

 نظائر التيتانيوم

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  38تيتانيوم 

NT1  39تيتانيوم 
NT1  40تيتانيوم 

NT1  41تيتانيوم 

NT1  42تيتانيوم 

NT1  43تيتانيوم 

NT1  44تيتانيوم 

NT1  45تيتانيوم 
NT1  46تيتانيوم 

NT1  47تيتانيوم 

NT1  48تيتانيوم 
NT1  49تيتانيوم 

NT1  50تيتانيوم 

NT1  51تيتانيوم 
NT1  52تيتانيوم 

NT1  53تيتانيوم 

NT1  54تيتانيوم 
NT1  55تيتانيوم 

NT1  56تيتانيوم 

NT1  57تيتانيوم 
NT1  58تيتانيوم 

NT1  59تيتانيوم 

NT1  60تيتانيوم 
NT1  61تيتانيوم 

NT1  62تيتانيوم 
NT1  63تيتانيوم 

 نظائر التينيسين 

2017-04-11 

استعمل لهذا  117نظائر العنصر   2017قبل أذار / مارس 
 المفهوم.

UF  117نظائر العنصر 

BT1 نظائر 

 نظائر الجرمانيوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  58جرمانيوم 
NT1  59جرمانيوم 

NT1  60جرمانيوم  

NT1  61جرمانيوم 
NT1  62جرمانيوم 

NT1  63جرمانيوم 

NT1  64جرمانيوم 
NT1  65جرمانيوم 

NT1  66جرمانيوم 

NT1  67جرمانيوم 
NT1  68جرمانيوم 

NT1  69جرمانيوم 

NT1  70جرمانيوم 
NT1  71جرمانيوم 

NT1  72جرمانيوم 
NT1  73جرمانيوم 

NT1  74جرمانيوم 

NT1  75جرمانيوم 
NT1  76جرمانيوم 

NT1  77جرمانيوم 

NT1  78جرمانيوم 
NT1  79جرمانيوم 

NT1  80جرمانيوم 

NT1  81جرمانيوم 
NT1  82جرمانيوم 

NT1  83جرمانيوم 

NT1  84جرمانيوم 
NT1  85جرمانيوم 

NT1  86جرمانيوم 

NT1  87جرمانيوم 

NT1  88جرمانيوم 
NT1  89جرمانيوم 

 نظائر الدارمْستاديوم

2004-03-19 

UF  110نظائر العنصر 
BT1 نظائر 

NT1  267دارمستاديوم 

NT1  269دارمْستاديوم 
NT1  270دارمْستاديوم 

NT1  271دارمستاديوم 

NT1  272دارمستاديوم   
NT1  273دارمستاديوم 

NT1  279دارمستاديوم 

NT1  281دارمستاديوم 

 نظائر الدوبنيوم

2004-03-18 

UF  105نظائرالعنصر 

BT1 نظائر 
NT1  255دوبنيوم 

NT1  256دوبنيوم 

NT1  257دوبنيوم 
NT1  258دوبنيوم 

NT1  259دوبنيوم 
NT1  260دوبنيوم 

NT1  261دوبنيوم 

NT1  262دوبنيوم 
NT1  263دوبنيوم 

NT1  264دوبنيوم   

NT1  265دوبنيوم 
NT1  266دوبنيوم 

NT1  267دوبنيوم 

NT1  268دوبنيوم 
NT1  269دوبنيوم 

 نظائر الديسبروسيوم

BT1 نظائر 

NT1  138ديسبروسيوم 
NT1  139ديسبروسيوم 

NT1  140ديسبروسيوم 

NT1 141روسيوم ديسب 
NT1  142ديسبروسيوم 

NT1  143ديسبروسيوم 

NT1  144ديسبروسيوم 
NT1  145ديسبروسيوم 

NT1  146ديسبروسيوم 

NT1  147ديسبروسيوم 
NT1  148ديسبروسيوم 

NT1  149ديسبروسيوم 

NT1  150ديسبروسيوم 
NT1  151ديسبروسيوم 

NT1  152ديسبروسيوم 

NT1  153ديسبروسيوم 
NT1  154ديسبروسيوم 

NT1  155ديسبروسيوم 

NT1  156ديسبروسيوم 
NT1  157ديسبروسيوم 

NT1  158ديسبروسيوم 

NT1  159ديسبروسيوم 
NT1  160ديسبروسيوم 

NT1  161ديسبروسيوم 

NT1  162ديسبروسيوم 
NT1  163ديسبروسيوم 

NT1  164ديسبروسيوم 
NT1  165ديسبروسيوم 

NT1  166ديسبروسيوم 

NT1  167ديسبروسيوم 
NT1  168ديسبروسيوم 

NT1  169ديسبروسيوم 

NT1  170ديسبروسيوم 
NT1  171ديسبروسيوم 

NT1  172ديسبروسيوم 

NT1  173ديسبروسيوم 

 نظائر الذهب

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  169ذهب 
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NT1  170ذهب 

NT1  171ذهب 
NT1  172ذهب 

NT1  173ذهب 

NT1  174ذهب 
NT1  175ذهب 

NT1  176ذهب 

NT1  177ذهب 
NT1  178ذهب 

NT1  179ذهب 

NT1  180ذهب 
NT1  181ذهب 

NT1  182ذهب 

NT1  183ذهب 
NT1  184ذهب 

NT1  185ذهب 

NT1  186ذهب 
NT1  187ذهب 

NT1  188ذهب 

NT1  189ذهب 
NT1  190ذهب 

NT1  191ذهب 

NT1  192ذهب 
NT1  193ذهب 

NT1  194ذهب 

NT1  195ذهب 
NT1  196ذهب 

NT1  197ذهب 

NT1  198ذهب 
NT1  199ذهب 

NT1  200ذهب 

NT1  201ذهب 
NT1  202ذهب 

NT1  203ذهب 

NT1  204ذهب 

NT1  205ذهب 

 نظائر الرادون

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  193رادون 

NT1  194رادون 
NT1  195رادون 

NT1  196رادون 

NT1  197رادون 
NT1  198رادون 

NT1  199رادون 

NT1  200رادون 
NT1  201رادون 

NT1  202رادون 

NT1  203رادون 
NT1  204رادون 

NT1  205رادون 

NT1  206رادون 
NT1  207رادون 

NT1  208رادون 

NT1  209رادون 
NT1  210رادون 

NT1  211رادون 

NT1  212رادون 
NT1  213رادون 

NT1  214رادون 

NT1  215رادون 
NT1  216رادون 

NT1  217رادون 

NT1  218رادون 
NT1  219رادون 

NT1  220رادون 

NT1  221رادون 

NT1  222رادون 

NT1  223رادون 

NT1  224رادون 
NT1  225رادون 

NT1  226رادون 

NT1  227رادون 
NT1  228رادون 

NT1  229رادون 

 نظائر الراديوم

1999-02-01 
*BT1 نظائر المعادن القلوية الترابية 

NT1  201راديوم 

NT1  202راديوم 
NT1  203راديوم 

NT1  204راديوم 

NT1  205راديوم 
NT1  206راديوم 

NT1  207راديوم 

NT1  208راديوم 
NT1  209راديوم 

NT1  210راديوم 

NT1  211راديوم 
NT1  212راديوم 

NT1  213راديوم 

NT1  214راديوم 
NT1  215راديوم 

NT1  216راديوم 

NT1  217راديوم 
NT1  218راديوم 

NT1  219راديوم 

NT1  220راديوم 
NT1  221راديوم 

NT1  222راديوم 

NT1  223راديوم 
NT1  224راديوم 

NT1  225راديوم 

NT1  226راديوم 
NT1  227راديوم 

NT1  228راديوم 

NT1  229راديوم 
NT1  230راديوم 

NT1  231راديوم 

NT1  232راديوم 

NT1  233راديوم 

NT1  234راديوم 
RT قاصدات العظم 

 نظائر الرذرفورديوم

2004-03-12 

UF  104نظائرالعنصر 
BT1 نظائر 

NT1  253رذرفورديوم 

NT1  254رذرفورديوم 
NT1  255رذرفورديوم 

NT1  256رذرفورديوم 

NT1  257رذرفورديوم 
NT1  258رذرفورديوم 

NT1  259رذرفورديوم 

NT1  260رذرفورديوم 
NT1  261رذرفورديوم 

NT1  262رذرفورديوم 

NT1  263رذرفورديوم 
NT1  264رذرفورديوم 

NT1  265رذرفورديوم 

NT1  266رذرفورديوم 
NT1  267رذرفورديوم 

NT1  268رذرفورديوم 

 نظائر الرصاص

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  178رصاص 
NT1  179رصاص 

NT1  180رصاص 

NT1  181رصاص 
NT1  182رصاص 

NT1  183رصاص 

NT1  184رصاص 
NT1  185رصاص 

NT1  186رصاص 

NT1  187رصاص 
NT1  188رصاص 

NT1  189رصاص 

NT1  190رصاص 
NT1  191رصاص 

NT1  192رصاص 

NT1  193رصاص 

NT1  194رصاص 

NT1  195رصاص 
NT1  196رصاص 

NT1  197رصاص 

NT1  198رصاص 
NT1  199رصاص 

NT1  200رصاص 

NT1  201رصاص 
NT1  202رصاص 

NT1  203رصاص 

NT1  204رصاص 
NT1  205رصاص 

NT1  206رصاص 

NT1  207رصاص 
NT1  208رصاص 

NT1  209رصاص 

NT1  210رصاص 
NT1  211رصاص 

NT1  212رصاص 

NT1  213رصاص 
NT1  214رصاص 

NT1  215رصاص 

NT1  216رصاص 

 نظائر الروبيديوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  100روبيديوم 
NT1  101روبيديوم 

NT1  102روبيديوم 

NT1  103روبيديوم 
NT1  71روبيديوم 

NT1  72روبيديوم 

NT1  73روبيديوم 
NT1  74روبيديوم 

NT1  75روبيديوم 

NT1  76روبيديوم 
NT1  77روبيديوم 

NT1  78روبيديوم 
NT1  79روبيديوم 

NT1  80روبيديوم 

NT1  81روبيديوم 
NT1  82روبيديوم 

NT1  83روبيديوم 

NT1  84روبيديوم 
NT1  85روبيديوم 

NT1  86روبيديوم 

NT1  87روبيديوم 
NT1  88روبيديوم 

NT1  89روبيديوم 

NT1  90روبيديوم 
NT1  91روبيديوم 

NT1  92روبيديوم 

NT1  93روبيديوم 
NT1  94روبيديوم 

NT1  95روبيديوم 

NT1  96روبيديوم 
NT1  97روبيديوم 

NT1  98روبيديوم 

NT1  99روبيديوم 

 نظائر الروتينيوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  100روتينيوم 
NT1  101روتينيوم 

NT1  102روتينيوم 

NT1  103روتينيوم 
NT1  104روتينيوم 

NT1  105روتينيوم 

NT1  106روتينيوم 
NT1  107روتينيوم 

NT1  108روتينيوم 

NT1  109روتينيوم 
NT1  110روتينيوم 

NT1  111روتينيوم 
NT1  112روتينيوم 

NT1  113روتينيوم 

NT1  114روتينيوم 
NT1  115روتينيوم 
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NT1  116روتينيوم 

NT1  117روتينيوم 
NT1  118روتينيوم 

NT1  119روتينيوم 

NT1  120روتينيوم 
NT1  87روتينيوم 

NT1  88روتينيوم 

NT1  89روتينيوم 
NT1  90روتينيوم 

NT1  91روتينيوم 

NT1  92روتينيوم 
NT1  93روتينيوم 

NT1  94روتينيوم 

NT1  95روتينيوم 
NT1  96روتينيوم 

NT1  97روتينيوم 

NT1  98روتينيوم 
NT1  99روتينيوم 

 نظائر الروديوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 
NT1  100روديوم 

NT1  101روديوم 

NT1  102روديوم 
NT1  103روديوم 

NT1  104روديوم 

NT1  105روديوم 
NT1  106روديوم 

NT1  107روديوم 

NT1  108روديوم 
NT1  109روديوم 

NT1  110روديوم 

NT1  111روديوم 
NT1  112روديوم 

NT1 113م روديو 

NT1  114روديوم 
NT1  115روديوم 

NT1  116روديوم 
NT1  117روديوم 

NT1  118روديوم 

NT1  119روديوم 
NT1  120روديوم 

NT1  121روديوم 

NT1  122روديوم 
NT1  89روديوم 

NT1  90روديوم 

NT1  91روديوم 
NT1  92روديوم 

NT1  92روديوم 

NT1  93روديوم 
NT1  94روديوم 

NT1  95روديوم 

NT1  96روديوم 
NT1  97روديوم 

NT1  98روديوم 

 نظائر الرونتغينيوم

2006-01-11 
UF  111نظائر العنصر 

BT1 نظائر 

NT1  273رونتغنيوم 
NT1  274رونتغنيوم 

NT1  272رونتغينيوم 

NT1  279رونتغينيوم 
NT1  280رونتغينيوم 

 نظائر الرينيوم

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  159رينيوم 

NT1  160رينيوم 
NT1  161رينيوم 

NT1  162رينيوم 

NT1  163رينيوم 
NT1  164رينيوم 

NT1  165رينيوم 

NT1  166رينيوم 
NT1  167رينيوم 

NT1  168رينيوم 

NT1  169رينيوم 

NT1  170رينيوم 
NT1  171رينيوم 

NT1  172رينيوم 

NT1  173رينيوم 
NT1  174رينيوم 

NT1  175رينيوم 

NT1  176رينيوم 
NT1  177رينيوم 

NT1  178رينيوم 

NT1  179رينيوم 
NT1  180رينيوم 

NT1  181رينيوم 

NT1  182رينيوم 
NT1  183رينيوم 

NT1  184رينيوم 

NT1  185رينيوم 
NT1  186رينيوم 

NT1  187رينيوم 

NT1  188رينيوم 
NT1  189رينيوم 

NT1  190رينيوم 

NT1  191رينيوم 
NT1  192رينيوم 

NT1  193رينيوم 

NT1  194رينيوم 
NT1  195رينيوم 

NT1  196رينيوم 

 نظائر الزئبق

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  171زئبق 

NT1  172زئبق 
NT1  173زئبق 

NT1  174زئبق 

NT1  175زئبق 
NT1  178زئبق 

NT1  179زئبق 
NT1  181زئبق 

NT1  182زئبق 

NT1  183زئبق 
NT1  184زئبق 

NT1  185زئبق 

NT1  186زئبق 
NT1  187زئبق 

NT1  188زئبق 

NT1  189زئبق 
NT1  190زئبق 

NT1  191زئبق 

NT1  192زئبق 
NT1  193زئبق 

NT1  194زئبق 

NT1  195زئبق 
NT1  196زئبق 

NT1  197زئبق 

NT1  198زئبق 
NT1  199زئبق 

NT1  200زئبق 

NT1  201زئبق 
NT1  202زئبق 

NT1  203زئبق 

NT1  204زئبق 
NT1  205زئبق 

NT1  206زئبق 

NT1  207زئبق 
NT1  208زئبق 

NT1  209زئبق 

NT1  211زئبق 

NT1  212زئبق 

NT1 176زئبق 

NT1 177زئبق 
NT1 180زئبق 

NT1 210زئبق 

 نظائر الزركونيوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  100زركونيوم 
NT1  101زركونيوم 

NT1  102زركونيوم 

NT1  103زركونيوم 
NT1  104زركونيوم 

NT1  105زركونيوم 

NT1  106زركونيوم 
NT1  107زركونيوم 

NT1  108زركونيوم 

NT1  109زركونيوم 
NT1  110زركونيوم 

NT1  78زركونيوم 

NT1  79زركونيوم 
NT1  80زركونيوم 

NT1  81زركونيوم 

NT1  82زركونيوم 
NT1  83زركونيوم 

NT1  84زركونيوم 

NT1  85زركونيوم 
NT1  86زركونيوم 

NT1  87زركونيوم 

NT1  88زركونيوم 
NT1 89م زركونيو 

NT1  90زركونيوم 

NT1  91زركونيوم 
NT1  92زركونيوم 

NT1  93زركونيوم 

NT1  94زركونيوم 
NT1  95زركونيوم 

NT1  96زركونيوم 

NT1  97زركونيوم 
NT1  98زركونيوم 

NT1  99زركونيوم 

 نظائر الزرنيخ

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  60زرنيخ 

NT1  61زرنيخ 
NT1  62زرنيخ 

NT1  63زرنيخ 
NT1  64زرنيخ 

NT1  65زرنيخ 

NT1  66زرنيخ 
NT1  67زرنيخ 

NT1  68زرنيخ 

NT1  69زرنيخ 
NT1  70زرنيخ 

NT1  71زرنيخ 

NT1  72زرنيخ 
NT1  73زرنيخ 

NT1  74زرنيخ 

NT1  75زرنيخ 
NT1  76زرنيخ 

NT1  77زرنيخ 

NT1  78زرنيخ 
NT1  79زرنيخ 

NT1  80زرنيخ 

NT1  81زرنيخ 
NT1  82زرنيخ 

NT1  83زرنيخ 

NT1  84زرنيخ 
NT1  85زرنيخ 

NT1  86زرنيخ 

NT1  87زرنيخ 
NT1  88زرنيخ 

NT1  89زرنيخ 

NT1  90زرنيخ 
NT1  91زرنيخ 

NT1  92زرنيخ 

 نظائر الزنك

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  54زنك 

NT1  55زنك 
NT1  56زنك 

NT1  57زنك 
NT1  58زنك 

NT1  59زنك 

NT1  60زنك 
NT1  61زنك 
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NT1  62زنك 

NT1 63 زنك 
NT1  64زنك 

NT1  65زنك 

NT1  66زنك 
NT1  67زنك 

NT1  68زنك 

NT1  69زنك 
NT1  70زنك 

NT1  71زنك 

NT1  72زنك 
NT1  73زنك 

NT1  74زنك 

NT1  75زنك 
NT1  76زنك 

NT1  77زنك 

NT1  78زنك 
NT1  79زنك 

NT1  80زنك 

NT1  81زنك 
NT1  82زنك 

NT1  83زنك 

 نظائر الساماريوم

BT1 نظائر 
NT1  128ساماريوم 

NT1  129ساماريوم 

NT1  130ساماريوم 
NT1  131ساماريوم 

NT1  132ساماريوم 

NT1  133ساماريوم 
NT1  135ساماريوم 

NT1  136ساماريوم 

NT1  137ساماريوم 
NT1  138ساماريوم 

NT1  139ساماريوم 

NT1  140ساماريوم 
NT1  141ساماريوم 

NT1  142ساماريوم 
NT1  143ساماريوم 

NT1  144ساماريوم 

NT1  145ساماريوم 
NT1  146ساماريوم 

NT1  147ساماريوم 

NT1  148ساماريوم 
NT1  149ساماريوم 

NT1  150ساماريوم 

NT1  151ساماريوم 
NT1  152ساماريوم 

NT1  153ساماريوم 

NT1  154ساماريوم 
NT1  155ساماريوم 

NT1  156ساماريوم 

NT1  157ساماريوم 
NT1  158ساماريوم 

NT1  159ساماريوم 

NT1  160ساماريوم 
NT1  161ساماريوم 

NT1  162ساماريوم 

NT1  163ساماريوم 
NT1  164ساماريوم 

NT1  165ساماريوم 

NT1  134ساماريوم ساماريوم 

 نظائر السترونسيوم

1999-02-01 

*BT1 نظائر المعادن القلوية الترابية 

NT1  100سترونسيوم 
NT1  101سترونسيوم 

NT1  102سترونسيوم 

NT1  103سترونسيوم 
NT1  104سترونسيوم 

NT1  105سترونسيوم 

NT1  73سترونسيوم 
NT1  74سترونسيوم 

NT1  75سترونسيوم 
NT1  76سترونسيوم 

NT1  77سترونسيوم 

NT1  78سترونسيوم 
NT1  79سترونسيوم 

NT1  80سترونسيوم 

NT1  81سترونسيوم 
NT1  82سترونسيوم 

NT1  83سترونسيوم 

NT1  84سترونسيوم 
NT1  85سترونسيوم 

NT1  86سترونسيوم 

NT1  87سترونسيوم 
NT1  88سترونسيوم 

NT1  89سترونسيوم 

NT1  90سترونسيوم 
NT1  91سترونسيوم 

NT1  92سترونسيوم 

NT1  93سترونسيوم 
NT1  94سترونسيوم 

NT1  95سترونسيوم 

NT1  96سترونسيوم 
NT1  97سترونسيوم 

NT1  98سترونسيوم 

NT1  99سترونسيوم 
RT قاصدات العظم 

 نظائر السكانديوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 
NT1  36سكانديوم 

NT1  37سكانديوم 

NT1  38سكانديوم 
NT1  39سكانديوم 

NT1  40سكانديوم 

NT1  41سكانديوم 
NT1  42سكانديوم 

NT1  43سكانديوم 

NT1  44سكانديوم 
NT1  45سكانديوم 

NT1  46سكانديوم 

NT1  47سكانديوم 
NT1  48سكانديوم 

NT1  49سكانديوم 
NT1  50سكانديوم 

NT1  51سكانديوم 

NT1  52سكانديوم 
NT1  53سكانديوم 

NT1  54سكانديوم 

NT1  55سكانديوم 
NT1  56سكانديوم 

NT1  57سكانديوم 

NT1  58سكانديوم 
NT1  59سكانديوم 

NT1  60سكانديوم 

NT1  61سكانديوم 

 نظائر السلينيوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  64سلينيوم 
NT1  65سلينيوم 

NT1  66سلينيوم 

NT1  67سلينيوم 
NT1  68سلينيوم 

NT1  69سلينيوم 

NT1  70سلينيوم 
NT1  71سلينيوم 

NT1  72سلينيوم 

NT1  73سلينيوم 
NT1  74سلينيوم 

NT1  75سلينيوم 

NT1  76سلينيوم 
NT1  77سلينيوم 

NT1  78سلينيوم 

NT1  79سلينيوم 
NT1  80سلينيوم 

NT1  81سلينيوم 

NT1  82سلينيوم 
NT1  83سلينيوم 

NT1  84سلينيوم 
NT1  85سلينيوم 

NT1  86سلينيوم 

NT1  87سلينيوم 
NT1  88سلينيوم 

NT1  89سلينيوم 

NT1  91سلينيوم 

 نظائر السيبورجيوم

2004-03-19 

UF  106نظائر العنصر 

BT1 نظائر 
NT1  258سيبورجيوم 

NT1 259 سيبورجيوم 

NT1  260سيبورجيوم 
NT1  261سيبورجيوم 

NT1  262سيبورجيوم 

NT1  263سيبورجيوم 
NT1  264سيبورجيوم 

NT1  265سيبورجيوم 

NT1  266سيبورجيوم 
NT1  268سيبورجيوم 

NT1  270سيبورجيوم 

NT1  271سيبورجيوم 

NT1  272سيبورجيوم 

NT1  273سيبورجيوم 

 نظائر السيريوم

BT1 نظائر 
NT1  119سيريوم 

NT1  120سيريوم 
NT1  121سيريوم 

NT1  122سيريوم 

NT1  123سيريوم 
NT1  124سيريوم 

NT1  125سيريوم 

NT1  126سيريوم 
NT1  127سيريوم 

NT1  128سيريوم 

NT1  129سيريوم 
NT1  130سيريوم 

NT1  131سيريوم 

NT1  132سيريوم 
NT1  133سيريوم 

NT1  134سيريوم 

NT1  135سيريوم 
NT1  136سيريوم 

NT1  137سيريوم 

NT1  138سيريوم 
NT1  139سيريوم 

NT1  140سيريوم 

NT1  141سيريوم 
NT1  142سيريوم 

NT1  143سيريوم 

NT1  144سيريوم 
NT1  145سيريوم 

NT1  146سيريوم 

NT1  147سيريوم 

NT1  148سيريوم 

NT1  149سيريوم 

NT1  150سيريوم 
NT1  151سيريوم 

NT1  152سيريوم 

NT1  153سيريوم 
NT1  154سيريوم 

NT1  155سيريوم 

NT1  156سيريوم 
NT1  157سيريوم 

 نظائر السيزيوم

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  112سيزيوم 

NT1  113سيزيوم 
NT1  114سيزيوم 

NT1  115سيزيوم 

NT1  116سيزيوم 
NT1  117سيزيوم 

NT1  118سيزيوم 

NT1  119سيزيوم 
NT1  120سيزيوم 

NT1  121سيزيوم 

NT1  122سيزيوم 
NT1  123سيزيوم 

NT1  124سيزيوم 



 نظائر السيليسيوم 1024 نظائر الفاناديوم

 

 

NT1  125سيزيوم 

NT1  126سيزيوم 
NT1  127سيزيوم 

NT1  128سيزيوم 

NT1  129سيزيوم 
NT1  130سيزيوم 

NT1  131سيزيوم 

NT1  132سيزيوم 
NT1  133سيزيوم 

NT1  134سيزيوم 

NT1  135سيزيوم 
NT1  136سيزيوم 

NT1  137سيزيوم 

NT1  138سيزيوم 
NT1  139سيزيوم 

NT1  140سيزيوم 

NT1  141سيزيوم 
NT1  142سيزيوم 

NT1  143سيزيوم 

NT1  144سيزيوم 
NT1  145سيزيوم 

NT1  146سيزيوم 

NT1  147سيزيوم 
NT1  148سيزيوم 

NT1  149سيزيوم 

NT1  150سيزيوم 
NT1  151سيزيوم 

 نظائر السيليسيوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 
NT1   22سيليسيوم 

NT1   23سيليسيوم 

NT1   25سيليسيوم 
NT1   27سيليسيوم 

NT1   28سيليسيوم 

NT1   29سيليسيوم 
NT1   31سيليسيوم 

NT1   32سيليسيوم 
NT1   33سيليسيوم 

NT1   34سيليسيوم 

NT1   35سيليسيوم 
NT1   37سيليسيوم 

NT1   38سيليسيوم 

NT1   39سيليسيوم 
NT1   40سيليسيوم 

NT1   42سيليسيوم 

NT1  24سيليسيوم 
NT1  26سيليسيوم 

NT1  30سيليسيوم 

NT1  36سيليسيوم 
NT1  41سيليسيوم 

NT1  43سيليسيوم 

NT1  44سيليسيوم 

 نظائر الصوديوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  18صوديوم 
NT1  19صوديوم 

NT1  20صوديوم 

NT1  21صوديوم 
NT1  22صوديوم 

NT1  23صوديوم 

NT1  24صوديوم 
NT1  25صوديوم 

NT1  26صوديوم 

NT1  27صوديوم 
NT1  28صوديوم 

NT1  29صوديوم 

NT1  30صوديوم 
NT1  31صوديوم 

NT1  32صوديوم 

NT1  33صوديوم 
NT1  34صوديوم 

NT1  35صوديوم 
NT1  37صوديوم 

 106نظائر العنصر 

INIS: 1996-06-17; ETDE: 1976-04-19 
USE نظائر السيبورجيوم 

 107نظائر العنصر 

INIS: 1995-03-28; ETDE: 1986-08-21 

USE نظائر البوريوم 

 108نظائر العنصر 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-21 

USE نظائر الهاسيوم 

 109نظائر العنصر 

INIS: 1995-03-28; ETDE: 1986-08-21 

USE نظائر الميتنريوم 

 110نظائر العنصر 

1995-03-23 
USE نظائر الدارمْستاديوم 

 111ر نظائر العنص

INIS: 1995-03-28; ETDE: 2006-01-09 

USE نظائر الرونتغينيوم 

 112نظائر العنصر 

1996-05-14 

USE نظائر الكوبرنيسيوم 

 113نظائر العنصر 

2007-05-25 

USE  نظائر النيهونيوم 

 114نظائر العنصر 

2007-09-25 
USE نظائر الفليروفيوم 

 115نظائر العنصر 

2007-06-19 
USE نظائر الموسكوفيوم 

 116نظائر العنصر 

2008-10-22 

USE نظائر الليفرموريوم 

 117نظائر العنصر 

2007-06-19 

USE  نظائر التينيسين 

 118نظائر العنصر 

2008-10-22 

USE نظائر األوغانيسون 

 119نظائر العنصر 

2007-06-19 
BT1 نظائر 

 124نظائر العنصر 

2010-05-19 

BT1 نظائر 
NT1  124 312عنصر 

 نظائر الغادولينيوم

1997-01-30 
BT1 نظائر 

NT1  134غادولينيوم 

NT1  135غادولينيوم 
NT1  136غادولينيوم 

NT1  137غادولينيوم 

NT1  138غادولينيوم 
NT1  139غادولينيوم 

NT1  140غادولينيوم 

NT1  141غادولينيوم 
NT1  142غادولينيوم 

NT1  143غادولينيوم 

NT1  144غادولينيوم 
NT1  145غادولينيوم 

NT1  146غادولينيوم 

NT1  147غادولينيوم 
NT1  148غادولينيوم 

NT1  149غادولينيوم 

NT1  150غادولينيوم 
NT1  151غادولينيوم 

NT1  152غادولينيوم 

NT1  153غادولينيوم 

NT1  154غادولينيوم 

NT1  155غادولينيوم 
NT1  156غادولينيوم 

NT1  157غادولينيوم 

NT1  158غادولينيوم 
NT1  159غادولينيوم 

NT1  160غادولينيوم 

NT1  161غادولينيوم 
NT1  162غادولينيوم 

NT1  163غادولينيوم 

NT1  164غادولينيوم 
NT1  165غادولينيوم 

NT1  166غادولينيوم 

NT1  167غادولينيوم 
NT1  168غادولينيوم 

NT1  169غادولينيوم 

 نظائر الغاليوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  56غاليوم 

NT1  57غاليوم 
NT1  58غاليوم 

NT1  59غاليوم 

NT1  60غاليوم 
NT1  61غاليوم 

NT1  62غاليوم 

NT1  63غاليوم 
NT1  64غاليوم 

NT1  65غاليوم 

NT1  66غاليوم 
NT1  67غاليوم 

NT1  68غاليوم 

NT1  69غاليوم 
NT1  70غاليوم 

NT1 71 غاليوم 

NT1  72غاليوم 
NT1  73غاليوم 

NT1  74غاليوم 
NT1  75غاليوم 

NT1  76غاليوم 

NT1  77غاليوم 
NT1  78غاليوم 

NT1  79غاليوم 

NT1  80غاليوم 
NT1  81غاليوم 

NT1  82غاليوم 

NT1  83غاليوم 
NT1  84غاليوم 

NT1  85غاليوم 

NT1  86غاليوم 

 نظائر الفاناديوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  40فاناديوم 
NT1  41فاناديوم 

NT1  42فاناديوم 

NT1  43فاناديوم 
NT1  44فاناديوم 

NT1  45فاناديوم 

NT1  46فاناديوم 
NT1  47فاناديوم 

NT1  48فاناديوم 

NT1  49فاناديوم 
NT1  50فاناديوم 

NT1  51فاناديوم 

NT1  52فاناديوم 
NT1  53فاناديوم 

NT1  54فاناديوم 

NT1  55فاناديوم 
NT1  56فاناديوم 

NT1  57فاناديوم 

NT1  58فاناديوم 
NT1  59فاناديوم 

NT1  60فاناديوم 
NT1  61فاناديوم 

NT1  63فاناديوم 

NT1  64فاناديوم 
NT1  65فاناديوم 



 نظائر الفرانسيوم 1025 نظائر الكالسيوم

 

 

NT1  66فاناديوم 

NT1 62فاناديوم 

 نظائر الفرانسيوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  199فرانسيوم 
NT1  200فرانسيوم 

NT1  201فرانسيوم 

NT1  202فرانسيوم 
NT1  203فرانسيوم 

NT1  204فرانسيوم 

NT1  205فرانسيوم 
NT1  206فرانسيوم 

NT1  207فرانسيوم 

NT1  208فرانسيوم 
NT1  209فرانسيوم 

NT1  210فرانسيوم 

NT1  211فرانسيوم 

NT1  212فرانسيوم 

NT1  213فرانسيوم 

NT1  214فرانسيوم 
NT1  215فرانسيوم 

NT1  216فرانسيوم 

NT1  217فرانسيوم 
NT1  218فرانسيوم 

NT1  219فرانسيوم 

NT1  220فرانسيوم 
NT1  221فرانسيوم 

NT1  222فرانسيوم 

NT1  223فرانسيوم 
NT1  224فرانسيوم 

NT1  225فرانسيوم 

NT1  226فرانسيوم 
NT1  227فرانسيوم 

NT1  228فرانسيوم 

NT1  229فرانسيوم 
NT1  230فرانسيوم 

NT1  231فرانسيوم 
NT1  232فرانسيوم 

 نظائر الفرميوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 
NT1  241فرميوم 

NT1  242فرميوم 

NT1  243فرميوم 
NT1  244فرميوم 

NT1  245فرميوم 

NT1  246فرميوم 
NT1  247فرميوم 

NT1  248فرميوم 

NT1  249فرميوم 

NT1  250فرميوم 

NT1  251فرميوم 

NT1  252فرميوم 
NT1  253فرميوم 

NT1  254فرميوم 

NT1  255فرميوم 
NT1  256فرميوم 

NT1  257فرميوم 

NT1  258فرميوم 
NT1  259فرميوم 

NT1  260فرميوم 

NT1  264فرميوم 

 نظائر الفسفور

1999-07-16 

BT1 نظائر 
NT1  21فسفور 

NT1  24فسفور 

NT1  25فسفور 
NT1  26فسفور 

NT1  27فسفور 

NT1  28فسفور 
NT1  29فسفور 

NT1  30فسفور 

NT1  31فسفور 
NT1  32فسفور 

NT1  33فسفور 

NT1  34فسفور 

NT1  35فسفور 
NT1  36فسفور 

NT1  37فسفور 

NT1  38فسفور 
NT1  39فسفور 

NT1  40فسفور 

NT1  41فسفور 
NT1  42فسفور 

NT1  43فسفور 

NT1  44فسفور 
NT1  45فسفور 

NT1  46فسفور 

 نظائر الفضة

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  100فضة 

NT1  101فضة 

NT1  102فضة 

NT1  103فضة 

NT1  104فضة 
NT1  105فضة 

NT1  106فضة 

NT1  107فضة 
NT1  108فضة 

NT1  109فضة 

NT1  110فضة 
NT1  111فضة 

NT1  112فضة 

NT1  113فضة 
NT1  114فضة 

NT1  115فضة 

NT1  116فضة 
NT1  117فضة 

NT1  118فضة 

NT1  119فضة 
NT1  120فضة 

NT1  121فضة 
NT1  122فضة 

NT1  123فضة 

NT1  124فضة 
NT1  125فضة 

NT1  126فضة 

NT1  127فضة 
NT1  128فضة 

NT1  129فضة 

NT1  130فضة 
NT1  93فضة 

NT1  94فضة 

NT1  95فضة 
NT1  96فضة 

NT1  97فضة 

NT1  98فضة 
NT1  99فضة 

 نظائر الفلور

1999-07-16 

BT1 نظائر 
NT1  14فلور 

NT1  15فلور 

NT1  16فلور 
NT1  17فلور 

NT1  18فلور 

NT1  19فلور 
NT1  20فلور 

NT1  21فلور 

NT1  22فلور 
NT1  23فلور 

NT1  24فلور 

NT1  25فلور 
NT1  26فلور 

NT1  27فلور 

NT1  28فلور 
NT1  29فلور 

NT1  30فلور 
NT1  31فلور 

 نظائر الفليروفيوم

2014-03-28 
استعمل لهذا  114نظائر العنصر   2017قبل أذار / مارس 

 المفهوم.

UF  114نظائر العنصر 
BT1 نظائر 

NT1  285الفليروفيوم 

NT1  286الفليروفيوم 
NT1  287الفليروفيوم 

NT1  288الفليروفيوم 

NT1  289الفليروفيوم 
NT1  292الفليروفيوم 

 نظائر القصدير

1999-07-16 

BT1 نظائر 
NT1 122تفاعالت القصدير 

NT1  100قصدير 

NT1  101قصدير 
NT1  102قصدير 

NT1  103قصدير 

NT1  104قصدير 
NT1  105قصدير 

NT1  106قصدير 
NT1  107قصدير 

NT1  108قصدير 

NT1  109قصدير 
NT1  110قصدير 

NT1  111قصدير 

NT1  112قصدير 
NT1  113قصدير 

NT1  115قصدير 

NT1  116قصدير 
NT1  117قصدير 

NT1  118قصدير 

NT1  119قصدير 
NT1  120قصدير 

NT1  121قصدير 

NT1  123قصدير 
NT1  124قصدير 

NT1  125قصدير 

NT1  126قصدير 
NT1  127قصدير 

NT1  128قصدير 

NT1  129قصدير 
NT1  130قصدير 

NT1  131قصدير 

NT1  132قصدير 
NT1  133قصدير 

NT1  134قصدير 

NT1  135قصدير 
NT1  136قصدير 

NT1  137قصدير 

NT1  99قصدير 
NT1 114قصدير 

 نظائر الكالسيوم

1999-02-01 

*BT1 نظائر المعادن القلوية الترابية 
NT1  34كالسيوم 

NT1  35كالسيوم 

NT1  36كالسيوم 
NT1  37كالسيوم 

NT1  39كالسيوم 
NT1  40كالسيوم 

NT1  41كالسيوم 

NT1  42كالسيوم 
NT1  43كالسيوم 

NT1  44كالسيوم 

NT1  45كالسيوم 
NT1  46كالسيوم 

NT1  47كالسيوم 

NT1  48كالسيوم 
NT1  49كالسيوم 

NT1  50كالسيوم 

NT1  51كالسيوم 
NT1  52كالسيوم 

NT1  53كالسيوم 

NT1  54كالسيوم 
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NT1  55كالسيوم 

NT1  56كالسيوم 
NT1  57كالسيوم 

NT1  58كالسيوم 

NT1  60كالسيوم 
NT1 38كالسيوم 

RT قاصدات العظم 

 نظائر الكاليفورنيوم

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  238كاليفورنيوم 

NT1  239كاليفورنيوم 
NT1  240كاليفورنيوم 

NT1  241كاليفورنيوم 

NT1  242كاليفورنيوم 
NT1  243كاليفورنيوم 

NT1  244كاليفورنيوم 

NT1  245كاليفورنيوم 

NT1  246كاليفورنيوم 

NT1  247كاليفورنيوم 

NT1 248 كاليفورنيوم 
NT1  249كاليفورنيوم 

NT1  250كاليفورنيوم 

NT1  251كاليفورنيوم 
NT1  252كاليفورنيوم 

NT1  253كاليفورنيوم 

NT1  254كاليفورنيوم 
NT1  255كاليفورنيوم 

NT1  256كاليفورنيوم 

NT1  236كاليفوريوم 
NT1  237كاليفوريوم 

 نظائر الكبريت

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  24كبريت 

NT1  26كبريت 
NT1  27كبريت 

NT1  28كبريت 

NT1  29كبريت 
NT1  30كبريت 

NT1  31كبريت 

NT1  32كبريت 
NT1  33كبريت 

NT1  34كبريت 

NT1  35كبريت 
NT1  36كبريت 

NT1  37كبريت 

NT1  38كبريت 
NT1  39كبريت 

NT1  40كبريت 

NT1  41كبريت 

NT1  42كبريت 

NT1  43كبريت 

NT1  44كبريت 
NT1  45كبريت 

NT1  46كبريت 

NT1  47كبريت 
NT1  48كبريت 

NT1  49كبريت 

 نظائر الكدميوم

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  129كادميوم 
NT1  131كادميوم 

NT1  132كادميوم 

NT1  95كادميوم 
NT1  100كدميوم 

NT1  101كدميوم 

NT1  102كدميوم 
NT1  103كدميوم 

NT1  104كدميوم 

NT1  105كدميوم 
NT1  106كدميوم 

NT1  107كدميوم 

NT1  108كدميوم 
NT1  109كدميوم 

NT1  110كدميوم 

NT1  111كدميوم 

NT1  112كدميوم 
NT1  113كدميوم 

NT1  114كدميوم 

NT1  115كدميوم 
NT1  116كدميوم 

NT1  117كدميوم 

NT1  118كدميوم 
NT1  119كدميوم 

NT1  120كدميوم 

NT1  121كدميوم 
NT1  122كدميوم 

NT1  123كدميوم 

NT1  124كدميوم 
NT1  125كدميوم 

NT1  126كدميوم 

NT1  127كدميوم 
NT1  128كدميوم 

NT1  130كدميوم 

NT1  96كدميوم 
NT1  97كدميوم 

NT1  98كدميوم 

NT1  99كدميوم 

 نظائر الكربتون

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  69كربتون 
NT1  70كربتون 

NT1  71كربتون 

NT1  72كربتون 
NT1  73كربتون 

NT1  74كربتون 

NT1  75كربتون 
NT1  76كربتون 

NT1  77كربتون 

NT1  78كربتون 
NT1  79كربتون 

NT1  80كربتون 
NT1  81كربتون 

NT1  82كربتون 

NT1  83كربتون 
NT1  84كربتون 

NT1  85كربتون 

NT1  86كربتون 
NT1  87كربتون 

NT1  88كربتون 

NT1  89كربتون 
NT1  90كربتون 

NT1  91كربتون 

NT1  92كربتون 
NT1  93كربتون 

NT1  94كربتون 

NT1  95كربتون 
NT1  96كربتون 

NT1  97كربتون 

NT1  98كربتون 
NT1  100كريبتون 

NT1  99كريبتون 

 نظائر الكربون

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  10كربون 

NT1  11كربون 
NT1  12كربون 

NT1  13كربون 

NT1  14كربون 
NT1  15كربون 

NT1  16كربون 

NT1  17كربون 
NT1  18كربون 

NT1  19كربون 

NT1  20كربون 
NT1  21كربون 

NT1  22كربون 
NT1  8كربون 

NT1  9كربون 

 نظائر الكروم

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  42كروم 

NT1  43كروم 
NT1  44كروم 

NT1  45كروم 

NT1  46كروم 
NT1  47كروم 

NT1  48كروم 

NT1  49كروم 
NT1  50كروم 

NT1  51كروم 

NT1  52كروم 
NT1  53كروم 

NT1  54كروم 

NT1  55كروم 
NT1  56كروم 

NT1  57كروم 

NT1  58كروم 
NT1  59كروم 

NT1  60كروم 

NT1  61كروم 
NT1  62كروم 

NT1  63كروم 

NT1  64كروم 
NT1  65كروم 

NT1  66كروم 

NT1  67كروم 
NT1  68كروم 

 نظائر الكزينون

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  109كزينون 

NT1 110زينون ك 
NT1  111كزينون 

NT1  112كزينون 

NT1  113كزينون 
NT1  114كزينون 

NT1  115كزينون 

NT1  116كزينون 
NT1  117كزينون 

NT1  118كزينون 

NT1  119كزينون 
NT1  120كزينون 

NT1  121كزينون 

NT1  122كزينون 
NT1  123كزينون 

NT1  124كزينون 

NT1  125كزينون 
NT1  126كزينون 

NT1  127كزينون 

NT1  128كزينون 
NT1  129كزينون 

NT1  130كزينون 

NT1  131كزينون 
NT1  132كزينون 

NT1  133كزينون 

NT1  134كزينون 
NT1  135كزينون 

NT1  136كزينون 

NT1  137كزينون 
NT1  138كزينون 

NT1  139كزينون 

NT1  140كزينون 
NT1  141كزينون 

NT1  142كزينون 

NT1  143كزينون 

NT1  144كزينون 

NT1  145كزينون 

NT1  146كزينون 
NT1  147كزينون 

 نظائر الكلور

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  28كلور 

NT1  29كلور 
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NT1  30كلور 

NT1  31كلور 
NT1  32كلور 

NT1  33كلور 

NT1  34كلور 
NT1  35كلور 

NT1  36كلور 

NT1  37كلور 
NT1  38كلور 

NT1  39كلور 

NT1  40كلور 
NT1  41كلور 

NT1  42كلور 

NT1  43كلور 
NT1  44كلور 

NT1  45كلور 

NT1  46كلور 
NT1  47كلور 

NT1  48كلور 

NT1  49كلور 
NT1  50كلور 

NT1  51كلور 

 نظائر الكوبالت

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  49كوبالت 

NT1  50كوبالت 
NT1  51كوبالت 

NT1  52كوبالت 

NT1  53كوبالت 
NT1  54كوبالت 

NT1  55كوبالت 

NT1  56كوبالت 
NT1  57كوبالت 

NT1  58كوبالت 

NT1  59كوبالت 
NT1  60كوبالت 

NT1  61كوبالت 
NT1  62كوبالت 

NT1  63كوبالت 

NT1  64كوبالت 
NT1  65كوبالت 

NT1  66كوبالت 

NT1  67كوبالت 
NT1  68كوبالت 

NT1  69كوبالت 

NT1  70كوبالت 
NT1  71كوبالت  

NT1  72كوبالت   

NT1  73كوبالت  
NT1  74كوبالت  

NT1  75كوبالت 

 نظائر الكوبرنيسيوم

2010-05-19 
UF  112نظائر العنصر 

BT1 نظائر 

NT1  277كوبرنيسيوم 
NT1  278كوبرنيسيوم     

NT1  282كوبرنيسيوم 

NT1  283كوبرنيسيوم 
NT1  284كوبرنيسيوم 

NT1  285كوبرنيسيوم 

 نظائر الكوريوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  232كوريوم 
NT1  233كوريوم 

NT1  234كوريوم 

NT1  235كوريوم 
NT1  236كوريوم 

NT1  237كوريوم 

NT1  238كوريوم 
NT1  239كوريوم 

NT1  240كوريوم 

NT1  241كوريوم 
NT1  242كوريوم 

NT1  243كوريوم 

NT1  244كوريوم 

NT1  245كوريوم 
NT1  246كوريوم 

NT1  247كوريوم 

NT1  248كوريوم 
NT1  249كوريوم 

NT1  250كوريوم 

NT1  251كوريوم 
NT1  252كوريوم 

 نظائر الالنتانوم

1995-10-02 

BT1 نظائر 
NT1  117النتانوم 

NT1  118النتانوم 

NT1  119النتانوم 
NT1  120النتانوم 

NT1  121النتانوم 

NT1  122النتانوم 

NT1  123النتانوم 

NT1  124النتانوم 

NT1  125النتانوم 
NT1  126النتانوم 

NT1  127النتانوم 

NT1  128النتانوم 
NT1  129النتانوم 

NT1  130النتانوم 

NT1  131النتانوم 
NT1  132النتانوم 

NT1  133النتانوم 

NT1  134النتانوم 
NT1  135النتانوم 

NT1  136النتانوم 

NT1  137النتانوم 
NT1  138النتانوم 

NT1  139النتانوم 

NT1  140النتانوم 
NT1 141نتانوم ال 

NT1  142النتانوم 
NT1  143النتانوم 

NT1  144النتانوم 

NT1  145النتانوم 
NT1  146النتانوم 

NT1  147النتانوم 

NT1  148النتانوم 
NT1  149النتانوم 

NT1  150النتانوم 

NT1  151النتانوم 
NT1  152النتانوم 

NT1  153النتانوم 

NT1  154النتانوم 
NT1  155النتانوم 

 نظائر اللوتيسيوم

BT1 نظائر 

NT1  160لوتسيوم 
NT1  167لوتسيوم 

NT1  181لوتسيوم 

NT1  150لوتيسيوم 
NT1  151لوتيسيوم 

NT1  152لوتيسيوم 

NT1  153لوتيسيوم 
NT1  154لوتيسيوم 

NT1  155لوتيسيوم 

NT1  156لوتيسيوم 
NT1  157لوتيسيوم 

NT1  158لوتيسيوم 

NT1  159لوتيسيوم 
NT1 161م لوتيسيو 

NT1  162لوتيسيوم 

NT1  163لوتيسيوم 
NT1  164لوتيسيوم 

NT1  165لوتيسيوم 

NT1  166لوتيسيوم 
NT1  168لوتيسيوم 

NT1  169لوتيسيوم 
NT1  170لوتيسيوم 

NT1  171لوتيسيوم 

NT1  172لوتيسيوم 
NT1  173لوتيسيوم 

NT1  174لوتيسيوم 

NT1  175لوتيسيوم 
NT1  176لوتيسيوم 

NT1  177لوتيسيوم 

NT1  178لوتيسيوم 
NT1  179لوتيسيوم 

NT1  180لوتيسيوم 

NT1  182لوتيسيوم 
NT1  183لوتيسيوم 

NT1  184لوتيسيوم 

NT1  187لوتيسيوم 

 نظائر اللورنسيوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  251لورنسيوم 
NT1  252لورنسيوم 

NT1  253لورنسيوم 

NT1  254لورنسيوم 

NT1  255لورنسيوم 

NT1  256لورنسيوم 

NT1  257لورنسيوم 
NT1  258لورنسيوم 

NT1  259لورنسيوم 

NT1  260لورنسيوم 
NT1  261لورنسيوم 

NT1  262لورنسيوم 

NT1  263لورنسيوم 
NT1  264لورنسيوم 

NT1  265لورنسيوم 

NT1  266لورنسيوم 

 نظائر الليتيوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 
NT1  10ليتيوم 

NT1  13ليتيوم 

NT1  3ليتيوم 
NT1  4ليتيوم 

NT1  5ليتيوم 

NT1  6ليتيوم 
NT1  8ليتيوم 

NT1  9ليتيوم 

NT1 11ليتيوم 
NT1 12ليتيوم 

NT1 7ليتيوم 

 نظائر الليفرموريوم

2014-03-28 
استعمل لهذا  116نظائر العنصر   2017قبل أذار / مارس 

 المفهوم.

UF  116نظائر العنصر 
BT1 نظائر 

NT1  290ليفرموريوم 

NT1  291ليفرموريوم 
NT1  292ليفرموريوم 

NT1  293ليفرموريوم 

 نظائر المعادن القلوية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-10-13 

USE نظائر 

 نظائر المعادن القلوية الترابية

INIS: 1999-02-01; ETDE: 1997-03-31 
BT1 نظائر 

NT1 نظائر الباريوم 

NT2  114باريوم 
NT2  115باريوم 

NT2  116باريوم 

NT2  117باريوم 

NT2  118باريوم 

NT2  119باريوم 

NT2  120باريوم 
NT2  121باريوم 

NT2  122باريوم 

NT2  124باريوم 
NT2  125باريوم 

NT2  126باريوم 

NT2  127باريوم 
NT2  128باريوم 

NT2  129باريوم 
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NT2  130باريوم 

NT2  131باريوم 
NT2  132باريوم 

NT2  133باريوم 

NT2  134باريوم 
NT2  135باريوم 

NT2  136باريوم 

NT2  137باريوم 
NT2  138باريوم 

NT2  141باريوم 

NT2  142باريوم 
NT2  143باريوم 

NT2  144باريوم 

NT2  145باريوم 
NT2  146باريوم 

NT2  147باريوم 

NT2  148باريوم 
NT2  149باريوم 

NT2  150باريوم 

NT2  151باريوم 
NT2  152باريوم 

NT2 153اريوم ب 

NT2 123باريوم 
NT2 139باريوم 

NT2 140باريوم 

NT1 نظائر البريليوم 
NT2  10بريليوم 

NT2  11بريليوم 

NT2  12بريليوم 
NT2  13بريليوم 

NT2  14بريليوم 

NT2  15بريليوم 
NT2  16بريليوم 

NT2  5بريليوم 

NT2  6بريليوم 

NT2  7بريليوم 

NT2  8بريليوم 

NT2  9بريليوم 
NT1 نظائر الراديوم 

NT2  201راديوم 

NT2  202راديوم 
NT2  203راديوم 

NT2  204راديوم 

NT2  205راديوم 
NT2  206راديوم 

NT2  207راديوم 

NT2  208راديوم 
NT2  209راديوم 

NT2  210راديوم 
NT2  211راديوم 

NT2  212راديوم 

NT2  213راديوم 

NT2  214راديوم 

NT2  215راديوم 

NT2  216راديوم 
NT2  217راديوم 

NT2  218راديوم 

NT2  219راديوم 
NT2  220راديوم 

NT2  221راديوم 

NT2  222راديوم 
NT2  223راديوم 

NT2  224راديوم 

NT2  225راديوم 
NT2  226راديوم 

NT2  227راديوم 

NT2  228راديوم 
NT2  229راديوم 

NT2  230راديوم 

NT2  231راديوم 
NT2  232راديوم 

NT2  233راديوم 

NT2  234راديوم 
NT1 نظائر السترونسيوم 

NT2  100سترونسيوم 

NT2  101سترونسيوم 
NT2  102سترونسيوم 

NT2  103سترونسيوم 

NT2  104سترونسيوم 

NT2  105سترونسيوم 

NT2  73سترونسيوم 
NT2  74سترونسيوم 

NT2  75سترونسيوم 

NT2  76سترونسيوم 
NT2  77سترونسيوم 

NT2  78سترونسيوم 

NT2 79سيوم سترون 
NT2  80سترونسيوم 

NT2  81سترونسيوم 

NT2  82سترونسيوم 
NT2  83سترونسيوم 

NT2  84سترونسيوم 

NT2  85سترونسيوم 
NT2  86سترونسيوم 

NT2  87سترونسيوم 

NT2  88سترونسيوم 
NT2  89سترونسيوم 

NT2  90سترونسيوم 

NT2  91سترونسيوم 
NT2  92سترونسيوم 

NT2  93سترونسيوم 

NT2  94سترونسيوم 
NT2  95سترونسيوم 

NT2  96سترونسيوم 

NT2  97سترونسيوم 
NT2  98سترونسيوم 

NT2  99سترونسيوم 

NT1 نظائر الكالسيوم 
NT2  34كالسيوم 

NT2  35كالسيوم 

NT2  36كالسيوم 
NT2  37كالسيوم 

NT2  39كالسيوم 

NT2  40كالسيوم 

NT2  41كالسيوم 

NT2  42كالسيوم 

NT2  43كالسيوم 
NT2  44كالسيوم 

NT2  45كالسيوم 

NT2  46كالسيوم 
NT2  47كالسيوم 

NT2  48كالسيوم 

NT2  49كالسيوم 
NT2  50كالسيوم 

NT2  51كالسيوم 

NT2  52كالسيوم 
NT2  53كالسيوم 

NT2  54كالسيوم 
NT2  55كالسيوم 

NT2  56كالسيوم 

NT2  57كالسيوم 

NT2  58كالسيوم 

NT2  60كالسيوم 

NT2 38كالسيوم 
NT1 نظائر المغنيزيوم 

NT2  40مغننيزيوم 

NT2  19مغنيزيوم 
NT2  20مغنيزيوم 

NT2  21مغنيزيوم 

NT2  22مغنيزيوم 
NT2  23مغنيزيوم 

NT2  24مغنيزيوم 

NT2  25مغنيزيوم 
NT2  26مغنيزيوم 

NT2  27مغنيزيوم 

NT2  28مغنيزيوم 
NT2  29مغنيزيوم 

NT2  30مغنيزيوم 

NT2  31مغنيزيوم 
NT2  32مغنيزيوم 

NT2  33مغنيزيوم 

NT2  34مغنيزيوم 
NT2  35مغنيزيوم 

NT2  36مغنيزيوم 

NT2  37مغنيزيوم 
NT2  38مغنيزيوم 

NT2  39مغنيزيوم 

 نظائر المغنيزيوم

1999-02-01 
*BT1 نظائر المعادن القلوية الترابية 

NT1  40مغننيزيوم 

NT1  19مغنيزيوم 
NT1  20مغنيزيوم 

NT1  21مغنيزيوم 

NT1  22مغنيزيوم 
NT1  23مغنيزيوم 

NT1  24مغنيزيوم 

NT1  25مغنيزيوم 
NT1  26مغنيزيوم 

NT1  27مغنيزيوم 

NT1  28مغنيزيوم 
NT1  29مغنيزيوم 

NT1  30مغنيزيوم 

NT1  31مغنيزيوم 
NT1  32مغنيزيوم 

NT1  33مغنيزيوم 

NT1  34مغنيزيوم 
NT1  35مغنيزيوم 

NT1  36مغنيزيوم 

NT1  37مغنيزيوم 
NT1  38مغنيزيوم 

NT1  39مغنيزيوم 

 نظائر المندليفيوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1   262مندليفيوم 
NT1  245مندليفيوم 

NT1  246مندليفيوم 

NT1  247مندليفيوم 
NT1  248مندليفيوم 

NT1  249مندليفيوم 

NT1  250مندليفيوم 
NT1  251مندليفيوم 

NT1  252مندليفيوم 

NT1  253مندليفيوم 
NT1  254مندليفيوم 

NT1  255مندليفيوم 

NT1  256مندليفيوم 
NT1  257مندليفيوم 

NT1  258مندليفيوم 

NT1  259مندليفيوم 
NT1  260مندليفيوم 

NT1  261مندليفيوم 

 نظائر المنغنيز

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  45مغنيزيوم 

NT1  66مغنيزيوم 
NT1  67مغنيزيوم 

NT1  68مغنيزيوم 

NT1  69مغنيزيوم 
NT1  44منغنيز 

NT1  46منغنيز 

NT1  47منغنيز 
NT1  48منغنيز 

NT1  49منغنيز 

NT1  50منغنيز 
NT1  51منغنيز 

NT1  52منغنيز 
NT1  53منغنيز 

NT1  54منغنيز 

NT1  55منغنيز 
NT1  56منغنيز 

NT1  57منغنيز 

NT1  58منغنيز 
NT1  59منغنيز 

NT1  60منغنيز 

NT1  61منغنيز 
NT1  62منغنيز 

NT1  63منغنيز 

NT1  64منغنيز 
NT1  65منغنيز 

NT1  70منغنيز 
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 نظائر الموسكوفيوم

2017-04-11 
استعمل لهذا  115نظائر العنصر   2017قبل أذار / مارس 

 المفهوم.

UF  115نظائر العنصر 
BT1 نظائر 

NT1  287موسكوفيوم 

NT1  288موسكوفيوم 

 نظائر الموليبدنوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1 100نوم موليبد 
NT1  101موليبدنوم 

NT1  102موليبدنوم 

NT1  103موليبدنوم 
NT1  104موليبدنوم 

NT1  105موليبدنوم 

NT1  106موليبدنوم 
NT1  107موليبدنوم 

NT1  108موليبدنوم 

NT1  109موليبدنوم 
NT1  110موليبدنوم 

NT1  111موليبدنوم 
NT1  112موليبدنوم 

NT1  113موليبدنوم 

NT1  114موليبدنوم 
NT1  115موليبدنوم 

NT1  83موليبدنوم 

NT1  84موليبدنوم 
NT1  85موليبدنوم 

NT1  86موليبدنوم 

NT1  87موليبدنوم 
NT1  88موليبدنوم 

NT1  89موليبدنوم 

NT1  90موليبدنوم 
NT1  91موليبدنوم 

NT1  92موليبدنوم 

NT1  93موليبدنوم 
NT1  94موليبدنوم 

NT1  95موليبدنوم 

NT1  96موليبدنوم 
NT1  97موليبدنوم 

NT1  98موليبدنوم 

NT1  99موليبدنوم 

 نظائر الميتنريوم

2004-03-19 

UF  109نظائر العنصر 

BT1 نظائر 
NT1  265ميتنريوم 

NT1  266ميتنريوم 

NT1  267ميتنريوم 
NT1  268ميتنريوم 

NT1  270ميتنريوم 

NT1  271ميتنريوم 
NT1  272ميتنريوم 

NT1  273ميتنريوم 

NT1  274ميتنريوم 
NT1  275ميتنريوم 

NT1  276ميتنريوم 

NT1  279ميتنريوم 

 نظائر النبتونيوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 
NT1  225نبتونيوم 

NT1  226نبتونيوم 

NT1  227نبتونيوم 
NT1  228نبتونيوم 

NT1  229نبتونيوم 

NT1  230نبتونيوم 
NT1  231نبتونيوم 

NT1  232نبتونيوم 

NT1  233نبتونيوم 
NT1  234نبتونيوم 

NT1  235نبتونيوم 

NT1  236نبتونيوم 
NT1  237نبتونيوم 

NT1  238نبتونيوم 

NT1  239نبتونيوم 

NT1  240نبتونيوم 
NT1  241نبتونيوم 

NT1  242نبتونيوم 

NT1  243نبتونيوم 
NT1  244نبتونيوم 

 نظائر النتروجين

1999-07-16 

BT1 نظائر 
NT1  10نتروجين 

NT1  11نتروجين 

NT1  12نتروجين 
NT1  13نتروجين 

NT1  14نتروجين 

NT1  15نتروجين 
NT1  16نتروجين 

NT1  17نتروجين 

NT1  18نتروجين 

NT1  19نتروجين 

NT1  20نتروجين 

NT1  21نتروجين 
NT1  22نتروجين 

NT1  23نتروجين 

NT1  24نتروجين 
NT1  25نتروجين 

 نظائر النحاس

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  52نحاس 

NT1  53نحاس 
NT1  54نحاس 

NT1  55نحاس 

NT1  56نحاس 
NT1  57نحاس 

NT1  58نحاس 

NT1  59نحاس 
NT1  60نحاس 

NT1  61نحاس 

NT1  62نحاس 
NT1  63نحاس 

NT1  64نحاس 

NT1  65نحاس 
NT1  66نحاس 

NT1  67نحاس 

NT1  68نحاس 
NT1  69نحاس 

NT1  70نحاس 

NT1  71نحاس 
NT1  72نحاس 

NT1  73نحاس 

NT1  74نحاس 

NT1  75نحاس 

NT1  76نحاس 

NT1  77نحاس 
NT1  78نحاس 

NT1  79نحاس 

NT1  80نحاس 

 نظائر النوبليوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  248نوبليوم 
NT1  250نوبليوم 

NT1  251نوبليوم 
NT1  252نوبليوم 

NT1  253نوبليوم 

NT1  254نوبليوم 
NT1  255نوبليوم 

NT1  256نوبليوم 

NT1  257نوبليوم 
NT1  258نوبليوم 

NT1  259نوبليوم 

NT1  260نوبليوم 
NT1  261نوبليوم 

NT1  262نوبليوم 

NT1  263نوبليوم 
NT1  264نوبليوم 

 نظائر النيكل

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  48نيكل 

NT1  49نيكل 
NT1  50نيكل 

NT1  51نيكل 

NT1  52نيكل 
NT1  53نيكل 

NT1  54نيكل 

NT1  55نيكل 
NT1  56نيكل 

NT1  57نيكل 

NT1  58نيكل 
NT1  59نيكل 

NT1  60نيكل 

NT1  61نيكل 
NT1  62نيكل 

NT1  63نيكل 

NT1  64نيكل 
NT1  65نيكل 

NT1  66نيكل 

NT1  67نيكل 
NT1  68نيكل 

NT1  69نيكل 

NT1  70نيكل 
NT1  71نيكل 

NT1  72نيكل 

NT1  73نيكل 
NT1  75نيكل 

NT1  76نيكل 

NT1  77نيكل 
NT1  78نيكل 

 نظائر النيهونيوم 

2017-04-11 
استعمل لهذا  113نظائر العنصر   2017قبل أذار / مارس 

 المفهوم.

UF  113نظائر العنصر 
BT1 نظائر 

NT1  278نيهونيوم 

NT1  283نيهونيوم 
NT1  284نيهونيوم 

 نظائر النيوبيوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 
NT1  100نيوبيوم 

NT1  101نيوبيوم 

NT1  102نيوبيوم 
NT1  103نيوبيوم 

NT1  104نيوبيوم 

NT1  105نيوبيوم 
NT1  106نيوبيوم 

NT1  107نيوبيوم 

NT1  108نيوبيوم 
NT1  109نيوبيوم 

NT1  110نيوبيوم 

NT1  111نيوبيوم 
NT1  112نيوبيوم 

NT1  113نيوبيوم 

NT1  81نيوبيوم 
NT1  82نيوبيوم 

NT1  83نيوبيوم 
NT1  84نيوبيوم 

NT1  85نيوبيوم 

NT1  86نيوبيوم 
NT1  87نيوبيوم 

NT1  88نيوبيوم 

NT1  89نيوبيوم 
NT1  90نيوبيوم 

NT1  91نيوبيوم 

NT1  92نيوبيوم 
NT1  93نيوبيوم 

NT1  94نيوبيوم 

NT1  95نيوبيوم 
NT1  96نيوبيوم 

NT1  97نيوبيوم 

NT1  98نيوبيوم 
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NT1  99نيوبيوم 

 نظائر النيوديميوم

BT1 نظائر 
NT1  124نيوديميوم 

NT1  125نيوديميوم 

NT1  126نيوديميوم  
NT1  127نيوديميوم 

NT1  128نيوديميوم 

NT1  129نيوديميوم 
NT1  130نيوديميوم 

NT1  131نيوديميوم 

NT1  132نيوديميوم 
NT1  133نيوديميوم 

NT1  134نيوديميوم 

NT1  135نيوديميوم 
NT1  136نيوديميوم 

NT1  137نيوديميوم 

NT1  138نيوديميوم 

NT1  139نيوديميوم 

NT1  140نيوديميوم 

NT1  141نيوديميوم 
NT1  142نيوديميوم 

NT1  143نيوديميوم 

NT1  144نيوديميوم 
NT1  145نيوديميوم 

NT1  146نيوديميوم 

NT1  147نيوديميوم 
NT1  148نيوديميوم 

NT1  149نيوديميوم 

NT1  150نيوديميوم 
NT1  151نيوديميوم 

NT1  152نيوديميوم 

NT1  153نيوديميوم 
NT1  154نيوديميوم 

NT1  155نيوديميوم 

NT1  156نيوديميوم 
NT1  157نيوديميوم 

NT1  158نيوديميوم 
NT1  159نيوديميوم 

NT1  160نيوديميوم 

NT1  161نيوديميوم 

 نظائر النيون

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1   16نيون 
NT1  17نيون 

NT1  18نيون 

NT1  19نيون 
NT1  20نيون 

NT1  21نيون 

NT1  22نيون 

NT1  23نيون 

NT1  24نيون 

NT1  25نيون 
NT1  26نيون 

NT1  27نيون 

NT1  28نيون 
NT1  29نيون 

NT1  30نيون 

NT1  31نيون 
NT1  32نيون 

NT1  33نيون 

NT1  34نيون 

 نظائر الهاسيوم

2004-03-19 

UF  108نظائر العنصر 
BT1 نظائر 

NT1  263هاسيوم 

NT1  264هاسيوم 
NT1  265هاسيوم 

NT1  266هاسيوم 

NT1  267هاسيوم 
NT1  269هاسيوم  

NT1  270هاسيوم 

NT1  271هاسيوم 
NT1  272هاسيوم 

NT1  274هاسيوم 

NT1  275هاسيوم 

NT1  276هاسيوم 

 نظائر الهافنيوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  153هافنيوم 
NT1  154هافنيوم 

NT1 155افنيوم ه 

NT1  156هافنيوم 
NT1  157هافنيوم 

NT1  158هافنيوم 

NT1  159هافنيوم 
NT1  160هافنيوم 

NT1  161هافنيوم 

NT1  162هافنيوم 
NT1  163هافنيوم 

NT1  164هافنيوم 

NT1  165هافنيوم 

NT1  166هافنيوم 

NT1  167هافنيوم 

NT1  168هافنيوم 
NT1  169هافنيوم 

NT1  170هافنيوم 

NT1  171هافنيوم 
NT1  172هافنيوم 

NT1  173هافنيوم 

NT1  174هافنيوم 
NT1  175هافنيوم 

NT1  176هافنيوم 

NT1  176هافنيوم 
NT1  177هافنيوم 

NT1  178هافنيوم 

NT1  180هافنيوم 
NT1  181هافنيوم 

NT1  182هافنيوم 

NT1  183هافنيوم 
NT1  184هافنيوم 

NT1  185هافنيوم 
NT1  186هافنيوم 

NT1  187هافنيوم 

NT1  188هافنيوم 

 نظائر الهدروجين

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1 تريتيوم 
NT1 دوتوريوم 

NT1  4هدروجين 

NT1  5هدروجين 
NT1  6هدروجين 

NT1  7هدروجين 

NT1 1هدروجين 

 نظائر الهليوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 

NT1  10هليوم 
NT1  2هليوم 

NT1  3هليوم 

NT2   3هليومa1 
NT2  3هليومa 

NT2  3هليومb 

NT1  4هليوم 
NT2  1هليوم 

NT2  11هليوم 
NT1  5هليوم 

NT1  6هليوم 

NT1  7هليوم 
NT1  8هليوم 

NT1  9هليوم 

 نظائر الهولميوم

BT1 نظائر 
NT1  140هولميوم 

NT1  141هولميوم 

NT1  142هولميوم 
NT1  143هولميوم  

NT1  144هولميوم 

NT1  145هولميوم 

NT1  145هولميوم 

NT1  147هولميوم 
NT1  148هولميوم 

NT1  149هولميوم 

NT1  150هولميوم 
NT1  151هولميوم 

NT1  152هولميوم 

NT1  153هولميوم 
NT1  154هولميوم 

NT1  155هولميوم 

NT1  156هولميوم 
NT1  157هولميوم 

NT1  158هولميوم 

NT1  159هولميوم 
NT1  160هولميوم 

NT1  161هولميوم 

NT1  162هولميوم 
NT1  163هولميوم 

NT1  164هولميوم 

NT1  165هولميوم 
NT1  166هولميوم 

NT1  167هولميوم 

NT1  168هولميوم 
NT1  169هولميوم 

NT1  170هولميوم 

NT1  171هولميوم 
NT1  172هولميوم 

NT1  173هولميوم 

NT1  174هولميوم 
NT1  175هولميوم 

 نظائر اليود

1999-07-16 

BT1 نظائر 
NT1  108يود 

NT1  109يود 

NT1  110يود 
NT1  111يود 

NT1  112يود 
NT1  113يود 

NT1  114يود 

NT1  115يود 
NT1  116يود 

NT1  117يود 

NT1  118يود 
NT1  119يود 

NT1  120يود 

NT1  121يود 
NT1  122يود 

NT1  123يود 

NT1  124يود 
NT1  125يود 

NT1  126يود 

NT1  127يود 
NT1  128يود 

NT1  129يود 

NT1  130يود 
NT1  131يود 

NT1  132يود 

NT1  133يود 
NT1  134يود 

NT1  135يود 

NT1  136يود 
NT1  137يود 

NT1  138يود 

NT1  139يود 
NT1  140يود 

NT1  141يود 

NT1  142يود 

NT1  143يود 

NT1  144يود 

 نظائر اليورانيوم

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  217يورانيوم 
NT1  218يورانيوم 

NT1  219يورانيوم 

NT1  220يورانيوم 
NT1  221يورانيوم 
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NT1  222يورانيوم 

NT1  223يورانيوم 
NT1  224يورانيوم 

NT1  225يورانيوم 

NT1  226يورانيوم 
NT1  227يورانيوم 

NT1  228يورانيوم 

NT1  229يورانيوم 
NT1  230يورانيوم 

NT1  231يورانيوم 

NT1  232يورانيوم 
NT1  233يورانيوم 

NT1  234يورانيوم 

NT1  235يورانيوم 
NT1  236يورانيوم 

NT1  237يورانيوم 

NT1  238يورانيوم 
NT1  239يورانيوم 

NT1  240يورانيوم 

NT1  241يورانيوم 
NT1  242يورانيوم 

 نظائر انتقال متماكب

1997-02-07 

*BT1 نظائر مشعة 
NT1  151إربيوم 

NT1  167إربيوم 

NT1  202أستاتين 
NT1  222أكتينيوم 

NT1  24ألمنيوم 

NT1  242أمريسيوم 
NT1  113أنتيموان 

NT1  117أنتيموان 

NT1  122أنتيموان 
NT1  124أنتيموان 

NT1  126أنتيموان 

NT1  131أنتيموان 
NT1  104إنديوم 

NT1  107إنديوم 
NT1  109إنديوم 

NT1  111إنديوم 

NT1  112إنديوم 
NT1  113إنديوم 

NT1  114إنديوم 

NT1  115إنديوم 
NT1  116إنديوم 

NT1  117إنديوم 

NT1  118إنديوم 
NT1  119إنديوم 

NT1  121إنديوم 

NT1  141أوروبيوم 
NT1  152أوروبيوم 

NT1  154أوروبيوم 

NT1  182أوسميوم 
NT1  183أوسميوم 

NT1  189أوسميوم 

NT1  190أوسميوم 
NT1  191أوسميوم 

NT1  192أوسميوم 

NT1  153إيتربيوم 
NT1  169إيتربيوم 

NT1  175إيتربيوم 

NT1  176إيتربيوم 
NT1  177إيتربيوم 

NT1  86إيتريوم 

NT1  87إيتريوم 
NT1  88إيتريوم 

NT1  89إيتريوم 

NT1  90إيتريوم 

NT1  91إيتريوم 

NT1  93إيتريوم 

NT1  97إيتريوم 
NT1  190إيريديوم 

NT1  191إيريديوم 

NT1  192إيريديوم 
NT1  193إيريديوم 

NT1  194إيريديوم 

NT1  127باريوم 
NT1  131باريوم 

NT1  133باريوم 

NT1  135باريوم 
NT1  136باريوم 

NT1  137باريوم 

NT1  138باريوم 
NT1  142براسيوديميوم 

NT1  144براسيوديميوم 

NT1  234بروتكتينيوم 
NT1  76بروم 

NT1  77بروم 

NT1  79بروم 
NT1  80بروم 

NT1  82بروم 

NT1  83بروم 
NT1  148بروميتيوم 

NT1  198بزموت 

NT1  201بزموت 
NT1  208بزموت 

NT1  211بزموت 

NT1 184بزموت 
NT1 187بزموت 

NT1  184بالتين 

NT1  193بالتين 
NT1  195بالتين 

NT1  197بالتين 

NT1  199بالتين 
NT1  107بالّديوم 

NT1  109بالّديوم 

NT1  111بالّديوم 
NT1  117بالّديوم 

NT1  237بلوتونيوم 

NT1  40بوتاسيوم 
NT1  266بوريوم 

NT1  267بوريوم 

NT1  272بوريوم 

NT1  201بولونيوم 

NT1  203بولونيوم 

NT1  207بولونيوم 
NT1  210بولونيوم 

NT1  179تاليوم 

NT1  185تاليوم 
NT1  186تاليوم 

NT1  187تاليوم 

NT1  193تاليوم 
NT1  195تاليوم 

NT1  196تاليوم 

NT1  197تاليوم 
NT1  198تاليوم 

NT1  201تاليوم 
NT1  206تاليوم 

NT1  207تاليوم 

NT1  142تربيوم 

NT1  144تربيوم 

NT1  146تربيوم 

NT1  151تربيوم 
NT1  152تربيوم 

NT1  154تربيوم 

NT1  156تربيوم 
NT1  158تربيوم 

NT1  102تكنيسيوم 

NT1  86تكنيسيوم 
NT1  93تكنيسيوم 

NT1  95تكنيسيوم 

NT1  96تكنيسيوم 
NT1  97تكنيسيوم 

NT1  99تكنيسيوم 

NT1  121تلّوريوم 
NT1  123تلّوريوم 

NT1  125تلّوريوم 

NT1  127تلّوريوم 
NT1  129تلّوريوم 

NT1  131تلّوريوم 

NT1  133تلّوريوم 
NT1  182تنتاليوم 

NT1  179تنغستين 

NT1  180تنغستين 
NT1  183تنغستين 

NT1  185تنغستين 

NT1 150وم تولي 

NT1  162توليوم 

NT1  164توليوم 
NT1  71جرمانيوم 

NT1  73جرمانيوم 

NT1  75جرمانيوم 
NT1  77جرمانيوم 

NT1  53حديد 

NT1  271دارمستاديوم 
NT1  267دوبنيوم 

NT1  140ديسبروسيوم 

NT1  147ديسبروسيوم 
NT1  149ديسبروسيوم 

NT1  165ديسبروسيوم 

NT1  191ذهب 
NT1  193ذهب 

NT1  195ذهب 

NT1  196ذهب 
NT1  197ذهب 

NT1  198ذهب 

NT1  200ذهب 
NT1  197رادون 

NT1  210رادون 

NT1  211رادون 
NT1  213راديوم 

NT1  194رصاص 

NT1  197رصاص 
NT1  199رصاص 

NT1  200رصاص 

NT1  201رصاص 
NT1  202رصاص 

NT1  203رصاص 

NT1  204رصاص 
NT1  205رصاص 

NT1  207رصاص 

NT1  76روبيديوم 

NT1  78روبيديوم 

NT1  81روبيديوم 

NT1  84روبيديوم 
NT1  85روبيديوم 

NT1  86روبيديوم 

NT1  90روبيديوم 
NT1  93روتينيوم 

NT1  100روديوم 

NT1  101روديوم 
NT1  103روديوم 

NT1  104روديوم 

NT1  105روديوم 
NT1  95روديوم 

NT1  96روديوم 
NT1  97روديوم 

NT1  160رينيوم 

NT1  167رينيوم 

NT1  169رينيوم 

NT1  184رينيوم 

NT1  186رينيوم 
NT1  188رينيوم 

NT1  190رينيوم 

NT1  194رينيوم 
NT1  196رينيوم 

NT1  193زئبق 

NT1  195زئبق 
NT1  197زئبق 

NT1  199زئبق 

NT1  201زئبق 
NT1  85زركونيوم 

NT1  87زركونيوم 

NT1  89زركونيوم 
NT1  90زركونيوم 

NT1  75زرنيخ 

NT1  69زنك 
NT1  139ساماريوم 

NT1  141ساماريوم 

NT1  143ساماريوم 
NT1  83سترونسيوم 

NT1  85سترونسيوم 

NT1  87سترونسيوم 
NT1  44سكانديوم 

NT1  46سكانديوم 

NT1  50سكانديوم 
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NT1  73سلينيوم 

NT1  77سلينيوم 
NT1  79سلينيوم 

NT1  81سلينيوم 

NT1  135سيريوم 
NT1  137سيريوم 

NT1  138سيريوم 

NT1  139سيريوم 
NT1  121سيزيوم 

NT1  123سيزيوم 

NT1  134سيزيوم 
NT1  135سيزيوم 

NT1  136سيزيوم 

NT1  138سيزيوم 
NT1  22صوديوم 

NT1  24صوديوم 

NT1  141غادولينيوم 
NT1  145غادولينيوم 

NT1  147غادولينيوم 

NT1  148غادولينيوم 
NT1  72غاليوم 

NT1  74غاليوم 

NT1  206فرانسيوم 
NT1  211فرانسيوم 

NT1  212فرانسيوم 

NT1  213فرانسيوم 
NT1  218فرانسيوم 

NT1  250فرميوم 

NT1  256فرميوم 
NT1  101فضة 

NT1  102فضة 

NT1  103فضة 
NT1  105فضة 

NT1  107فضة 

NT1  108فضة 

NT1  109فضة 

NT1  110فضة 

NT1  111فضة 
NT1  113فضة 

NT1  116فضة 

NT1  118فضة 
NT1  120فضة 

NT1  99فضة 

NT1  18فلور 
NT1  102قصدير 

NT1  113قصدير 

NT1  117قصدير 
NT1  119قصدير 

NT1  121قصدير 
NT1  129قصدير 

NT1  131قصدير 

NT1  100كدميوم 

NT1  111كدميوم 

NT1  113كدميوم 

NT1  79كربتون 
NT1  81كربتون 

NT1  83كربتون 

NT1  84كربتون 
NT1  85كربتون 

NT1  86كربتون 

NT1  125كزينون 
NT1  127كزينون 

NT1  129كزينون 

NT1  131كزينون 
NT1  133كزينون 

NT1  135كزينون 

NT1  34كلور 
NT1  38كلور 

NT1  58كوبالت 

NT1  60كوبالت 
NT1  132النتانوم 

NT1  153لوتيسيوم 

NT1  154لوتيسيوم 
NT1  161لوتيسيوم 

NT1  169لوتيسيوم 

NT1  170لوتيسيوم 
NT1  171لوتيسيوم 

NT1  172لوتيسيوم 

NT1  174لوتيسيوم 

NT1  177لوتيسيوم 

NT1  60منغنيز 
NT1  89موليبدنوم 

NT1  91موليبدنوم 

NT1  92موليبدنوم 
NT1  93موليبدنوم 

NT1  94موليبدنوم 

NT1  237نبتونيوم 
NT1  68نحاس 

NT1  254نوبليوم 

NT1  86نيوبيوم 
NT1  90نيوبيوم 

NT1  91نيوبيوم 

NT1  93نيوبيوم 
NT1  94نيوبيوم 

NT1  95نيوبيوم 

NT1  97نيوبيوم 
NT1  137نيوديميوم 

NT1  139نيوديميوم 

NT1  141نيوديميوم 
NT1  156هافنيوم 

NT1  176هافنيوم 

NT1  177هافنيوم 
NT1  178هافنيوم 

NT1  180هافنيوم 

NT1  182هافنيوم 
NT1  148هولميوم 

NT1  156هولميوم 

NT1  158هولميوم 
NT1  159هولميوم 

NT1  160هولميوم 

NT1  161هولميوم 
NT1  162هولميوم 

NT1  163هولميوم 

NT1  164هولميوم 

NT1  168هولميوم 

NT1  116يود 

NT1  121يود 
NT1  122يود 

NT1  130يود 

NT1  132يود 
NT1  133يود 

NT1  134يود 

NT1  235يورانيوم 
RT انتقاالت متماكبة 

RT نوى إيزوميرية 

 نظائر حرة من الحامالت

1999-07-16 

BT1 نظائر 

RT مركبات موسومة 
RT مقادير أثر 

RT نظائر مشعة 

RT وسم 

 نظائر عمرها عدة نانوثانية

1980-11-07 

*BT1 نظائر مشعة 

NT1  30أرغون 
NT1  213أستاتين 

NT1  214أستاتين 

NT1  217أكتينيوم 
NT1  25أكسجين 

NT1  26أكسجين  

NT1  27أكسجين 
NT1  40ألمنيوم 

NT1  113أنتيموان 

NT1  117أنتيموان 
NT1  182أوسميوم 

NT1  138باريوم 

NT1  219بروتكتينيوم 
NT1  220بروتكتينيوم 

NT1  83بروم 

NT1  211بزموت 
NT1  237بلوتونيوم 

NT1  40بوتاسيوم 
NT1  210بولونيوم 

NT1  212بولونيوم 

NT1  105تلوريوم 
NT1  218توريوم 

NT1  58تيتانيوم 

NT1  59تيتانيوم 
NT1  86جرمانيوم 

NT1  88جرمانيوم 

NT1  89جرمانيوم 
NT1  210رادون 

NT1  211رادون 

NT1  214رادون 
NT1  216راديوم 

NT1  194رصاص 

NT1  200رصاص 
NT1  85روبيديوم 

NT1  90روديوم 

NT1  91روديوم 
NT1  109زركونيوم 

NT1  38سكانديوم 

NT1  64سلينيوم 
NT1  22صوديوم 

NT1  136غادولينيوم 

NT1  147غادولينيوم 
NT1  148غادولينيوم 

NT1  61فاناديوم 

NT1  63فاناديوم 
NT1 62فاناديوم 

NT1  211فرانسيوم 

NT1  212فرانسيوم 
NT1  213فرانسيوم 

NT1  215فرانسيوم 

NT1  216فرانسيوم 
NT1  256فرميوم 

NT1  25فسفور 

NT1  18فلور 
NT1  28فلور 

NT1  30فلور 

NT1  31فلور 

NT1  34كالسيوم 

NT1  86كربتون 

NT1  97كربتون 
NT1  21كربون 

NT1  65كروم 

NT1  66كروم 
NT1  29كلور 

NT1  30كلور 

NT1  49كوبالت 
NT1  37مغنيزيوم 

NT1  39مغنيزيوم 

NT1  45مغنيزيوم 
NT1  92موليبدنوم 

NT1  94موليبدنوم 
NT1  237نبتونيوم 

NT1  33نيون 

RT عمر النصف 

RT مدة الحياة 

 نظائر عمرها ميلي ثانية

1998-01-27 

*BT1 نظائر مشعة 
NT1  151إربيوم 

NT1  31أرغون 

NT1  32أرغون 
NT1  33أرغون 

NT1  34أرغون 

NT1  48أرغون 
NT1  52أرغون 

NT1  53أرغون 

NT1  191أستاتين 
NT1  192أستاتين 

NT1  193أستاتين 

NT1  194أستاتين 

NT1  195أستاتين 

NT1  196أستاتين 

NT1  197أستاتين 
NT1  212أستاتين 

NT1  217أستاتين 

NT1  206أكتينيوم 
NT1  207أكتينيوم 

NT1  208أكتينيوم 

NT1  209أكتينيوم 
NT1  210أكتينيوم 
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NT1  211أكتينيوم 

NT1  212أكتينيوم 
NT1  213أكتينيوم 

NT1  215أكتينيوم 

NT1  220أكتينيوم 
NT1  221أكتينيوم 

NT1  13أكسجين 

NT1  24أكسجين 
NT1  22ألمنيوم 

NT1  23ألمنيوم 

NT1  24ألمنيوم 
NT1  31ألمنيوم 

NT1  32ألمنيوم 

NT1  34ألمنيوم 
NT1  104أنتيموان 

NT1  134أنتيموان 

NT1  136أنتيموان 
NT1  114إنديوم 

NT1  128إنديوم 

NT1  129إنديوم 
NT1  130إنديوم 

NT1  131إنديوم 

NT1  132إنديوم 
NT1  133إنديوم 

NT1  134إنديوم 

NT1  135إنديوم 
NT1  97إنديوم 

NT1  98إنديوم 

NT1  131أوروبيوم 
NT1  132أوروبيوم 

NT1  133أوروبيوم 

NT1  134أوروبيوم 
NT1  165أوروبيوم 

NT1  166أوروبيوم 

NT1  167أوروبيوم 

NT1  162أوسميوم 

NT1  164أوسميوم 

NT1  165أوسميوم 
NT1  166أوسميوم 

NT1  167أوسميوم 

NT1  154إيتربيوم 
NT1  175إيتربيوم 

NT1  100إيتريوم 

NT1  101إيتريوم 
NT1  102إيتريوم 

NT1  103إيتريوم 

NT1  88إيتريوم 
NT1  93إيتريوم 

NT1  97إيتريوم 
NT1  98إيتريوم 

NT1  166إيريديوم 

NT1  167إيريديوم 

NT1  169إيريديوم 

NT1  194إيريديوم 

NT1  286الفليروفيوم 
NT1  287الفليروفيوم 

NT1  288الفليروفيوم 

NT1  148ايتربيوم 
NT1  149ايتربيوم 

NT1  104ايتريوم 

NT1  107ايتريوم 
NT1  108ايتريوم 

NT1  78ايتريوم 

NT1  114باريوم 
NT1  115باريوم 

NT1  116باريوم 

NT1  136باريوم 
NT1  147باريوم 

NT1  148باريوم 

NT1  149باريوم 
NT1  150باريوم 

NT1  157براسيوديميوم 

NT1  158براسيوديميوم 
NT1  159براسيوديميوم 

NT1  212بروتكتينيوم 

NT1  213بروتكتينيوم 
NT1  214بروتكتينيوم 

NT1  215بروتكتينيوم 

NT1  216بروتكتينيوم 

NT1  217بروتكتينيوم 

NT1  222بروتكتينيوم 
NT1  223بروتكتينيوم 

NT1  224بروتكتينيوم 

NT1  70بروم 
NT1  91بروم 

NT1  92بروم 

NT1  93بروم 
NT1  94بروم 

NT1  12بريليوم 

NT1  14بريليوم 
NT1  186بزموت 

NT1 184بزموت 

NT1 187بزموت 
NT1  168بالتين 

NT1  169بالتين 

NT1  170بالتين 
NT1  171بالتين 

NT1  172بالتين 

NT1  173بالتين 
NT1  174بالتين 

NT1  184بالتين 

NT1  92بالديوم 
NT1  117بالّديوم 

NT1  119بالّديوم 

NT1  120بالّديوم 
NT1  230بلوتونيوم 

NT1  35بوتاسيوم 

NT1  36بوتاسيوم 
NT1  50بوتاسيوم 

NT1  51بوتاسيوم 

NT1  52بوتاسيوم 
NT1  53بوتاسيوم 

NT1  54بوتاسيوم 

NT1  12بور 

NT1  13بور 

NT1  14بور 

NT1  15بور 
NT1  17بور 

NT1  8بور 

NT1  261بوريوم 
NT1  262بوريوم 

NT1  264بوريوم 

NT1  265بوريوم 
NT1  187بولونيوم 

NT1  189بولونيوم 

NT1  190بولونيوم 
NT1  191بولونيوم 

NT1  192بولونيوم 
NT1  193بولونيوم 

NT1  194بولونيوم 

NT1  211بولونيوم 

NT1  215بولونيوم 

NT1  216بولونيوم 

NT1 176اليوم ت 
NT1  177تاليوم 

NT1  178تاليوم 

NT1  179تاليوم 
NT1  183تاليوم 

NT1  136تربيوم 

NT1  137تربيوم 
NT1  138تربيوم 

NT1  142تربيوم 

NT1  146تربيوم 
NT1  171تربيوم 

NT1  110تكنيسيوم 

NT1  111تكنيسيوم 
NT1  112تكنيسيوم 

NT1  113تكنيسيوم 

NT1  114تكنيسيوم 
NT1  115تكنيسيوم 

NT1  116تكنيسيوم 

NT1  117تكنيسيوم 
NT1  85تكنيسيوم 

NT1  86تكنيسيوم 

NT1  107تلّوريوم 
NT1  156تنتاليوم 

NT1  157تنتاليوم 

NT1  158تنتاليوم 

NT1  159تنتاليوم 

NT1  182تنتاليوم 
NT1  157تنغستن 

NT1  159تنغستين 

NT1  160تنغستين 
NT1  161تنغستين 

NT1  209توريوم 

NT1  210توريوم 
NT1  211توريوم 

NT1  212توريوم 

NT1  213توريوم 
NT1  214توريوم 

NT1  216توريوم 

NT1  221توريوم 
NT1  222توريوم 

NT1  223توريوم 

NT1  146توليوم 
NT1  147توليوم 

NT1  150توليوم 

NT1  39تيتانيوم 
NT1  40تيتانيوم 

NT1  41تيتانيوم 

NT1  42تيتانيوم 
NT1  43تيتانيوم 

NT1  58تيتانيوم 

NT1  59تيتانيوم 
NT1  60تيتانيوم 

NT1  61تيتانيوم 

NT1  60جرمانيوم  
NT1  61جرمانيوم 

NT1  62جرمانيوم 

NT1  63جرمانيوم 
NT1  71جرمانيوم 

NT1  73جرمانيوم 

NT1  85جرمانيوم 

NT1  87جرمانيوم 

NT1  45حديد 

NT1  46حديد 
NT1  49حديد 

NT1  51حديد 

NT1  69حديد 
NT1  70حديد 

NT1  270دارمْستاديوم 

NT1  271دارمستاديوم 
NT1  273دارمستاديوم 

NT1  279دارمستاديوم 

NT1  138ديسبروسيوم 
NT1  139ديسبروسيوم 

NT1  149ديسبروسيوم 
NT1  172ذهب 

NT1  173ذهب 

NT1  174ذهب 

NT1  175ذهب 

NT1  191ذهب 

NT1  193رادون 
NT1  195رادون 

NT1  197رادون 

NT1  198رادون 
NT1  199رادون 

NT1  213رادون 

NT1  218رادون 
NT1  203راديوم 

NT1  204راديوم 

NT1  205راديوم 
NT1  206راديوم 

NT1  213راديوم 

NT1  215راديوم 
NT1  219راديوم 

NT1  220راديوم 

NT1  254رذرفورديوم 
NT1  256رذرفورديوم 

NT1  258رذرفورديوم 

NT1  260رذرفورديوم 
NT1  262رذرفورديوم 

NT1  179رصاص 

NT1  180رصاص 
NT1  181رصاص 

NT1  182رصاص 

NT1  184رصاص 
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NT1  205رصاص 

NT1  207رصاص 
NT1  100روبيديوم 

NT1  74روبيديوم 

NT1  95روبيديوم 
NT1  96روبيديوم 

NT1  97روبيديوم 

NT1  98روبيديوم 
NT1  99روبيديوم 

NT1  114روتينيوم 

NT1  115روتينيوم 
NT1  116روتينيوم 

NT1  117روتينيوم 

NT1  118روتينيوم 
NT1  115روديوم 

NT1  116روديوم 

NT1  118روديوم 
NT1  120روديوم 

NT1  121روديوم 

NT1  122روديوم 
NT1  92روديوم 

NT1  273رونتغنيوم 

NT1  274رونتغنيوم 
NT1  272رونتغينيوم 

NT1  279رونتغينيوم 

NT1 161 رينيوم 
NT1  162رينيوم 

NT1  163رينيوم 

NT1  164رينيوم 
NT1  174زئبق 

NT1  175زئبق 

NT1  178زئبق 
NT1 176زئبق 

NT1 177زئبق 

NT1  105زركونيوم 

NT1  79زركونيوم 

NT1  90زركونيوم 

NT1  64زرنيخ 
NT1  66زرنيخ 

NT1  75زرنيخ 

NT1  84زرنيخ 
NT1  86زرنيخ 

NT1  87زرنيخ 

NT1  57زنك 
NT1  59زنك 

NT1  80زنك 

NT1  81زنك 
NT1  128ساماريوم 

NT1  129ساماريوم 
NT1  164ساماريوم 

NT1  165ساماريوم 

NT1  100سترونسيوم 

NT1  101سترونسيوم 

NT1  102سترونسيوم 

NT1  75سترونسيوم 
NT1  97سترونسيوم 

NT1  98سترونسيوم 

NT1  99سترونسيوم 
NT1  40سكانديوم 

NT1  41سكانديوم 

NT1 42كانديوم س 
NT1  50سكانديوم 

NT1  56سكانديوم 

NT1  57سكانديوم 
NT1  58سكانديوم 

NT1  59سكانديوم 

NT1  60سكانديوم 
NT1  65سلينيوم 

NT1  66سلينيوم 

NT1  67سلينيوم 
NT1  89سلينيوم 

NT1  91سلينيوم 

NT1  258سيبورجيوم 
NT1  259سيبورجيوم 

NT1  260سيبورجيوم 

NT1  261سيبورجيوم 
NT1  262سيبورجيوم 

NT1  263سيبورجيوم 

NT1  264سيبورجيوم 

NT1  119سيريوم 

NT1  120سيريوم 
NT1  156سيريوم 

NT1  157سيريوم 

NT1  114سيزيوم 
NT1  116سيزيوم 

NT1  145سيزيوم 

NT1  146سيزيوم 
NT1  147سيزيوم 

NT1  148سيزيوم 

NT1  149سيزيوم 
NT1  150سيزيوم 

NT1  151سيزيوم 

NT1 25يسيوم  سيل 
NT1   35سيليسيوم 

NT1  24سيليسيوم 

NT1  36سيليسيوم 
NT1  19صوديوم 

NT1  20صوديوم 

NT1  24صوديوم 
NT1  27صوديوم 

NT1  28صوديوم 

NT1  29صوديوم 
NT1  30صوديوم 

NT1  31صوديوم 

NT1  32صوديوم 
NT1  33صوديوم 

NT1  34صوديوم 

NT1  35صوديوم 
NT1  134غادولينيوم 

NT1  168غادولينيوم 

NT1  60غاليوم 
NT1  62غاليوم 

NT1  72غاليوم 

NT1  82غاليوم 

NT1  83غاليوم 

NT1  84غاليوم 

NT1  42فاناديوم 
NT1  44فاناديوم 

NT1  45فاناديوم 

NT1  46فاناديوم 
NT1  64فاناديوم 

NT1  65فاناديوم 

NT1  199فرانسيوم 
NT1  200فرانسيوم 

NT1  201فرانسيوم 

NT1  202فرانسيوم 
NT1  203فرانسيوم 

NT1  206فرانسيوم 
NT1  214فرانسيوم 

NT1  218فرانسيوم 

NT1  219فرانسيوم 

NT1  243فرميوم 

NT1  244فرميوم 

NT1  26فسفور 
NT1  27فسفور 

NT1  28فسفور 

NT1  38فسفور 
NT1  120فضة 

NT1  121فضة 

NT1  123فضة 
NT1  124فضة 

NT1  125فضة 

NT1  126فضة 
NT1  127فضة 

NT1  128فضة 

NT1  129فضة 
NT1  130فضة 

NT1  94فضة 

NT1  95فضة 
NT1  24فلور 

NT1  135قصدير 

NT1  136قصدير 
NT1  137قصدير 

NT1  99قصدير 

NT1  129كادميوم 
NT1  131كادميوم 

NT1  132كادميوم 

NT1  95كادميوم 

NT1  36كالسيوم 

NT1  37كالسيوم 
NT1  39كالسيوم 

NT1  53كالسيوم 

NT1 38كالسيوم 
NT1  26كبريت 

NT1  28كبريت 

NT1  29كبريت 
NT1  125كدميوم 

NT1  126كدميوم 

NT1  127كدميوم 
NT1  128كدميوم 

NT1  130كدميوم 

NT1  96كدميوم 
NT1  71كربتون 

NT1  94كربتون 

NT1  95كربتون 
NT1  16كربون 

NT1  17كربون 

NT1  18كربون 
NT1  9كربون 

NT1  45كروم 

NT1  46كروم 
NT1  47كروم 

NT1  60كروم 

NT1  62كروم 
NT1  63كروم 

NT1  64كروم 

NT1  65كروم 
NT1  66كروم 

NT1  67كروم 

NT1  99كريبتون 
NT1  109كزينون 

NT1  110كزينون 

NT1  111كزينون 

NT1  143كزينون 

NT1  145كزينون 

NT1  147كزينون 
NT1  31كلور 

NT1  32كلور 

NT1  50كلور 
NT1  52كوبالت 

NT1  53كوبالت 

NT1  54كوبالت 
NT1  64كوبالت 

NT1  66كوبالت 

NT1  67كوبالت 
NT1  71كوبالت  

NT1  72كوبالت   
NT1  73كوبالت  

NT1  284كوبرنيسيوم 

NT1  117النتانوم 

NT1  150النتانوم 

NT1  150لوتيسيوم 

NT1  151لوتيسيوم 
NT1  152لوتيسيوم 

NT1  153لوتيسيوم 

NT1  155لوتيسيوم 
NT1  156لوتيسيوم 

NT1  161لوتيسيوم 

NT1  170لوتيسيوم 
NT1  257لورنسيوم 

NT1  10ليتيوم 

NT1  8ليتيوم 
NT1  9ليتيوم 

NT1 11ليتيوم 

NT1  290ليفرموريوم 
NT1  291ليفرموريوم 

NT1  19مغنيزيوم 

NT1  20مغنيزيوم 
NT1  21مغنيزيوم 

NT1  30مغنيزيوم 

NT1  31مغنيزيوم 
NT1  66مغنيزيوم 

NT1  67مغنيزيوم 

NT1  68مغنيزيوم 
NT1  69مغنيزيوم 

NT1  245مندليفيوم 

NT1  246مندليفيوم 
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NT1  48منغنيز 

NT1  49منغنيز 
NT1  50منغنيز 

NT1  61منغنيز 

NT1  62منغنيز 
NT1  63منغنيز 

NT1  287موسكوفيوم 

NT1  288موسكوفيوم 
NT1  109موليبدنوم 

NT1  111موليبدنوم 

NT1  83موليبدنوم 
NT1  89موليبدنوم 

NT1  266ميتنريوم 

NT1  267ميتنريوم 
NT1  268ميتنريوم 

NT1  270ميتنريوم 

NT1  275ميتنريوم 
NT1  276ميتنريوم 

NT1  226نبتونيوم 

NT1  227نبتونيوم 
NT1  12نتروجين 

NT1  18نتروجين 

NT1  19نتروجين 
NT1  55نحاس 

NT1  56نحاس 

NT1  57نحاس 
NT1  76نحاس 

NT1  77نحاس 

NT1  78نحاس 
NT1  79نحاس 

NT1  80نحاس 

NT1  251نوبليوم 
NT1  254نوبليوم 

NT1  258نوبليوم 

NT1  49نيكل 

NT1  50نيكل 

NT1  52نيكل 

NT1  53نيكل 
NT1  55نيكل 

NT1  73نيكل 

NT1  75نيكل 
NT1  76نيكل 

NT1  283نيهونيوم 

NT1  284نيهونيوم 
NT1  107نيوبيوم 

NT1 108وبيوم ني 

NT1  109نيوبيوم 
NT1  110نيوبيوم 

NT1  111نيوبيوم 
NT1  113نيوبيوم 

NT1  81نيوبيوم 

NT1  82نيوبيوم 

NT1  124نيوديميوم 

NT1  125نيوديميوم 

NT1  159نيوديميوم 
NT1  160نيوديميوم 

NT1  161نيوديميوم 

NT1  17نيون 
NT1  25نيون 

NT1  26نيون 

NT1  31نيون 
NT1  265هاسيوم 

NT1  266هاسيوم 

NT1  267هاسيوم 
NT1  275هاسيوم 

NT1  155هافنيوم 

NT1  156هافنيوم 
NT1  157هافنيوم 

NT1  6هليوم 

NT1  8هليوم 
NT1  140هولميوم 

NT1  141هولميوم 

NT1  142هولميوم 
NT1  143هولميوم  

NT1  144هولميوم 

NT1  148هولميوم 
NT1  108يود 

NT1  110يود 

NT1  140يود 

NT1 141ود ي 

NT1  142يود 
NT1  217يورانيوم 

NT1  218يورانيوم 

NT1  225يورانيوم 
NT1  226يورانيوم 

RT عمر النصف 

RT مدة الحياة 

 نظائر غنية بالنترونات

INIS: 1976-07-16; ETDE: 1975-11-11 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

RT بيتا -نترونات متأخرة 

 نظائر فقيرة بالنترونات

*BT1 نظائر مشعة 

RT أسالف البروتونات المتأخرة 

RT بروتونات متأخرة 

 نظائر مستقرة

BT1 نظائر 

NT1  162إربيوم 
NT1  164إربيوم 

NT1  166إربيوم 

NT1  167إربيوم 
NT1  168إربيوم 

NT1  170إربيوم 

NT1  36أرغون 
NT1  38أرغون 

NT1  40أرغون 

NT1  16أكسجين 
NT1  17أكسجين 

NT1  18أكسجين 

NT1  27ألمنيوم 
NT1  121أنتيموان 

NT1  123أنتيموان 

NT1  113إنديوم 
NT1  151أوروبيوم 

NT1  153أوروبيوم 

NT1  184أوسميوم 
NT1  186أوسميوم 

NT1  187أوسميوم 

NT1  188أوسميوم 
NT1  189أوسميوم 

NT1  191أوسميوم 

NT1  192أوسميوم 
NT1  168إيتربيوم 

NT1  170إيتربيوم 

NT1  171إيتربيوم 
NT1  172إيتربيوم 

NT1  173إيتربيوم 

NT1  174إيتربيوم 
NT1  176إيتربيوم 

NT1  89إيتريوم 

NT1  191إيريديوم 
NT1  193إيريديوم 

NT1  130باريوم 

NT1  132باريوم 
NT1  134باريوم 

NT1  135باريوم 

NT1  136باريوم 
NT1  137باريوم 

NT1  138باريوم 

NT1  141براسيوديميوم 
NT1  79بروم 

NT1  81بروم 
NT1  9بريليوم 

NT1  209بزموت 

NT1  192بالتين 
NT1  194بالتين 

NT1  195بالتين 

NT1  196بالتين 
NT1  198بالتين 

NT1  102بالّديوم 

NT1  104بالّديوم 
NT1  105بالّديوم 

NT1  106بالّديوم 

NT1  108بالّديوم 
NT1  110بالّديوم 

NT1  39بوتاسيوم 

NT1  41بوتاسيوم 

NT1  10بور 
NT1  11بور 

NT1  203تاليوم 

NT1  205تاليوم 
NT1  159تربيوم 

NT1 122تفاعالت القصدير 

NT1  120تلّوريوم 
NT1  122تلّوريوم 

NT1  123تلّوريوم 

NT1  124تلّوريوم 
NT1  125تلّوريوم 

NT1  126تلّوريوم 

NT1  128تلّوريوم 
NT1  130تلّوريوم 

NT1  181تنتاليوم 

NT1  180تنغستين 
NT1  182تنغستين 

NT1  183تنغستين 

NT1  184تنغستين 
NT1  186تنغستين 

NT1  169توليوم 

NT1  46تيتانيوم 
NT1  47تيتانيوم 

NT1  48تيتانيوم 

NT1  49تيتانيوم 
NT1  50تيتانيوم 

NT1  70جرمانيوم 

NT1  72جرمانيوم 
NT1  73جرمانيوم 

NT1  74جرمانيوم 

NT1  76جرمانيوم 
NT1  54حديد 

NT1  56حديد 

NT1  57حديد 

NT1  58حديد 

NT1 دوتوريوم 

NT1  156ديسبروسيوم 
NT1  158ديسبروسيوم 

NT1  160ديسبروسيوم 

NT1  161ديسبروسيوم 
NT1  162ديسبروسيوم 

NT1  163ديسبروسيوم 

NT1  164ديسبروسيوم 
NT1  197ذهب 

NT1  204رصاص 

NT1  206رصاص 
NT1  207رصاص 

NT1  208رصاص 
NT1  85روبيديوم 

NT1  100روتينيوم 

NT1  101روتينيوم 

NT1  102روتينيوم 

NT1  104روتينيوم 

NT1  96روتينيوم 
NT1  98روتينيوم 

NT1  99روتينيوم 

NT1  103روديوم 
NT1  185رينيوم 

NT1  187رينيوم 

NT1  196زئبق 
NT1  198زئبق 

NT1  199زئبق 

NT1  200زئبق 
NT1  201زئبق 

NT1  202زئبق 

NT1  204زئبق 
NT1  90زركونيوم 

NT1  91زركونيوم 

NT1  92زركونيوم 
NT1  94زركونيوم 

NT1  96زركونيوم 

NT1  75زرنيخ 
NT1  64زنك 

NT1  66زنك 

NT1  67زنك 
NT1  68زنك 

NT1  70زنك 

NT1  144ساماريوم 
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NT1  148ساماريوم 

NT1  149ساماريوم 
NT1  150ساماريوم 

NT1 152اماريوم س 

NT1  154ساماريوم 
NT1  84سترونسيوم 

NT1  86سترونسيوم 

NT1  87سترونسيوم 
NT1  88سترونسيوم 

NT1  45سكانديوم 

NT1  74سلينيوم 
NT1  76سلينيوم 

NT1  77سلينيوم 

NT1  78سلينيوم 
NT1  80سلينيوم 

NT1  82سلينيوم 

NT1  136سيريوم 
NT1  138سيريوم 

NT1  140سيريوم 

NT1  142سيريوم 
NT1  133سيزيوم 

NT1   28سيليسيوم 

NT1   29سيليسيوم 
NT1  30سيليسيوم 

NT1  23صوديوم 

NT1  154غادولينيوم 
NT1  155غادولينيوم 

NT1  156غادولينيوم 

NT1  157غادولينيوم 
NT1  158غادولينيوم 

NT1  160غادولينيوم 

NT1  69غاليوم 
NT1  71غاليوم 

NT1  51فاناديوم 

NT1 31ر فسفو 

NT1  107فضة 

NT1  109فضة 

NT1  19فلور 
NT1  112قصدير 

NT1  115قصدير 

NT1  116قصدير 
NT1  117قصدير 

NT1  118قصدير 

NT1  119قصدير 
NT1  120قصدير 

NT1  124قصدير 

NT1 114قصدير 
NT1  40كالسيوم 

NT1  42كالسيوم 
NT1  43كالسيوم 

NT1  44كالسيوم 

NT1  46كالسيوم 

NT1  48كالسيوم 

NT1  32كبريت 

NT1  33كبريت 
NT1  34كبريت 

NT1  36كبريت 

NT1  106كدميوم 
NT1  108كدميوم 

NT1  110كدميوم 

NT1  111كدميوم 
NT1  112كدميوم 

NT1  113كدميوم 

NT1  114كدميوم 
NT1  116كدميوم 

NT1  78كربتون 

NT1  80كربتون 
NT1  82كربتون 

NT1  83كربتون 

NT1  84كربتون 
NT1  86كربتون 

NT1  12كربون 

NT1  13كربون 
NT1  50كروم 

NT1  52كروم 

NT1  53كروم 
NT1  54كروم 

NT1  124كزينون 

NT1  126كزينون 

NT1  128كزينون 

NT1  129كزينون 
NT1  130كزينون 

NT1  131كزينون 

NT1  132كزينون 
NT1  134كزينون 

NT1  136كزينون 

NT1  35كلور 
NT1  37كلور 

NT1  59كوبالت 

NT1  139النتانوم 
NT1  175لوتيسيوم 

NT1  6ليتيوم 

NT1 7ليتيوم 
NT1  24مغنيزيوم 

NT1  25مغنيزيوم 

NT1  26مغنيزيوم 
NT1  55منغنيز 

NT1  100موليبدنوم 

NT1  92موليبدنوم 
NT1  94موليبدنوم 

NT1  95موليبدنوم 

NT1  96موليبدنوم 
NT1  97موليبدنوم 

NT1  98موليبدنوم 

NT1  14نتروجين 
NT1  15نتروجين 

NT1  63نحاس 

NT1  65نحاس 
NT1  58نيكل 

NT1  60نيكل 

NT1  61نيكل 
NT1  62نيكل 

NT1  64نيكل 

NT1  93نيوبيوم 

NT1  142نيوديميوم 

NT1  143نيوديميوم 

NT1  145نيوديميوم 
NT1  146نيوديميوم 

NT1  148نيوديميوم 

NT1  150نيوديميوم 
NT1  20نيون 

NT1  21نيون 

NT1  22نيون 
NT1  176هافنيوم 

NT1  176هافنيوم 

NT1  177هافنيوم 
NT1  178هافنيوم 

NT1  180هافنيوم 
NT1 1هدروجين 

NT1  3هليوم 

NT2   3هليومa1 

NT2  3هليومa 

NT2  3هليومb 

NT1  4هليوم 
NT2  1هليوم 

NT2  11هليوم 

NT1  165هولميوم 
NT1  127يود 

RT تغيير الموضع 

RT ناقالت 
RT نوى سحرية 

 نظائر مشعة

UF نكليد مشع 

BT1 نظائر 
NT1 أسالف البروتونات المتأخرة 

NT1 أسالف النترونات المتأخرة 

NT1 قاصدات العظم 

NT1 نظائر اضمحالل بيتا المشعة 

NT2  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

NT3  169إربيوم 
NT3  171إربيوم 

NT3  172إربيوم 

NT3  173إربيوم 
NT3  174إربيوم 

NT3  175إربيوم 

NT3  39أرغون 
NT3  41أرغون 

NT3  42أرغون 

NT3  43أرغون 
NT3  44أرغون 

NT3  45أرغون 

NT3  46أرغون 
NT3  48أرغون 

NT3  52أرغون 

NT3  53أرغون 
NT3  176إريبيوم 

NT3  177إريبيوم 

NT3  217أستاتين 
NT3  218أستاتين 

NT3  219أستاتين 

NT3  220أستاتين 
NT3  221أستاتين 

NT3  222أستاتين 

NT3  223أستاتين 
NT3  226أكتينيوم 

NT3  227أكتينيوم 

NT3  228أكتينيوم 
NT3  229أكتينيوم 

NT3  230أكتينيوم 

NT3  231أكتينيوم 
NT3  232أكتينيوم 

NT3  233أكتينيوم 

NT3  234أكتينيوم 
NT3  235أكتينيوم 

NT3  236أكتينيوم 

NT3  19أكسجين 
NT3  20أكسجين 

NT3  21أكسجين 

NT3  22أكسجين 
NT3  23أكسجين 

NT3  24أكسجين 

NT3  28ألمنيوم 

NT3  29ألمنيوم 

NT3  30ألمنيوم 

NT3  31ألمنيوم 
NT3  32ألمنيوم 

NT3  34ألمنيوم 

NT3  36ألمنيوم 
NT3  37ألمنيوم 

NT3  40ألمنيوم 

NT3  41ألمنيوم 
NT3  42ألمنيوم 

NT3  242أمريسيوم 

NT3  244أمريسيوم 
NT3 245مريسيوم أ 

NT3  246أمريسيوم 
NT3  247أمريسيوم 

NT3  248أمريسيوم 

NT3  249أمريسيوم 

NT3  122أنتيموان 

NT3  124أنتيموان 

NT3  125أنتيموان 
NT3  126أنتيموان 

NT3  127أنتيموان 

NT3  128أنتيموان 
NT3  129أنتيموان 

NT3  130أنتيموان 

NT3  131أنتيموان 
NT3  132أنتيموان 

NT3  133أنتيموان 

NT3  134أنتيموان 
NT3  135أنتيموان 

NT3  136أنتيموان 

NT3  137أنتيموان 
NT3  138أنتيموان 

NT3  139أنتيموان 

NT3  112إنديوم 
NT3  114إنديوم 

NT3  115إنديوم 

NT3  116إنديوم 
NT3  117إنديوم 

NT3  118إنديوم 

NT3  119إنديوم 
NT3  120إنديوم 

NT3  121إنديوم 

NT3  122إنديوم 



 نظائر مشعة 1037 نظائر مشعة

 

 

NT3  123إنديوم 

NT3  124إنديوم 
NT3  125إنديوم 

NT3  126إنديوم 

NT3  127إنديوم 
NT3  128إنديوم 

NT3  129إنديوم 

NT3  130إنديوم 
NT3  131إنديوم 

NT3  132إنديوم 

NT3  133إنديوم 
NT3  134إنديوم 

NT3  135إنديوم 

NT3  150أوروبيوم 
NT3  152أوروبيوم 

NT3  154أوروبيوم 

NT3  155أوروبيوم 
NT3  156أوروبيوم 

NT3  157أوروبيوم 

NT3  158أوروبيوم 
NT3  159أوروبيوم 

NT3  160أوروبيوم 

NT3  161أوروبيوم 
NT3  162أوروبيوم 

NT3  163أوروبيوم 

NT3  164أوروبيوم 
NT3  165أوروبيوم 

NT3  166أوروبيوم 

NT3  167أوروبيوم 
NT3  190أوسميوم 

NT3  193أوسميوم 

NT3  194أوسميوم 
NT3  195أوسميوم 

NT3  196أوسميوم 

NT3  197أوسميوم 

NT3  199أوسميوم 

NT3  200أوسميوم 

NT3  175إيتربيوم 
NT3  177إيتربيوم 

NT3  178إيتربيوم 

NT3  179إيتربيوم 
NT3  180إيتربيوم 

NT3  100إيتريوم 

NT3  101إيتريوم 
NT3  102إيتريوم 

NT3  103إيتريوم 

NT3  90إيتريوم 
NT3  91إيتريوم 

NT3  92إيتريوم 
NT3  93إيتريوم 

NT3  94إيتريوم 

NT3  95إيتريوم 

NT3  96إيتريوم 

NT3  97إيتريوم 

NT3  98إيتريوم 
NT3  99إيتريوم 

NT3  192إيريديوم 

NT3  194إيريديوم 
NT3  195إيريديوم 

NT3  196إيريديوم 

NT3  197إيريديوم 
NT3  198إيريديوم 

NT3  254أينشتاينيوم 

NT3  257أينشتاينيوم 
NT3 255أينشتاينيوم 

NT3 256أينشتاينيوم 

NT3  181ايتربيوم 
NT3  104ايتريوم 

NT3  105ايتريوم 

NT3  106ايتريوم 
NT3  107ايتريوم 

NT3  108ايتريوم 

NT3  199ايريديوم 
NT3  202ايريديوم 

NT3  141باريوم 

NT3  142باريوم 
NT3  143باريوم 

NT3  144باريوم 

NT3  145باريوم 

NT3  146باريوم 

NT3  147باريوم 
NT3  148باريوم 

NT3  149باريوم 

NT3  150باريوم 
NT3  151باريوم 

NT3  152باريوم 

NT3  153باريوم 
NT3 139باريوم 

NT3 140باريوم 

NT3  142براسيوديميوم 
NT3  143براسيوديميوم 

NT3  144براسيوديميوم 

NT3  145براسيوديميوم 
NT3  146براسيوديميوم 

NT3  147براسيوديميوم 

NT3  148براسيوديميوم 
NT3  149براسيوديميوم 

NT3  150براسيوديميوم 

NT3  151براسيوديميوم 
NT3  152براسيوديميوم 

NT3  153براسيوديميوم 

NT3  154براسيوديميوم 
NT3  155براسيوديميوم 

NT3  156براسيوديميوم 

NT3  157براسيوديميوم 
NT3  158براسيوديميوم 

NT3  159براسيوديميوم 

NT3  248بركيليوم 
NT3  249بركيليوم 

NT3  250بركيليوم 

NT3  251بركيليوم 
NT3  252بركيليوم 

NT3  253بركيليوم 

NT3  254بركيليوم 

NT3  230بروتكتينيوم 

NT3  232بروتكتينيوم 

NT3  233بروتكتينيوم 
NT3  234بروتكتينيوم 

NT3  235بروتكتينيوم 

NT3  236بروتكتينيوم 
NT3  237بروتكتينيوم 

NT3  238بروتكتينيوم 

NT3  239بروتكتينيوم 
NT3  240بروتكتينيوم 

NT3  80بروم 

NT3  82بروم 
NT3  83بروم 

NT3  84بروم 
NT3  85بروم 

NT3  86بروم 

NT3  87بروم 

NT3  88بروم 

NT3  89بروم 

NT3  90بروم 
NT3  91بروم 

NT3  92بروم 

NT3  93بروم 
NT3  94بروم 

NT3  95بروم 

NT3  96بروم 
NT3  97بروم 

NT3  146بروميتيوم 

NT3  147بروميتيوم 
NT3  148بروميتيوم 

NT3  149بروميتيوم 

NT3  150بروميتيوم 
NT3  151بروميتيوم 

NT3  152بروميتيوم 

NT3  153بروميتيوم 
NT3  154بروميتيوم 

NT3  155بروميتيوم 

NT3  156بروميتيوم 
NT3  157بروميتيوم 

NT3  158بروميتيوم 

NT3  159بروميتيوم 
NT3  160بروميتيوم 

NT3  161بروميتيوم 

NT3  162بروميتيوم 

NT3  163بروميتيوم 

NT3  10بريليوم 
NT3  11بريليوم 

NT3  12بريليوم 

NT3  14بريليوم 
NT3  210بزموت 

NT3  211بزموت 

NT3  212بزموت 
NT3  213بزموت 

NT3  214بزموت 

NT3  215بزموت 
NT3  216بزموت 

NT3  218بزموت 

NT3 217بزموت 
NT3  197بالتين 

NT3  199بالتين 

NT3  200بالتين 
NT3  201بالتين 

NT3  121بالديوم 

NT3  122بالديوم 
NT3  123بالديوم 

NT3  124بالديوم 

NT3  107بالّديوم 
NT3  109بالّديوم 

NT3  111بالّديوم 

NT3  112بالّديوم 
NT3  113بالّديوم 

NT3  114بالّديوم 

NT3  115بالّديوم 
NT3  116بالّديوم 

NT3  117بالّديوم 

NT3  118بالّديوم 
NT3  119بالّديوم 

NT3  120بالّديوم 

NT3  241بلوتونيوم 

NT3  243بلوتونيوم 

NT3  245بلوتونيوم 

NT3  246بلوتونيوم 
NT3  40بوتاسيوم 

NT3  42بوتاسيوم 

NT3  43بوتاسيوم 
NT3  44بوتاسيوم 

NT3  45بوتاسيوم 

NT3  46بوتاسيوم 
NT3  47بوتاسيوم 

NT3  48بوتاسيوم 

NT3  49بوتاسيوم 
NT3  50بوتاسيوم 

NT3  51بوتاسيوم 
NT3  52بوتاسيوم 

NT3  53بوتاسيوم 

NT3  54بوتاسيوم 

NT3  55بوتاسيوم 

NT3  56بوتاسيوم 

NT3  12بور 
NT3  13بور 

NT3  14بور 

NT3  15بور 
NT3  16بور 

NT3  17بور 

NT3  19بور 
NT3  215بولونيوم 

NT3  218بولونيوم 

NT3  219بولونيوم 
NT3  220بولونيوم 

NT3  204تاليوم 

NT3  206تاليوم 
NT3  207تاليوم 

NT3  208تاليوم 

NT3  209تاليوم 
NT3  210تاليوم 

NT3  211تاليوم 

NT3  212تاليوم 
NT3  156تربيوم 

NT3  158تربيوم 

NT3  160تربيوم 
NT3  161تربيوم 

NT3  162تربيوم 

NT3  163تربيوم 
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NT3  164تربيوم 

NT3  165تربيوم 
NT3  166تربيوم 

NT3  167تربيوم 

NT3  168تربيوم 
NT3  169تربيوم 

NT3  170تربيوم 

NT3  171تربيوم 
NT3 تريتيوم 

NT3  100تكنيسيوم 

NT3  101تكنيسيوم 
NT3  102تكنيسيوم 

NT3  103تكنيسيوم 

NT3  104تكنيسيوم 
NT3  105تكنيسيوم 

NT3  106تكنيسيوم 

NT3  107تكنيسيوم 
NT3  108تكنيسيوم 

NT3  109تكنيسيوم 

NT3  110تكنيسيوم 
NT3  111تكنيسيوم 

NT3  112تكنيسيوم 

NT3  113تكنيسيوم 
NT3  114تكنيسيوم 

NT3  115تكنيسيوم 

NT3  116تكنيسيوم 
NT3  117تكنيسيوم 

NT3  118تكنيسيوم 

NT3  98تكنيسيوم 
NT3  99تكنيسيوم 

NT3  139تلوريوم 

NT3  140تلوريوم 
NT3  141تلوريوم 

NT3  142تلوريوم 

NT3  127تلّوريوم 

NT3  129تلّوريوم 

NT3  131تلّوريوم 

NT3  132تلّوريوم 
NT3  133تلّوريوم 

NT3  134تلّوريوم 

NT3  135تلّوريوم 
NT3 136م تلّوريو 

NT3  137تلّوريوم 

NT3  138تلّوريوم 
NT3  180تنتاليوم 

NT3  182تنتاليوم 

NT3  183تنتاليوم 
NT3  184تنتاليوم 

NT3  185تنتاليوم 
NT3  186تنتاليوم 

NT3  187تنتاليوم 

NT3  188تنتاليوم 

NT3  189تنتاليوم 

NT3  190تنتاليوم 

NT3  185تنغستين 
NT3  187تنغستين 

NT3  188تنغستين 

NT3  189تنغستين 
NT3  191تنغستين 

NT3  231توريوم 

NT3  233توريوم 
NT3  234توريوم 

NT3  235توريوم 

NT3  236توريوم 
NT3  237توريوم 

NT3  168توليوم 

NT3  170توليوم 
NT3  171توليوم 

NT3  172توليوم 

NT3  173توليوم 
NT3  174توليوم 

NT3  175توليوم 

NT3  176توليوم 
NT3  177توليوم 

NT3  178توليوم 

NT3  179توليوم 
NT3  51تيتانيوم 

NT3  52تيتانيوم 

NT3  53تيتانيوم 

NT3  54تيتانيوم 

NT3  55تيتانيوم 
NT3  56تيتانيوم 

NT3  58تيتانيوم 

NT3  59تيتانيوم 
NT3  60تيتانيوم 

NT3  61تيتانيوم 

NT3  62تيتانيوم 
NT3  63تيتانيوم 

NT3  75جرمانيوم 

NT3  77جرمانيوم 
NT3  78جرمانيوم 

NT3  79جرمانيوم 

NT3  80جرمانيوم 
NT3  81جرمانيوم 

NT3  82جرمانيوم 

NT3  83جرمانيوم 
NT3  84جرمانيوم 

NT3  85جرمانيوم 

NT3  86جرمانيوم 
NT3  87جرمانيوم 

NT3  88جرمانيوم 

NT3  89جرمانيوم 
NT3  59حديد 

NT3  60حديد 

NT3  61حديد 
NT3  62حديد 

NT3  63حديد 

NT3  64حديد 
NT3  69حديد 

NT3  70حديد 

NT3  71حديد 
NT3  72حديد 

NT3  165ديسبروسيوم 

NT3  166ديسبروسيوم 

NT3  167ديسبروسيوم 

NT3  168ديسبروسيوم 

NT3  169ديسبروسيوم 
NT3  170ديسبروسيوم 

NT3  171ديسبروسيوم 

NT3  172ديسبروسيوم 
NT3  173ديسبروسيوم 

NT3  196ذهب 

NT3  198ذهب 
NT3  199ذهب 

NT3  200ذهب 

NT3  201ذهب 
NT3  202ذهب 

NT3  203ذهب 
NT3  204ذهب 

NT3  205ذهب 

NT3  221رادون 

NT3  223رادون 

NT3  224رادون 

NT3  225رادون 
NT3  226رادون 

NT3  227رادون 

NT3  228رادون 
NT3  229رادون 

NT3  225راديوم 

NT3  227راديوم 
NT3  228راديوم 

NT3  229راديوم 

NT3  230راديوم 
NT3  231راديوم 

NT3  232راديوم 

NT3  209رصاص 
NT3  210رصاص 

NT3  211رصاص 

NT3  212رصاص 
NT3  213رصاص 

NT3  214رصاص 

NT3  100روبيديوم 
NT3  84روبيديوم 

NT3  86روبيديوم 

NT3  87روبيديوم 
NT3  88روبيديوم 

NT3  89روبيديوم 

NT3  90روبيديوم 

NT3  91روبيديوم 

NT3  92روبيديوم 
NT3  93روبيديوم 

NT3  94روبيديوم 

NT3  95روبيديوم 
NT3  96روبيديوم 

NT3  97روبيديوم 

NT3  98روبيديوم 
NT3  99روبيديوم 

NT3  103روتينيوم 

NT3  105روتينيوم 
NT3  106روتينيوم 

NT3  107روتينيوم 

NT3  108روتينيوم 
NT3  109روتينيوم 

NT3  110روتينيوم 

NT3  111روتينيوم 
NT3  112روتينيوم 

NT3  113روتينيوم 

NT3  114روتينيوم 
NT3  115روتينيوم 

NT3  116روتينيوم 

NT3  117روتينيوم 
NT3  118روتينيوم 

NT3  119روتينيوم 

NT3  120روتينيوم 
NT3  102روديوم 

NT3  104روديوم 

NT3  105روديوم 
NT3  106روديوم 

NT3  107روديوم 

NT3  108روديوم 
NT3  109روديوم 

NT3  110روديوم 

NT3  111روديوم 

NT3  112روديوم 

NT3  113روديوم 

NT3  114روديوم 
NT3  115روديوم 

NT3  116روديوم 

NT3  117روديوم 
NT3  118روديوم 

NT3  119روديوم 

NT3  120روديوم 
NT3  121روديوم 

NT3  122روديوم 

NT3  186رينيوم 
NT3  187رينيوم 

NT3 188ينيوم ر 
NT3  189رينيوم 

NT3  190رينيوم 

NT3  191رينيوم 

NT3  192رينيوم 

NT3  193رينيوم 

NT3  194رينيوم 
NT3  195رينيوم 

NT3  196رينيوم 

NT3  203زئبق 
NT3  205زئبق 

NT3  206زئبق 

NT3  100زركونيوم 
NT3  101زركونيوم 

NT3  102زركونيوم 

NT3  103زركونيوم 
NT3  104زركونيوم 

NT3  105زركونيوم 

NT3  106زركونيوم 
NT3  107زركونيوم 

NT3  108زركونيوم 

NT3  109زركونيوم 
NT3  110زركونيوم 

NT3  93زركونيوم 

NT3  95زركونيوم 
NT3  97زركونيوم 

NT3  98زركونيوم 

NT3  99زركونيوم 
NT3  74زرنيخ 

NT3  76زرنيخ 

NT3  77زرنيخ 
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NT3  78زرنيخ 

NT3  79زرنيخ 
NT3  80زرنيخ 

NT3  81زرنيخ 

NT3  82زرنيخ 
NT3  83زرنيخ 

NT3  84زرنيخ 

NT3  85زرنيخ 
NT3  86زرنيخ 

NT3  87زرنيخ 

NT3  88زرنيخ 
NT3  89زرنيخ 

NT3  90زرنيخ 

NT3  91زرنيخ 
NT3  92زرنيخ 

NT3  69زنك 

NT3  71زنك 
NT3  72زنك 

NT3  73زنك 

NT3  74زنك 
NT3  75زنك 

NT3  76زنك 

NT3  77زنك 
NT3  78زنك 

NT3  79زنك 

NT3  80زنك 
NT3  81زنك 

NT3  82زنك 

NT3  83زنك 
NT3  151ساماريوم 

NT3  153ساماريوم 

NT3  155ساماريوم 
NT3  156ساماريوم 

NT3  157ساماريوم 

NT3  158ساماريوم 

NT3  159ساماريوم 

NT3  160ساماريوم 

NT3  161ساماريوم 
NT3  162ساماريوم 

NT3  163ساماريوم 

NT3  164ساماريوم 
NT3  165ساماريوم 

NT3  100سترونسيوم 

NT3  101سترونسيوم 
NT3  102سترونسيوم 

NT3  103سترونسيوم 

NT3  104سترونسيوم 
NT3  105سترونسيوم 

NT3  89سترونسيوم 
NT3  90سترونسيوم 

NT3  91سترونسيوم 

NT3  92سترونسيوم 

NT3  93سترونسيوم 

NT3  94سترونسيوم 

NT3  95سترونسيوم 
NT3  96سترونسيوم 

NT3  97سترونسيوم 

NT3  98سترونسيوم 
NT3  99سترونسيوم 

NT3  46سكانديوم 

NT3  47سكانديوم 
NT3  48سكانديوم 

NT3  49سكانديوم 

NT3  50سكانديوم 
NT3  51سكانديوم 

NT3  52سكانديوم 

NT3  53سكانديوم 
NT3  56سكانديوم 

NT3  57سكانديوم 

NT3  58سكانديوم 
NT3  59سكانديوم 

NT3  60سكانديوم 

NT3  61سكانديوم 
NT3  79سلينيوم 

NT3  81سلينيوم 

NT3  83سلينيوم 
NT3  84سلينيوم 

NT3  85سلينيوم 

NT3  86سلينيوم 

NT3  87سلينيوم 

NT3  88سلينيوم 
NT3  89سلينيوم 

NT3  91سلينيوم 

NT3  141سيريوم 
NT3  143سيريوم 

NT3  144سيريوم 

NT3  145سيريوم 
NT3  146سيريوم 

NT3  147سيريوم 

NT3  148سيريوم 
NT3  149سيريوم 

NT3  150سيريوم 

NT3  151سيريوم 
NT3  152سيريوم 

NT3  153سيريوم 

NT3  154سيريوم 
NT3  155سيريوم 

NT3  156سيريوم 

NT3  157سيريوم 
NT3  130سيزيوم 

NT3  132سيزيوم 

NT3  134سيزيوم 
NT3  135سيزيوم 

NT3  136سيزيوم 

NT3  137سيزيوم 
NT3  138سيزيوم 

NT3  139سيزيوم 

NT3  140سيزيوم 
NT3  141سيزيوم 

NT3  142سيزيوم 

NT3  143سيزيوم 
NT3  144سيزيوم 

NT3  145سيزيوم 

NT3  146سيزيوم 

NT3  147سيزيوم 

NT3  148سيزيوم 

NT3  149سيزيوم 
NT3  150سيزيوم 

NT3  151سيزيوم 

NT3   31سيليسيوم 
NT3   32سيليسيوم 

NT3   33سيليسيوم 

NT3   34سيليسيوم 
NT3   35سيليسيوم 

NT3   37سيليسيوم 

NT3   38سيليسيوم 
NT3   39سيليسيوم 

NT3  36سيليسيوم 
NT3  43سيليسيوم 

NT3  44سيليسيوم 

NT3  24صوديوم 

NT3  25صوديوم 

NT3  26صوديوم 

NT3  27صوديوم 
NT3  28صوديوم 

NT3  29صوديوم 

NT3 30م صوديو 
NT3  31صوديوم 

NT3  32صوديوم 

NT3  33صوديوم 
NT3  34صوديوم 

NT3  35صوديوم 

NT3  37صوديوم 
NT3  159غادولينيوم 

NT3  161غادولينيوم 

NT3  162غادولينيوم 
NT3  163غادولينيوم 

NT3  164غادولينيوم 

NT3  165غادولينيوم 
NT3  166غادولينيوم 

NT3  168غادولينيوم 

NT3  70غاليوم 
NT3  72غاليوم 

NT3  73غاليوم 

NT3  74غاليوم 
NT3  75غاليوم 

NT3  76غاليوم 

NT3  77غاليوم 

NT3  78غاليوم 

NT3  79غاليوم 
NT3  80غاليوم 

NT3  81غاليوم 

NT3  82غاليوم 
NT3  83غاليوم 

NT3  84غاليوم 

NT3  85غاليوم 
NT3  86غاليوم 

NT3  50فاناديوم 

NT3  52فاناديوم 
NT3  53فاناديوم 

NT3  54فاناديوم 

NT3  55فاناديوم 
NT3  56فاناديوم 

NT3  57فاناديوم 

NT3  58فاناديوم 
NT3  61فاناديوم 

NT3  63فاناديوم 

NT3  64فاناديوم 
NT3  65فاناديوم 

NT3  66فاناديوم 

NT3 62فاناديوم 
NT3  220فرانسيوم 

NT3  222فرانسيوم 

NT3  223فرانسيوم 
NT3  224فرانسيوم 

NT3  225فرانسيوم 

NT3  226فرانسيوم 
NT3  227فرانسيوم 

NT3  228فرانسيوم 

NT3  229فرانسيوم 
NT3  230فرانسيوم 

NT3  231فرانسيوم 

NT3  32فسفور 

NT3  33فسفور 

NT3  34فسفور 

NT3  35فسفور 
NT3  36فسفور 

NT3  37فسفور 

NT3  38فسفور 
NT3  40فسفور 

NT3  41فسفور 

NT3  42فسفور 
NT3  108فضة 

NT3  110فضة 

NT3  111فضة 
NT3  112فضة 

NT3  113فضة 
NT3  114فضة 

NT3  115فضة 

NT3  116فضة 

NT3  117فضة 

NT3  118فضة 

NT3  119فضة 
NT3  120فضة 

NT3  121فضة 

NT3  122فضة 
NT3  123فضة 

NT3  124فضة 

NT3  125فضة 
NT3  126فضة 

NT3  127فضة 

NT3  128فضة 
NT3  129فضة 

NT3  130فضة 

NT3  20فلور 
NT3  21فلور 

NT3  22فلور 

NT3  23فلور 
NT3  24فلور 

NT3  25فلور 

NT3  26فلور 
NT3  27فلور 

NT3  121قصدير 

NT3  123قصدير 
NT3  125قصدير 

NT3  126قصدير 

NT3  127قصدير 
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NT3  128قصدير 

NT3  129قصدير 
NT3  130قصدير 

NT3  131قصدير 

NT3  132قصدير 
NT3  133قصدير 

NT3  134قصدير 

NT3  135قصدير 
NT3  136قصدير 

NT3  137قصدير 

NT3  129كادميوم 
NT3  131كادميوم 

NT3  132كادميوم 

NT3  45كالسيوم 
NT3  47كالسيوم 

NT3  49كالسيوم 

NT3  50كالسيوم 
NT3  51كالسيوم 

NT3  52كالسيوم 

NT3  53كالسيوم 
NT3  54كالسيوم 

NT3  55كالسيوم 

NT3  56كالسيوم 
NT3  57كالسيوم 

NT3  58كالسيوم 

NT3  60كالسيوم 
NT3  253كاليفورنيوم 

NT3  255كاليفورنيوم 

NT3  35كبريت 
NT3  37كبريت 

NT3  38كبريت 

NT3  39كبريت 
NT3  40كبريت 

NT3  43كبريت 

NT3  113كدميوم 

NT3  115كدميوم 

NT3  117كدميوم 

NT3  118كدميوم 
NT3  119كدميوم 

NT3  120كدميوم 

NT3  121كدميوم 
NT3  122كدميوم 

NT3  123كدميوم 

NT3  124كدميوم 
NT3  125كدميوم 

NT3  126كدميوم 

NT3  127كدميوم 
NT3  128كدميوم 

NT3  130كدميوم 
NT3  85كربتون 

NT3  87كربتون 

NT3  88كربتون 

NT3  89كربتون 

NT3  90كربتون 

NT3  91كربتون 
NT3  92كربتون 

NT3  93كربتون 

NT3  94كربتون 
NT3  95كربتون 

NT3  97كربتون 

NT3  14كربون 
NT3  15كربون 

NT3  16كربون 

NT3  17كربون 
NT3  18كربون 

NT3  55كروم 

NT3  56كروم 
NT3  57كروم 

NT3  58كروم 

NT3  59كروم 
NT3  60كروم 

NT3  62كروم 

NT3  63كروم 
NT3  64كروم 

NT3  65كروم 

NT3  66كروم 
NT3  67كروم 

NT3  68كروم 

NT3  100كريبتون 

NT3  99كريبتون 

NT3  133كزينون 
NT3  135كزينون 

NT3  137كزينون 

NT3  138كزينون 
NT3  139كزينون 

NT3  140كزينون 

NT3  141كزينون 
NT3  142كزينون 

NT3  143كزينون 

NT3  144كزينون 
NT3  145كزينون 

NT3  147كزينون 

NT3  36كلور 
NT3  38كلور 

NT3  39كلور 

NT3  40كلور 
NT3  41كلور 

NT3  50كلور 

NT3  60كوبالت 
NT3  61كوبالت 

NT3  62كوبالت 

NT3  63كوبالت 
NT3  64كوبالت 

NT3  65كوبالت 

NT3  66كوبالت 
NT3  67كوبالت 

NT3  71كوبالت  

NT3  72كوبالت   
NT3  73كوبالت  

NT3  74كوبالت  

NT3  75كوبالت 
NT3  249كوريوم 

NT3  250كوريوم 

NT3  251كوريوم 

NT3  138النتانوم 

NT3  140النتانوم 

NT3  141النتانوم 
NT3  142النتانوم 

NT3  143النتانوم 

NT3  144النتانوم 
NT3  145النتانوم 

NT3  146النتانوم 

NT3  147النتانوم 
NT3  148النتانوم 

NT3  149النتانوم 

NT3  150النتانوم 
NT3  151النتانوم 

NT3 152نوم النتا 
NT3  153النتانوم 

NT3  154النتانوم 

NT3  155النتانوم 

NT3  181لوتسيوم 

NT3  176لوتيسيوم 

NT3  177لوتيسيوم 
NT3  178لوتيسيوم 

NT3  179لوتيسيوم 

NT3  180لوتيسيوم 
NT3  182لوتيسيوم 

NT3  183لوتيسيوم 

NT3  184لوتيسيوم 
NT3  187لوتيسيوم 

NT3  13ليتيوم 

NT3  8ليتيوم 
NT3  9ليتيوم 

NT3 11ليتيوم 

NT3  40مغننيزيوم 
NT3  27مغنيزيوم 

NT3  28مغنيزيوم 

NT3  29مغنيزيوم 
NT3  30مغنيزيوم 

NT3  31مغنيزيوم 

NT3  32مغنيزيوم 
NT3  33مغنيزيوم 

NT3  34مغنيزيوم 

NT3  37مغنيزيوم 
NT3  38مغنيزيوم 

NT3  39مغنيزيوم 

NT3  66مغنيزيوم 

NT3  67مغنيزيوم 

NT3  68مغنيزيوم 
NT3  69مغنيزيوم 

NT3  56منغنيز 

NT3  57منغنيز 
NT3  58منغنيز 

NT3  59منغنيز 

NT3  60منغنيز 
NT3  61منغنيز 

NT3  62منغنيز 

NT3  63منغنيز 
NT3  70منغنيز 

NT3  101موليبدنوم 

NT3  102موليبدنوم 
NT3  103موليبدنوم 

NT3  104موليبدنوم 

NT3  105موليبدنوم 
NT3  106موليبدنوم 

NT3  107موليبدنوم 

NT3  108موليبدنوم 
NT3  109موليبدنوم 

NT3  110موليبدنوم 

NT3  111موليبدنوم 
NT3  112موليبدنوم 

NT3  113موليبدنوم 

NT3  114موليبدنوم 
NT3  115موليبدنوم 

NT3  99موليبدنوم 

NT3  236نبتونيوم 
NT3  238نبتونيوم 

NT3  239نبتونيوم 

NT3  240نبتونيوم 
NT3  241نبتونيوم 

NT3  242نبتونيوم 

NT3  243نبتونيوم 

NT3  244نبتونيوم 

NT3  16نتروجين 

NT3  17نتروجين 
NT3  18نتروجين 

NT3  19نتروجين 

NT3  20نتروجين 
NT3  22نتروجين 

NT3  23نتروجين 

NT3  64نحاس 
NT3  66نحاس 

NT3  67نحاس 

NT3  68نحاس 
NT3  69نحاس 

NT3  70نحاس 
NT3  71نحاس 

NT3  72نحاس 

NT3  73نحاس 

NT3  74نحاس 

NT3  75نحاس 

NT3  76نحاس 
NT3  77نحاس 

NT3  78نحاس 

NT3  79نحاس 
NT3  80نحاس 

NT3 نظائر غنية بالنترونات 

NT3  63نيكل 
NT3  65نيكل 

NT3  66نيكل 

NT3  67نيكل 
NT3  69نيكل 

NT3  70نيكل 

NT3  71نيكل 
NT3  72نيكل 

NT3  73نيكل 

NT3  74نيكل 
NT3  75نيكل 

NT3  76نيكل 

NT3  77نيكل 
NT3  100نيوبيوم 

NT3  101نيوبيوم 

NT3  102نيوبيوم 
NT3  103نيوبيوم 

NT3  104نيوبيوم 

NT3  105نيوبيوم 
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NT3  106نيوبيوم 

NT3  107نيوبيوم 
NT3  108نيوبيوم 

NT3  109نيوبيوم 

NT3  110نيوبيوم 
NT3  111نيوبيوم 

NT3  112نيوبيوم 

NT3  113نيوبيوم 
NT3  94نيوبيوم 

NT3  95نيوبيوم 

NT3  96نيوبيوم 
NT3  97نيوبيوم 

NT3  98نيوبيوم 

NT3  99نيوبيوم 
NT3  147نيوديميوم 

NT3  149نيوديميوم 

NT3  151نيوديميوم 
NT3  152نيوديميوم 

NT3  153نيوديميوم 

NT3  154نيوديميوم 
NT3  155نيوديميوم 

NT3 156م نيوديميو 

NT3  157نيوديميوم 
NT3  158نيوديميوم 

NT3  159نيوديميوم 

NT3  160نيوديميوم 
NT3  161نيوديميوم 

NT3  23نيون 

NT3  24نيون 
NT3  25نيون 

NT3  26نيون 

NT3  27نيون 
NT3  29نيون 

NT3  30نيون 

NT3  31نيون 

NT3  33نيون 

NT3  34نيون 

NT3  181هافنيوم 
NT3  182هافنيوم 

NT3  183هافنيوم 

NT3  184هافنيوم 
NT3  187هافنيوم 

NT3  188هافنيوم 

NT3  6هليوم 
NT3  7هليوم 

NT3  8هليوم 

NT3  164هولميوم 
NT3  166هولميوم 

NT3  167هولميوم 
NT3  168هولميوم 

NT3  169هولميوم 

NT3  170هولميوم 

NT3  171هولميوم 

NT3  172هولميوم 

NT3  173هولميوم 
NT3  174هولميوم 

NT3  175هولميوم 

NT3  126يود 
NT3  128يود 

NT3  129يود 

NT3  130يود 
NT3  131يود 

NT3  132يود 

NT3  133يود 
NT3  134يود 

NT3  135يود 

NT3  136يود 
NT3  137يود 

NT3  138يود 

NT3  139يود 
NT3  140يود 

NT3  141يود 

NT3  142يود 
NT3  143يود 

NT3  144يود 

NT3  237يورانيوم 
NT3  239يورانيوم 

NT3  240يورانيوم 

NT3  241يورانيوم 

NT3  242يورانيوم 

NT2  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
NT3  145إربيوم 

NT3  146إربيوم 

NT3  147إربيوم 
NT3  148إربيوم 

NT3  149إربيوم 

NT3  150إربيوم 
NT3  151إربيوم 

NT3  152إربيوم 

NT3  153إربيوم 
NT3  154إربيوم 

NT3  155إربيوم 

NT3  156إربيوم 
NT3  157إربيوم 

NT3  158إربيوم 

NT3  159إربيوم 
NT3  161إربيوم 

NT3  163إربيوم 

NT3  31أرغون 
NT3  32أرغون 

NT3  33أرغون 

NT3  34أرغون 
NT3  35أرغون 

NT3  205أستاتين 

NT3  206أستاتين 
NT3  13أكسجين 

NT3  14أكسجين 

NT3  15أكسجين 
NT3  22ألمنيوم 

NT3  23ألمنيوم 

NT3  24ألمنيوم 
NT3  25ألمنيوم 

NT3  26ألمنيوم 

NT3  235أمريسيوم 

NT3  236أمريسيوم 

NT3  104أنتيموان 

NT3  105أنتيموان 
NT3  108أنتيموان 

NT3  110أنتيموان 

NT3  111أنتيموان 
NT3  112أنتيموان 

NT3  113أنتيموان 

NT3  114أنتيموان 
NT3  115أنتيموان 

NT3  116أنتيموان 

NT3  117أنتيموان 
NT3  118أنتيموان 

NT3  120أنتيموان 
NT3  122أنتيموان 

NT3  100إنديوم 

NT3  103إنديوم 

NT3  104إنديوم 

NT3  105إنديوم 

NT3  106إنديوم 
NT3  107إنديوم 

NT3  108إنديوم 

NT3  109إنديوم 
NT3  110إنديوم 

NT3  112إنديوم 

NT3  114إنديوم 
NT3 132وم أوروبي 

NT3  134أوروبيوم 

NT3  135أوروبيوم 
NT3  136أوروبيوم 

NT3  138أوروبيوم 

NT3  139أوروبيوم 
NT3  140أوروبيوم 

NT3  141أوروبيوم 

NT3  142أوروبيوم 
NT3  143أوروبيوم 

NT3  144أوروبيوم 

NT3  145أوروبيوم 
NT3  146أوروبيوم 

NT3  147أوروبيوم 

NT3  148أوروبيوم 
NT3  150أوروبيوم 

NT3  152أوروبيوم 

NT3  172أوسميوم 

NT3  173أوسميوم 

NT3  174أوسميوم 
NT3  175أوسميوم 

NT3  176أوسميوم 

NT3  177أوسميوم 
NT3  178أوسميوم 

NT3  179أوسميوم 

NT3  181أوسميوم 
NT3  183أوسميوم 

NT3  153إيتربيوم 

NT3  158إيتربيوم 
NT3  160إيتربيوم 

NT3  161إيتربيوم 

NT3  162إيتربيوم 
NT3  163إيتربيوم 

NT3  165إيتربيوم 

NT3  167إيتربيوم 
NT3  79إيتريوم 

NT3  80إيتريوم 

NT3  81إيتريوم 
NT3  82إيتريوم 

NT3  83إيتريوم 

NT3  84إيتريوم 
NT3  85إيتريوم 

NT3  86إيتريوم 

NT3  87إيتريوم 
NT3  88إيتريوم 

NT3  178إيريديوم 

NT3  179إيريديوم 
NT3  180إيريديوم 

NT3  181إيريديوم 

NT3  182إيريديوم 
NT3  183إيريديوم 

NT3  184إيريديوم 

NT3  185إيريديوم 

NT3  186إيريديوم 

NT3  188إيريديوم 

NT3  190إيريديوم 
NT3  114باريوم 

NT3  115باريوم 

NT3  116باريوم 
NT3  117باريوم 

NT3  118باريوم 

NT3  119باريوم 
NT3  120باريوم 

NT3  121باريوم 

NT3  122باريوم 
NT3  124باريوم 

NT3  125باريوم 
NT3  126باريوم 

NT3  127باريوم 

NT3  129باريوم 

NT3 123باريوم 

NT3  126براسيوديميوم 

NT3  127براسيوديميوم 
NT3  129براسيوديميوم 

NT3  130براسيوديميوم 

NT3  131براسيوديميوم 
NT3  132براسيوديميوم 

NT3  133براسيوديميوم 

NT3  134براسيوديميوم 
NT3  135براسيوديميوم 

NT3  136براسيوديميوم 

NT3  137براسيوديميوم 
NT3  138براسيوديميوم 

NT3  139براسيوديميوم 

NT3  140براسيوديميوم 
NT3  236بركيليوم 

NT3  238بركيليوم 

NT3  230بروتكتينيوم 
NT3  69بروم 

NT3  70بروم 

NT3  71بروم 
NT3  72بروم 

NT3  73بروم 

NT3  74بروم 
NT3  75بروم 

NT3  76بروم 

NT3  77بروم 
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NT3  78بروم 

NT3  80بروم 
NT3  132بروميتيوم 

NT3  133بروميتيوم 

NT3  134بروميتيوم 
NT3  135بروميتيوم 

NT3  136بروميتيوم 

NT3  137بروميتيوم 
NT3  138بروميتيوم 

NT3  139بروميتيوم 

NT3 140يتيوم بروم 
NT3  141بروميتيوم 

NT3  142بروميتيوم 

NT3  194بزموت 
NT3  197بزموت 

NT3  200بزموت 

NT3  202بزموت 
NT3  203بزموت 

NT3  205بزموت 

NT3  206بزموت 
NT3  207بزموت 

NT3  174بالتين 

NT3  182بالتين 
NT3  183بالتين 

NT3  184بالتين 

NT3  185بالتين 
NT3  187بالتين 

NT3  189بالتين 

NT3  93بالّديوم 
NT3  94بالّديوم 

NT3  95بالّديوم 

NT3  97بالّديوم 
NT3  98بالّديوم 

NT3  99بالّديوم 

NT3 101بالّديوم 

NT3  35بوتاسيوم 

NT3  36بوتاسيوم 

NT3  37بوتاسيوم 
NT3  38بوتاسيوم 

NT3  40بوتاسيوم 

NT3  8بور 
NT3  198بولونيوم 

NT3  199بولونيوم 

NT3 200يوم بولون 
NT3  201بولونيوم 

NT3  202بولونيوم 

NT3  203بولونيوم 
NT3  205بولونيوم 

NT3  207بولونيوم 
NT3  182تاليوم 

NT3  184تاليوم 

NT3  186تاليوم 

NT3  188تاليوم 

NT3  189تاليوم 

NT3  190تاليوم 
NT3  191تاليوم 

NT3  192تاليوم 

NT3  193تاليوم 
NT3  194تاليوم 

NT3  195تاليوم 

NT3  196تاليوم 
NT3  197تاليوم 

NT3  198تاليوم 

NT3  200تاليوم 
NT3  139تربيوم 

NT3  141تربيوم 

NT3  143تربيوم 
NT3  144تربيوم 

NT3  145تربيوم 

NT3  146تربيوم 
NT3  147تربيوم 

NT3  148تربيوم 

NT3  149تربيوم 
NT3  150تربيوم 

NT3  151تربيوم 

NT3  152تربيوم 
NT3  153تربيوم 

NT3  154تربيوم 

NT3  156تربيوم 

NT3  88تكنيسيوم 

NT3  89تكنيسيوم 
NT3  90تكنيسيوم 

NT3  91تكنيسيوم 

NT3  92تكنيسيوم 
NT3  93تكنيسيوم 

NT3  94تكنيسيوم 

NT3  95تكنيسيوم 
NT3  96تكنيسيوم 

NT3  107تلّوريوم 

NT3  108تلّوريوم 
NT3  109تلّوريوم 

NT3  110تلّوريوم 

NT3  111تلّوريوم 
NT3  112تلّوريوم 

NT3  113تلّوريوم 

NT3  114تلّوريوم 
NT3  115تلّوريوم 

NT3  116تلّوريوم 

NT3  117تلّوريوم 
NT3  118تلّوريوم 

NT3  119تلّوريوم 

NT3  121تلّوريوم 
NT3  165تنتاليوم 

NT3  166تنتاليوم 

NT3  167تنتاليوم 
NT3  168تنتاليوم 

NT3  169تنتاليوم 

NT3  170تنتاليوم 
NT3  171تنتاليوم 

NT3  172تنتاليوم 

NT3  173تنتاليوم 
NT3  174تنتاليوم 

NT3  175تنتاليوم 

NT3  176تنتاليوم 

NT3  177تنتاليوم 

NT3  178تنتاليوم 

NT3  157تنغستن 
NT3  168تنغستين 

NT3  169تنغستين 

NT3  170تنغستين 
NT3  171تنغستين 

NT3  172تنغستين 

NT3  173تنغستين 
NT3  175تنغستين 

NT3  177تنغستين 

NT3  190تنغستين 
NT3  148توليوم 

NT3  156توليوم 
NT3  157توليوم 

NT3  158توليوم 

NT3  159توليوم 

NT3  160توليوم 

NT3  161توليوم 

NT3  162توليوم 
NT3  163توليوم 

NT3  164توليوم 

NT3  165توليوم 
NT3  166توليوم 

NT3  39تيتانيوم 

NT3  40تيتانيوم 
NT3  41تيتانيوم 

NT3  42تيتانيوم 

NT3  43تيتانيوم 
NT3  45تيتانيوم 

NT3  61جرمانيوم 

NT3  63جرمانيوم 
NT3  64جرمانيوم 

NT3  65جرمانيوم 

NT3  66جرمانيوم 
NT3  67جرمانيوم 

NT3  69جرمانيوم 

NT3  45حديد 
NT3  46حديد 

NT3  49حديد 

NT3  51حديد 
NT3  52حديد 

NT3  53حديد 

NT3  140ديسبروسيوم 

NT3  145ديسبروسيوم 

NT3  146ديسبروسيوم 
NT3  147ديسبروسيوم 

NT3  148ديسبروسيوم 

NT3  149ديسبروسيوم 
NT3  150ديسبروسيوم 

NT3  151ديسبروسيوم 

NT3  152ديسبروسيوم 
NT3  153ديسبروسيوم 

NT3  155ديسبروسيوم 

NT3  157ديسبروسيوم 
NT3  182ذهب 

NT3  184ذهب 

NT3  185ذهب 
NT3  186ذهب 

NT3  187ذهب 

NT3  188ذهب 
NT3  189ذهب 

NT3  190ذهب 

NT3  192ذهب 
NT3  194ذهب 

NT3  196ذهب 

NT3  207رادون 
NT3  209رادون 

NT3  187رصاص 

NT3  188رصاص 
NT3  189رصاص 

NT3  190رصاص 

NT3  191رصاص 
NT3  192رصاص 

NT3  193رصاص 

NT3  194رصاص 
NT3  195رصاص 

NT3  199رصاص 

NT3  201رصاص 

NT3  73روبيديوم 

NT3  74روبيديوم 

NT3  75روبيديوم 
NT3  76روبيديوم 

NT3  77روبيديوم 

NT3  78روبيديوم 
NT3  79روبيديوم 

NT3  80روبيديوم 

NT3  81روبيديوم 
NT3  82روبيديوم 

NT3  84روبيديوم 

NT3  88روتينيوم 
NT3  89روتينيوم 

NT3  92روتينيوم 
NT3  93روتينيوم 

NT3  95روتينيوم 

NT3  100روديوم 

NT3  102روديوم 

NT3  91روديوم 

NT3  92روديوم 
NT3  92روديوم 

NT3  93روديوم 

NT3  94روديوم 
NT3  95روديوم 

NT3  96روديوم 

NT3  97روديوم 
NT3  98روديوم 

NT3  165رينيوم 

NT3  170رينيوم 
NT3  171رينيوم 

NT3  172رينيوم 

NT3  174رينيوم 
NT3  175رينيوم 

NT3  176رينيوم 

NT3  177رينيوم 
NT3  178رينيوم 

NT3  179رينيوم 

NT3  180رينيوم 
NT3  182رينيوم 

NT3  179زئبق 

NT3  181زئبق 
NT3  182زئبق 

NT3  183زئبق 

NT3  184زئبق 
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NT3  185زئبق 

NT3  186زئبق 
NT3  187زئبق 

NT3  188زئبق 

NT3  191زئبق 
NT3  193زئبق 

NT3  81زركونيوم 

NT3  82زركونيوم 
NT3  83زركونيوم 

NT3  84زركونيوم 

NT3  85زركونيوم 
NT3  87زركونيوم 

NT3  89زركونيوم 

NT3  66زرنيخ 
NT3  67زرنيخ 

NT3  68زرنيخ 

NT3  69زرنيخ 
NT3  70زرنيخ 

NT3  71زرنيخ 

NT3  72زرنيخ 
NT3  74زرنيخ 

NT3  57زنك 

NT3  59زنك 
NT3  60زنك 

NT3  61زنك 

NT3  62زنك 
NT3  63زنك 

NT3  65زنك 

NT3  132ساماريوم 
NT3  133ساماريوم 

NT3  135ساماريوم 

NT3  136ساماريوم 
NT3  137ساماريوم 

NT3  138ساماريوم 

NT3  139ساماريوم 

NT3  140ساماريوم 

NT3  141ساماريوم 

NT3  142ساماريوم 
NT3  143ساماريوم 

NT3  134ساماريوم ساماريوم 

NT3  75سترونسيوم 
NT3  76سترونسيوم 

NT3  77سترونسيوم 

NT3  78سترونسيوم 
NT3  79سترونسيوم 

NT3  80سترونسيوم 

NT3  81سترونسيوم 
NT3  83سترونسيوم 

NT3  40سكانديوم 
NT3  41سكانديوم 

NT3  42سكانديوم 

NT3  43سكانديوم 

NT3  44سكانديوم 

NT3  65سلينيوم 

NT3  67سلينيوم 
NT3  68سلينيوم 

NT3  69سلينيوم 

NT3  70سلينيوم 
NT3  71سلينيوم 

NT3  73سلينيوم 

NT3  121سيريوم 
NT3  125سيريوم 

NT3  127سيريوم 

NT3  128سيريوم 
NT3  129سيريوم 

NT3  130سيريوم 

NT3  131سيريوم 
NT3  132سيريوم 

NT3  133سيريوم 

NT3  135سيريوم 
NT3  137سيريوم 

NT3  114سيزيوم 

NT3  115سيزيوم 
NT3  116سيزيوم 

NT3  117سيزيوم 

NT3  118سيزيوم 
NT3  119سيزيوم 

NT3  120سيزيوم 

NT3  121سيزيوم 

NT3  122سيزيوم 

NT3  123سيزيوم 
NT3  124سيزيوم 

NT3  125سيزيوم 

NT3  126سيزيوم 
NT3  127سيزيوم 

NT3  128سيزيوم 

NT3  129سيزيوم 
NT3  130سيزيوم 

NT3 132يزيوم س 

NT3   25سيليسيوم 
NT3   27سيليسيوم 

NT3  24سيليسيوم 

NT3  26سيليسيوم 
NT3  20صوديوم 

NT3  21صوديوم 

NT3  22صوديوم 
NT3  135غادولينيوم 

NT3  137غادولينيوم 

NT3  139غادولينيوم 
NT3  142غادولينيوم 

NT3  143غادولينيوم 

NT3  144غادولينيوم 
NT3  145غادولينيوم 

NT3  146غادولينيوم 

NT3  147غادولينيوم 
NT3  60غاليوم 

NT3  62غاليوم 

NT3  63غاليوم 
NT3  64غاليوم 

NT3  65غاليوم 

NT3  66غاليوم 
NT3  68غاليوم 

NT3  42فاناديوم 

NT3  43فاناديوم 

NT3  44فاناديوم 

NT3  45فاناديوم 

NT3  46فاناديوم 
NT3  47فاناديوم 

NT3  48فاناديوم 

NT3  26فسفور 
NT3  28فسفور 

NT3  29فسفور 

NT3  30فسفور 
NT3  100فضة 

NT3  101فضة 

NT3  102فضة 
NT3  103فضة 

NT3  104فضة 
NT3  105فضة 

NT3  106فضة 

NT3  108فضة 

NT3  94فضة 

NT3  96فضة 

NT3  98فضة 
NT3  99فضة 

NT3  17فلور 

NT3  18فلور 
NT3  100قصدير 

NT3  102قصدير 

NT3  103قصدير 
NT3  105قصدير 

NT3  106قصدير 

NT3  107قصدير 
NT3  108قصدير 

NT3  109قصدير 

NT3  111قصدير 
NT3  36كالسيوم 

NT3  37كالسيوم 

NT3  39كالسيوم 
NT3 38كالسيوم 

NT3  28كبريت 

NT3  29كبريت 
NT3  30كبريت 

NT3  31كبريت 

NT3  100كدميوم 
NT3  101كدميوم 

NT3  102كدميوم 

NT3  103كدميوم 

NT3  104كدميوم 

NT3  105كدميوم 
NT3  107كدميوم 

NT3  97كدميوم 

NT3  98كدميوم 
NT3  99كدميوم 

NT3  69كربتون 

NT3  71كربتون 
NT3  72كربتون 

NT3  73كربتون 

NT3  74كربتون 
NT3  75كربتون 

NT3  77كربتون 

NT3  79كربتون 
NT3  10كربون 

NT3  11كربون 

NT3  9كربون 
NT3  42كروم 

NT3  45كروم 

NT3  46كروم 
NT3  47كروم 

NT3  49كروم 

NT3  110كزينون 
NT3  111كزينون 

NT3  112كزينون 

NT3  113كزينون 
NT3  114كزينون 

NT3  115كزينون 

NT3  116كزينون 
NT3  117كزينون 

NT3  118كزينون 

NT3  119كزينون 
NT3  120كزينون 

NT3  121كزينون 

NT3  122كزينون 

NT3  123كزينون 

NT3 125ن كزينو 

NT3  31كلور 
NT3  32كلور 

NT3  33كلور 

NT3  34كلور 
NT3  36كلور 

NT3  52كوبالت 

NT3  53كوبالت 
NT3  54كوبالت 

NT3  55كوبالت 

NT3  56كوبالت 
NT3  58كوبالت 

NT3  232كوريوم 
NT3  121النتانوم 

NT3  125النتانوم 

NT3  126النتانوم 

NT3  127النتانوم 

NT3  128النتانوم 

NT3  129النتانوم 
NT3  130النتانوم 

NT3  131النتانوم 

NT3  132النتانوم 
NT3  133النتانوم 

NT3  134النتانوم 

NT3  135النتانوم 
NT3  136النتانوم 

NT3  167لوتسيوم 

NT3  153لوتيسيوم 
NT3  161لوتيسيوم 

NT3  162لوتيسيوم 

NT3  163لوتيسيوم 
NT3  164لوتيسيوم 

NT3  165لوتيسيوم 

NT3 166تيسيوم لو 
NT3  168لوتيسيوم 

NT3  169لوتيسيوم 

NT3  170لوتيسيوم 
NT3  171لوتيسيوم 

NT3  174لوتيسيوم 

NT3  20مغنيزيوم 
NT3  21مغنيزيوم 

NT3  22مغنيزيوم 

NT3  23مغنيزيوم 



 نظائر مشعة 1044 نظائر مشعة

 

 

NT3  48منغنيز 

NT3  49منغنيز 
NT3  50منغنيز 

NT3  51منغنيز 

NT3  52منغنيز 
NT3  86موليبدنوم 

NT3  87موليبدنوم 

NT3  88موليبدنوم 
NT3  89موليبدنوم 

NT3  90موليبدنوم 

NT3  91موليبدنوم 
NT3  234نبتونيوم 

NT3  12نتروجين 

NT3  13نتروجين 
NT3  56نحاس 

NT3  57نحاس 

NT3  58نحاس 
NT3  59نحاس 

NT3  60نحاس 

NT3  61نحاس 
NT3  62نحاس 

NT3  64نحاس 

NT3  49نيكل 
NT3  50نيكل 

NT3  52نيكل 

NT3  53نيكل 
NT3  55نيكل 

NT3  56نيكل 

NT3  57نيكل 
NT3  83نيوبيوم 

NT3  84نيوبيوم 

NT3  85نيوبيوم 
NT3  87نيوبيوم 

NT3  88نيوبيوم 

NT3  89نيوبيوم 

NT3  90نيوبيوم 

NT3  92نيوبيوم 

NT3  127نيوديميوم 
NT3  128نيوديميوم 

NT3  129نيوديميوم 

NT3  130نيوديميوم 
NT3  131نيوديميوم 

NT3  132نيوديميوم 

NT3  133نيوديميوم 
NT3  134نيوديميوم 

NT3  135نيوديميوم 

NT3  136نيوديميوم 
NT3  137نيوديميوم 

NT3  138نيوديميوم 
NT3  139نيوديميوم 

NT3  141نيوديميوم 

NT3  17نيون 

NT3  18نيون 

NT3  19نيون 

NT3  154هافنيوم 
NT3  155هافنيوم 

NT3  162هافنيوم 

NT3  163هافنيوم 
NT3  166هافنيوم 

NT3  167هافنيوم 

NT3  168هافنيوم 
NT3  169هافنيوم 

NT3  145هولميوم 

NT3  145هولميوم 
NT3  147هولميوم 

NT3  148هولميوم 

NT3  149هولميوم 
NT3  150هولميوم 

NT3  151هولميوم 

NT3  152هولميوم 
NT3  153هولميوم 

NT3  154هولميوم 

NT3  155هولميوم 
NT3  156هولميوم 

NT3  157هولميوم 

NT3  158هولميوم 
NT3  160هولميوم 

NT3  162هولميوم 

NT3  110يود 

NT3  111يود 

NT3  112يود 
NT3  113يود 

NT3  114يود 

NT3  115يود 
NT3  116يود 

NT3  117يود 

NT3  118يود 
NT3  119يود 

NT3  120يود 

NT3  121يود 
NT3  122يود 

NT3  124يود 

NT3  126يود 
NT3  128يود 
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NT3  146إربيوم 
NT3  147إربيوم 

NT3  149إربيوم 

NT3  150إربيوم 
NT3  151إربيوم 

NT3  152إربيوم 

NT3  153إربيوم 
NT3  154إربيوم 

NT3  155إربيوم 

NT3  156إربيوم 
NT3  157إربيوم 

NT3  158إربيوم 

NT3  159إربيوم 
NT3  160إربيوم 

NT3  161إربيوم 

NT3  163إربيوم 
NT3  165إربيوم 

NT3  37أرغون 

NT3  143إريبيوم 

NT3  144إريبيوم 

NT3  195أستاتين 

NT3  197أستاتين 
NT3  199أستاتين 

NT3  200أستاتين 

NT3  201أستاتين 
NT3  202أستاتين 

NT3  203أستاتين 

NT3  204أستاتين 
NT3  205أستاتين 

NT3  206أستاتين 

NT3  207أستاتين 
NT3  208أستاتين 

NT3  209أستاتين 
NT3  210أستاتين 

NT3  211أستاتين 

NT3  214أكتينيوم 

NT3  215أكتينيوم 

NT3  222أكتينيوم 

NT3  223أكتينيوم 
NT3  224أكتينيوم 

NT3  226أكتينيوم 

NT3  232أمريسيوم 
NT3  233أمريسيوم 

NT3  234أمريسيوم 

NT3  235أمريسيوم 
NT3  236أمريسيوم 

NT3  237أمريسيوم 

NT3  238أمريسيوم 
NT3  239أمريسيوم 

NT3  240أمريسيوم 

NT3  242أمريسيوم 
NT3  244أمريسيوم 

NT3 231أمريسيوم 

NT3  103أنتيموان 
NT3  107أنتيموان 

NT3  109أنتيموان 

NT3  110أنتيموان 
NT3  111أنتيموان 

NT3  112أنتيموان 

NT3 113نتيموان أ 
NT3  114أنتيموان 

NT3  115أنتيموان 

NT3  116أنتيموان 

NT3  117أنتيموان 

NT3  118أنتيموان 
NT3  119أنتيموان 

NT3  120أنتيموان 

NT3  122أنتيموان 
NT3  102إنديوم 

NT3  103إنديوم 

NT3  104إنديوم 
NT3  105إنديوم 

NT3  106إنديوم 

NT3  107إنديوم 
NT3  108إنديوم 

NT3  109إنديوم 

NT3  110إنديوم 
NT3  111إنديوم 

NT3  112إنديوم 

NT3  114إنديوم 
NT3  97إنديوم 

NT3  98إنديوم 

NT3  99إنديوم 
NT3  132أوروبيوم 

NT3  133أوروبيوم 

NT3  139أوروبيوم 
NT3  140أوروبيوم 

NT3  141أوروبيوم 

NT3  142أوروبيوم 
NT3  143أوروبيوم 

NT3  144أوروبيوم 

NT3 145روبيوم أو 
NT3  146أوروبيوم 

NT3  147أوروبيوم 

NT3  148أوروبيوم 
NT3  149أوروبيوم 

NT3  150أوروبيوم 

NT3  152أوروبيوم 

NT3  154أوروبيوم 

NT3  166أوسميوم 

NT3  167أوسميوم 
NT3  168أوسميوم 

NT3  169أوسميوم 

NT3  170أوسميوم 
NT3  171أوسميوم 

NT3  172أوسميوم 

NT3  173أوسميوم 
NT3  174أوسميوم 

NT3  175أوسميوم 

NT3  176أوسميوم 
NT3  177أوسميوم 

NT3  178أوسميوم 
NT3  179أوسميوم 

NT3  180أوسميوم 

NT3  181أوسميوم 

NT3  182أوسميوم 

NT3  183أوسميوم 

NT3  185أوسميوم 
NT3  153إيتربيوم 

NT3  155إيتربيوم 

NT3  156إيتربيوم 
NT3  157إيتربيوم 

NT3  158إيتربيوم 

NT3  159إيتربيوم 
NT3  160إيتربيوم 

NT3  161إيتربيوم 

NT3  162إيتربيوم 
NT3  163إيتربيوم 

NT3  164إيتربيوم 

NT3  165إيتربيوم 
NT3  166إيتربيوم 

NT3  167إيتربيوم 

NT3  169إيتربيوم 
NT3  79إيتريوم 

NT3  80إيتريوم 

NT3  81إيتريوم 
NT3  83إيتريوم 

NT3  84إيتريوم 

NT3  85إيتريوم 
NT3  86إيتريوم 

NT3  87إيتريوم 

NT3  88إيتريوم 
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NT3  178إيريديوم 

NT3  179إيريديوم 
NT3  180إيريديوم 

NT3  181إيريديوم 

NT3  182إيريديوم 
NT3  183إيريديوم 

NT3  184إيريديوم 

NT3  185إيريديوم 
NT3  186إيريديوم 

NT3  187إيريديوم 

NT3  188إيريديوم 
NT3  189إيريديوم 

NT3  190إيريديوم 

NT3  192إيريديوم 
NT3  240أينشتاينيوم 

NT3  241أينشتاينيوم 

NT3  242أينشتاينيوم 
NT3  246أينشتاينيوم 

NT3  248أينشتاينيوم 

NT3  249أينشتاينيوم 
NT3  250أينشتاينيوم 

NT3  251أينشتاينيوم 

NT3  254أينشتاينيوم 
NT3 244أينشتاينيوم 

NT3 245أينشتاينيوم 

NT3 247أينشتاينيوم 
NT3 252أينشتاينيوم 

NT3  148ايتربيوم 

NT3  149ايتربيوم 
NT3  78ايتريوم 

NT3  117باريوم 

NT3  119باريوم 
NT3  120باريوم 

NT3  121باريوم 

NT3  122باريوم 

NT3  124باريوم 

NT3  125باريوم 

NT3  126باريوم 
NT3  127باريوم 

NT3  128باريوم 

NT3  129باريوم 
NT3  131باريوم 

NT3  133باريوم 

NT3 123باريوم 
NT3  125براسيوديميوم 

NT3  127براسيوديميوم 

NT3  128براسيوديميوم 
NT3  129براسيوديميوم 

NT3  130براسيوديميوم 
NT3  132براسيوديميوم 

NT3  133براسيوديميوم 

NT3  134براسيوديميوم 

NT3  135براسيوديميوم 

NT3  136براسيوديميوم 

NT3  137براسيوديميوم 
NT3  138براسيوديميوم 

NT3  139براسيوديميوم 

NT3  140براسيوديميوم 
NT3  142براسيوديميوم 

NT3  235بركيليوم 

NT3  236بركيليوم 
NT3  237بركيليوم 

NT3  238بركيليوم 

NT3  239بركيليوم 
NT3  240بركيليوم 

NT3  242بركيليوم 

NT3  243بركيليوم 
NT3  244بركيليوم 

NT3  245بركيليوم 

NT3  246بركيليوم 
NT3  248بركيليوم 

NT3  226بروتكتينيوم 

NT3  227بروتكتينيوم 
NT3  228بروتكتينيوم 

NT3  229بروتكتينيوم 

NT3  230بروتكتينيوم 
NT3  67بروم 

NT3  68بروم 

NT3  71بروم 

NT3  73بروم 

NT3  74بروم 
NT3  75بروم 

NT3  76بروم 

NT3  77بروم 
NT3  78بروم 

NT3  80بروم 

NT3  126بروميتيوم  
NT3  127بروميتيوم 

NT3  128بروميتيوم 

NT3  129بروميتيوم 
NT3  130بروميتيوم 

NT3  131بروميتيوم 

NT3  132بروميتيوم 
NT3  133بروميتيوم 

NT3  134بروميتيوم 

NT3  135بروميتيوم 
NT3  136بروميتيوم 

NT3  137بروميتيوم 

NT3  138بروميتيوم 
NT3  139بروميتيوم 

NT3  140بروميتيوم 

NT3  141بروميتيوم 
NT3  142بروميتيوم 

NT3  143بروميتيوم 

NT3  144بروميتيوم 
NT3  145بروميتيوم 

NT3  146بروميتيوم 

NT3  7بريليوم 
NT3  190بزموت 

NT3  191بزموت 

NT3  192بزموت 
NT3 193موت بز 

NT3  194بزموت 

NT3  195بزموت 

NT3  196بزموت 

NT3  197بزموت 

NT3  198بزموت 
NT3  199بزموت 

NT3  200بزموت 

NT3  201بزموت 
NT3  202بزموت 

NT3  203بزموت 

NT3  204بزموت 
NT3  205بزموت 

NT3  206بزموت 

NT3  207بزموت 
NT3  208بزموت 

NT3  173بالتين 
NT3  174بالتين 

NT3  175بالتين 

NT3  176بالتين 

NT3  177بالتين 

NT3  178بالتين 

NT3  179بالتين 
NT3  180بالتين 

NT3  181بالتين 

NT3  182بالتين 
NT3  183بالتين 

NT3  184بالتين 

NT3  185بالتين 
NT3  186بالتين 

NT3  187بالتين 

NT3  188بالتين 
NT3  189بالتين 

NT3  191بالتين 

NT3  193بالتين 
NT3  91بالديوم 

NT3  92بالديوم 

NT3  100بالّديوم 
NT3  103بالّديوم 

NT3  94بالّديوم 

NT3  95بالّديوم 
NT3  96بالّديوم 

NT3  97بالّديوم 

NT3  98بالّديوم 
NT3  99بالّديوم 

NT3 101بالّديوم 

NT3  232بلوتونيوم 

NT3  233بلوتونيوم 

NT3  234بلوتونيوم 
NT3  235بلوتونيوم 

NT3  237بلوتونيوم 

NT3  40بوتاسيوم 
NT3  196بولونيوم 

NT3  197بولونيوم 

NT3  198بولونيوم 
NT3  199بولونيوم 

NT3  200بولونيوم 

NT3  201بولونيوم 
NT3  202بولونيوم 

NT3  203بولونيوم 

NT3  204بولونيوم 
NT3  205بولونيوم 

NT3  206بولونيوم 

NT3  207بولونيوم 
NT3  208بولونيوم 

NT3  209بولونيوم 

NT3  178تاليوم 
NT3  180تاليوم 

NT3  181تاليوم 

NT3  184تاليوم 
NT3  186تاليوم 

NT3  187تاليوم 

NT3  188تاليوم 
NT3  189تاليوم 

NT3  190تاليوم 

NT3  191تاليوم 
NT3  192تاليوم 

NT3  193تاليوم 

NT3  194تاليوم 
NT3  195تاليوم 

NT3  196تاليوم 

NT3  197تاليوم 

NT3  198تاليوم 

NT3  199تاليوم 

NT3  200تاليوم 
NT3  201تاليوم 

NT3  202تاليوم 

NT3  204تاليوم 
NT3  136تربيوم 

NT3  137تربيوم 

NT3  138تربيوم 
NT3  139تربيوم 

NT3  141تربيوم 

NT3  142تربيوم 
NT3  143تربيوم 

NT3  144تربيوم 
NT3  146تربيوم 

NT3  147تربيوم 

NT3  148تربيوم 

NT3  149تربيوم 

NT3  150تربيوم 

NT3  151تربيوم 
NT3  152تربيوم 

NT3  153تربيوم 

NT3  154تربيوم 
NT3  155تربيوم 

NT3  156تربيوم 

NT3  157تربيوم 
NT3  158تربيوم 

NT3  85تكنيسيوم 

NT3  86تكنيسيوم 
NT3  87تكنيسيوم 

NT3  90تكنيسيوم 

NT3  91تكنيسيوم 
NT3  92تكنيسيوم 

NT3  93تكنيسيوم 

NT3  94تكنيسيوم 
NT3  95تكنيسيوم 

NT3  96تكنيسيوم 

NT3  97تكنيسيوم 
NT3  107تلّوريوم 

NT3  108تلّوريوم 

NT3  109تلّوريوم 
NT3  110تلّوريوم 

NT3  111تلّوريوم 

NT3  112تلّوريوم 
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NT3  113تلّوريوم 

NT3  114تلّوريوم 
NT3  115تلّوريوم 

NT3  116تلّوريوم 

NT3  117تلّوريوم 
NT3  118تلّوريوم 

NT3  119تلّوريوم 

NT3  121تلّوريوم 
NT3  123تلّوريوم 

NT3  156تنتاليوم 

NT3  158تنتاليوم 
NT3  159تنتاليوم 

NT3  160تنتاليوم 

NT3  165تنتاليوم 
NT3  166تنتاليوم 

NT3  167تنتاليوم 

NT3  168تنتاليوم 
NT3  169تنتاليوم 

NT3  170تنتاليوم 

NT3  171تنتاليوم 
NT3  172تنتاليوم 

NT3  173تنتاليوم 

NT3  174تنتاليوم 
NT3  175تنتاليوم 

NT3  176تنتاليوم 

NT3  177تنتاليوم 
NT3  178تنتاليوم 

NT3  179تنتاليوم 

NT3  180تنتاليوم 
NT3   176تنغستين 

NT3  161تنغستين 

NT3  162تنغستين 
NT3  163تنغستين 

NT3  164تنغستين 

NT3  165تنغستين 

NT3  166تنغستين 

NT3  168تنغستين 

NT3  169تنغستين 
NT3  170تنغستين 

NT3  171تنغستين 

NT3  172تنغستين 
NT3  173تنغستين 

NT3  174تنغستين 

NT3  175تنغستين 
NT3  177تنغستين 

NT3  178تنغستين 

NT3  179تنغستين 
NT3  181تنغستين 

NT3  225توريوم 
NT3  148توليوم 

NT3  152توليوم 

NT3  153توليوم 

NT3  154توليوم 

NT3  155توليوم 

NT3  156توليوم 
NT3  157توليوم 

NT3  158توليوم 

NT3  159توليوم 
NT3  160توليوم 

NT3  161توليوم 

NT3  162توليوم 
NT3  163توليوم 

NT3  164توليوم 

NT3  165توليوم 
NT3  166توليوم 

NT3  167توليوم 

NT3  168توليوم 
NT3  170توليوم 

NT3 39يتانيوم ت 

NT3  44تيتانيوم 
NT3  45تيتانيوم 

NT3  63جرمانيوم 

NT3  64جرمانيوم 
NT3  65جرمانيوم 

NT3  66جرمانيوم 

NT3  67جرمانيوم 
NT3  68جرمانيوم 

NT3  69جرمانيوم 

NT3  71جرمانيوم 

NT3  45حديد 

NT3  52حديد 
NT3  53حديد 

NT3  55حديد 

NT3  258دوبنيوم 
NT3  138ديسبروسيوم 

NT3  139ديسبروسيوم 

NT3  140ديسبروسيوم 
NT3  141ديسبروسيوم 

NT3  143ديسبروسيوم 

NT3  144ديسبروسيوم 
NT3  145ديسبروسيوم 

NT3  147ديسبروسيوم 

NT3  148ديسبروسيوم 
NT3  149ديسبروسيوم 

NT3  150ديسبروسيوم 

NT3  151ديسبروسيوم 
NT3  152ديسبروسيوم 

NT3  153ديسبروسيوم 

NT3 155وسيوم ديسبر 
NT3  157ديسبروسيوم 

NT3  159ديسبروسيوم 

NT3  180ذهب 
NT3  181ذهب 

NT3  182ذهب 

NT3  183ذهب 
NT3  184ذهب 

NT3  185ذهب 

NT3  186ذهب 
NT3  187ذهب 

NT3  188ذهب 

NT3  189ذهب 
NT3  190ذهب 

NT3  191ذهب 

NT3  192ذهب 

NT3  193ذهب 

NT3  194ذهب 

NT3  195ذهب 
NT3  196ذهب 

NT3  198رادون 

NT3  200رادون 
NT3  201رادون 

NT3  202رادون 

NT3  203رادون 
NT3  204رادون 

NT3  205رادون 

NT3  206رادون 
NT3  207رادون 

NT3  208رادون 
NT3  209رادون 

NT3  210رادون 

NT3  211رادون 

NT3  213راديوم 

NT3  214راديوم 

NT3  186رصاص 
NT3  187رصاص 

NT3  188رصاص 

NT3  189رصاص 
NT3  190رصاص 

NT3  191رصاص 

NT3  192رصاص 
NT3  193رصاص 

NT3  194رصاص 

NT3  195رصاص 
NT3  196رصاص 

NT3  197رصاص 

NT3  198رصاص 
NT3  199رصاص 

NT3  200رصاص 

NT3  201رصاص 
NT3  202رصاص 

NT3  203رصاص 

NT3  205رصاص 
NT3  76روبيديوم 

NT3  77روبيديوم 

NT3  78روبيديوم 
NT3  79روبيديوم 

NT3  81روبيديوم 

NT3  82روبيديوم 

NT3  83روبيديوم 

NT3  84روبيديوم 
NT3  86روبيديوم 

NT3  87روتينيوم 

NT3  90روتينيوم 
NT3  91روتينيوم 

NT3  92روتينيوم 

NT3  93روتينيوم 
NT3  94روتينيوم 

NT3  95روتينيوم 

NT3  97روتينيوم 
NT3  100روديوم 

NT3  101روديوم 

NT3  102روديوم 
NT3  104روديوم 

NT3  89روديوم 

NT3  90روديوم 
NT3  91روديوم 

NT3  92روديوم 

NT3  92روديوم 
NT3  93روديوم 

NT3  95روديوم 

NT3  96روديوم 
NT3  97روديوم 

NT3  98روديوم 

NT3  163رينيوم 
NT3  164رينيوم 

NT3  165رينيوم 

NT3  168رينيوم 
NT3  170رينيوم 

NT3  171رينيوم 

NT3  172رينيوم 
NT3  173رينيوم 

NT3  174رينيوم 

NT3  175رينيوم 

NT3  176رينيوم 

NT3  177رينيوم 

NT3  178رينيوم 
NT3  179رينيوم 

NT3  180رينيوم 

NT3  181رينيوم 
NT3  182رينيوم 

NT3  183رينيوم 

NT3  184رينيوم 
NT3  186رينيوم 

NT3  178زئبق 

NT3  179زئبق 
NT3  181زئبق 

NT3  182زئبق 
NT3  183زئبق 

NT3  184زئبق 

NT3  185زئبق 

NT3  186زئبق 

NT3  187زئبق 

NT3  188زئبق 
NT3  189زئبق 

NT3  190زئبق 

NT3  191زئبق 
NT3  192زئبق 

NT3  193زئبق 

NT3  194زئبق 
NT3  195زئبق 

NT3  197زئبق 

NT3 177زئبق 
NT3 180زئبق 

NT3  78زركونيوم 

NT3  79زركونيوم 
NT3  84زركونيوم 

NT3  85زركونيوم 

NT3  86زركونيوم 
NT3  87زركونيوم 

NT3  88زركونيوم 

NT3  89زركونيوم 
NT3  67زرنيخ 

NT3  70زرنيخ 

NT3  71زرنيخ 
NT3  72زرنيخ 

NT3  73زرنيخ 

NT3  74زرنيخ 
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NT3  55زنك 

NT3  56زنك 
NT3  60زنك 

NT3  61زنك 

NT3  62زنك 
NT3  63زنك 

NT3  65زنك 

NT3  129ساماريوم 
NT3  130ساماريوم 

NT3  132ساماريوم 

NT3  133ساماريوم 
NT3  135ساماريوم 

NT3  136ساماريوم 

NT3  137ساماريوم 
NT3  138ساماريوم 

NT3  139ساماريوم 

NT3  140ساماريوم 
NT3  141ساماريوم 

NT3  142ساماريوم 

NT3  143ساماريوم 
NT3  145ساماريوم 

NT3  134ساماريوم ساماريوم 

NT3  73سترونسيوم 
NT3  74سترونسيوم 

NT3  76سترونسيوم 

NT3  78سترونسيوم 
NT3  79سترونسيوم 

NT3  80سترونسيوم 

NT3  81سترونسيوم 
NT3  82سترونسيوم 

NT3  83سترونسيوم 

NT3  85سترونسيوم 
NT3  87سترونسيوم 

NT3  44سكانديوم 

NT3  69سلينيوم 

NT3  70سلينيوم 

NT3  71سلينيوم 

NT3  72سلينيوم 
NT3  73سلينيوم 

NT3  75سلينيوم 

NT3  119سيريوم 
NT3  120سيريوم 

NT3  121سيريوم 

NT3  122سيريوم 
NT3  123سيريوم 

NT3  126سيريوم 

NT3  127سيريوم 
NT3  128سيريوم 

NT3  129سيريوم 
NT3  130سيريوم 

NT3  131سيريوم 

NT3  132سيريوم 

NT3  133سيريوم 

NT3  134سيريوم 

NT3  135سيريوم 
NT3  137سيريوم 

NT3  139سيريوم 

NT3  114سيزيوم 
NT3  115سيزيوم 

NT3  116سيزيوم 

NT3  117سيزيوم 
NT3  118سيزيوم 

NT3  119سيزيوم 

NT3  120سيزيوم 
NT3  121سيزيوم 

NT3  122سيزيوم 

NT3  123سيزيوم 
NT3  124سيزيوم 

NT3  125سيزيوم 

NT3  126سيزيوم 
NT3  127سيزيوم 

NT3  128سيزيوم 

NT3  129سيزيوم 
NT3  130سيزيوم 

NT3  131سيزيوم 

NT3  132سيزيوم 
NT3  134سيزيوم 

NT3  20صوديوم 

NT3  135غادولينيوم 

NT3  141غادولينيوم 

NT3  143غادولينيوم 
NT3  144غادولينيوم 

NT3  145غادولينيوم 

NT3  146غادولينيوم 
NT3  147غادولينيوم 

NT3  149غادولينيوم 

NT3  151غادولينيوم 
NT3  153غادولينيوم 

NT3  62غاليوم 

NT3  63غاليوم 
NT3  64غاليوم 

NT3  65غاليوم 

NT3  66غاليوم 
NT3  67غاليوم 

NT3  68غاليوم 

NT3  70غاليوم 
NT3  42فاناديوم 

NT3  45فاناديوم 

NT3  47فاناديوم 
NT3  48فاناديوم 

NT3  49فاناديوم 

NT3  50فاناديوم 
NT3  204فرانسيوم 

NT3  206فرانسيوم 

NT3  207فرانسيوم 
NT3  208فرانسيوم 

NT3  209فرانسيوم 

NT3  210فرانسيوم 
NT3  211فرانسيوم 

NT3  212فرانسيوم 

NT3  213فرانسيوم 
NT3  247فرميوم 

NT3  249فرميوم 

NT3  251فرميوم 

NT3  253فرميوم 

NT3  100فضة 

NT3  101فضة 
NT3 102 فضة 

NT3  103فضة 

NT3  104فضة 
NT3  105فضة 

NT3  106فضة 

NT3  108فضة 
NT3  110فضة 

NT3  93فضة 

NT3  95فضة 
NT3  96فضة 

NT3  97فضة 
NT3  98فضة 

NT3  99فضة 

NT3  100قصدير 

NT3  102قصدير 

NT3  106قصدير 

NT3  107قصدير 
NT3  108قصدير 

NT3  109قصدير 

NT3  110قصدير 
NT3  111قصدير 

NT3  113قصدير 

NT3  99قصدير 
NT3  41كالسيوم 

NT3  241كاليفورنيوم 

NT3  243كاليفورنيوم 
NT3  245كاليفورنيوم 

NT3  247كاليفورنيوم 

NT3  100كدميوم 
NT3  101كدميوم 

NT3  102كدميوم 

NT3  103كدميوم 
NT3  104كدميوم 

NT3  105كدميوم 

NT3  107كدميوم 
NT3  109كدميوم 

NT3  96كدميوم 

NT3  97كدميوم 
NT3  69كربتون 

NT3  71كربتون 

NT3  72كربتون 

NT3  73كربتون 

NT3  74كربتون 
NT3  75كربتون 

NT3  76كربتون 

NT3  77كربتون 
NT3  79كربتون 

NT3  81كربتون 

NT3  48كروم 
NT3  49كروم 

NT3  51كروم 

NT3  110كزينون 
NT3  111كزينون 

NT3  112كزينون 

NT3  113كزينون 
NT3  114كزينون 

NT3  115كزينون 

NT3  116كزينون 
NT3  117كزينون 

NT3  118كزينون 

NT3  119كزينون 
NT3  120كزينون 

NT3  121كزينون 

NT3  122كزينون 
NT3  123كزينون 

NT3  125كزينون 

NT3  127كزينون 
NT3  36كلور 

NT3  49كوبالت 

NT3  51كوبالت 
NT3  55كوبالت 

NT3  56كوبالت 

NT3  57كوبالت 
NT3  58كوبالت 

NT3  232كوريوم 

NT3  233كوريوم 

NT3  234كوريوم 

NT3  235كوريوم 

NT3  238كوريوم 
NT3  239كوريوم 

NT3  241كوريوم 

NT3  117النتانوم 
NT3  118النتانوم 

NT3  119النتانوم 

NT3  120النتانوم 
NT3  121النتانوم 

NT3  122النتانوم 

NT3  123النتانوم 
NT3  124النتانوم 

NT3  125النتانوم 
NT3  126النتانوم 

NT3  127النتانوم 

NT3  128النتانوم 

NT3  129النتانوم 

NT3  130النتانوم 

NT3  131النتانوم 
NT3  132النتانوم 

NT3  133النتانوم 

NT3  134النتانوم 
NT3  135النتانوم 

NT3  136النتانوم 

NT3  137النتانوم 
NT3  138النتانوم 

NT3 160وتسيوم ل 

NT3  167لوتسيوم 
NT3  150لوتيسيوم 

NT3  153لوتيسيوم 

NT3  154لوتيسيوم 
NT3  155لوتيسيوم 

NT3  156لوتيسيوم 

NT3  157لوتيسيوم 
NT3  158لوتيسيوم 

NT3  159لوتيسيوم 

NT3  161لوتيسيوم 
NT3  162لوتيسيوم 

NT3  163لوتيسيوم 

NT3  164لوتيسيوم 
NT3  165لوتيسيوم 

NT3  166لوتيسيوم 

NT3  168لوتيسيوم 
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NT3  169لوتيسيوم 

NT3  170لوتيسيوم 
NT3  171لوتيسيوم 

NT3  172لوتيسيوم 

NT3  173لوتيسيوم 
NT3  174لوتيسيوم 

NT3  251لورنسيوم 

NT3  254لورنسيوم 
NT3  255لورنسيوم 

NT3  256لورنسيوم 

NT3  245مندليفيوم 
NT3  246مندليفيوم 

NT3  248مندليفيوم 

NT3  249مندليفيوم 
NT3  250مندليفيوم 

NT3  251مندليفيوم 

NT3  252مندليفيوم 
NT3  253مندليفيوم 

NT3  254مندليفيوم 

NT3  255مندليفيوم 
NT3  256مندليفيوم 

NT3  257مندليفيوم 

NT3  258مندليفيوم 
NT3  51منغنيز 

NT3  52منغنيز 

NT3  53منغنيز 
NT3  54منغنيز 

NT3  83موليبدنوم 

NT3  87موليبدنوم 
NT3  88موليبدنوم 

NT3  89موليبدنوم 

NT3  90موليبدنوم 
NT3  91موليبدنوم 

NT3  93موليبدنوم 

NT3  230نبتونيوم 

NT3  231نبتونيوم 

NT3  232نبتونيوم 

NT3  233نبتونيوم 
NT3  234نبتونيوم 

NT3  235نبتونيوم 

NT3  236نبتونيوم 
NT3  13نتروجين 

NT3  55نحاس 

NT3  58نحاس 
NT3  60نحاس 

NT3  61نحاس 

NT3  62نحاس 
NT3  64نحاس 

NT3  253نوبليوم 
NT3  254نوبليوم 

NT3  255نوبليوم 

NT3  259نوبليوم 

NT3  48نيكل 

NT3  51نيكل 

NT3  56نيكل 
NT3  57نيكل 

NT3  59نيكل 

NT3  82نيوبيوم 
NT3  84نيوبيوم 

NT3  85نيوبيوم 

NT3  86نيوبيوم 
NT3  87نيوبيوم 

NT3  88نيوبيوم 

NT3  90نيوبيوم 
NT3  91نيوبيوم 

NT3  92نيوبيوم 

NT3  125نيوديميوم 
NT3  126نيوديميوم  

NT3  129نيوديميوم 

NT3  130نيوديميوم 
NT3  132نيوديميوم 

NT3  133نيوديميوم 

NT3  134نيوديميوم 
NT3  135نيوديميوم 

NT3  136نيوديميوم 

NT3  137نيوديميوم 
NT3  138نيوديميوم 

NT3  139نيوديميوم 

NT3  140نيوديميوم 

NT3  141نيوديميوم 

NT3  154هافنيوم 
NT3  155هافنيوم 

NT3  157هافنيوم 

NT3  158هافنيوم 
NT3  159هافنيوم 

NT3  160هافنيوم 

NT3  162هافنيوم 
NT3  163هافنيوم 

NT3  166هافنيوم 

NT3  167هافنيوم 
NT3  168هافنيوم 

NT3  169هافنيوم 

NT3  170هافنيوم 
NT3  171هافنيوم 

NT3  172هافنيوم 

NT3  173هافنيوم 
NT3  175هافنيوم 

NT3  142هولميوم 

NT3  143هولميوم  
NT3  145هولميوم 

NT3  147هولميوم 

NT3  149هولميوم 
NT3  150هولميوم 

NT3  151هولميوم 

NT3  152هولميوم 
NT3  153هولميوم 

NT3  154هولميوم 

NT3  155هولميوم 
NT3  156هولميوم 

NT3  157هولميوم 

NT3  158هولميوم 
NT3  159هولميوم 

NT3  160هولميوم 

NT3  161هولميوم 

NT3  162هولميوم 

NT3  163هولميوم 

NT3  164هولميوم 
NT3  110يود 

NT3  111يود 

NT3  112يود 
NT3  113يود 

NT3  114يود 

NT3  115يود 
NT3  116يود 

NT3  117يود 

NT3  118يود 
NT3  119يود 

NT3  120يود 
NT3  121يود 

NT3  122يود 

NT3  123يود 

NT3  124يود 

NT3  125يود 

NT3  126يود 
NT3  128يود 

NT3  228يورانيوم 

NT3  229يورانيوم 
NT3  231يورانيوم 

NT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

NT2  156إربيوم 
NT2  169إربيوم 

NT2  212أستاتين 

NT2  227أكتينيوم 
NT2  119أنتيموان 

NT2  122أنتيموان 

NT2  124أنتيموان 
NT2  126أنتيموان 

NT2  112إنديوم 

NT2  114إنديوم 
NT2  115إنديوم 

NT2  116إنديوم 

NT2  121إنديوم 
NT2  180أوسميوم 

NT2  189أوسميوم 

NT2  190أوسميوم 
NT2  191أوسميوم 

NT2  194أوسميوم 

NT2  164إيتربيوم 

NT2  165إيتربيوم 

NT2  166إيتربيوم 
NT2  177إيتربيوم 

NT2  86إيتريوم 

NT2  190إيريديوم 
NT2  191إيريديوم 

NT2  192إيريديوم 

NT2  193إيريديوم 
NT2  254أينشتاينيوم 

NT2  131باريوم 

NT2  133باريوم 
NT2  135باريوم 

NT2  142براسيوديميوم 

NT2  243بركيليوم 
NT2  77بروم 

NT2  80بروم 

NT2  82بروم 
NT2  145بروميتيوم 

NT2  193بالتين 

NT2  195بالتين 
NT2  197بالتين 

NT2  199بالتين 

NT2  112بالّديوم 
NT2  235بلوتونيوم 

NT2  237بلوتونيوم 

NT2  199بولونيوم 
NT2  201بولونيوم 

NT2  202بولونيوم 

NT2  203بولونيوم 
NT2  205بولونيوم 

NT2  206بولونيوم 

NT2  207بولونيوم 
NT2  198تاليوم 

NT2  151تربيوم 

NT2  157تربيوم 

NT2  158تربيوم 

NT2  96تكنيسيوم 

NT2  97تكنيسيوم 
NT2  99تكنيسيوم 

NT2  121تلّوريوم 

NT2  123تلّوريوم 
NT2  125تلّوريوم 

NT2  182تنتاليوم 

NT2   176تنغستين 
NT2  181تنغستين 

NT2  185تنغستين 

NT2  234توريوم 
NT2  159توليوم 

NT2  161توليوم 
NT2  73جرمانيوم 

NT2  75جرمانيوم 

NT2  159ديسبروسيوم 

NT2  191ذهب 

NT2  193ذهب 

NT2  195ذهب 
NT2  196ذهب 

NT2  197ذهب 

NT2  210رادون 
NT2  211رادون 

NT2  213راديوم 

NT2  225راديوم 
NT2  228راديوم 

NT2  230راديوم 

NT2  199رصاص 
NT2  202رصاص 

NT2  81روبيديوم 

NT2  100روديوم 
NT2  101روديوم 

NT2  103روديوم 

NT2  105روديوم 
NT2  96روديوم 

NT2  183رينيوم 

NT2  184رينيوم 
NT2  188رينيوم 

NT2  189رينيوم 

NT2  193زئبق 
NT2  195زئبق 

NT2  197زئبق 

NT2  199زئبق 
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NT2  145ساماريوم 

NT2  151ساماريوم 
NT2  46سكانديوم 

NT2  79سلينيوم 

NT2 81وم سليني 
NT2  133سيريوم 

NT2  137سيريوم 

NT2  123سيزيوم 
NT2  134سيزيوم 

NT2  138سيزيوم 

NT2  103فضة 
NT2  105فضة 

NT2  107فضة 

NT2  109فضة 
NT2  111فضة 

NT2  99فضة 

NT2  113قصدير 
NT2  119قصدير 

NT2  121قصدير 

NT2  247كاليفورنيوم 
NT2  250كاليفورنيوم 

NT2  111كدميوم 

NT2  113كدميوم 
NT2  79كربتون 

NT2  83كربتون 

NT2  125كزينون 
NT2  129كزينون 

NT2  131كزينون 

NT2  133كزينون 
NT2  58كوبالت 

NT2  60كوبالت 

NT2  169لوتيسيوم 
NT2  170لوتيسيوم 

NT2  171لوتيسيوم 

NT2  172لوتيسيوم 

NT2  176لوتيسيوم 

NT2  93موليبدنوم 

NT2  236نبتونيوم 
NT2  91نيوبيوم 

NT2  93نيوبيوم 

NT2  94نيوبيوم 
NT2  147نيوديميوم 

NT2  176هافنيوم 

NT2  178هافنيوم 
NT2  180هافنيوم 

NT2  158هولميوم 

NT2  160هولميوم 
NT2  164هولميوم 

NT2  125يود 
NT2  129يود 

NT2  130يود 

NT2  132يود 

NT2  133يود 

NT2  230يورانيوم 

NT2  235يورانيوم 
NT2 240انيوم يور 

NT1 نظائر انتقال متماكب 

NT2  151إربيوم 
NT2  167إربيوم 

NT2  202أستاتين 

NT2  222أكتينيوم 
NT2  24ألمنيوم 

NT2  242أمريسيوم 

NT2  113أنتيموان 
NT2  117أنتيموان 

NT2  122أنتيموان 

NT2  124أنتيموان 
NT2  126أنتيموان 

NT2  131أنتيموان 

NT2  104إنديوم 
NT2  107إنديوم 

NT2  109إنديوم 

NT2  111إنديوم 
NT2  112إنديوم 

NT2  113إنديوم 

NT2  114إنديوم 
NT2  115إنديوم 

NT2  116إنديوم 

NT2  117إنديوم 

NT2  118إنديوم 

NT2  119إنديوم 
NT2  121إنديوم 

NT2  141أوروبيوم 

NT2  152أوروبيوم 
NT2  154أوروبيوم 

NT2  182أوسميوم 

NT2  183أوسميوم 
NT2  189أوسميوم 

NT2  190أوسميوم 

NT2  191أوسميوم 
NT2  192أوسميوم 

NT2  153إيتربيوم 

NT2  169إيتربيوم 
NT2  175إيتربيوم 

NT2  176إيتربيوم 

NT2  177إيتربيوم 
NT2  86إيتريوم 

NT2  87إيتريوم 

NT2  88إيتريوم 
NT2  89إيتريوم 

NT2  90إيتريوم 

NT2  91إيتريوم 
NT2  93إيتريوم 

NT2  97إيتريوم 

NT2  190إيريديوم 
NT2  191إيريديوم 

NT2  192إيريديوم 

NT2  193إيريديوم 
NT2  194إيريديوم 

NT2  127باريوم 

NT2  131باريوم 
NT2  133باريوم 

NT2  135باريوم 

NT2  136باريوم 

NT2  137باريوم 

NT2  138باريوم 

NT2  142براسيوديميوم 
NT2  144براسيوديميوم 

NT2  234بروتكتينيوم 

NT2  76بروم 
NT2  77بروم 

NT2  79بروم 

NT2  80بروم 
NT2  82بروم 

NT2  83بروم 

NT2  148بروميتيوم 
NT2  198بزموت 

NT2  201بزموت 
NT2  208بزموت 

NT2  211بزموت 

NT2 184بزموت 

NT2 187بزموت 

NT2  184بالتين 

NT2  193بالتين 
NT2  195بالتين 

NT2  197بالتين 

NT2  199بالتين 
NT2  107بالّديوم 

NT2  109بالّديوم 

NT2  111بالّديوم 
NT2  117بالّديوم 

NT2  237بلوتونيوم 

NT2  40بوتاسيوم 
NT2  266بوريوم 

NT2  267بوريوم 

NT2  272بوريوم 
NT2  201بولونيوم 

NT2  203بولونيوم 

NT2  207بولونيوم 
NT2  210بولونيوم 

NT2  179تاليوم 

NT2  185تاليوم 
NT2  186تاليوم 

NT2  187تاليوم 

NT2  193تاليوم 
NT2  195تاليوم 

NT2  196تاليوم 

NT2  197تاليوم 

NT2  198تاليوم 

NT2  201تاليوم 
NT2  206تاليوم 

NT2  207تاليوم 

NT2  142تربيوم 
NT2  144تربيوم 

NT2  146تربيوم 

NT2  151تربيوم 
NT2  152تربيوم 

NT2 154ربيوم ت 

NT2  156تربيوم 
NT2  158تربيوم 

NT2  102تكنيسيوم 

NT2  86تكنيسيوم 
NT2  93تكنيسيوم 

NT2  95تكنيسيوم 

NT2  96تكنيسيوم 
NT2  97تكنيسيوم 

NT2  99تكنيسيوم 

NT2  121تلّوريوم 
NT2  123تلّوريوم 

NT2  125تلّوريوم 

NT2  127تلّوريوم 
NT2  129تلّوريوم 

NT2  131تلّوريوم 

NT2  133تلّوريوم 
NT2  182تنتاليوم 

NT2  179تنغستين 

NT2  180تنغستين 
NT2  183تنغستين 

NT2  185تنغستين 

NT2  150توليوم 
NT2  162توليوم 

NT2  164توليوم 

NT2  71جرمانيوم 

NT2  73جرمانيوم 

NT2  75جرمانيوم 

NT2  77جرمانيوم 
NT2  53حديد 

NT2  271دارمستاديوم 

NT2  267دوبنيوم 
NT2  140ديسبروسيوم 

NT2  147ديسبروسيوم 

NT2  149ديسبروسيوم 
NT2  165ديسبروسيوم 

NT2  191ذهب 

NT2  193ذهب 
NT2  195ذهب 

NT2  196ذهب 
NT2  197ذهب 

NT2  198ذهب 

NT2  200ذهب 

NT2  197رادون 

NT2  210رادون 

NT2  211رادون 
NT2  213راديوم 

NT2  194رصاص 

NT2  197رصاص 
NT2  199رصاص 

NT2  200رصاص 

NT2  201رصاص 
NT2  202رصاص 

NT2  203رصاص 

NT2  204رصاص 
NT2  205رصاص 

NT2  207رصاص 

NT2  76روبيديوم 
NT2  78روبيديوم 

NT2  81روبيديوم 

NT2  84روبيديوم 
NT2  85روبيديوم 

NT2  86روبيديوم 

NT2  90روبيديوم 
NT2  93روتينيوم 

NT2  100روديوم 

NT2  101روديوم 
NT2  103روديوم 

NT2  104روديوم 

NT2  105روديوم 
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NT2  95روديوم 

NT2  96روديوم 
NT2  97روديوم 

NT2  160رينيوم 

NT2  167رينيوم 
NT2  169رينيوم 

NT2  184رينيوم 

NT2  186رينيوم 
NT2  188رينيوم 

NT2  190رينيوم 

NT2  194رينيوم 
NT2  196رينيوم 

NT2  193زئبق 

NT2  195زئبق 
NT2  197زئبق 

NT2  199زئبق 

NT2  201زئبق 
NT2  85زركونيوم 

NT2  87زركونيوم 

NT2  89زركونيوم 
NT2  90زركونيوم 

NT2  75زرنيخ 

NT2  69زنك 
NT2  139ساماريوم 

NT2  141ساماريوم 

NT2  143ساماريوم 
NT2  83سترونسيوم 

NT2  85سترونسيوم 

NT2  87سترونسيوم 
NT2  44سكانديوم 

NT2  46سكانديوم 

NT2  50سكانديوم 
NT2  73سلينيوم 

NT2  77سلينيوم 

NT2  79سلينيوم 

NT2  81سلينيوم 

NT2  135سيريوم 

NT2  137سيريوم 
NT2  138سيريوم 

NT2  139سيريوم 

NT2  121سيزيوم 
NT2  123سيزيوم 

NT2  134سيزيوم 

NT2  135سيزيوم 
NT2  136سيزيوم 

NT2  138سيزيوم 

NT2  22صوديوم 
NT2  24صوديوم 

NT2 141دولينيوم غا 
NT2  145غادولينيوم 

NT2  147غادولينيوم 

NT2  148غادولينيوم 

NT2  72غاليوم 

NT2  74غاليوم 

NT2  206فرانسيوم 
NT2  211فرانسيوم 

NT2  212فرانسيوم 

NT2  213فرانسيوم 
NT2  218فرانسيوم 

NT2  250فرميوم 

NT2  256فرميوم 
NT2  101فضة 

NT2  102فضة 

NT2  103فضة 
NT2  105فضة 

NT2  107فضة 

NT2  108فضة 
NT2  109فضة 

NT2  110فضة 

NT2  111فضة 
NT2  113فضة 

NT2  116فضة 

NT2  118فضة 
NT2  120فضة 

NT2  99فضة 

NT2  18فلور 
NT2  102قصدير 

NT2  113قصدير 

NT2  117قصدير 

NT2  119قصدير 

NT2  121قصدير 
NT2  129قصدير 

NT2  131قصدير 

NT2  100كدميوم 
NT2  111كدميوم 

NT2  113كدميوم 

NT2  79كربتون 
NT2  81كربتون 

NT2  83كربتون 

NT2  84كربتون 
NT2  85كربتون 

NT2  86كربتون 

NT2  125كزينون 
NT2  127كزينون 

NT2  129كزينون 

NT2  131كزينون 
NT2  133كزينون 

NT2  135كزينون 

NT2  34كلور 
NT2  38كلور 

NT2  58كوبالت 

NT2  60كوبالت 
NT2  132النتانوم 

NT2  153لوتيسيوم 

NT2  154لوتيسيوم 
NT2  161لوتيسيوم 

NT2  169لوتيسيوم 

NT2  170لوتيسيوم 
NT2  171لوتيسيوم 

NT2  172لوتيسيوم 

NT2  174لوتيسيوم 
NT2  177لوتيسيوم 

NT2  60منغنيز 

NT2  89موليبدنوم 

NT2  91موليبدنوم 

NT2  92موليبدنوم 

NT2  93موليبدنوم 
NT2  94موليبدنوم 

NT2  237نبتونيوم 

NT2  68نحاس 
NT2  254نوبليوم 

NT2  86نيوبيوم 

NT2  90نيوبيوم 
NT2  91نيوبيوم 

NT2  93نيوبيوم 

NT2  94نيوبيوم 
NT2  95نيوبيوم 

NT2  97نيوبيوم 
NT2  137نيوديميوم 

NT2  139نيوديميوم 

NT2  141نيوديميوم 

NT2  156هافنيوم 

NT2  176هافنيوم 

NT2  177هافنيوم 
NT2  178هافنيوم 

NT2  180هافنيوم 

NT2  182هافنيوم 
NT2  148هولميوم 

NT2  156هولميوم 

NT2  158هولميوم 
NT2  159هولميوم 

NT2  160هولميوم 

NT2  161هولميوم 
NT2  162هولميوم 

NT2  163هولميوم 

NT2  164هولميوم 
NT2  168هولميوم 

NT2  116يود 

NT2  121يود 
NT2  122يود 

NT2  130يود 

NT2  132يود 
NT2  133يود 

NT2  134يود 

NT2  235يورانيوم 
NT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

NT2  30أرغون 

NT2  213أستاتين 

NT2  214أستاتين 

NT2  217أكتينيوم 
NT2  25أكسجين 

NT2  26أكسجين  

NT2  27أكسجين 
NT2  40ألمنيوم 

NT2  113أنتيموان 

NT2  117أنتيموان 
NT2  182أوسميوم 

NT2  138باريوم 

NT2  219بروتكتينيوم 
NT2  220بروتكتينيوم 

NT2  83بروم 

NT2  211بزموت 
NT2  237بلوتونيوم 

NT2  40بوتاسيوم 

NT2  210بولونيوم 
NT2  212بولونيوم 

NT2  105تلوريوم 

NT2  218توريوم 
NT2  58تيتانيوم 

NT2  59تيتانيوم 

NT2  86جرمانيوم 
NT2  88جرمانيوم 

NT2  89جرمانيوم 

NT2  210رادون 
NT2  211رادون 

NT2  214رادون 

NT2  216راديوم 
NT2  194رصاص 

NT2  200رصاص 

NT2  85روبيديوم 
NT2  90روديوم 

NT2  91روديوم 

NT2  109زركونيوم 

NT2  38سكانديوم 

NT2  64سلينيوم 

NT2  22صوديوم 
NT2  136غادولينيوم 

NT2  147غادولينيوم 

NT2  148غادولينيوم 
NT2  61فاناديوم 

NT2  63فاناديوم 

NT2 62فاناديوم 
NT2  211فرانسيوم 

NT2  212فرانسيوم 

NT2  213فرانسيوم 
NT2  215فرانسيوم 

NT2  216فرانسيوم 
NT2  256فرميوم 

NT2  25فسفور 

NT2  18فلور 

NT2  28فلور 

NT2  30فلور 

NT2  31فلور 
NT2  34كالسيوم 

NT2  86كربتون 

NT2  97كربتون 
NT2  21كربون 

NT2  65كروم 

NT2  66كروم 
NT2  29كلور 

NT2  30كلور 

NT2  49كوبالت 
NT2  37مغنيزيوم 

NT2  39مغنيزيوم 

NT2  45مغنيزيوم 
NT2  92موليبدنوم 

NT2  94موليبدنوم 

NT2  237نبتونيوم 
NT2  33نيون 

NT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

NT2  151إربيوم 
NT2  31أرغون 

NT2  32أرغون 

NT2  33أرغون 
NT2  34أرغون 

NT2  48أرغون 

NT2  52أرغون 
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NT2  53أرغون 

NT2  191أستاتين 
NT2  192أستاتين 

NT2  193أستاتين 

NT2  194أستاتين 
NT2  195أستاتين 

NT2  196أستاتين 

NT2  197أستاتين 
NT2  212أستاتين 

NT2  217أستاتين 

NT2  206أكتينيوم 
NT2  207أكتينيوم 

NT2  208أكتينيوم 

NT2  209أكتينيوم 
NT2  210أكتينيوم 

NT2  211أكتينيوم 

NT2  212أكتينيوم 
NT2  213أكتينيوم 

NT2  215أكتينيوم 

NT2  220أكتينيوم 
NT2  221أكتينيوم 

NT2  13أكسجين 

NT2  24أكسجين 
NT2  22ألمنيوم 

NT2  23ألمنيوم 

NT2  24ألمنيوم 
NT2  31ألمنيوم 

NT2  32ألمنيوم 

NT2  34ألمنيوم 
NT2  104أنتيموان 

NT2  134أنتيموان 

NT2  136أنتيموان 
NT2  114إنديوم 

NT2  128إنديوم 

NT2  129إنديوم 

NT2  130إنديوم 

NT2  131إنديوم 

NT2  132إنديوم 
NT2  133إنديوم 

NT2  134إنديوم 

NT2  135إنديوم 
NT2  97إنديوم 

NT2  98إنديوم 

NT2  131أوروبيوم 
NT2  132أوروبيوم 

NT2  133أوروبيوم 

NT2  134أوروبيوم 
NT2  165أوروبيوم 

NT2  166أوروبيوم 
NT2  167أوروبيوم 

NT2  162أوسميوم 

NT2  164أوسميوم 

NT2  165أوسميوم 

NT2  166أوسميوم 

NT2  167أوسميوم 
NT2  154إيتربيوم 

NT2  175إيتربيوم 

NT2  100إيتريوم 
NT2  101إيتريوم 

NT2  102إيتريوم 

NT2  103إيتريوم 
NT2  88إيتريوم 

NT2  93إيتريوم 

NT2  97إيتريوم 
NT2  98إيتريوم 

NT2  166إيريديوم 

NT2  167إيريديوم 
NT2  169إيريديوم 

NT2  194إيريديوم 

NT2  286الفليروفيوم 
NT2  287الفليروفيوم 

NT2  288الفليروفيوم 

NT2  148ايتربيوم 
NT2  149ايتربيوم 

NT2  104ايتريوم 

NT2  107ايتريوم 
NT2  108ايتريوم 

NT2  78ايتريوم 

NT2  114باريوم 

NT2  115باريوم 

NT2  116باريوم 
NT2  136باريوم 

NT2  147باريوم 

NT2  148باريوم 
NT2  149باريوم 

NT2  150باريوم 

NT2  157براسيوديميوم 
NT2  158براسيوديميوم 

NT2  159براسيوديميوم 

NT2  212بروتكتينيوم 
NT2  213بروتكتينيوم 

NT2  214بروتكتينيوم 

NT2  215بروتكتينيوم 
NT2  216بروتكتينيوم 

NT2  217بروتكتينيوم 

NT2  222بروتكتينيوم 
NT2  223بروتكتينيوم 

NT2  224بروتكتينيوم 

NT2  70بروم 
NT2  91بروم 

NT2  92بروم 

NT2  93بروم 
NT2  94بروم 

NT2  12بريليوم 

NT2  14بريليوم 
NT2  186بزموت 

NT2 184بزموت 

NT2 187بزموت 
NT2  168بالتين 

NT2  169بالتين 

NT2  170بالتين 
NT2  171بالتين 

NT2  172بالتين 

NT2  173بالتين 

NT2  174بالتين 

NT2  184بالتين 

NT2  92بالديوم 
NT2  117بالّديوم 

NT2  119بالّديوم 

NT2  120بالّديوم 
NT2  230بلوتونيوم 

NT2  35بوتاسيوم 

NT2  36بوتاسيوم 
NT2  50بوتاسيوم 

NT2  51بوتاسيوم 

NT2  52بوتاسيوم 
NT2  53بوتاسيوم 

NT2  54بوتاسيوم 
NT2  12بور 

NT2  13بور 

NT2  14بور 

NT2  15بور 

NT2  17بور 

NT2  8بور 
NT2  261بوريوم 

NT2  262بوريوم 

NT2  264بوريوم 
NT2  265بوريوم 

NT2  187بولونيوم 

NT2  189بولونيوم 
NT2  190بولونيوم 

NT2  191بولونيوم 

NT2  192بولونيوم 
NT2  193بولونيوم 

NT2  194بولونيوم 

NT2  211بولونيوم 
NT2  215بولونيوم 

NT2  216بولونيوم 

NT2  176تاليوم 
NT2  177تاليوم 

NT2  178تاليوم 

NT2  179تاليوم 
NT2  183تاليوم 

NT2  136تربيوم 

NT2  137تربيوم 
NT2  138تربيوم 

NT2  142تربيوم 

NT2  146تربيوم 

NT2  171تربيوم 

NT2  110تكنيسيوم 
NT2  111تكنيسيوم 

NT2  112تكنيسيوم 

NT2  113تكنيسيوم 
NT2  114تكنيسيوم 

NT2  115تكنيسيوم 

NT2  116تكنيسيوم 
NT2  117تكنيسيوم 

NT2  85تكنيسيوم 

NT2  86تكنيسيوم 
NT2  107تلّوريوم 

NT2  156تنتاليوم 

NT2  157تنتاليوم 
NT2  158تنتاليوم 

NT2  159تنتاليوم 

NT2  182تنتاليوم 
NT2  157تنغستن 

NT2  159تنغستين 

NT2  160تنغستين 
NT2  161تنغستين 

NT2  209توريوم 

NT2  210توريوم 
NT2  211توريوم 

NT2  212توريوم 

NT2  213توريوم 
NT2  214توريوم 

NT2  216توريوم 

NT2  221توريوم 
NT2  222توريوم 

NT2  223توريوم 

NT2  146توليوم 
NT2  147توليوم 

NT2  150توليوم 

NT2  39تيتانيوم 

NT2  40تيتانيوم 

NT2  41تيتانيوم 

NT2  42تيتانيوم 
NT2  43تيتانيوم 

NT2  58تيتانيوم 

NT2  59تيتانيوم 
NT2  60تيتانيوم 

NT2  61تيتانيوم 

NT2  60جرمانيوم  
NT2 61نيوم جرما 

NT2  62جرمانيوم 

NT2  63جرمانيوم 
NT2  71جرمانيوم 

NT2  73جرمانيوم 
NT2  85جرمانيوم 

NT2  87جرمانيوم 

NT2  45حديد 

NT2  46حديد 

NT2  49حديد 

NT2  51حديد 
NT2  69حديد 

NT2  70حديد 

NT2  270دارمْستاديوم 
NT2  271دارمستاديوم 

NT2  273دارمستاديوم 

NT2  279دارمستاديوم 
NT2  138ديسبروسيوم 

NT2  139ديسبروسيوم 

NT2  149ديسبروسيوم 
NT2  172ذهب 

NT2  173ذهب 

NT2  174ذهب 
NT2  175ذهب 

NT2  191ذهب 

NT2  193رادون 
NT2  195رادون 

NT2  197رادون 

NT2  198رادون 
NT2  199رادون 

NT2  213رادون 

NT2  218رادون 
NT2  203راديوم 

NT2  204راديوم 

NT2  205راديوم 
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NT2  206راديوم 

NT2  213راديوم 
NT2  215راديوم 

NT2  219راديوم 

NT2  220راديوم 
NT2  254رذرفورديوم 

NT2  256رذرفورديوم 

NT2  258رذرفورديوم 
NT2  260رذرفورديوم 

NT2  262رذرفورديوم 

NT2  179رصاص 
NT2  180رصاص 

NT2  181رصاص 

NT2  182رصاص 
NT2  184رصاص 

NT2  205رصاص 

NT2  207رصاص 
NT2  100روبيديوم 

NT2  74روبيديوم 

NT2  95روبيديوم 
NT2  96روبيديوم 

NT2  97روبيديوم 

NT2  98روبيديوم 
NT2  99روبيديوم 

NT2  114روتينيوم 

NT2  115روتينيوم 
NT2  116روتينيوم 

NT2  117روتينيوم 

NT2  118روتينيوم 
NT2  115روديوم 

NT2  116روديوم 

NT2  118روديوم 
NT2  120روديوم 

NT2  121روديوم 

NT2  122روديوم 

NT2  92روديوم 

NT2  273رونتغنيوم 

NT2  274رونتغنيوم 
NT2  272رونتغينيوم 

NT2  279رونتغينيوم 

NT2  161رينيوم 
NT2  162رينيوم 

NT2  163رينيوم 

NT2  164رينيوم 
NT2  174زئبق 

NT2  175زئبق 

NT2  178زئبق 
NT2 176زئبق 

NT2 177زئبق 
NT2  105زركونيوم 

NT2  79زركونيوم 

NT2  90زركونيوم 

NT2  64زرنيخ 

NT2  66زرنيخ 

NT2  75زرنيخ 
NT2  84زرنيخ 

NT2  86زرنيخ 

NT2  87زرنيخ 
NT2  57زنك 

NT2  59زنك 

NT2  80زنك 
NT2  81زنك 

NT2  128ساماريوم 

NT2  129ساماريوم 
NT2  164ساماريوم 

NT2  165ساماريوم 

NT2  100سترونسيوم 
NT2  101سترونسيوم 

NT2  102سترونسيوم 

NT2  75سترونسيوم 
NT2  97سترونسيوم 

NT2  98سترونسيوم 

NT2  99سترونسيوم 
NT2  40سكانديوم 

NT2  41سكانديوم 

NT2  42سكانديوم 
NT2  50سكانديوم 

NT2  56سكانديوم 

NT2  57سكانديوم 

NT2  58سكانديوم 

NT2  59سكانديوم 
NT2  60سكانديوم 

NT2  65سلينيوم 

NT2  66سلينيوم 
NT2  67سلينيوم 

NT2  89سلينيوم 

NT2  91سلينيوم 
NT2  258سيبورجيوم 

NT2  259سيبورجيوم 

NT2  260سيبورجيوم 
NT2  261سيبورجيوم 

NT2  262سيبورجيوم 

NT2  263سيبورجيوم 
NT2  264سيبورجيوم 

NT2  119سيريوم 

NT2  120سيريوم 
NT2  156سيريوم 

NT2  157سيريوم 

NT2  114سيزيوم 
NT2  116سيزيوم 

NT2  145سيزيوم 

NT2  146سيزيوم 
NT2  147سيزيوم 

NT2  148سيزيوم 

NT2  149سيزيوم 
NT2  150سيزيوم 

NT2  151سيزيوم 

NT2   25سيليسيوم 
NT2   35سيليسيوم 

NT2  24سيليسيوم 

NT2  36سيليسيوم 
NT2  19صوديوم 

NT2  20صوديوم 

NT2  24صوديوم 

NT2  27صوديوم 

NT2  28صوديوم 

NT2  29صوديوم 
NT2  30صوديوم 

NT2  31صوديوم 

NT2  32صوديوم 
NT2  33صوديوم 

NT2  34صوديوم 

NT2  35صوديوم 
NT2  134غادولينيوم 

NT2  168غادولينيوم 

NT2  60غاليوم 
NT2  62غاليوم 

NT2  72غاليوم 
NT2  82غاليوم 

NT2  83غاليوم 

NT2 84وم غالي 

NT2  42فاناديوم 

NT2  44فاناديوم 

NT2  45فاناديوم 
NT2  46فاناديوم 

NT2  64فاناديوم 

NT2  65فاناديوم 
NT2  199فرانسيوم 

NT2  200فرانسيوم 

NT2  201فرانسيوم 
NT2  202فرانسيوم 

NT2  203فرانسيوم 

NT2  206فرانسيوم 
NT2  214فرانسيوم 

NT2  218فرانسيوم 

NT2  219فرانسيوم 
NT2  243فرميوم 

NT2  244فرميوم 

NT2  26فسفور 
NT2  27فسفور 

NT2  28فسفور 

NT2  38فسفور 
NT2  120فضة 

NT2  121فضة 

NT2  123فضة 
NT2  124فضة 

NT2  125فضة 

NT2  126فضة 

NT2  127فضة 

NT2  128فضة 
NT2  129فضة 

NT2  130فضة 

NT2  94فضة 
NT2  95فضة 

NT2  24فلور 

NT2  135قصدير 
NT2 136دير قص 

NT2  137قصدير 

NT2  99قصدير 
NT2  129كادميوم 

NT2  131كادميوم 

NT2  132كادميوم 
NT2  95كادميوم 

NT2  36كالسيوم 

NT2  37كالسيوم 
NT2  39كالسيوم 

NT2  53كالسيوم 

NT2 38كالسيوم 
NT2  26كبريت 

NT2  28كبريت 

NT2  29كبريت 
NT2  125كدميوم 

NT2  126كدميوم 

NT2  127كدميوم 
NT2  128كدميوم 

NT2  130كدميوم 

NT2  96كدميوم 
NT2  71كربتون 

NT2  94كربتون 

NT2  95كربتون 
NT2  16كربون 

NT2  17كربون 

NT2  18كربون 

NT2  9كربون 

NT2  45كروم 

NT2  46كروم 
NT2  47كروم 

NT2  60كروم 

NT2  62كروم 
NT2  63كروم 

NT2  64كروم 

NT2  65كروم 
NT2  66كروم 

NT2  67كروم 

NT2  99كريبتون 
NT2  109كزينون 

NT2  110كزينون 
NT2  111كزينون 

NT2  143كزينون 

NT2  145كزينون 

NT2  147كزينون 

NT2  31كلور 

NT2  32كلور 
NT2  50كلور 

NT2  52كوبالت 

NT2  53كوبالت 
NT2  54كوبالت 

NT2  64كوبالت 

NT2  66كوبالت 
NT2  67كوبالت 

NT2  71كوبالت  

NT2  72كوبالت   
NT2  73كوبالت  

NT2  284كوبرنيسيوم 

NT2  117النتانوم 
NT2  150النتانوم 

NT2  150لوتيسيوم 

NT2  151لوتيسيوم 
NT2  152لوتيسيوم 

NT2  153لوتيسيوم 

NT2  155لوتيسيوم 
NT2  156لوتيسيوم 

NT2  161لوتيسيوم 

NT2  170لوتيسيوم 
NT2  257لورنسيوم 

NT2  10ليتيوم 

NT2  8ليتيوم 
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NT2  9ليتيوم 

NT2 11ليتيوم 
NT2  290ليفرموريوم 

NT2  291ليفرموريوم 

NT2  19مغنيزيوم 
NT2  20مغنيزيوم 

NT2  21مغنيزيوم 

NT2  30مغنيزيوم 
NT2  31مغنيزيوم 

NT2  66مغنيزيوم 

NT2  67مغنيزيوم 
NT2  68مغنيزيوم 

NT2  69مغنيزيوم 

NT2  245مندليفيوم 
NT2  246مندليفيوم 

NT2  48منغنيز 

NT2  49منغنيز 
NT2  50منغنيز 

NT2  61منغنيز 

NT2  62منغنيز 
NT2  63منغنيز 

NT2  287موسكوفيوم 

NT2  288موسكوفيوم 
NT2  109موليبدنوم 

NT2  111موليبدنوم 

NT2  83موليبدنوم 
NT2  89موليبدنوم 

NT2  266ميتنريوم 

NT2  267ميتنريوم 
NT2  268ميتنريوم 

NT2  270ميتنريوم 

NT2  275ميتنريوم 
NT2  276ميتنريوم 

NT2  226نبتونيوم 

NT2  227نبتونيوم 

NT2  12نتروجين 

NT2  18نتروجين 

NT2  19نتروجين 
NT2  55نحاس 

NT2  56نحاس 

NT2  57نحاس 
NT2  76نحاس 

NT2  77نحاس 

NT2  78نحاس 
NT2  79نحاس 

NT2  80نحاس 

NT2  251نوبليوم 
NT2  254نوبليوم 

NT2  258نوبليوم 
NT2  49نيكل 

NT2  50نيكل 

NT2  52نيكل 

NT2  53نيكل 

NT2  55نيكل 

NT2  73نيكل 
NT2  75نيكل 

NT2  76نيكل 

NT2  283نيهونيوم 
NT2  284نيهونيوم 

NT2  107نيوبيوم 

NT2  108نيوبيوم 
NT2  109نيوبيوم 

NT2  110نيوبيوم 

NT2  111نيوبيوم 
NT2  113نيوبيوم 

NT2  81نيوبيوم 

NT2  82نيوبيوم 
NT2  124نيوديميوم 

NT2  125نيوديميوم 

NT2  159نيوديميوم 
NT2  160نيوديميوم 

NT2  161نيوديميوم 

NT2  17نيون 
NT2  25نيون 

NT2  26نيون 

NT2  31نيون 
NT2  265هاسيوم 

NT2  266هاسيوم 

NT2  267هاسيوم 

NT2  275هاسيوم 

NT2  155هافنيوم 
NT2  156هافنيوم 

NT2  157هافنيوم 

NT2  6هليوم 
NT2  8هليوم 

NT2  140هولميوم 

NT2  141هولميوم 
NT2  142هولميوم 

NT2  143هولميوم  

NT2  144هولميوم 
NT2  148هولميوم 

NT2  108يود 

NT2  110يود 
NT2  140يود 

NT2  141يود 

NT2  142يود 
NT2  217يورانيوم 

NT2  218يورانيوم 

NT2  225يورانيوم 
NT2  226يورانيوم 

NT1 نظائر فقيرة بالنترونات 

NT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
NT2  160إربيوم 

NT2  169إربيوم 

NT2  172إربيوم 
NT2  37أرغون 

NT2  225أكتينيوم 

NT2  226أكتينيوم 
NT2  240أمريسيوم 

NT2  119أنتيموان 

NT2  120أنتيموان 
NT2  122أنتيموان 

NT2  124أنتيموان 

NT2  126أنتيموان 

NT2  127أنتيموان 

NT2  111إنديوم 

NT2  114إنديوم 
NT2  145أوروبيوم 

NT2  146أوروبيوم 

NT2  147أوروبيوم 
NT2  148أوروبيوم 

NT2  149أوروبيوم 

NT2  156أوروبيوم 
NT2  185أوسميوم 

NT2  190أوسميوم 

NT2  193أوسميوم 
NT2  166إيتربيوم 

NT2  169إيتربيوم 
NT2  175إيتربيوم 

NT2  87إيتريوم 

NT2  88إيتريوم 

NT2  90إيتريوم 

NT2  91إيتريوم 

NT2  188إيريديوم 
NT2  189إيريديوم 

NT2  190إيريديوم 

NT2  192إيريديوم 
NT2  193إيريديوم 

NT2  194إيريديوم 

NT2  251أينشتاينيوم 
NT2  253أينشتاينيوم 

NT2  254أينشتاينيوم 

NT2 255أينشتاينيوم 
NT2  128باريوم 

NT2  131باريوم 

NT2  133باريوم 
NT2  135باريوم 

NT2 140باريوم 

NT2  143براسيوديميوم 
NT2  245بركيليوم 

NT2  246بركيليوم 

NT2  249بركيليوم 
NT2  229بروتكتينيوم 

NT2  230بروتكتينيوم 

NT2  232بروتكتينيوم 
NT2  233بروتكتينيوم 

NT2  77بروم 

NT2  82بروم 

NT2  143بروميتيوم 

NT2  148بروميتيوم 
NT2  149بروميتيوم 

NT2  151بروميتيوم 

NT2  7بريليوم 
NT2  205بزموت 

NT2  206بزموت 

NT2  210بزموت 
NT2  188بالتين 

NT2  191بالتين 

NT2  193بالتين 
NT2  195بالتين 

NT2  100بالّديوم 

NT2  103بالّديوم 
NT2  237بلوتونيوم 

NT2  246بلوتونيوم 

NT2  247بلوتونيوم 
NT2  206بولونيوم 

NT2  210بولونيوم 

NT2  200تاليوم 
NT2  201تاليوم 

NT2  202تاليوم 

NT2  153تربيوم 
NT2  155تربيوم 

NT2  156تربيوم 

NT2  160تربيوم 
NT2  161تربيوم 

NT2  95تكنيسيوم 

NT2  96تكنيسيوم 
NT2  97تكنيسيوم 

NT2  118تلّوريوم 

NT2  119تلّوريوم 
NT2  121تلّوريوم 

NT2  123تلّوريوم 

NT2  125تلّوريوم 

NT2  127تلّوريوم 

NT2  129تلّوريوم 

NT2  131تلّوريوم 
NT2  132تلّوريوم 

NT2  177تنتاليوم 

NT2  182تنتاليوم 
NT2  183تنتاليوم 

NT2  178تنغستين 

NT2  181تنغستين 
NT2  185تنغستين 

NT2  187تنغستين 

NT2  188تنغستين 
NT2  227توريوم 

NT2  231توريوم 
NT2  234توريوم 

NT2  165توليوم 

NT2  167توليوم 

NT2  168توليوم 

NT2  170توليوم 

NT2  172توليوم 
NT2  68جرمانيوم 

NT2  69جرمانيوم 

NT2  71جرمانيوم 
NT2  59حديد 

NT2  268دوبنيوم 

NT2  159ديسبروسيوم 
NT2  166ديسبروسيوم 

NT2  194ذهب 

NT2  195ذهب 
NT2  196ذهب 

NT2  198ذهب 

NT2  199ذهب 
NT2  222رادون 

NT2  223راديوم 

NT2  224راديوم 
NT2  225راديوم 

NT2  203رصاص 

NT2  83روبيديوم 
NT2  84روبيديوم 

NT2  86روبيديوم 

NT2  103روتينيوم 
NT2  97روتينيوم 

NT2  101روديوم 

NT2  102روديوم 
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NT2  105روديوم 

NT2  92روديوم 
NT2  182رينيوم 

NT2  183رينيوم 

NT2  184رينيوم 
NT2  186رينيوم 

NT2  189رينيوم 

NT2  195زئبق 
NT2  197زئبق 

NT2  203زئبق 

NT2  88زركونيوم 
NT2  89زركونيوم 

NT2  95زركونيوم 

NT2  71زرنيخ 
NT2  72زرنيخ 

NT2  73زرنيخ 

NT2  74زرنيخ 
NT2  76زرنيخ 

NT2  77زرنيخ 

NT2  65زنك 
NT2  72زنك 

NT2  145ساماريوم 

NT2  153ساماريوم 
NT2  82سترونسيوم 

NT2  83سترونسيوم 

NT2  85سترونسيوم 
NT2  89سترونسيوم 

NT2  44سكانديوم 

NT2  46سكانديوم 
NT2  47سكانديوم 

NT2  48سكانديوم 

NT2  72سلينيوم 
NT2  75سلينيوم 

NT2  134سيريوم 

NT2  137سيريوم 

NT2  139سيريوم 

NT2  141سيريوم 

NT2  143سيريوم 
NT2  144سيريوم 

NT2  129سيزيوم 

NT2  131سيزيوم 
NT2  132سيزيوم 

NT2  136سيزيوم 

NT2  146غادولينيوم 
NT2  147غادولينيوم 

NT2  149غادولينيوم 

NT2  151غادولينيوم 
NT2  153غادولينيوم 

NT2  67غاليوم 
NT2  48فاناديوم 

NT2  49فاناديوم 

NT2  252فرميوم 

NT2  253فرميوم 

NT2  257فرميوم 

NT2  32فسفور 
NT2  33فسفور 

NT2  105فضة 

NT2  106فضة 
NT2  110فضة 

NT2  111فضة 

NT2  113قصدير 
NT2  117قصدير 

NT2  119قصدير 

NT2  121قصدير 
NT2  123قصدير 

NT2  125قصدير 

NT2  45كالسيوم 
NT2  47كالسيوم 

NT2  246كاليفورنيوم 

NT2  248كاليفورنيوم 
NT2  253كاليفورنيوم 

NT2  254كاليفورنيوم 

NT2  35كبريت 
NT2  115كدميوم 

NT2  79كربتون 

NT2  51كروم 
NT2  127كزينون 

NT2  129كزينون 

NT2  131كزينون 

NT2  133كزينون 

NT2  56كوبالت 
NT2  57كوبالت 

NT2  58كوبالت 

NT2  240كوريوم 
NT2  241كوريوم 

NT2  242كوريوم 

NT2  140النتانوم 
NT2  169لوتيسيوم 

NT2  170لوتيسيوم 

NT2  171لوتيسيوم 
NT2  172لوتيسيوم 

NT2  174لوتيسيوم 

NT2  177لوتيسيوم 
NT2  258مندليفيوم 

NT2  52منغنيز 

NT2  54منغنيز 
NT2  99موليبدنوم 

NT2  234نبتونيوم 

NT2  238نبتونيوم 
NT2  239نبتونيوم 

NT2  67نحاس 

NT2  56نيكل 
NT2  57نيكل 

NT2  66نيكل 

NT2  91نيوبيوم 
NT2  92نيوبيوم 

NT2  95نيوبيوم 

NT2  140نيوديميوم 
NT2  147نيوديميوم 

NT2  175هافنيوم 

NT2  176هافنيوم 
NT2  181هافنيوم 

NT2  166هولميوم 

NT2  124يود 

NT2  125يود 

NT2  126يود 

NT2  131يود 
NT2  230يورانيوم 

NT2  231يورانيوم 

NT2  237يورانيوم 
NT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

NT2  146إربيوم 

NT2  147إربيوم 
NT2  148إربيوم 

NT2  149إربيوم 

NT2  150إربيوم 
NT2  151إربيوم 

NT2  152إربيوم 
NT2  153إربيوم 

NT2  167إربيوم 

NT2  35أرغون 

NT2  45أرغون 

NT2  46أرغون 

NT2  176إريبيوم 
NT2  177إريبيوم 

NT2  198أستاتين 

NT2  199أستاتين 
NT2  200أستاتين 

NT2  202أستاتين 

NT2  218أستاتين 
NT2  219أستاتين 

NT2  222أستاتين 

NT2  223أستاتين 
NT2  214أكتينيوم 

NT2  222أكتينيوم 

NT2  234أكتينيوم 
NT2  235أكتينيوم 

NT2  19أكسجين 

NT2  20أكسجين 
NT2  21أكسجين 

NT2  22أكسجين 

NT2  24ألمنيوم 
NT2  25ألمنيوم 

NT2  26ألمنيوم 

NT2  30ألمنيوم 
NT2  232أمريسيوم 

NT2 231أمريسيوم 

NT2  105أنتيموان 

NT2  106أنتيموان 

NT2  107أنتيموان 
NT2  108أنتيموان 

NT2  109أنتيموان 

NT2  110أنتيموان 
NT2  112أنتيموان 

NT2  126أنتيموان 

NT2  134أنتيموان 
NT2  135أنتيموان 

NT2  101إنديوم 

NT2  102إنديوم 
NT2  104إنديوم 

NT2  105إنديوم 

NT2  107إنديوم 
NT2  116إنديوم 

NT2  118إنديوم 

NT2  120إنديوم 
NT2  121إنديوم 

NT2  122إنديوم 

NT2  123إنديوم 
NT2  124إنديوم 

NT2  125إنديوم 

NT2  126إنديوم 
NT2  127إنديوم 

NT2  129إنديوم 

NT2  98إنديوم 
NT2  99إنديوم 

NT2  135أوروبيوم 

NT2  136أوروبيوم 
NT2  138أوروبيوم 

NT2  139أوروبيوم 

NT2  140أوروبيوم 
NT2  141أوروبيوم 

NT2  142أوروبيوم 

NT2  144أوروبيوم 

NT2  160أوروبيوم 

NT2  161أوروبيوم 

NT2  162أوروبيوم 
NT2  163أوروبيوم 

NT2  164أوروبيوم 

NT2  168أوسميوم 
NT2  169أوسميوم 

NT2  170أوسميوم 

NT2  171أوسميوم 
NT2  172أوسميوم 

NT2  173أوسميوم 

NT2  174أوسميوم 
NT2  192أوسميوم 

NT2  199أوسميوم 
NT2  200أوسميوم 

NT2  153إيتربيوم 

NT2  155إيتربيوم 

NT2  156إيتربيوم 

NT2  157إيتربيوم 

NT2  169إيتربيوم 
NT2  176إيتربيوم 

NT2  177إيتربيوم 

NT2  79إيتريوم 
NT2  80إيتريوم 

NT2  82إيتريوم 

NT2  84إيتريوم 
NT2  89إيتريوم 

NT2  96إيتريوم 

NT2  97إيتريوم 
NT2  98إيتريوم 

NT2  99إيتريوم 

NT2  170إيريديوم 
NT2  171إيريديوم 

NT2  172إيريديوم 

NT2  173إيريديوم 
NT2  174إيريديوم 

NT2  175إيريديوم 

NT2  176إيريديوم 
NT2  177إيريديوم 

NT2  178إيريديوم 

NT2  191إيريديوم 
NT2  196إيريديوم 

NT2  198إيريديوم 

NT2  241أينشتاينيوم 
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NT2  242أينشتاينيوم 

NT2  243أينشتاينيوم 
NT2 244أينشتاينيوم 

NT2  289الفليروفيوم 

NT2  78ايتريوم 
NT2  199ايريديوم 

NT2  202ايريديوم 

NT2  117باريوم 
NT2  118باريوم 

NT2  119باريوم 

NT2  120باريوم 
NT2  121باريوم 

NT2  127باريوم 

NT2  143باريوم 
NT2  144باريوم 

NT2  145باريوم 

NT2  146باريوم 
NT2  124براسيوديميوم 

NT2  125براسيوديميوم 

NT2  126براسيوديميوم 
NT2  127براسيوديميوم 

NT2  128براسيوديميوم 

NT2  129براسيوديميوم 
NT2  130براسيوديميوم 

NT2  150براسيوديميوم 

NT2  151براسيوديميوم 
NT2  152براسيوديميوم 

NT2  153براسيوديميوم 

NT2  154براسيوديميوم 
NT2  235بركيليوم 

NT2  225بروتكتينيوم 

NT2  71بروم 
NT2  76بروم 

NT2  79بروم 

NT2  86بروم 

NT2  87بروم 

NT2  88بروم 

NT2  89بروم 
NT2  90بروم 

NT2  128بروميتيوم 

NT2  129بروميتيوم 
NT2  130بروميتيوم 

NT2  131بروميتيوم 

NT2  132بروميتيوم 
NT2  133بروميتيوم 

NT2  134بروميتيوم 

NT2  135بروميتيوم 
NT2  140بروميتيوم 

NT2  142بروميتيوم 
NT2  155بروميتيوم 

NT2  156بروميتيوم 

NT2  157بروميتيوم 

NT2  158بروميتيوم 

NT2  159بروميتيوم 

NT2  11بريليوم 
NT2  189بزموت 

NT2  190بزموت 

NT2  191بزموت 
NT2  192بزموت 

NT2  193بزموت 

NT2  198بزموت 
NT2  218بزموت 

NT2 217بزموت 

NT2  175بالتين 
NT2  176بالتين 

NT2  177بالتين 

NT2  178بالتين 
NT2  179بالتين 

NT2  180بالتين 

NT2  181بالتين 
NT2  183بالتين 

NT2  199بالتين 

NT2  107بالّديوم 
NT2  115بالّديوم 

NT2  116بالّديوم 

NT2  117بالّديوم 
NT2  118بالّديوم 

NT2  93بالّديوم 

NT2  94بالّديوم 

NT2  95بالّديوم 

NT2  229بلوتونيوم 
NT2  37بوتاسيوم 

NT2  38بوتاسيوم 

NT2  47بوتاسيوم 
NT2  48بوتاسيوم 

NT2  49بوتاسيوم 

NT2  266بوريوم 
NT2  267بوريوم 

NT2  271بوريوم 

NT2  272بوريوم 
NT2  195بولونيوم 

NT2  196بولونيوم 

NT2  197بولونيوم 
NT2  203بولونيوم 

NT2  207بولونيوم 

NT2  211بولونيوم 
NT2  212بولونيوم 

NT2  217بولونيوم 

NT2  180تاليوم 
NT2  181تاليوم 

NT2  182تاليوم 

NT2  184تاليوم 
NT2  185تاليوم 

NT2  186تاليوم 

NT2  187تاليوم 
NT2  195تاليوم 

NT2  197تاليوم 

NT2  207تاليوم 
NT2  139تربيوم 

NT2  140تربيوم 

NT2  141تربيوم 
NT2  143تربيوم 

NT2  144تربيوم 

NT2  145تربيوم 

NT2  146تربيوم 

NT2  151تربيوم 

NT2  158تربيوم 
NT2  166تربيوم 

NT2  167تربيوم 

NT2  168تربيوم 
NT2  169تربيوم 

NT2  170تربيوم 

NT2  100تكنيسيوم 
NT2  102تكنيسيوم 

NT2  103تكنيسيوم 

NT2  106تكنيسيوم 
NT2  107تكنيسيوم 

NT2  108تكنيسيوم 
NT2  109تكنيسيوم 

NT2  87تكنيسيوم 

NT2  88تكنيسيوم 

NT2  90تكنيسيوم 

NT2  108تلّوريوم 

NT2  109تلّوريوم 
NT2  110تلّوريوم 

NT2  111تلّوريوم 

NT2  135تلّوريوم 
NT2  136تلّوريوم 

NT2  137تلّوريوم 

NT2  138تلّوريوم 
NT2  160تنتاليوم 

NT2  161تنتاليوم 

NT2  162تنتاليوم 
NT2  163تنتاليوم 

NT2  164تنتاليوم 

NT2  165تنتاليوم 
NT2  166تنتاليوم 

NT2  188تنتاليوم 

NT2  160تنغستين 
NT2  162تنغستين 

NT2  163تنغستين 

NT2  164تنغستين 
NT2  165تنغستين 

NT2  166تنغستين 

NT2  167تنغستين 
NT2  168تنغستين 

NT2  169تنغستين 

NT2  183تنغستين 

NT2  215توريوم 

NT2  223توريوم 
NT2  224توريوم 

NT2  151توليوم 

NT2  152توليوم 
NT2  153توليوم 

NT2  154توليوم 

NT2  155توليوم 
NT2  156توليوم 

NT2  162توليوم 

NT2  178توليوم 
NT2  179توليوم 

NT2  53تيتانيوم 

NT2  65جرمانيوم 
NT2  75جرمانيوم 

NT2  77جرمانيوم 

NT2  79جرمانيوم 
NT2  80جرمانيوم 

NT2  81جرمانيوم 

NT2  82جرمانيوم 
NT2  83جرمانيوم 

NT2  84جرمانيوم 

NT2  52حديد 
NT2  63حديد 

NT2  64حديد 

NT2  255دوبنيوم 
NT2  256دوبنيوم 

NT2  257دوبنيوم 

NT2  258دوبنيوم 
NT2  259دوبنيوم 

NT2  260دوبنيوم 

NT2  261دوبنيوم 
NT2  262دوبنيوم 

NT2  263دوبنيوم 

NT2  140ديسبروسيوم 

NT2  141ديسبروسيوم 

NT2  142ديسبروسيوم 

NT2  143ديسبروسيوم 
NT2  144ديسبروسيوم 

NT2  145ديسبروسيوم 

NT2  146ديسبروسيوم 
NT2  147ديسبروسيوم 

NT2  169ديسبروسيوم 

NT2  170ديسبروسيوم 
NT2  171ديسبروسيوم 

NT2  176ذهب 

NT2  177ذهب 
NT2  178ذهب 

NT2  179ذهب 
NT2  180ذهب 

NT2  181ذهب 

NT2  182ذهب 

NT2  183ذهب 

NT2  184ذهب 

NT2  193ذهب 
NT2  195ذهب 

NT2  196ذهب 

NT2  197ذهب 
NT2  202ذهب 

NT2  203ذهب 

NT2  204ذهب 
NT2  205ذهب 

NT2  200رادون 

NT2  201رادون 
NT2  202رادون 

NT2  203رادون 

NT2  219رادون 
NT2  220رادون 

NT2  227رادون 

NT2  228رادون 
NT2  207راديوم 

NT2  208راديوم 

NT2  209راديوم 
NT2  210راديوم 

NT2  211راديوم 

NT2  212راديوم 
NT2  214راديوم 

NT2  221راديوم 

NT2  222راديوم 
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NT2  233راديوم 

NT2  234راديوم 
NT2  253رذرفورديوم 

NT2  255رذرفورديوم 

NT2  257رذرفورديوم 
NT2  259رذرفورديوم 

NT2  262رذرفورديوم 

NT2  185رصاص 
NT2  186رصاص 

NT2  187رصاص 

NT2  188رصاص 
NT2  189رصاص 

NT2  203رصاص 

NT2  75روبيديوم 
NT2  76روبيديوم 

NT2  80روبيديوم 

NT2  91روبيديوم 
NT2  92روبيديوم 

NT2  93روبيديوم 

NT2  94روبيديوم 
NT2  109روتينيوم 

NT2  110روتينيوم 

NT2  111روتينيوم 
NT2  112روتينيوم 

NT2  113روتينيوم 

NT2  89روتينيوم 
NT2  90روتينيوم 

NT2  91روتينيوم 

NT2  93روتينيوم 
NT2  104روديوم 

NT2  105روديوم 

NT2  106روديوم 
NT2  108روديوم 

NT2  110روديوم 

NT2  111روديوم 

NT2  112روديوم 

NT2  113روديوم 

NT2  114روديوم 
NT2  117روديوم 

NT2  90روديوم 

NT2  91روديوم 
NT2  92روديوم 

NT2  93روديوم 

NT2  94روديوم 
NT2  280رونتغينيوم 

NT2  165رينيوم 

NT2  166رينيوم 
NT2  167رينيوم 

NT2  168رينيوم 
NT2  169رينيوم 

NT2  170رينيوم 

NT2  171رينيوم 

NT2  172رينيوم 

NT2  192رينيوم 

NT2  194رينيوم 
NT2  195رينيوم 

NT2  196رينيوم 

NT2  179زئبق 
NT2  181زئبق 

NT2  182زئبق 

NT2  183زئبق 
NT2  184زئبق 

NT2  185زئبق 

NT2 180زئبق 
NT2  100زركونيوم 

NT2  101زركونيوم 

NT2  102زركونيوم 
NT2  103زركونيوم 

NT2  104زركونيوم 

NT2  83زركونيوم 
NT2  85زركونيوم 

NT2  87زركونيوم 

NT2  98زركونيوم 
NT2  99زركونيوم 

NT2  67زرنيخ 

NT2  80زرنيخ 
NT2  81زرنيخ 

NT2  82زرنيخ 

NT2  83زرنيخ 

NT2  84زرنيخ 

NT2  85زرنيخ 
NT2  73زنك 

NT2  75زنك 

NT2  76زنك 
NT2  77زنك 

NT2  78زنك 

NT2  79زنك 
NT2  130ساماريوم 

NT2  131ساماريوم 

NT2  132ساماريوم 
NT2  133ساماريوم 

NT2  135ساماريوم 

NT2  136ساماريوم 
NT2  137ساماريوم 

NT2  139ساماريوم 

NT2  159ساماريوم 
NT2  160ساماريوم 

NT2  161ساماريوم 

NT2  162ساماريوم 
NT2  134ساماريوم ساماريوم 

NT2  76سترونسيوم 

NT2  77سترونسيوم 
NT2  83سترونسيوم 

NT2  95سترونسيوم 

NT2  96سترونسيوم 
NT2  42سكانديوم 

NT2  46سكانديوم 

NT2  51سكانديوم 
NT2  52سكانديوم 

NT2  69سلينيوم 

NT2  77سلينيوم 
NT2  85سلينيوم 

NT2  86سلينيوم 

NT2 87نيوم سلي 

NT2  88سلينيوم 

NT2  265سيبورجيوم 

NT2  266سيبورجيوم 
NT2  268سيبورجيوم 

NT2  121سيريوم 

NT2  122سيريوم 
NT2  123سيريوم 

NT2  124سيريوم 

NT2  125سيريوم 
NT2  126سيريوم 

NT2  127سيريوم 

NT2  135سيريوم 
NT2  139سيريوم 

NT2  147سيريوم 
NT2  148سيريوم 

NT2  149سيريوم 

NT2  150سيريوم 

NT2  151سيريوم 

NT2  152سيريوم 

NT2  115سيزيوم 
NT2  116سيزيوم 

NT2  117سيزيوم 

NT2  118سيزيوم 
NT2  119سيزيوم 

NT2  122سيزيوم 

NT2  123سيزيوم 
NT2  124سيزيوم 

NT2  136سيزيوم 

NT2  141سيزيوم 
NT2  142سيزيوم 

NT2  143سيزيوم 

NT2  144سيزيوم 
NT2   27سيليسيوم 

NT2   33سيليسيوم 

NT2   34سيليسيوم 
NT2  26سيليسيوم 

NT2  21صوديوم 

NT2  25صوديوم 
NT2  26صوديوم 

NT2  135غادولينيوم 

NT2  140غادولينيوم 
NT2  141غادولينيوم 

NT2  143غادولينيوم 

NT2  164غادولينيوم 

NT2  165غادولينيوم 

NT2  166غادولينيوم 
NT2  167غادولينيوم 

NT2  169غادولينيوم 

NT2  63غاليوم 
NT2  74غاليوم 

NT2  76غاليوم 

NT2  77غاليوم 
NT2  78غاليوم 

NT2  79غاليوم 

NT2  80غاليوم 
NT2  81غاليوم 

NT2  43فاناديوم 

NT2  54فاناديوم 
NT2  55فاناديوم 

NT2  204فرانسيوم 

NT2  205فرانسيوم 
NT2  206فرانسيوم 

NT2  207فرانسيوم 

NT2  208فرانسيوم 
NT2  209فرانسيوم 

NT2  213فرانسيوم 

NT2  220فرانسيوم 
NT2  226فرانسيوم 

NT2  228فرانسيوم 

NT2  229فرانسيوم 
NT2  230فرانسيوم 

NT2  231فرانسيوم 

NT2  232فرانسيوم 
NT2  245فرميوم 

NT2  246فرميوم 

NT2  247فرميوم 
NT2  248فرميوم 

NT2  250فرميوم 

NT2  259فرميوم 

NT2  29فسفور 

NT2  34فسفور 

NT2  35فسفور 
NT2  36فسفور 

NT2  37فسفور 

NT2  101فضة 
NT2  103فضة 

NT2  107فضة 

NT2  109فضة 
NT2  110فضة 

NT2  114فضة 

NT2  115فضة 
NT2  116فضة 

NT2  117فضة 
NT2  118فضة 

NT2  119فضة 

NT2  120فضة 

NT2  122فضة 

NT2  96فضة 

NT2  97فضة 
NT2  98فضة 

NT2  99فضة 

NT2  20فلور 
NT2  21فلور 

NT2  22فلور 

NT2  23فلور 
NT2  102قصدير 

NT2  103قصدير 

NT2  105قصدير 
NT2  128قصدير 

NT2  131قصدير 

NT2  132قصدير 
NT2  133قصدير 

NT2  134قصدير 

NT2  50كالسيوم 
NT2  51كالسيوم 

NT2  52كالسيوم 

NT2  239كاليفورنيوم 
NT2  237كاليفوريوم 

NT2  30كبريت 

NT2  31كبريت 
NT2  39كبريت 

NT2  40كبريت 

NT2  120كدميوم 
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NT2  121كدميوم 

NT2  122كدميوم 
NT2  123كدميوم 

NT2  124كدميوم 

NT2  97كدميوم 
NT2  98كدميوم 

NT2  99كدميوم 

NT2  72كربتون 
NT2  73كربتون 

NT2  79كربتون 

NT2  81كربتون 
NT2  90كربتون 

NT2  91كربتون 

NT2  92كربتون 
NT2  93كربتون 

NT2  10كربون 

NT2  15كربون 
NT2  57كروم 

NT2  58كروم 

NT2  59كروم 
NT2  112كزينون 

NT2  113كزينون 

NT2  114كزينون 
NT2  115كزينون 

NT2  116كزينون 

NT2  125كزينون 
NT2  139كزينون 

NT2  140كزينون 

NT2  141كزينون 
NT2  142كزينون 

NT2  144كزينون 

NT2  33كلور 
NT2  34كلور 

NT2  38كلور 

NT2  41كلور 

NT2  63كوبالت 

NT2  65كوبالت 

NT2  285كوبرنيسيوم 
NT2  118النتانوم 

NT2  119النتانوم 

NT2  120النتانوم 
NT2  121النتانوم 

NT2  122النتانوم 

NT2  123النتانوم 
NT2  124النتانوم 

NT2  144النتانوم 

NT2  145النتانوم 
NT2  146النتانوم 

NT2  147النتانوم 
NT2  148النتانوم 

NT2  149النتانوم 

NT2  160لوتسيوم 

NT2  154لوتيسيوم 

NT2  157لوتيسيوم 

NT2  158لوتيسيوم 
NT2  159لوتيسيوم 

NT2  183لوتيسيوم 

NT2  184لوتيسيوم 
NT2  252لورنسيوم 

NT2  253لورنسيوم 

NT2  254لورنسيوم 
NT2  255لورنسيوم 

NT2  256لورنسيوم 

NT2  258لورنسيوم 
NT2  259لورنسيوم 

NT2  22مغنيزيوم 

NT2  23مغنيزيوم 
NT2  29مغنيزيوم 

NT2  247مندليفيوم 

NT2  248مندليفيوم 
NT2  249مندليفيوم 

NT2  250مندليفيوم 

NT2  58منغنيز 
NT2  59منغنيز 

NT2  60منغنيز 

NT2  105موليبدنوم 
NT2  106موليبدنوم 

NT2  107موليبدنوم 

NT2  108موليبدنوم 

NT2  110موليبدنوم 

NT2  86موليبدنوم 
NT2  87موليبدنوم 

NT2  271ميتنريوم 

NT2  272ميتنريوم 
NT2  273ميتنريوم 

NT2  274ميتنريوم 

NT2  16نتروجين 
NT2  17نتروجين 

NT2  58نحاس 

NT2  68نحاس 
NT2  70نحاس 

NT2  71نحاس 

NT2  72نحاس 
NT2  73نحاس 

NT2  74نحاس 

NT2  75نحاس 
NT2  252نوبليوم 

NT2  254نوبليوم 

NT2  256نوبليوم 
NT2  257نوبليوم 

NT2  67نيكل 

NT2  69نيكل 
NT2  70نيكل 

NT2  71نيكل 

NT2  72نيكل 
NT2  74نيكل 

NT2  100نيوبيوم 

NT2  101نيوبيوم 
NT2  102نيوبيوم 

NT2  103نيوبيوم 

NT2  104نيوبيوم 
NT2  105نيوبيوم 

NT2  106نيوبيوم 

NT2  83نيوبيوم 

NT2  84نيوبيوم 

NT2  85نيوبيوم 

NT2  90نيوبيوم 
NT2  97نيوبيوم 

NT2  98نيوبيوم 

NT2  99نيوبيوم 
NT2  127نيوديميوم 

NT2  129نيوديميوم 

NT2  130نيوديميوم 
NT2  131نيوديميوم 

NT2  137نيوديميوم 

NT2  153نيوديميوم 
NT2  154نيوديميوم 

NT2  155نيوديميوم 
NT2  156نيوديميوم 

NT2  18نيون 

NT2  19نيون 

NT2  23نيون 

NT2  269هاسيوم  

NT2  270هاسيوم 
NT2  271هاسيوم 

NT2  272هاسيوم 

NT2  154هافنيوم 
NT2  158هافنيوم 

NT2  159هافنيوم 

NT2  160هافنيوم 
NT2  161هافنيوم 

NT2  162هافنيوم 

NT2  163هافنيوم 
NT2  176هافنيوم 

NT2  177هافنيوم 

NT2  178هافنيوم 
NT2  187هافنيوم 

NT2  188هافنيوم 

NT2  145هولميوم 
NT2  145هولميوم 

NT2  148هولميوم 

NT2  149هولميوم 
NT2  150هولميوم 

NT2  151هولميوم 

NT2  152هولميوم 
NT2  159هولميوم 

NT2  161هولميوم 

NT2  163هولميوم 

NT2  170هولميوم 

NT2  171هولميوم 
NT2  172هولميوم 

NT2  173هولميوم 

NT2  174هولميوم 
NT2  175هولميوم 

NT2  111يود 

NT2  112يود 
NT2  113يود 

NT2  114يود 

NT2  116يود 
NT2  133يود 

NT2  136يود 

NT2  137يود 
NT2  138يود 

NT2  139يود 

NT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
NT2  154إربيوم 

NT2  155إربيوم 

NT2  156إربيوم 
NT2  157إربيوم 

NT2  159إربيوم 

NT2  173إربيوم 
NT2  174إربيوم 

NT2  43أرغون 

NT2  44أرغون 
NT2  201أستاتين 

NT2  202أستاتين 

NT2  203أستاتين 
NT2  204أستاتين 

NT2  205أستاتين 

NT2  206أستاتين 
NT2  220أستاتين 

NT2  221أستاتين 

NT2  222أكتينيوم 

NT2  223أكتينيوم 

NT2  230أكتينيوم 

NT2  231أكتينيوم 
NT2  232أكتينيوم 

NT2  233أكتينيوم 

NT2  14أكسجين 
NT2  15أكسجين 

NT2  28ألمنيوم 

NT2  29ألمنيوم 
NT2  233أمريسيوم 

NT2  234أمريسيوم 

NT2  235أمريسيوم 
NT2  236أمريسيوم 

NT2  244أمريسيوم 
NT2  246أمريسيوم 

NT2  247أمريسيوم 

NT2  248أمريسيوم 

NT2  249أمريسيوم 

NT2  111أنتيموان 

NT2  113أنتيموان 
NT2  114أنتيموان 

NT2  115أنتيموان 

NT2  116أنتيموان 
NT2  118أنتيموان 

NT2  120أنتيموان 

NT2  122أنتيموان 
NT2  124أنتيموان 

NT2  126أنتيموان 

NT2  128أنتيموان 
NT2  129أنتيموان 

NT2  130أنتيموان 

NT2  131أنتيموان 
NT2  132أنتيموان 

NT2  133أنتيموان 

NT2  103إنديوم 
NT2  104إنديوم 

NT2  105إنديوم 

NT2  106إنديوم 
NT2  107إنديوم 

NT2  108إنديوم 

NT2  109إنديوم 
NT2  111إنديوم 

NT2  112إنديوم 

NT2  114إنديوم 
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NT2  116إنديوم 

NT2  117إنديوم 
NT2  118إنديوم 

NT2  119إنديوم 

NT2  121إنديوم 
NT2  142أوروبيوم 

NT2  143أوروبيوم 

NT2  154أوروبيوم 
NT2  158أوروبيوم 

NT2  159أوروبيوم 

NT2  175أوسميوم 
NT2  176أوسميوم 

NT2  177أوسميوم 

NT2  178أوسميوم 
NT2  179أوسميوم 

NT2  180أوسميوم 

NT2  181أوسميوم 
NT2  191أوسميوم 

NT2  195أوسميوم 

NT2  196أوسميوم 
NT2  197أوسميوم 

NT2  158إيتربيوم 

NT2  159إيتربيوم 
NT2  160إيتربيوم 

NT2  161إيتربيوم 

NT2  162إيتربيوم 
NT2  163إيتربيوم 

NT2  165إيتربيوم 

NT2  167إيتربيوم 
NT2  179إيتربيوم 

NT2  180إيتربيوم 

NT2  81إيتريوم 
NT2  83إيتريوم 

NT2  84إيتريوم 

NT2  86إيتريوم 

NT2  91إيتريوم 

NT2  94إيتريوم 

NT2  95إيتريوم 
NT2  179إيريديوم 

NT2  180إيريديوم 

NT2  181إيريديوم 
NT2  182إيريديوم 

NT2  183إيريديوم 

NT2  192إيريديوم 
NT2  197إيريديوم 

NT2  246أينشتاينيوم 

NT2  248أينشتاينيوم 
NT2 245أينشتاينيوم 

NT2 247أينشتاينيوم 
NT2 256أينشتاينيوم 

NT2  122باريوم 

NT2  124باريوم 

NT2  125باريوم 

NT2  127باريوم 

NT2  131باريوم 
NT2  137باريوم 

NT2  141باريوم 

NT2  142باريوم 
NT2 123باريوم 

NT2  131براسيوديميوم 

NT2  132براسيوديميوم 
NT2  133براسيوديميوم 

NT2  134براسيوديميوم 

NT2  135براسيوديميوم 
NT2  136براسيوديميوم 

NT2  138براسيوديميوم 

NT2  140براسيوديميوم 
NT2  142براسيوديميوم 

NT2  144براسيوديميوم 

NT2  146براسيوديميوم 
NT2  147براسيوديميوم 

NT2  148براسيوديميوم 

NT2  149براسيوديميوم 
NT2  238بركيليوم 

NT2  239بركيليوم 

NT2  240بركيليوم 
NT2  242بركيليوم 

NT2  251بركيليوم 

NT2  252بركيليوم 

NT2  253بركيليوم 

NT2  254بركيليوم 
NT2  226بروتكتينيوم 

NT2  227بروتكتينيوم 

NT2  234بروتكتينيوم 
NT2  235بروتكتينيوم 

NT2  236بروتكتينيوم 

NT2  237بروتكتينيوم 
NT2  238بروتكتينيوم 

NT2  72بروم 

NT2  73بروم 
NT2  74بروم 

NT2  77بروم 

NT2  78بروم 
NT2  80بروم 

NT2  82بروم 

NT2  84بروم 
NT2  85بروم 

NT2  136بروميتيوم 

NT2  137بروميتيوم 
NT2  138بروميتيوم 

NT2  139بروميتيوم 

NT2  140بروميتيوم 
NT2  141بروميتيوم 

NT2  152بروميتيوم 

NT2  153بروميتيوم 
NT2  154بروميتيوم 

NT2  193بزموت 

NT2  194بزموت 
NT2  195بزموت 

NT2  196بزموت 

NT2  197بزموت 
NT2  198بزموت 

NT2  199بزموت 

NT2  200بزموت 

NT2  201بزموت 

NT2  211بزموت 

NT2  212بزموت 
NT2  213بزموت 

NT2  214بزموت 

NT2  215بزموت 
NT2  216بزموت 

NT2  182بالتين 

NT2  183بالتين 
NT2  184بالتين 

NT2  185بالتين 

NT2  199بالتين 
NT2  201بالتين 

NT2  109بالّديوم 
NT2  111بالّديوم 

NT2  113بالّديوم 

NT2  114بالّديوم 

NT2  96بالّديوم 

NT2  97بالّديوم 

NT2  98بالّديوم 
NT2  99بالّديوم 

NT2  232بلوتونيوم 

NT2  233بلوتونيوم 
NT2  235بلوتونيوم 

NT2  38بوتاسيوم 

NT2  44بوتاسيوم 
NT2  45بوتاسيوم 

NT2  46بوتاسيوم 

NT2  275بوريوم 
NT2  198بولونيوم 

NT2  199بولونيوم 

NT2  200بولونيوم 
NT2  201بولونيوم 

NT2  202بولونيوم 

NT2  203بولونيوم 
NT2  218بولونيوم 

NT2  188تاليوم 

NT2  189تاليوم 
NT2  190تاليوم 

NT2  191تاليوم 

NT2  192تاليوم 
NT2  193تاليوم 

NT2  194تاليوم 

NT2  206تاليوم 

NT2  207تاليوم 

NT2  208تاليوم 
NT2  209تاليوم 

NT2  210تاليوم 

NT2  147تربيوم 
NT2  148تربيوم 

NT2  149تربيوم 

NT2  150تربيوم 
NT2  152تربيوم 

NT2  162تربيوم 

NT2  163تربيوم 
NT2  164تربيوم 

NT2  165تربيوم 

NT2  101تكنيسيوم 
NT2  102تكنيسيوم 

NT2  104تكنيسيوم 

NT2  105تكنيسيوم 
NT2  91تكنيسيوم 

NT2  92تكنيسيوم 

NT2  93تكنيسيوم 
NT2  94تكنيسيوم 

NT2  96تكنيسيوم 

NT2  112تلّوريوم 
NT2  113تلّوريوم 

NT2  114تلّوريوم 

NT2  115تلّوريوم 
NT2  131تلّوريوم 

NT2  133تلّوريوم 

NT2  134تلّوريوم 
NT2  167تنتاليوم 

NT2  168تنتاليوم 

NT2 169وم تنتالي 
NT2  170تنتاليوم 

NT2  171تنتاليوم 

NT2  172تنتاليوم 

NT2  178تنتاليوم 

NT2  182تنتاليوم 

NT2  185تنتاليوم 
NT2  186تنتاليوم 

NT2  187تنتاليوم 

NT2  170تنغستين 
NT2  171تنغستين 

NT2  172تنغستين 

NT2  173تنغستين 
NT2  174تنغستين 

NT2  175تنغستين 

NT2  179تنغستين 
NT2  185تنغستين 

NT2  189تنغستين 
NT2  190تنغستين 

NT2  225توريوم 

NT2  226توريوم 

NT2  233توريوم 

NT2  235توريوم 

NT2  236توريوم 
NT2  237توريوم 

NT2  156توليوم 

NT2  157توليوم 
NT2  158توليوم 

NT2  159توليوم 

NT2  160توليوم 
NT2  161توليوم 

NT2  162توليوم 

NT2  164توليوم 
NT2  174توليوم 

NT2  175توليوم 

NT2  176توليوم 
NT2  177توليوم 

NT2  51تيتانيوم 

NT2  52تيتانيوم 
NT2  64جرمانيوم 

NT2  67جرمانيوم 

NT2  53حديد 
NT2  61حديد 

NT2  62حديد 

NT2  264دوبنيوم   
NT2  265دوبنيوم 

NT2  266دوبنيوم 

NT2  147ديسبروسيوم 
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NT2  148ديسبروسيوم 

NT2  149ديسبروسيوم 
NT2  150ديسبروسيوم 

NT2  151ديسبروسيوم 

NT2  165ديسبروسيوم 
NT2  167ديسبروسيوم 

NT2  168ديسبروسيوم 

NT2  185ذهب 
NT2  186ذهب 

NT2  187ذهب 

NT2  188ذهب 
NT2  189ذهب 

NT2  190ذهب 

NT2  200ذهب 
NT2  201ذهب 

NT2  204رادون 

NT2  205رادون 
NT2  206رادون 

NT2 207ن رادو 

NT2  208رادون 
NT2  209رادون 

NT2  212رادون 

NT2  221رادون 
NT2  223رادون 

NT2  225رادون 

NT2  226رادون 
NT2  213راديوم 

NT2  227راديوم 

NT2  229راديوم 
NT2  231راديوم 

NT2  232راديوم 

NT2  261رذرفورديوم 
NT2  263رذرفورديوم 

NT2  190رصاص 

NT2  191رصاص 

NT2  192رصاص 

NT2  193رصاص 

NT2  194رصاص 
NT2  195رصاص 

NT2  196رصاص 

NT2  197رصاص 
NT2  199رصاص 

NT2  201رصاص 

NT2  211رصاص 
NT2  213رصاص 

NT2  214رصاص 

NT2  77روبيديوم 
NT2  78روبيديوم 

NT2  79روبيديوم 
NT2  81روبيديوم 

NT2  82روبيديوم 

NT2  84روبيديوم 

NT2  86روبيديوم 

NT2  88روبيديوم 

NT2  89روبيديوم 
NT2  90روبيديوم 

NT2  107روتينيوم 

NT2  108روتينيوم 
NT2  92روتينيوم 

NT2  93روتينيوم 

NT2  94روتينيوم 
NT2  100روديوم 

NT2  103روديوم 

NT2  104روديوم 
NT2  107روديوم 

NT2  108روديوم 

NT2  109روديوم 
NT2  94روديوم 

NT2  95روديوم 

NT2  96روديوم 
NT2  97روديوم 

NT2  98روديوم 

NT2  173رينيوم 
NT2  174رينيوم 

NT2  175رينيوم 

NT2  176رينيوم 
NT2  177رينيوم 

NT2  178رينيوم 

NT2  179رينيوم 

NT2  180رينيوم 

NT2  188رينيوم 
NT2  190رينيوم 

NT2  191رينيوم 

NT2  186زئبق 
NT2  187زئبق 

NT2  188زئبق 

NT2  189زئبق 
NT2  190زئبق 

NT2  191زئبق 

NT2  199زئبق 
NT2  205زئبق 

NT2  206زئبق 

NT2  81زركونيوم 
NT2  82زركونيوم 

NT2  84زركونيوم 

NT2  85زركونيوم 
NT2  89زركونيوم 

NT2  68زرنيخ 

NT2  69زرنيخ 
NT2  70زرنيخ 

NT2  79زرنيخ 

NT2  60زنك 
NT2  61زنك 

NT2  63زنك 

NT2  69زنك 
NT2  71زنك 

NT2  74زنك 

NT2  138ساماريوم 
NT2  139ساماريوم 

NT2  140ساماريوم 

NT2  141ساماريوم 
NT2  143ساماريوم 

NT2  155ساماريوم 

NT2  157ساماريوم 

NT2  158ساماريوم 

NT2  78سترونسيوم 

NT2  79سترونسيوم 
NT2  81سترونسيوم 

NT2  93سترونسيوم 

NT2  94سترونسيوم 
NT2  49سكانديوم 

NT2 50 سكانديوم 

NT2  68سلينيوم 
NT2  70سلينيوم 

NT2  71سلينيوم 

NT2  73سلينيوم 
NT2  79سلينيوم 

NT2  81سلينيوم 
NT2  83سلينيوم 

NT2  84سلينيوم 

NT2  270سيبورجيوم 

NT2  271سيبورجيوم 

NT2  128سيريوم 

NT2  129سيريوم 
NT2  130سيريوم 

NT2  131سيريوم 

NT2  145سيريوم 
NT2  146سيريوم 

NT2  120سيزيوم 

NT2  121سيزيوم 
NT2  122سيزيوم 

NT2  123سيزيوم 

NT2  125سيزيوم 
NT2  126سيزيوم 

NT2  128سيزيوم 

NT2  130سيزيوم 
NT2  135سيزيوم 

NT2  138سيزيوم 

NT2  139سيزيوم 
NT2  140سيزيوم 

NT2  142غادولينيوم 

NT2  143غادولينيوم 
NT2  144غادولينيوم 

NT2  145غادولينيوم 

NT2  161غادولينيوم 
NT2  162غادولينيوم 

NT2  163غادولينيوم 

NT2  64غاليوم 

NT2  65غاليوم 

NT2  70غاليوم 
NT2  74غاليوم 

NT2  75غاليوم 

NT2  47فاناديوم 
NT2  52فاناديوم 

NT2  53فاناديوم 

NT2  210فرانسيوم 
NT2  211فرانسيوم 

NT2  212فرانسيوم 

NT2  221فرانسيوم 
NT2  222فرانسيوم 

NT2  223فرانسيوم 

NT2  224فرانسيوم 
NT2  225فرانسيوم 

NT2  227فرانسيوم 

NT2  249فرميوم 
NT2  250فرميوم 

NT2  30فسفور 

NT2  100فضة 
NT2  101فضة 

NT2  102فضة 

NT2  104فضة 
NT2  105فضة 

NT2  106فضة 

NT2  108فضة 
NT2  111فضة 

NT2  113فضة 

NT2  115فضة 
NT2  116فضة 

NT2  117فضة 

NT2  99فضة 
NT2  17فلور 

NT2  106قصدير 

NT2  107قصدير 

NT2  108قصدير 

NT2  109قصدير 

NT2  111قصدير 
NT2  113قصدير 

NT2  123قصدير 

NT2  125قصدير 
NT2  127قصدير 

NT2  128قصدير 

NT2  129قصدير 
NT2  130قصدير 

NT2  131قصدير 

NT2  49كالسيوم 
NT2  240كاليفورنيوم 

NT2  241كاليفورنيوم 
NT2  242كاليفورنيوم 

NT2  243كاليفورنيوم 

NT2  244كاليفورنيوم 

NT2  245كاليفورنيوم 

NT2  256كاليفورنيوم 

NT2  37كبريت 
NT2  100كدميوم 

NT2  101كدميوم 

NT2  102كدميوم 
NT2  103كدميوم 

NT2  104كدميوم 

NT2  105كدميوم 
NT2  111كدميوم 

NT2  118كدميوم 

NT2  119كدميوم 
NT2  74كربتون 

NT2  75كربتون 

NT2  89كربتون 
NT2  11كربون 

NT2  49كروم 

NT2  55كروم 
NT2  56كروم 

NT2  117كزينون 

NT2  118كزينون 
NT2  119كزينون 

NT2  120كزينون 

NT2  121كزينون 
NT2  127كزينون 

NT2  135كزينون 

NT2  137كزينون 
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NT2  138كزينون 

NT2  34كلور 
NT2  38كلور 

NT2  39كلور 

NT2  40كلور 
NT2  54كوبالت 

NT2  60كوبالت 

NT2  62كوبالت 
NT2  283كوبرنيسيوم 

NT2  285كوبرنيسيوم 

NT2  233كوريوم 
NT2  234كوريوم 

NT2  235كوريوم 

NT2  236كوريوم 
NT2  237كوريوم 

NT2  251كوريوم 

NT2  125النتانوم 
NT2  126النتانوم 

NT2  127النتانوم 

NT2  128النتانوم 
NT2  129النتانوم 

NT2  130النتانوم 

NT2  131النتانوم 
NT2  132النتانوم 

NT2  134النتانوم 

NT2  136النتانوم 
NT2  143النتانوم 

NT2  167لوتسيوم 

NT2  181لوتسيوم 
NT2  161لوتيسيوم 

NT2  162لوتيسيوم 

NT2  163لوتيسيوم 
NT2  164لوتيسيوم 

NT2  165لوتيسيوم 

NT2 166تيسيوم لو 

NT2  168لوتيسيوم 

NT2  169لوتيسيوم 

NT2  171لوتيسيوم 
NT2  172لوتيسيوم 

NT2  178لوتيسيوم 

NT2  180لوتيسيوم 
NT2  182لوتيسيوم 

NT2  187لوتيسيوم 

NT2  260لورنسيوم 
NT2  27مغنيزيوم 

NT2  251مندليفيوم 

NT2  252مندليفيوم 
NT2  253مندليفيوم 

NT2  254مندليفيوم 
NT2  255مندليفيوم 

NT2  258مندليفيوم 

NT2  50منغنيز 

NT2  51منغنيز 

NT2  52منغنيز 

NT2  57منغنيز 
NT2  58منغنيز 

NT2  101موليبدنوم 

NT2  102موليبدنوم 
NT2  103موليبدنوم 

NT2  104موليبدنوم 

NT2  88موليبدنوم 
NT2  89موليبدنوم 

NT2  91موليبدنوم 

NT2  265ميتنريوم 
NT2  279ميتنريوم 

NT2  229نبتونيوم 

NT2  230نبتونيوم 
NT2  231نبتونيوم 

NT2  232نبتونيوم 

NT2  233نبتونيوم 
NT2  240نبتونيوم 

NT2  241نبتونيوم 

NT2  242نبتونيوم 
NT2  243نبتونيوم 

NT2  244نبتونيوم 

NT2  13نتروجين 
NT2  59نحاس 

NT2  60نحاس 

NT2  62نحاس 

NT2  66نحاس 

NT2  68نحاس 
NT2  69نحاس 

NT2  253نوبليوم 

NT2  255نوبليوم 
NT2  259نوبليوم 

NT2  85نيوبيوم 

NT2  86نيوبيوم 
NT2  87نيوبيوم 

NT2  88نيوبيوم 

NT2  94نيوبيوم 
NT2  98نيوبيوم 

NT2  99نيوبيوم 

NT2  132نيوديميوم 
NT2  133نيوديميوم 

NT2  134نيوديميوم 

NT2  135نيوديميوم 
NT2  136نيوديميوم 

NT2  137نيوديميوم 

NT2  139نيوديميوم 
NT2  141نيوديميوم 

NT2  151نيوديميوم 

NT2  152نيوديميوم 
NT2  24نيون 

NT2  274هاسيوم 

NT2  164هافنيوم 
NT2  165هافنيوم 

NT2  166هافنيوم 

NT2  167هافنيوم 
NT2  168هافنيوم 

NT2  169هافنيوم 

NT2  177هافنيوم 
NT2  150هولميوم 

NT2 152م هولميو 

NT2  153هولميوم 

NT2  154هولميوم 

NT2  155هولميوم 

NT2  156هولميوم 
NT2  157هولميوم 

NT2  158هولميوم 

NT2  159هولميوم 
NT2  160هولميوم 

NT2  162هولميوم 

NT2  164هولميوم 
NT2  168هولميوم 

NT2  169هولميوم 

NT2  170هولميوم 
NT2  115يود 

NT2  117يود 
NT2  118يود 

NT2  119يود 

NT2  120يود 

NT2  122يود 

NT2  128يود 

NT2  130يود 
NT2  134يود 

NT2  136يود 

NT2  227يورانيوم 
NT2  228يورانيوم 

NT2  229يورانيوم 

NT2  235يورانيوم 
NT2  239يورانيوم 

NT2  241يورانيوم 

NT2  242يورانيوم 
NT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

NT2  158إربيوم 

NT2  161إربيوم 
NT2  163إربيوم 

NT2  165إربيوم 

NT2  171إربيوم 
NT2  41أرغون 

NT2  207أستاتين 

NT2  208أستاتين 
NT2  209أستاتين 

NT2  210أستاتين 

NT2  211أستاتين 
NT2  224أكتينيوم 

NT2  228أكتينيوم 

NT2  229أكتينيوم 

NT2  237أمريسيوم 

NT2  238أمريسيوم 
NT2  239أمريسيوم 

NT2  242أمريسيوم 

NT2  244أمريسيوم 
NT2  245أمريسيوم 

NT2  116أنتيموان 

NT2  117أنتيموان 
NT2  118أنتيموان 

NT2  128أنتيموان 

NT2  129أنتيموان 
NT2  109إنديوم 

NT2  110إنديوم 

NT2  113إنديوم 
NT2  115إنديوم 

NT2  117إنديوم 

NT2  150أوروبيوم 
NT2  152أوروبيوم 

NT2  157أوروبيوم 

NT2  181أوسميوم 
NT2  182أوسميوم 

NT2  183أوسميوم 

NT2  189أوسميوم 
NT2  190أوسميوم 

NT2  164إيتربيوم 

NT2  177إيتربيوم 
NT2  178إيتربيوم 

NT2  85إيتريوم 

NT2  86إيتريوم 
NT2  87إيتريوم 

NT2  90إيتريوم 

NT2  92إيتريوم 
NT2  93إيتريوم 

NT2  184إيريديوم 

NT2  185إيريديوم 

NT2  186إيريديوم 

NT2  187إيريديوم 

NT2  190إيريديوم 
NT2  194إيريديوم 

NT2  195إيريديوم 

NT2  196إيريديوم 
NT2  249أينشتاينيوم 

NT2  250أينشتاينيوم 

NT2 256أينشتاينيوم 
NT2  126باريوم 

NT2  129باريوم 

NT2 139باريوم 
NT2  137براسيوديميوم 

NT2  138براسيوديميوم 
NT2  139براسيوديميوم 

NT2  142براسيوديميوم 

NT2  145براسيوديميوم 

NT2  243بركيليوم 

NT2  244بركيليوم 

NT2  248بركيليوم 
NT2  250بركيليوم 

NT2  228بروتكتينيوم 

NT2  234بروتكتينيوم 
NT2  75بروم 

NT2  76بروم 

NT2  80بروم 
NT2  83بروم 

NT2  150بروميتيوم 

NT2  201بزموت 
NT2  202بزموت 

NT2  203بزموت 

NT2  204بزموت 
NT2  212بزموت 

NT2  185بالتين 

NT2  186بالتين 
NT2  187بالتين 

NT2  189بالتين 

NT2  197بالتين 
NT2  200بالتين 

NT2  109بالّديوم 

NT2  111بالّديوم 
NT2  112بالّديوم 

NT2 101بالّديوم 

NT2  234بلوتونيوم 
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NT2  243بلوتونيوم 

NT2  245بلوتونيوم 
NT2  42بوتاسيوم 

NT2  43بوتاسيوم 

NT2  273بوريوم 
NT2  274بوريوم 

NT2  204بولونيوم 

NT2  205بولونيوم 
NT2  207بولونيوم 

NT2  195تاليوم 

NT2  196تاليوم 
NT2  197تاليوم 

NT2  198تاليوم 

NT2  199تاليوم 
NT2  147تربيوم 

NT2  148تربيوم 

NT2  149تربيوم 
NT2  150تربيوم 

NT2  151تربيوم 

NT2  152تربيوم 
NT2  154تربيوم 

NT2  156تربيوم 

NT2  93تكنيسيوم 
NT2  94تكنيسيوم 

NT2  95تكنيسيوم 

NT2  99تكنيسيوم 
NT2  116تلّوريوم 

NT2  117تلّوريوم 

NT2  119تلّوريوم 
NT2  127تلّوريوم 

NT2  129تلّوريوم 

NT2  173تنتاليوم 
NT2  174تنتاليوم 

NT2  175تنتاليوم 

NT2  176تنتاليوم 

NT2  178تنتاليوم 

NT2  180تنتاليوم 

NT2  184تنتاليوم 
NT2   176تنغستين 

NT2  177تنغستين 

NT2  163توليوم 
NT2  166توليوم 

NT2  173توليوم 

NT2  45تيتانيوم 
NT2  66جرمانيوم 

NT2  75جرمانيوم 

NT2  77جرمانيوم 
NT2  78جرمانيوم 

NT2  52حديد 
NT2  267دوبنيوم 

NT2  269دوبنيوم 

NT2  152ديسبروسيوم 

NT2  153ديسبروسيوم 

NT2  155ديسبروسيوم 

NT2  157ديسبروسيوم 
NT2  165ديسبروسيوم 

NT2  191ذهب 

NT2  192ذهب 
NT2  193ذهب 

NT2  196ذهب 

NT2  200ذهب 
NT2  210رادون 

NT2  211رادون 

NT2  224رادون 
NT2  230راديوم 

NT2  198رصاص 

NT2  199رصاص 
NT2  200رصاص 

NT2  201رصاص 

NT2  202رصاص 
NT2  204رصاص 

NT2  209رصاص 

NT2  212رصاص 
NT2  81روبيديوم 

NT2  82روبيديوم 

NT2  105روتينيوم 
NT2  95روتينيوم 

NT2  100روديوم 

NT2  106روديوم 

NT2  92روديوم 

NT2  181رينيوم 
NT2  182رينيوم 

NT2  188رينيوم 

NT2  190رينيوم 
NT2  192زئبق 

NT2  193زئبق 

NT2  195زئبق 
NT2  197زئبق 

NT2  86زركونيوم 

NT2  87زركونيوم 
NT2  97زركونيوم 

NT2  78زرنيخ 

NT2  62زنك 
NT2  69زنك 

NT2  71زنك 

NT2  142ساماريوم 
NT2  156ساماريوم 

NT2  80سترونسيوم 

NT2  85سترونسيوم 
NT2  87سترونسيوم 

NT2  91سترونسيوم 

NT2  92سترونسيوم 
NT2  43سكانديوم 

NT2  44سكانديوم 

NT2  73سلينيوم 
NT2  132سيريوم 

NT2  133سيريوم 

NT2  135سيريوم 
NT2  137سيريوم 

NT2  127سيزيوم 

NT2  134سيزيوم 
NT2   31سيليسيوم 

NT2  24صوديوم 

NT2  159غادولينيوم 

NT2  66غاليوم 

NT2  68غاليوم 

NT2  72غاليوم 
NT2  73غاليوم 

NT2  251فرميوم 

NT2  254فرميوم 
NT2  255فرميوم 

NT2  256فرميوم 

NT2  103فضة 
NT2  104فضة 

NT2  112فضة 

NT2  113فضة 
NT2  18فلور 

NT2  110قصدير 
NT2  127قصدير 

NT2  247كاليفورنيوم 

NT2  255كاليفورنيوم 

NT2  38كبريت 

NT2  107كدميوم 

NT2  117كدميوم 
NT2  76كربتون 

NT2  77كربتون 

NT2  83كربتون 
NT2  85كربتون 

NT2  87كربتون 

NT2  88كربتون 
NT2  48كروم 

NT2  122كزينون 

NT2  123كزينون 
NT2  125كزينون 

NT2  135كزينون 

NT2  55كوبالت 
NT2  58كوبالت 

NT2  61كوبالت 

NT2  238كوريوم 
NT2  239كوريوم 

NT2  249كوريوم 

NT2  132النتانوم 
NT2  133النتانوم 

NT2  135النتانوم 

NT2  141النتانوم 
NT2  142النتانوم 

NT2  176لوتيسيوم 

NT2  179لوتيسيوم 

NT2  28مغنيزيوم 

NT2  256مندليفيوم 
NT2  257مندليفيوم 

NT2  259مندليفيوم 

NT2  56منغنيز 
NT2  90موليبدنوم 

NT2  93موليبدنوم 

NT2  236نبتونيوم 
NT2  240نبتونيوم 

NT2  61نحاس 

NT2  64نحاس 
NT2  65نيكل 

NT2  89نيوبيوم 

NT2  90نيوبيوم 
NT2  96نيوبيوم 

NT2  97نيوبيوم 

NT2  138نيوديميوم 
NT2  139نيوديميوم 

NT2  141نيوديميوم 

NT2  149نيوديميوم 
NT2  276هاسيوم 

NT2  170هافنيوم 

NT2  171هافنيوم 
NT2  173هافنيوم 

NT2  180هافنيوم 

NT2  182هافنيوم 
NT2  183هافنيوم 

NT2  184هافنيوم 

NT2  160هولميوم 
NT2  161هولميوم 

NT2  162هولميوم 

NT2  167هولميوم 
NT2  120يود 

NT2  121يود 

NT2  123يود 

NT2  130يود 

NT2  132يود 

NT2  133يود 
NT2  135يود 

NT2  240يورانيوم 

NT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
NT2  39أرغون 

NT2  42أرغون 

NT2  227أكتينيوم 
NT2  26ألمنيوم 

NT2  241أمريسيوم 

NT2  242أمريسيوم 
NT2  243أمريسيوم 

NT2  125أنتيموان 
NT2  115إنديوم 

NT2  150أوروبيوم 

NT2  152أوروبيوم 

NT2  154أوروبيوم 

NT2  155أوروبيوم 

NT2  186أوسميوم 
NT2  194أوسميوم 

NT2  192إيريديوم 

NT2 252أينشتاينيوم 
NT2  133باريوم 

NT2  247بركيليوم 

NT2  231بروتكتينيوم 
NT2  144بروميتيوم 

NT2  145بروميتيوم 

NT2  146بروميتيوم 
NT2  147بروميتيوم 

NT2  10بريليوم 

NT2  207بزموت 
NT2  208بزموت 

NT2  210بزموت 

NT2  190بالتين 
NT2  193بالتين 

NT2  107بالّديوم 

NT2  236بلوتونيوم 
NT2  238بلوتونيوم 

NT2  239بلوتونيوم 

NT2  240بلوتونيوم 
NT2  241بلوتونيوم 

NT2  242بلوتونيوم 

NT2  244بلوتونيوم 
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NT2  40بوتاسيوم 

NT2  208بولونيوم 
NT2  209بولونيوم 

NT2  204تاليوم 

NT2  157تربيوم 
NT2  158تربيوم 

NT2 تريتيوم 

NT2  97تكنيسيوم 
NT2  98تكنيسيوم 

NT2  99تكنيسيوم 

NT2  123تلّوريوم 
NT2  179تنتاليوم 

NT2  228توريوم 

NT2  229توريوم 
NT2  230توريوم 

NT2  232توريوم 

NT2  171توليوم 
NT2  44تيتانيوم 

NT2  55حديد 

NT2  60حديد 
NT2  154ديسبروسيوم 

NT2  226راديوم 

NT2  228راديوم 
NT2  202رصاص 

NT2  205رصاص 

NT2  210رصاص 
NT2  87روبيديوم 

NT2  106روتينيوم 

NT2  101روديوم 
NT2  186رينيوم 

NT2  187رينيوم 

NT2  194زئبق 
NT2  93زركونيوم 

NT2  146ساماريوم 

NT2  147ساماريوم 

NT2  148ساماريوم 

NT2  151ساماريوم 

NT2  90سترونسيوم 
NT2  79سلينيوم 

NT2  134سيزيوم 

NT2  135سيزيوم 
NT2  137سيزيوم 

NT2   32سيليسيوم 

NT2  22صوديوم 
NT2  148غادولينيوم 

NT2  150غادولينيوم 

NT2  152غادولينيوم 
NT2  50فاناديوم 

NT2  108فضة 
NT2  121قصدير 

NT2  126قصدير 

NT2  41كالسيوم 

NT2  249كاليفورنيوم 

NT2  250كاليفورنيوم 

NT2  251كاليفورنيوم 
NT2  252كاليفورنيوم 

NT2 109ميوم كد 

NT2  113كدميوم 
NT2  81كربتون 

NT2  85كربتون 

NT2  14كربون 
NT2  36كلور 

NT2  60كوبالت 

NT2  243كوريوم 
NT2  244كوريوم 

NT2  245كوريوم 

NT2  246كوريوم 
NT2  247كوريوم 

NT2  248كوريوم 

NT2  250كوريوم 
NT2  137النتانوم 

NT2  138النتانوم 

NT2  173لوتيسيوم 
NT2  174لوتيسيوم 

NT2  176لوتيسيوم 

NT2  53منغنيز 
NT2  93موليبدنوم 

NT2  235نبتونيوم 

NT2  236نبتونيوم 

NT2  237نبتونيوم 

NT2  59نيكل 
NT2  63نيكل 

NT2  91نيوبيوم 

NT2  92نيوبيوم 
NT2  93نيوبيوم 

NT2  94نيوبيوم 

NT2  144نيوديميوم 
NT2  172هافنيوم 

NT2  174هافنيوم 

NT2 178م هافنيو 
NT2  182هافنيوم 

NT2  163هولميوم 

NT2  166هولميوم 
NT2  129يود 

NT2  232يورانيوم 

NT2  233يورانيوم 
NT2  234يورانيوم 

NT2  235يورانيوم 

NT2  236يورانيوم 
NT2  238يورانيوم 

NT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

NT2  215أستاتين 
NT2  216أستاتين 

NT2  216أكتينيوم 

NT2  218أكتينيوم 
NT2  219أكتينيوم 

NT2  130أوروبيوم 

NT2  161أوسميوم 
NT2  153إيتربيوم 

NT2  285الفليروفيوم 

NT2  164ايريديوم 
NT2  165ايريديوم 

NT2  218بروتكتينيوم 

NT2  221بروتكتينيوم 

NT2 185بزموت 

NT2 187بزموت 

NT2  166بالتين 
NT2  167بالتين 

NT2  260بوريوم 

NT2  263بوريوم 
NT2  186بولونيوم 

NT2  188بولونيوم 

NT2  213بولونيوم 
NT2  214بولونيوم 

NT2  135تربيوم 

NT2  86تكنيسيوم 
NT2  106تلّوريوم 

NT2  217توريوم 
NT2  219توريوم 

NT2  220توريوم 

NT2  144توليوم 

NT2  145توليوم 

NT2  267دارمستاديوم 

NT2  269دارمْستاديوم 
NT2  273دارمستاديوم 

NT2  140ديسبروسيوم 

NT2  170ذهب 
NT2  171ذهب 

NT2  194رادون 

NT2  215رادون 
NT2  216رادون 

NT2  217رادون 

NT2  217راديوم 
NT2  218راديوم 

NT2  253رذرفورديوم 

NT2  254رذرفورديوم 
NT2  178رصاص 

NT2  76روبيديوم 

NT2  87روتينيوم 
NT2  89روديوم 

NT2  159رينيوم 

NT2  160رينيوم 
NT2  194رينيوم 

NT2  171زئبق 

NT2  172زئبق 
NT2  173زئبق 

NT2  201زئبق 

NT2  112سيزيوم 

NT2  113سيزيوم 

NT2  212فرانسيوم 
NT2  213فرانسيوم 

NT2  217فرانسيوم 

NT2  241فرميوم 
NT2  242فرميوم 

NT2  258فرميوم 

NT2  102قصدير 
NT2  84كربتون 

NT2  85كربتون 

NT2  64كروم 
NT2  277كوبرنيسيوم 

NT2  278كوبرنيسيوم     

NT2  282كوبرنيسيوم 
NT2  154لوتيسيوم 

NT2  245مندليفيوم 

NT2  266ميتنريوم 
NT2  250نوبليوم 

NT2  278نيهونيوم 

NT2  34نيون 
NT2  264هاسيوم 

NT2  265هاسيوم 

NT2  156هافنيوم 
NT2  109يود 

NT2  116يود 

NT2  121يود 
NT2  122يود 

NT2  219يورانيوم 

NT2  222يورانيوم 
NT2  223يورانيوم 

NT2  224يورانيوم 

NT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
NT2  152إربيوم 

NT2  153إربيوم 

NT2  154إربيوم 

NT2  155إربيوم 

NT2  191أستاتين 

NT2  192أستاتين 
NT2  193أستاتين 

NT2  194أستاتين 

NT2  196أستاتين 
NT2  197أستاتين 

NT2  198أستاتين 

NT2  199أستاتين 
NT2  200أستاتين 

NT2  201أستاتين 

NT2  202أستاتين 
NT2  203أستاتين 

NT2  204أستاتين 
NT2  205أستاتين 

NT2  206أستاتين 

NT2  207أستاتين 

NT2  208أستاتين 

NT2  209أستاتين 

NT2  210أستاتين 
NT2  211أستاتين 

NT2  212أستاتين 

NT2  213أستاتين 
NT2  214أستاتين 

NT2  215أستاتين 

NT2  216أستاتين 
NT2  217أستاتين 

NT2  218أستاتين 

NT2  219أستاتين 
NT2  220أستاتين 

NT2  206أكتينيوم 

NT2  207أكتينيوم 
NT2  208أكتينيوم 

NT2  209أكتينيوم 

NT2  210أكتينيوم 
NT2  211أكتينيوم 

NT2  212أكتينيوم 

NT2  213أكتينيوم 
NT2  214أكتينيوم 

NT2  215أكتينيوم 

NT2  216أكتينيوم 
NT2  217أكتينيوم 

NT2  218أكتينيوم 

NT2  219أكتينيوم 
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NT2  220أكتينيوم 

NT2  221أكتينيوم 
NT2  222أكتينيوم 

NT2  223أكتينيوم 

NT2  224أكتينيوم 
NT2  225أكتينيوم 

NT2  226أكتينيوم 

NT2  227أكتينيوم 
NT2  232أمريسيوم 

NT2  237أمريسيوم 

NT2  238أمريسيوم 
NT2  239أمريسيوم 

NT2  240أمريسيوم 

NT2  241أمريسيوم 
NT2  242أمريسيوم 

NT2  243أمريسيوم 

NT2 231أمريسيوم 
NT2  147أوروبيوم 

NT2  148أوروبيوم 

NT2  161أوسميوم 
NT2  162أوسميوم 

NT2  163أوسميوم 

NT2  164أوسميوم 
NT2  165أوسميوم 

NT2  166أوسميوم 

NT2  167أوسميوم 
NT2  168أوسميوم 

NT2  169أوسميوم 

NT2  170أوسميوم 
NT2  171أوسميوم 

NT2  172أوسميوم 

NT2  173أوسميوم 
NT2  174أوسميوم 

NT2  186أوسميوم 

NT2  294أوغانيسون 

NT2  154إيتربيوم 

NT2  155إيتربيوم 

NT2  156إيتربيوم 
NT2  157إيتربيوم 

NT2  158إيتربيوم 

NT2  166إيريديوم 
NT2  167إيريديوم 

NT2  168إيريديوم 

NT2  169إيريديوم 
NT2  170إيريديوم 

NT2  171إيريديوم 

NT2  172إيريديوم 
NT2  173إيريديوم 

NT2  174إيريديوم 
NT2  175إيريديوم 

NT2  176إيريديوم 

NT2  177إيريديوم 

NT2  241أينشتاينيوم 

NT2  242أينشتاينيوم 

NT2  243أينشتاينيوم 
NT2  246أينشتاينيوم 

NT2  248أينشتاينيوم 

NT2  249أينشتاينيوم 
NT2  251أينشتاينيوم 

NT2  253أينشتاينيوم 

NT2  254أينشتاينيوم 
NT2 244أينشتاينيوم 

NT2 245أينشتاينيوم 

NT2 247أينشتاينيوم 
NT2 252أينشتاينيوم 

NT2 255أينشتاينيوم 

NT2  285الفليروفيوم 
NT2 286لفليروفيوم ا 

NT2  287الفليروفيوم 

NT2  288الفليروفيوم 
NT2  289الفليروفيوم 

NT2  164ايريديوم 

NT2  165ايريديوم 
NT2  235بركيليوم 

NT2  243بركيليوم 

NT2  244بركيليوم 
NT2  245بركيليوم 

NT2  247بركيليوم 

NT2  249بركيليوم 

NT2  212بروتكتينيوم 

NT2  213بروتكتينيوم 
NT2  214بروتكتينيوم 

NT2  215بروتكتينيوم 

NT2  216بروتكتينيوم 
NT2  217بروتكتينيوم 

NT2  218بروتكتينيوم 

NT2  219بروتكتينيوم 
NT2  220بروتكتينيوم 

NT2  221بروتكتينيوم 

NT2  222بروتكتينيوم 
NT2  223بروتكتينيوم 

NT2  224بروتكتينيوم 

NT2  225بروتكتينيوم 
NT2  226بروتكتينيوم 

NT2  227بروتكتينيوم 

NT2  228بروتكتينيوم 
NT2  229بروتكتينيوم 

NT2  230بروتكتينيوم 

NT2  231بروتكتينيوم 
NT2  145بروميتيوم 

NT2  8بريليوم 

NT2  186بزموت 
NT2  188بزموت 

NT2  189بزموت 

NT2  190بزموت 
NT2  191بزموت 

NT2  192بزموت 

NT2  193بزموت 
NT2  194بزموت 

NT2  195بزموت 

NT2  196بزموت 
NT2  197بزموت 

NT2  199بزموت 

NT2  201بزموت 

NT2  203بزموت 

NT2  210بزموت 

NT2  211بزموت 
NT2  212بزموت 

NT2  213بزموت 

NT2  214بزموت 
NT2 184بزموت 

NT2 185بزموت 

NT2 187بزموت 
NT2  166بالتين 

NT2  167بالتين 

NT2  168بالتين 
NT2  169بالتين 

NT2  170بالتين 
NT2  171بالتين 

NT2  172بالتين 

NT2  173بالتين 

NT2  174بالتين 

NT2  175بالتين 

NT2  176بالتين 
NT2  177بالتين 

NT2  178بالتين 

NT2  179بالتين 
NT2  180بالتين 

NT2  181بالتين 

NT2  182بالتين 
NT2  183بالتين 

NT2  184بالتين 

NT2  185بالتين 
NT2  186بالتين 

NT2  188بالتين 

NT2  190بالتين 
NT2  228بلوتونيوم 

NT2  229بلوتونيوم 

NT2  230بلوتونيوم 
NT2  232بلوتونيوم 

NT2  233بلوتونيوم 

NT2  234بلوتونيوم 
NT2  235بلوتونيوم 

NT2  236بلوتونيوم 

NT2  237بلوتونيوم 
NT2  238بلوتونيوم 

NT2  239بلوتونيوم 

NT2  240بلوتونيوم 

NT2  241بلوتونيوم 

NT2  242بلوتونيوم 
NT2  244بلوتونيوم 

NT2  9بور 

NT2  260بوريوم 
NT2  261بوريوم 

NT2  262بوريوم 

NT2  264بوريوم 
NT2  265بوريوم 

NT2  266بوريوم 

NT2  267بوريوم 
NT2  271بوريوم 

NT2  272بوريوم 

NT2  186بولونيوم 
NT2  187بولونيوم 

NT2  188بولونيوم 

NT2  189بولونيوم 
NT2  190بولونيوم 

NT2  191بولونيوم 

NT2  192بولونيوم 
NT2  193بولونيوم 

NT2  194بولونيوم 

NT2  195بولونيوم 
NT2  196بولونيوم 

NT2  197بولونيوم 

NT2  198بولونيوم 
NT2  199بولونيوم 

NT2  200بولونيوم 

NT2  201بولونيوم 
NT2  202بولونيوم 

NT2  203بولونيوم 

NT2  204بولونيوم 
NT2  205بولونيوم 

NT2  206بولونيوم 

NT2  207بولونيوم 

NT2  208بولونيوم 

NT2  209بولونيوم 

NT2  210بولونيوم 
NT2  211بولونيوم 

NT2  212بولونيوم 

NT2  213بولونيوم 
NT2  214بولونيوم 

NT2  215بولونيوم 

NT2  216بولونيوم 
NT2  217بولونيوم 

NT2  218بولونيوم 

NT2  177تاليوم 
NT2  178تاليوم 

NT2  179تاليوم 
NT2  180تاليوم 

NT2  181تاليوم 

NT2  182تاليوم 

NT2  183تاليوم 

NT2  184تاليوم 

NT2  185تاليوم 
NT2  186تاليوم 

NT2  187تاليوم 

NT2  149تربيوم 
NT2  151تربيوم 

NT2  105تلوريوم 

NT2  106تلّوريوم 
NT2  107تلّوريوم 

NT2  108تلّوريوم 

NT2  109تلّوريوم 
NT2  110تلّوريوم 

NT2  157تنتاليوم 

NT2  158تنتاليوم 
NT2  159تنتاليوم 

NT2  160تنتاليوم 

NT2  161تنتاليوم 
NT2  163تنتاليوم 

NT2  164تنتاليوم 

NT2  158تنغستين 
NT2  159تنغستين 

NT2  160تنغستين 

NT2  161تنغستين 
NT2  162تنغستين 

NT2 163ن تنغستي 

NT2  164تنغستين 
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NT2  165تنغستين 

NT2  166تنغستين 
NT2  209توريوم 

NT2  210توريوم 

NT2  211توريوم 
NT2  212توريوم 

NT2  213توريوم 

NT2  214توريوم 
NT2  215توريوم 

NT2  216توريوم 

NT2  217توريوم 
NT2  218توريوم 

NT2  219توريوم 

NT2  220توريوم 
NT2  221توريوم 

NT2  222توريوم 

NT2  223توريوم 
NT2  224توريوم 

NT2  225توريوم 

NT2  226توريوم 
NT2  227توريوم 

NT2  228توريوم 

NT2  229توريوم 
NT2  230توريوم 

NT2  232توريوم 

NT2  153توليوم 
NT2  154توليوم 

NT2  155توليوم 

NT2  156توليوم 
NT2  157توليوم 

NT2  267دارمستاديوم 

NT2 269م دارمْستاديو 
NT2  270دارمْستاديوم 

NT2  271دارمستاديوم 

NT2  273دارمستاديوم 

NT2  279دارمستاديوم 

NT2  255دوبنيوم 

NT2  256دوبنيوم 
NT2  257دوبنيوم 

NT2  258دوبنيوم 

NT2  260دوبنيوم 
NT2  261دوبنيوم 

NT2  262دوبنيوم 

NT2  263دوبنيوم 
NT2  150ديسبروسيوم 

NT2  151ديسبروسيوم 

NT2  152ديسبروسيوم 
NT2  153ديسبروسيوم 

NT2  154ديسبروسيوم 
NT2  171ذهب 

NT2  172ذهب 

NT2  173ذهب 

NT2  174ذهب 

NT2  175ذهب 

NT2  176ذهب 
NT2  177ذهب 

NT2  178ذهب 

NT2  179ذهب 
NT2  181ذهب 

NT2  183ذهب 

NT2  184ذهب 
NT2  185ذهب 

NT2  193رادون 

NT2  194رادون 
NT2  195رادون 

NT2  197رادون 

NT2  198رادون 
NT2  199رادون 

NT2  200رادون 

NT2  201رادون 
NT2  202رادون 

NT2  203رادون 

NT2  204رادون 
NT2  205رادون 

NT2  206رادون 

NT2  207رادون 
NT2  208رادون 

NT2  209رادون 

NT2  210رادون 

NT2  211رادون 

NT2  212رادون 
NT2  213رادون 

NT2  214رادون 

NT2  215رادون 
NT2  216رادون 

NT2  217رادون 

NT2  218رادون 
NT2  219رادون 

NT2  220رادون 

NT2  221رادون 
NT2  222رادون 

NT2  201راديوم 

NT2  202راديوم 
NT2  203راديوم 

NT2  204راديوم 

NT2  205راديوم 
NT2  206راديوم 

NT2  207راديوم 

NT2  208راديوم 
NT2  209راديوم 

NT2  210راديوم 

NT2  211راديوم 
NT2  212راديوم 

NT2  213راديوم 

NT2  214راديوم 
NT2  215راديوم 

NT2  216راديوم 

NT2  217راديوم 
NT2  218راديوم 

NT2  219راديوم 

NT2  220راديوم 
NT2  221راديوم 

NT2  222راديوم 

NT2  223راديوم 

NT2  224راديوم 

NT2  226راديوم 

NT2  253رذرفورديوم 
NT2  254رذرفورديوم 

NT2  255رذرفورديوم 

NT2  256رذرفورديوم 
NT2  257رذرفورديوم 

NT2  258رذرفورديوم 

NT2  259رذرفورديوم 
NT2  261رذرفورديوم 

NT2  178رصاص 

NT2  180رصاص 
NT2  181رصاص 

NT2  182رصاص 
NT2  183رصاص 

NT2  184رصاص 

NT2  185رصاص 

NT2  186رصاص 

NT2  187رصاص 

NT2  188رصاص 
NT2  189رصاص 

NT2  190رصاص 

NT2  191رصاص 
NT2  192رصاص 

NT2  210رصاص 

NT2  273رونتغنيوم 
NT2  274رونتغنيوم 

NT2  272رونتغينيوم 

NT2  279رونتغينيوم 
NT2  280رونتغينيوم 

NT2  160رينيوم 

NT2  161رينيوم 
NT2  162رينيوم 

NT2  163رينيوم 

NT2  164رينيوم 
NT2  165رينيوم 

NT2  166رينيوم 

NT2  167رينيوم 
NT2  168رينيوم 

NT2  169رينيوم 

NT2  171زئبق 
NT2  172زئبق 

NT2  173زئبق 

NT2  174زئبق 

NT2  175زئبق 

NT2  178زئبق 
NT2  179زئبق 

NT2  181زئبق 

NT2  182زئبق 
NT2  183زئبق 

NT2  184زئبق 

NT2  185زئبق 
NT2  186زئبق 

NT2  187زئبق 

NT2  188زئبق 
NT2 176زئبق 

NT2 177زئبق 

NT2 180زئبق 
NT2  146ساماريوم 

NT2  147ساماريوم 

NT2  148ساماريوم 
NT2  258سيبورجيوم 

NT2  259سيبورجيوم 

NT2  260سيبورجيوم 
NT2  261سيبورجيوم 

NT2  262سيبورجيوم 

NT2  263سيبورجيوم 
NT2  264سيبورجيوم 

NT2  265سيبورجيوم 

NT2  266سيبورجيوم 
NT2  268سيبورجيوم 

NT2  270سيبورجيوم 

NT2  271سيبورجيوم 
NT2  272سيبورجيوم 

NT2  148غادولينيوم 

NT2  149غادولينيوم 
NT2  150غادولينيوم 

NT2  151غادولينيوم 

NT2  152غادولينيوم 

NT2  199فرانسيوم 

NT2  200فرانسيوم 

NT2  201فرانسيوم 
NT2  202فرانسيوم 

NT2  203فرانسيوم 

NT2 204سيوم فران 
NT2  205فرانسيوم 

NT2  206فرانسيوم 

NT2  207فرانسيوم 
NT2  208فرانسيوم 

NT2  209فرانسيوم 

NT2  210فرانسيوم 
NT2  211فرانسيوم 

NT2  212فرانسيوم 
NT2  213فرانسيوم 

NT2  214فرانسيوم 

NT2  215فرانسيوم 

NT2  216فرانسيوم 

NT2  217فرانسيوم 

NT2  218فرانسيوم 
NT2  219فرانسيوم 

NT2  220فرانسيوم 

NT2  221فرانسيوم 
NT2  222فرانسيوم 

NT2  223فرانسيوم 

NT2  243فرميوم 
NT2  245فرميوم 

NT2  246فرميوم 

NT2  247فرميوم 
NT2  248فرميوم 

NT2  249فرميوم 

NT2  250فرميوم 
NT2  251فرميوم 

NT2  252فرميوم 

NT2  253فرميوم 
NT2  254فرميوم 

NT2 255 فرميوم 

NT2  256فرميوم 
NT2  257فرميوم 

NT2  239كاليفورنيوم 

NT2  240كاليفورنيوم 
NT2  241كاليفورنيوم 

NT2  242كاليفورنيوم 

NT2  243كاليفورنيوم 
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NT2  244كاليفورنيوم 

NT2  245كاليفورنيوم 
NT2  246كاليفورنيوم 

NT2  247كاليفورنيوم 

NT2  248كاليفورنيوم 
NT2  249كاليفورنيوم 

NT2  250كاليفورنيوم 

NT2  251كاليفورنيوم 
NT2  252كاليفورنيوم 

NT2  253كاليفورنيوم 

NT2  254كاليفورنيوم 
NT2  237كاليفوريوم 

NT2  109كزينون 

NT2  110كزينون 
NT2  111كزينون 

NT2  112كزينون 

NT2  277كوبرنيسيوم 
NT2  285كوبرنيسيوم 

NT2  233كوريوم 

NT2  234كوريوم 
NT2 235م كوريو 

NT2  236كوريوم 

NT2  237كوريوم 
NT2  238كوريوم 

NT2  240كوريوم 

NT2  241كوريوم 
NT2  242كوريوم 

NT2  243كوريوم 

NT2  244كوريوم 
NT2  245كوريوم 

NT2  246كوريوم 

NT2  247كوريوم 
NT2  248كوريوم 

NT2  250كوريوم 

NT2  155لوتيسيوم 

NT2  156لوتيسيوم 

NT2  157لوتيسيوم 

NT2  158لوتيسيوم 
NT2  159لوتيسيوم 

NT2  251لورنسيوم 

NT2  252لورنسيوم 
NT2  253لورنسيوم 

NT2  254لورنسيوم 

NT2  255لورنسيوم 
NT2  256لورنسيوم 

NT2  257لورنسيوم 

NT2  258لورنسيوم 
NT2  259لورنسيوم 

NT2  260لورنسيوم 
NT2  264لورنسيوم 

NT2  265لورنسيوم 

NT2  266لورنسيوم 

NT2 5يتيوم ل 

NT2  290ليفرموريوم 

NT2  291ليفرموريوم 
NT2  292ليفرموريوم 

NT2  293ليفرموريوم 

NT2  245مندليفيوم 
NT2  246مندليفيوم 

NT2  247مندليفيوم 

NT2  248مندليفيوم 
NT2  249مندليفيوم 

NT2  250مندليفيوم 

NT2  251مندليفيوم 
NT2  255مندليفيوم 

NT2  256مندليفيوم 

NT2  257مندليفيوم 
NT2  258مندليفيوم 

NT2  259مندليفيوم 

NT2  287موسكوفيوم 
NT2  288موسكوفيوم 

NT2  266ميتنريوم 

NT2  268ميتنريوم 
NT2  270ميتنريوم 

NT2  275ميتنريوم 

NT2  276ميتنريوم 
NT2  225نبتونيوم 

NT2  226نبتونيوم 

NT2  227نبتونيوم 

NT2  229نبتونيوم 

NT2  230نبتونيوم 
NT2  231نبتونيوم 

NT2  233نبتونيوم 

NT2  235نبتونيوم 
NT2  237نبتونيوم 

NT2  251نوبليوم 

NT2  252نوبليوم 
NT2  253نوبليوم 

NT2  254نوبليوم 

NT2  255نوبليوم 
NT2  256نوبليوم 

NT2  257نوبليوم 

NT2  259نوبليوم 
NT2  260نوبليوم 

NT2  278نيهونيوم 

NT2  283نيهونيوم 
NT2  284نيهونيوم 

NT2  144نيوديميوم 

NT2  263هاسيوم 
NT2  264هاسيوم 

NT2  265هاسيوم 

NT2  266هاسيوم 
NT2  267هاسيوم 

NT2  269هاسيوم  

NT2  270هاسيوم 
NT2  271هاسيوم 

NT2  275هاسيوم 

NT2  156هافنيوم 
NT2  157هافنيوم 

NT2  158هافنيوم 

NT2  159هافنيوم 
NT2  160هافنيوم 

NT2  161هافنيوم 

NT2  162هافنيوم 

NT2  174هافنيوم 

NT2  5هليوم 

NT2  151هولميوم 
NT2  152هولميوم 

NT2  153هولميوم 

NT2  154هولميوم 
NT2  155هولميوم 

NT2  108يود 

NT2  111يود 
NT2  217يورانيوم 

NT2  218يورانيوم 

NT2  219يورانيوم 
NT2  220يورانيوم 

NT2  221يورانيوم 
NT2  222يورانيوم 

NT2  223يورانيوم 

NT2  224يورانيوم 

NT2  225يورانيوم 

NT2  226يورانيوم 

NT2  227يورانيوم 
NT2  228يورانيوم 

NT2  229يورانيوم 

NT2  230يورانيوم 
NT2  231يورانيوم 

NT2  232يورانيوم 

NT2  233يورانيوم 
NT2  234يورانيوم 

NT2  235يورانيوم 

NT2  236يورانيوم 
NT2  238يورانيوم 

NT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 

NT2  30أرغون 
NT2  21ألمنيوم 

NT2  130أوروبيوم 

NT2  131أوروبيوم 
NT2  132أوروبيوم 

NT2  164ايريديوم 

NT2  165ايريديوم 
NT2 185بزموت 

NT2  33بوتاسيوم 

NT2  34بوتاسيوم 
NT2  176تاليوم 

NT2  177تاليوم 

NT2  135تربيوم 

NT2  137تربيوم 

NT2  138تربيوم 
NT2  155تنتاليوم 

NT2  156تنتاليوم 

NT2  157تنتاليوم 
NT2  144توليوم 

NT2  145توليوم 

NT2  146توليوم 
NT2  147توليوم 

NT2  62جرمانيوم 

NT2  45حديد 
NT2  170ذهب 

NT2  171ذهب 

NT2  71روبيديوم 
NT2  72روبيديوم 

NT2  159رينيوم 

NT2  160رينيوم 
NT2  62زرنيخ 

NT2  63زرنيخ 

NT2  64زرنيخ 
NT2  54زنك 

NT2  55زنك 

NT2  56زنك 
NT2  36سكانديوم 

NT2  37سكانديوم 

NT2  38سكانديوم 
NT2  39سكانديوم 

NT2  66سلينيوم 

NT2  112سيزيوم 
NT2  113سيزيوم 

NT2  19صوديوم 

NT2  40فاناديوم 
NT2  41فاناديوم 

NT2  14فلور 

NT2  34كالسيوم 

NT2  26كبريت 

NT2  28كلور 

NT2  29كلور 
NT2  30كلور 

NT2  49كوبالت 

NT2  52كوبالت 
NT2  53كوبالت 

NT2  117النتانوم 

NT2  150لوتيسيوم 
NT2  151لوتيسيوم 

NT2  45مغنيزيوم 

NT2  10نتروجين 
NT2  52نحاس 

NT2  53نحاس 
NT2  54نحاس 

NT2  140هولميوم 

NT2  141هولميوم 

NT2  109يود 

NT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

NT2  237أمريسيوم 
NT2  238أمريسيوم 

NT2  239أمريسيوم 

NT2  240أمريسيوم 
NT2  241أمريسيوم 

NT2  242أمريسيوم 

NT2  243أمريسيوم 
NT2  244أمريسيوم 

NT2  245أمريسيوم 

NT2  246أمريسيوم 
NT2  253أينشتاينيوم 

NT2  254أينشتاينيوم 

NT2  257أينشتاينيوم 
NT2 255أينشتاينيوم 

NT2  286الفليروفيوم 

NT2  242بركيليوم 
NT2  243بركيليوم 

NT2  244بركيليوم 

NT2  245بركيليوم 
NT2  249بركيليوم 

NT2  235بلوتونيوم 

NT2  236بلوتونيوم 
NT2  237بلوتونيوم 

NT2  238بلوتونيوم 

NT2  239بلوتونيوم 
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NT2  240بلوتونيوم 

NT2 241ونيوم بلوت 
NT2  242بلوتونيوم 

NT2  243بلوتونيوم 

NT2  244بلوتونيوم 
NT2  261بوريوم 

NT2  262بوريوم 

NT2  230توريوم 
NT2  232توريوم 

NT2  272دارمستاديوم   

NT2  279دارمستاديوم 
NT2  281دارمستاديوم 

NT2  255دوبنيوم 

NT2  256دوبنيوم 
NT2  257دوبنيوم 

NT2  258دوبنيوم 

NT2  259دوبنيوم 
NT2  260دوبنيوم 

NT2  261دوبنيوم 

NT2  262دوبنيوم 
NT2  263دوبنيوم 

NT2  267دوبنيوم 

NT2  268دوبنيوم 
NT2  253رذرفورديوم 

NT2  254رذرفورديوم 

NT2  255رذرفورديوم 
NT2  256رذرفورديوم 

NT2  257رذرفورديوم 

NT2  258رذرفورديوم 
NT2  259رذرفورديوم 

NT2  260رذرفورديوم 

NT2  261رذرفورديوم 
NT2  262رذرفورديوم 

NT2  263رذرفورديوم 

NT2  267رذرفورديوم 

NT2  258سيبورجيوم 

NT2  259سيبورجيوم 

NT2  260سيبورجيوم 
NT2  261سيبورجيوم 

NT2  262سيبورجيوم 

NT2  263سيبورجيوم 
NT2  264سيبورجيوم 

NT2  265سيبورجيوم 

NT2  266سيبورجيوم 
NT2  268سيبورجيوم 

NT2  270سيبورجيوم 

NT2  271سيبورجيوم 
NT2  272سيبورجيوم 

NT2  273سيبورجيوم 
NT2  241فرميوم 

NT2  242فرميوم 

NT2  244فرميوم 

NT2  246فرميوم 

NT2  248فرميوم 

NT2  250فرميوم 
NT2  252فرميوم 

NT2  254فرميوم 

NT2  255فرميوم 
NT2  256فرميوم 

NT2  257فرميوم 

NT2  258فرميوم 
NT2  259فرميوم 

NT2  260فرميوم 

NT2  264فرميوم 
NT2  246كاليفورنيوم 

NT2  248كاليفورنيوم 

NT2  249كاليفورنيوم 
NT2  250كاليفورنيوم 

NT2  252كاليفورنيوم 

NT2  254كاليفورنيوم 
NT2  256كاليفورنيوم 

NT2  237كاليفوريوم 

NT2  282كوبرنيسيوم 
NT2  283كوبرنيسيوم 

NT2  284كوبرنيسيوم 

NT2  240كوريوم 
NT2  241كوريوم 

NT2  242كوريوم 

NT2  243كوريوم 

NT2  244كوريوم 

NT2  245كوريوم 
NT2  246كوريوم 

NT2  248كوريوم 

NT2  250كوريوم 
NT2  245مندليفيوم 

NT2  246مندليفيوم 

NT2  259مندليفيوم 
NT2  266ميتنريوم 

NT2  237نبتونيوم 

NT2  250نوبليوم 
NT2  252نوبليوم 

NT2  254نوبليوم 

NT2  256نوبليوم 
NT2  258نوبليوم 

NT2  264هاسيوم 

NT2  265هاسيوم 
NT2  232يورانيوم 

NT2  233يورانيوم 

NT2  234يورانيوم 
NT2  235يورانيوم 

NT2  236يورانيوم 

NT2  238يورانيوم 
NT1 نظائر مشعة ناتجة من اضمحالل األيونات الثقيلة 

NT2  12نظائر اضمحالل الكربون 

NT3  114باريوم 
NT2  14نظائر مشعة من اضمحالل الكربون 

NT3  222راديوم 

NT3  223راديوم 
NT3  224راديوم 

NT3  226راديوم 

NT2  28نظائر مشعة من اضمحالل المغنزيوم 
NT3  236بلوتونيوم 

NT3  234يورانيوم 

NT2  32نظائر مشعة من اضمحالل سيليسيوم 

NT3 238تونيوم بلو 

NT2  24نظائر مشعة من اضمحالل نيون 

NT3  231بروتكتينيوم 
NT3  230توريوم 

NT3  232يورانيوم 

NT3  233يورانيوم 
NT3  234يورانيوم 

RT إدارة النكليدات اإلشعاعية 

RT بطاريات نظائر مشعة 
RT توّضع بيولوجي 

RT حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

RT طب نووي 
RT قياس النكليدات المشعة 

RT مستحضرات صيدالنية شعاعية 
RT مصادر مشعة 

RT مقايسة مناعية شعاعية 

RT مواد مشعة 

RT ناقالت 

RT نشاط إشعاعي 

RT نظائر حرة من الحامالت 
RT هجرة نكليدات مشعة 

RT وجود طبيعي 
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1997-02-07 
*BT1 شعةنظائر اضمحالل بيتا الم 

NT1  146إربيوم 

NT1  147إربيوم 
NT1  149إربيوم 

NT1  150إربيوم 

NT1  151إربيوم 
NT1  152إربيوم 

NT1  153إربيوم 

NT1  154إربيوم 

NT1  155إربيوم 

NT1  156إربيوم 

NT1  157إربيوم 
NT1  158إربيوم 

NT1  159إربيوم 

NT1  160إربيوم 
NT1  161إربيوم 

NT1  163إربيوم 

NT1  165إربيوم 
NT1  37أرغون 

NT1  143إريبيوم 

NT1  144إريبيوم 
NT1  195أستاتين 

NT1  197أستاتين 

NT1  199أستاتين 
NT1  200أستاتين 

NT1  201أستاتين 

NT1  202أستاتين 
NT1  203أستاتين 

NT1  204أستاتين 

NT1  205أستاتين 
NT1  206أستاتين 

NT1  207أستاتين 

NT1  208أستاتين 
NT1 209تين أستا 

NT1  210أستاتين 

NT1  211أستاتين 
NT1  214أكتينيوم 

NT1  215أكتينيوم 

NT1  222أكتينيوم 
NT1  223أكتينيوم 

NT1  224أكتينيوم 

NT1  226أكتينيوم 
NT1  232أمريسيوم 

NT1  233أمريسيوم 

NT1  234أمريسيوم 
NT1  235أمريسيوم 

NT1  236أمريسيوم 

NT1  237أمريسيوم 
NT1  238أمريسيوم 

NT1  239أمريسيوم 

NT1  240أمريسيوم 
NT1  242أمريسيوم 

NT1  244أمريسيوم 

NT1 231أمريسيوم 

NT1  103أنتيموان 

NT1  107أنتيموان 

NT1  109أنتيموان 
NT1  110أنتيموان 

NT1  111أنتيموان 

NT1  112أنتيموان 
NT1  113أنتيموان 

NT1  114أنتيموان 

NT1  115أنتيموان 
NT1 116تيموان أن 

NT1  117أنتيموان 

NT1  118أنتيموان 
NT1  119أنتيموان 

NT1  120أنتيموان 
NT1  122أنتيموان 

NT1  102إنديوم 

NT1  103إنديوم 

NT1  104إنديوم 

NT1  105إنديوم 

NT1  106إنديوم 
NT1  107إنديوم 

NT1  108إنديوم 

NT1  109إنديوم 
NT1  110إنديوم 

NT1  111إنديوم 

NT1  112إنديوم 
NT1  114إنديوم 

NT1  97إنديوم 

NT1  98إنديوم 
NT1  99إنديوم 

NT1  132أوروبيوم 

NT1  133أوروبيوم 
NT1  139أوروبيوم 

NT1  140أوروبيوم 

NT1  141أوروبيوم 
NT1  142أوروبيوم 

NT1  143أوروبيوم 

NT1  144أوروبيوم 
NT1  145أوروبيوم 

NT1  146أوروبيوم 

NT1  147أوروبيوم 
NT1  148أوروبيوم 

NT1  149أوروبيوم 

NT1  150أوروبيوم 
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NT1  152أوروبيوم 

NT1  154أوروبيوم 
NT1  166أوسميوم 

NT1  167أوسميوم 

NT1  168أوسميوم 
NT1  169أوسميوم 

NT1  170أوسميوم 

NT1  171أوسميوم 
NT1  172أوسميوم 

NT1  173أوسميوم 

NT1  174أوسميوم 
NT1  175أوسميوم 

NT1  176أوسميوم 

NT1  177أوسميوم 
NT1  178أوسميوم 

NT1  179أوسميوم 

NT1  180أوسميوم 
NT1  181أوسميوم 

NT1  182أوسميوم 

NT1  183أوسميوم 
NT1  185أوسميوم 

NT1  153إيتربيوم 

NT1  155إيتربيوم 
NT1  156إيتربيوم 

NT1  157إيتربيوم 

NT1  158إيتربيوم 
NT1  159إيتربيوم 

NT1  160إيتربيوم 

NT1  161إيتربيوم 
NT1  162إيتربيوم 

NT1  163إيتربيوم 

NT1  164إيتربيوم 
NT1  165إيتربيوم 

NT1  166إيتربيوم 

NT1  167إيتربيوم 

NT1  169إيتربيوم 

NT1  79إيتريوم 

NT1  80إيتريوم 
NT1  81إيتريوم 

NT1  83إيتريوم 

NT1  84إيتريوم 
NT1  85إيتريوم 

NT1  86إيتريوم 

NT1  87إيتريوم 
NT1  88إيتريوم 

NT1  178إيريديوم 

NT1  179إيريديوم 
NT1  180إيريديوم 

NT1  181إيريديوم 
NT1  182إيريديوم 

NT1  183إيريديوم 

NT1  184إيريديوم 

NT1  185إيريديوم 

NT1  186إيريديوم 

NT1  187إيريديوم 
NT1  188إيريديوم 

NT1  189إيريديوم 

NT1  190إيريديوم 
NT1  192إيريديوم 

NT1  240أينشتاينيوم 

NT1  241أينشتاينيوم 
NT1  242أينشتاينيوم 

NT1  246أينشتاينيوم 

NT1  248أينشتاينيوم 
NT1  249أينشتاينيوم 

NT1  250أينشتاينيوم 

NT1  251أينشتاينيوم 
NT1  254أينشتاينيوم 

NT1 244أينشتاينيوم 

NT1 245أينشتاينيوم 
NT1 247أينشتاينيوم 

NT1 252نشتاينيومأي 

NT1  148ايتربيوم 
NT1  149ايتربيوم 

NT1  78ايتريوم 

NT1  117باريوم 
NT1  119باريوم 

NT1  120باريوم 

NT1  121باريوم 

NT1  122باريوم 

NT1  124باريوم 
NT1  125باريوم 

NT1  126باريوم 

NT1  127باريوم 
NT1  128باريوم 

NT1  129باريوم 

NT1  131باريوم 
NT1  133باريوم 

NT1 123باريوم 

NT1  125براسيوديميوم 
NT1  127براسيوديميوم 

NT1  128براسيوديميوم 

NT1  129براسيوديميوم 
NT1  130براسيوديميوم 

NT1  132براسيوديميوم 

NT1  133براسيوديميوم 
NT1  134براسيوديميوم 

NT1  135براسيوديميوم 

NT1  136براسيوديميوم 
NT1  137براسيوديميوم 

NT1 138ديميوم براسيو 

NT1  139براسيوديميوم 
NT1  140براسيوديميوم 

NT1  142براسيوديميوم 

NT1  235بركيليوم 
NT1  236بركيليوم 

NT1  237بركيليوم 

NT1  238بركيليوم 
NT1  239بركيليوم 

NT1  240بركيليوم 

NT1  242بركيليوم 
NT1  243بركيليوم 

NT1  244بركيليوم 

NT1  245بركيليوم 

NT1  246بركيليوم 

NT1  248بركيليوم 

NT1  226بروتكتينيوم 
NT1  227بروتكتينيوم 

NT1  228بروتكتينيوم 

NT1  229بروتكتينيوم 
NT1  230بروتكتينيوم 

NT1  67بروم 

NT1  68بروم 
NT1  71بروم 

NT1  73بروم 

NT1  74بروم 
NT1  75بروم 

NT1  76بروم 
NT1  77بروم 

NT1  78بروم 

NT1  80بروم 

NT1 126وميتيوم بر  

NT1  127بروميتيوم 

NT1  128بروميتيوم 
NT1  129بروميتيوم 

NT1  130بروميتيوم 

NT1  131بروميتيوم 
NT1  132بروميتيوم 

NT1  133بروميتيوم 

NT1  134بروميتيوم 
NT1  135بروميتيوم 

NT1  136بروميتيوم 

NT1  137بروميتيوم 
NT1  138بروميتيوم 

NT1  139بروميتيوم 

NT1  140بروميتيوم 
NT1  141بروميتيوم 

NT1  142بروميتيوم 

NT1  143بروميتيوم 
NT1  144بروميتيوم 

NT1  145بروميتيوم 

NT1  146بروميتيوم 
NT1  7بريليوم 

NT1  190بزموت 

NT1  191بزموت 
NT1  192بزموت 

NT1  193بزموت 

NT1  194بزموت 

NT1  195بزموت 

NT1  196بزموت 
NT1  197بزموت 

NT1 198ت بزمو 

NT1  199بزموت 
NT1  200بزموت 

NT1  201بزموت 

NT1  202بزموت 
NT1  203بزموت 

NT1  204بزموت 

NT1  205بزموت 
NT1  206بزموت 

NT1  207بزموت 

NT1  208بزموت 
NT1  173بالتين 

NT1  174بالتين 

NT1  175بالتين 
NT1  176بالتين 

NT1  177بالتين 

NT1  178بالتين 
NT1  179بالتين 

NT1  180بالتين 

NT1  181بالتين 
NT1  182بالتين 

NT1  183بالتين 

NT1  184بالتين 
NT1  185بالتين 

NT1  186بالتين 

NT1  187بالتين 
NT1  188بالتين 

NT1  189بالتين 

NT1  191بالتين 
NT1  193بالتين 

NT1  91بالديوم 

NT1  92بالديوم 

NT1  100بالّديوم 

NT1  103بالّديوم 

NT1  94بالّديوم 
NT1  95بالّديوم 

NT1  96بالّديوم 

NT1  97بالّديوم 
NT1  98بالّديوم 

NT1  99بالّديوم 

NT1 101بالّديوم 
NT1  232بلوتونيوم 

NT1  233بلوتونيوم 

NT1  234بلوتونيوم 
NT1  235بلوتونيوم 

NT1  237بلوتونيوم 
NT1  40بوتاسيوم 

NT1  196بولونيوم 

NT1  197بولونيوم 

NT1  198بولونيوم 

NT1  199بولونيوم 

NT1  200بولونيوم 
NT1  201بولونيوم 

NT1  202بولونيوم 

NT1  203بولونيوم 
NT1  204بولونيوم 

NT1  205بولونيوم 

NT1  206بولونيوم 
NT1  207بولونيوم 

NT1  208بولونيوم 

NT1  209بولونيوم 
NT1  178تاليوم 

NT1  180تاليوم 

NT1  181تاليوم 
NT1  184تاليوم 

NT1  186تاليوم 

NT1  187تاليوم 
NT1  188تاليوم 

NT1  189تاليوم 

NT1  190تاليوم 
NT1  191تاليوم 

NT1  192تاليوم 

NT1  193تاليوم 
NT1  194تاليوم 

NT1  195تاليوم 

NT1  196تاليوم 
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NT1  197تاليوم 

NT1  198تاليوم 
NT1  199تاليوم 

NT1  200تاليوم 

NT1  201تاليوم 
NT1  202تاليوم 

NT1  204تاليوم 

NT1  136تربيوم 
NT1  137تربيوم 

NT1  138تربيوم 

NT1  139تربيوم 
NT1  141تربيوم 

NT1  142تربيوم 

NT1  143تربيوم 
NT1  144تربيوم 

NT1  146تربيوم 

NT1  147تربيوم 
NT1  148تربيوم 

NT1  149تربيوم 

NT1  150تربيوم 
NT1  151تربيوم 

NT1  152تربيوم 

NT1  153تربيوم 
NT1  154تربيوم 

NT1  155تربيوم 

NT1  156تربيوم 
NT1  157تربيوم 

NT1  158تربيوم 

NT1  85تكنيسيوم 
NT1  86تكنيسيوم 

NT1  87تكنيسيوم 

NT1  90تكنيسيوم 
NT1  91تكنيسيوم 

NT1  92تكنيسيوم 

NT1  93تكنيسيوم 

NT1  94تكنيسيوم 

NT1  95تكنيسيوم 

NT1  96تكنيسيوم 
NT1  97تكنيسيوم 

NT1  107تلّوريوم 

NT1  108تلّوريوم 
NT1  109تلّوريوم 

NT1  110تلّوريوم 

NT1  111تلّوريوم 
NT1  112تلّوريوم 

NT1  113تلّوريوم 

NT1  114تلّوريوم 
NT1  115تلّوريوم 

NT1  116تلّوريوم 
NT1  117تلّوريوم 

NT1  118تلّوريوم 

NT1  119تلّوريوم 

NT1  121تلّوريوم 

NT1  123تلّوريوم 

NT1  156تنتاليوم 
NT1  158تنتاليوم 

NT1  159تنتاليوم 

NT1  160تنتاليوم 
NT1  165تنتاليوم 

NT1  166تنتاليوم 

NT1  167تنتاليوم 
NT1  168تنتاليوم 

NT1  169تنتاليوم 

NT1  170تنتاليوم 
NT1  171تنتاليوم 

NT1  172تنتاليوم 

NT1  173تنتاليوم 
NT1  174تنتاليوم 

NT1  175تنتاليوم 

NT1  176تنتاليوم 
NT1  177تنتاليوم 

NT1  178تنتاليوم 

NT1  179تنتاليوم 
NT1  180تنتاليوم 

NT1   176تنغستين 

NT1  161تنغستين 
NT1  162تنغستين 

NT1  163تنغستين 

NT1  164تنغستين 

NT1  165تنغستين 

NT1  166تنغستين 
NT1  168تنغستين 

NT1  169تنغستين 

NT1  170تنغستين 
NT1  171تنغستين 

NT1  172تنغستين 

NT1  173تنغستين 
NT1  174تنغستين 

NT1  175تنغستين 

NT1  177تنغستين 
NT1  178تنغستين 

NT1  179تنغستين 

NT1  181تنغستين 
NT1  225توريوم 

NT1  148توليوم 

NT1  152توليوم 
NT1  153توليوم 

NT1  154توليوم 

NT1  155توليوم 
NT1  156توليوم 

NT1  157توليوم 

NT1  158توليوم 
NT1  159توليوم 

NT1  160توليوم 

NT1  161توليوم 
NT1  162توليوم 

NT1  163توليوم 

NT1  164توليوم 
NT1  165توليوم 

NT1  166توليوم 

NT1  167توليوم 
NT1  168توليوم 

NT1  170توليوم 

NT1  39تيتانيوم 

NT1  44تيتانيوم 

NT1  45تيتانيوم 

NT1  63جرمانيوم 
NT1  64جرمانيوم 

NT1  65جرمانيوم 

NT1  66جرمانيوم 
NT1  67جرمانيوم 

NT1  68جرمانيوم 

NT1  69جرمانيوم 
NT1  71جرمانيوم 

NT1  45حديد 

NT1  52حديد 
NT1  53حديد 

NT1  55حديد 
NT1  258دوبنيوم 

NT1  138ديسبروسيوم 

NT1  139ديسبروسيوم 

NT1  140ديسبروسيوم 

NT1  141ديسبروسيوم 

NT1  143ديسبروسيوم 
NT1  144ديسبروسيوم 

NT1  145ديسبروسيوم 

NT1  147ديسبروسيوم 
NT1  148ديسبروسيوم 

NT1  149ديسبروسيوم 

NT1  150ديسبروسيوم 
NT1  151ديسبروسيوم 

NT1  152ديسبروسيوم 

NT1  153ديسبروسيوم 
NT1  155ديسبروسيوم 

NT1  157ديسبروسيوم 

NT1  159ديسبروسيوم 
NT1  180ذهب 

NT1  181ذهب 

NT1  182ذهب 
NT1  183ذهب 

NT1  184ذهب 

NT1  185ذهب 
NT1  186ذهب 

NT1  187ذهب 

NT1  188ذهب 
NT1  189ذهب 

NT1  190ذهب 

NT1  191ذهب 

NT1  192ذهب 

NT1  193ذهب 
NT1  194ذهب 

NT1  195ذهب 

NT1  196ذهب 
NT1  198رادون 

NT1  200رادون 

NT1  201رادون 
NT1  202رادون 

NT1  203رادون 

NT1  204رادون 
NT1  205رادون 

NT1  206رادون 

NT1  207رادون 
NT1  208رادون 

NT1  209رادون 

NT1  210رادون 
NT1  211رادون 

NT1  213راديوم 

NT1  214راديوم 
NT1  186رصاص 

NT1  187رصاص 

NT1  188رصاص 
NT1  189رصاص 

NT1  190رصاص 

NT1  191رصاص 
NT1  192رصاص 

NT1  193رصاص 

NT1  194رصاص 
NT1  195رصاص 

NT1  196رصاص 

NT1  197رصاص 
NT1  198رصاص 

NT1  199رصاص 

NT1  200رصاص 

NT1  201رصاص 

NT1  202رصاص 

NT1  203رصاص 
NT1  205رصاص 

NT1  76روبيديوم 

NT1  77روبيديوم 
NT1  78روبيديوم 

NT1  79روبيديوم 

NT1  81روبيديوم 
NT1  82روبيديوم 

NT1  83روبيديوم 

NT1  84روبيديوم 
NT1  86روبيديوم 

NT1  87روتينيوم 
NT1  90روتينيوم 

NT1  91روتينيوم 

NT1  92روتينيوم 

NT1  93روتينيوم 

NT1  94روتينيوم 

NT1  95روتينيوم 
NT1  97روتينيوم 

NT1  100روديوم 

NT1  101روديوم 
NT1  102روديوم 

NT1  104روديوم 

NT1  89روديوم 
NT1  90روديوم 

NT1  91روديوم 

NT1  92روديوم 
NT1  92روديوم 

NT1  93روديوم 

NT1  95روديوم 
NT1  96روديوم 

NT1  97روديوم 

NT1  98روديوم 
NT1  163رينيوم 

NT1  164رينيوم 

NT1  165رينيوم 
NT1  168رينيوم 

NT1  170رينيوم 

NT1  171رينيوم 
NT1  172رينيوم 

NT1  173رينيوم 

NT1  174رينيوم 
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NT1  175رينيوم 

NT1  176رينيوم 
NT1  177رينيوم 

NT1  178رينيوم 

NT1  179رينيوم 
NT1  180رينيوم 

NT1  181رينيوم 

NT1  182رينيوم 
NT1  183رينيوم 

NT1  184رينيوم 

NT1  186رينيوم 
NT1  178زئبق 

NT1  179زئبق 

NT1  181زئبق 
NT1  182زئبق 

NT1  183زئبق 

NT1  184زئبق 
NT1  185زئبق 

NT1  186زئبق 

NT1  187زئبق 
NT1  188زئبق 

NT1  189زئبق 

NT1  190زئبق 
NT1  191زئبق 

NT1  192زئبق 

NT1  193زئبق 
NT1  194زئبق 

NT1  195زئبق 

NT1  197زئبق 
NT1 177زئبق 

NT1 180زئبق 

NT1  78زركونيوم 
NT1  79زركونيوم 

NT1  84زركونيوم 

NT1  85زركونيوم 

NT1  86زركونيوم 

NT1  87زركونيوم 

NT1  88زركونيوم 
NT1  89زركونيوم 

NT1  67زرنيخ 

NT1  70زرنيخ 
NT1  71زرنيخ 

NT1  72زرنيخ 

NT1  73زرنيخ 
NT1  74زرنيخ 

NT1  55زنك 

NT1  56زنك 
NT1  60زنك 

NT1  61زنك 
NT1  62زنك 

NT1  63زنك 

NT1  65زنك 

NT1  129ساماريوم 

NT1  130ساماريوم 

NT1  132ساماريوم 
NT1  133ساماريوم 

NT1  135ساماريوم 

NT1  136ساماريوم 
NT1  137ساماريوم 

NT1  138ساماريوم 

NT1  139ساماريوم 
NT1  140ساماريوم 

NT1  141ساماريوم 

NT1  142ساماريوم 
NT1  143ساماريوم 

NT1  145ساماريوم 

NT1  134ساماريوم ساماريوم 
NT1  73سترونسيوم 

NT1  74سترونسيوم 

NT1  76سترونسيوم 
NT1  78سترونسيوم 

NT1  79سترونسيوم 

NT1  80سترونسيوم 
NT1  81سترونسيوم 

NT1  82سترونسيوم 

NT1  83سترونسيوم 
NT1  85سترونسيوم 

NT1  87سترونسيوم 

NT1  44سكانديوم 

NT1  69سلينيوم 

NT1  70سلينيوم 
NT1  71سلينيوم 

NT1  72سلينيوم 

NT1  73سلينيوم 
NT1  75سلينيوم 

NT1  119سيريوم 

NT1  120سيريوم 
NT1  121سيريوم 

NT1  122سيريوم 

NT1  123سيريوم 
NT1  126سيريوم 

NT1  127سيريوم 

NT1  128سيريوم 
NT1  129سيريوم 

NT1  130سيريوم 

NT1  131سيريوم 
NT1  132سيريوم 

NT1  133سيريوم 

NT1  134سيريوم 
NT1  135سيريوم 

NT1  137سيريوم 

NT1  139سيريوم 
NT1  114سيزيوم 

NT1  115سيزيوم 

NT1  116سيزيوم 
NT1  117سيزيوم 

NT1  118سيزيوم 

NT1  119سيزيوم 
NT1  120سيزيوم 

NT1  121سيزيوم 

NT1  122سيزيوم 
NT1  123سيزيوم 

NT1  124سيزيوم 

NT1  125سيزيوم 

NT1  126سيزيوم 

NT1  127سيزيوم 

NT1  128سيزيوم 
NT1  129سيزيوم 

NT1  130سيزيوم 

NT1  131سيزيوم 
NT1  132سيزيوم 

NT1  134سيزيوم 

NT1  20صوديوم 
NT1  135غادولينيوم 

NT1  141غادولينيوم 

NT1  143غادولينيوم 
NT1  144غادولينيوم 

NT1  145غادولينيوم 
NT1  146غادولينيوم 

NT1  147غادولينيوم 

NT1  149غادولينيوم 

NT1  151غادولينيوم 

NT1  153غادولينيوم 

NT1 62يوم غال 
NT1  63غاليوم 

NT1  64غاليوم 

NT1  65غاليوم 
NT1  66غاليوم 

NT1  67غاليوم 

NT1  68غاليوم 
NT1  70غاليوم 

NT1  42فاناديوم 

NT1  45فاناديوم 
NT1  47فاناديوم 

NT1  48فاناديوم 

NT1  49فاناديوم 
NT1  50فاناديوم 

NT1  204فرانسيوم 

NT1  206فرانسيوم 
NT1  207فرانسيوم 

NT1  208فرانسيوم 

NT1  209فرانسيوم 
NT1  210فرانسيوم 

NT1  211فرانسيوم 

NT1  212فرانسيوم 
NT1  213فرانسيوم 

NT1  247فرميوم 

NT1  249فرميوم 

NT1  251فرميوم 

NT1  253فرميوم 
NT1  100فضة 

NT1  101فضة 

NT1  102فضة 
NT1  103فضة 

NT1  104فضة 

NT1  105فضة 
NT1  106فضة 

NT1  108فضة 

NT1  110فضة 
NT1  93فضة 

NT1  95فضة 

NT1  96فضة 
NT1  97فضة 

NT1  98فضة 

NT1  99فضة 
NT1  100قصدير 

NT1  102قصدير 

NT1  106قصدير 
NT1  107قصدير 

NT1  108قصدير 

NT1  109قصدير 
NT1  110قصدير 

NT1  111قصدير 

NT1  113قصدير 
NT1  99قصدير 

NT1  41كالسيوم 

NT1  241كاليفورنيوم 
NT1  243كاليفورنيوم 

NT1  245كاليفورنيوم 

NT1  247كاليفورنيوم 
NT1  100كدميوم 

NT1  101كدميوم 

NT1  102كدميوم 

NT1  103كدميوم 

NT1  104كدميوم 

NT1  105كدميوم 
NT1  107كدميوم 

NT1  109كدميوم 

NT1  96كدميوم 
NT1  97كدميوم 

NT1  69كربتون 

NT1  71كربتون 
NT1  72كربتون 

NT1  73كربتون 

NT1  74كربتون 
NT1  75كربتون 

NT1  76كربتون 
NT1  77كربتون 

NT1  79كربتون 

NT1  81كربتون 

NT1  48كروم 

NT1  49كروم 

NT1  51كروم 
NT1  110كزينون 

NT1  111كزينون 

NT1  112كزينون 
NT1  113كزينون 

NT1  114كزينون 

NT1  115كزينون 
NT1  116كزينون 

NT1  117كزينون 

NT1  118كزينون 
NT1  119كزينون 

NT1  120كزينون 

NT1  121كزينون 
NT1  122كزينون 

NT1  123كزينون 

NT1  125كزينون 
NT1  127كزينون 

NT1  36كلور 

NT1  49كوبالت 
NT1  51كوبالت 

NT1  55كوبالت 

NT1  56كوبالت 
NT1  57كوبالت 

NT1  58كوبالت 

NT1  232كوريوم 
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NT1  233كوريوم 

NT1  234كوريوم 
NT1  235كوريوم 

NT1  238كوريوم 

NT1  239كوريوم 
NT1  241كوريوم 

NT1  117النتانوم 

NT1  118النتانوم 
NT1  119النتانوم 

NT1  120النتانوم 

NT1  121النتانوم 
NT1  122النتانوم 

NT1  123النتانوم 

NT1  124النتانوم 
NT1  125النتانوم 

NT1  126النتانوم 

NT1  127النتانوم 
NT1  128النتانوم 

NT1  129النتانوم 

NT1  130النتانوم 
NT1  131النتانوم 

NT1  132النتانوم 

NT1  133النتانوم 
NT1  134النتانوم 

NT1  135النتانوم 

NT1  136النتانوم 
NT1  137النتانوم 

NT1  138النتانوم 

NT1  160لوتسيوم 
NT1  167لوتسيوم 

NT1  150لوتيسيوم 

NT1  153لوتيسيوم 
NT1 154يسيوم لوت 

NT1  155لوتيسيوم 

NT1  156لوتيسيوم 

NT1  157لوتيسيوم 

NT1  158لوتيسيوم 

NT1  159لوتيسيوم 
NT1  161لوتيسيوم 

NT1  162لوتيسيوم 

NT1  163لوتيسيوم 
NT1  164لوتيسيوم 

NT1  165لوتيسيوم 

NT1  166لوتيسيوم 
NT1  168لوتيسيوم 

NT1  169لوتيسيوم 

NT1  170لوتيسيوم 
NT1  171لوتيسيوم 

NT1  172لوتيسيوم 
NT1  173لوتيسيوم 

NT1  174لوتيسيوم 

NT1  251لورنسيوم 

NT1  254لورنسيوم 

NT1  255لورنسيوم 

NT1  256لورنسيوم 
NT1  245مندليفيوم 

NT1  246مندليفيوم 

NT1  248مندليفيوم 
NT1  249مندليفيوم 

NT1  250مندليفيوم 

NT1  251مندليفيوم 
NT1  252مندليفيوم 

NT1  253مندليفيوم 

NT1  254مندليفيوم 
NT1  255مندليفيوم 

NT1  256مندليفيوم 

NT1  257مندليفيوم 
NT1  258مندليفيوم 

NT1  51منغنيز 

NT1  52منغنيز 
NT1  53منغنيز 

NT1  54منغنيز 

NT1  83موليبدنوم 
NT1  87موليبدنوم 

NT1  88موليبدنوم 

NT1  89موليبدنوم 
NT1  90موليبدنوم 

NT1  91موليبدنوم 

NT1  93موليبدنوم 

NT1  230نبتونيوم 

NT1  231نبتونيوم 
NT1  232نبتونيوم 

NT1  233نبتونيوم 

NT1  234نبتونيوم 
NT1  235نبتونيوم 

NT1  236نبتونيوم 

NT1  13نتروجين 
NT1  55نحاس 

NT1  58نحاس 

NT1  60نحاس 
NT1  61نحاس 

NT1  62نحاس 

NT1  64نحاس 
NT1  253نوبليوم 

NT1  254نوبليوم 

NT1  255نوبليوم 
NT1  259نوبليوم 

NT1  48نيكل 

NT1  51نيكل 
NT1  56نيكل 

NT1  57نيكل 

NT1  59نيكل 
NT1  82نيوبيوم 

NT1  84نيوبيوم 

NT1  85نيوبيوم 
NT1  86نيوبيوم 

NT1  87نيوبيوم 

NT1  88نيوبيوم 
NT1  90نيوبيوم 

NT1  91نيوبيوم 

NT1  92نيوبيوم 
NT1  125نيوديميوم 

NT1  126نيوديميوم  

NT1  129نيوديميوم 

NT1  130نيوديميوم 

NT1  132نيوديميوم 

NT1  133نيوديميوم 
NT1  134نيوديميوم 

NT1  135نيوديميوم 

NT1  136نيوديميوم 
NT1  137نيوديميوم 

NT1  138نيوديميوم 

NT1  139نيوديميوم 
NT1  140نيوديميوم 

NT1  141نيوديميوم 

NT1  154هافنيوم 
NT1  155هافنيوم 

NT1  157هافنيوم 
NT1  158هافنيوم 

NT1  159هافنيوم 

NT1  160هافنيوم 

NT1  162هافنيوم 

NT1  163هافنيوم 

NT1  166هافنيوم 
NT1  167هافنيوم 

NT1  168هافنيوم 

NT1  169هافنيوم 
NT1  170هافنيوم 

NT1  171هافنيوم 

NT1  172هافنيوم 
NT1  173هافنيوم 

NT1  175هافنيوم 

NT1  142هولميوم 
NT1  143هولميوم  

NT1  145هولميوم 

NT1  147هولميوم 
NT1  149هولميوم 

NT1  150هولميوم 

NT1  151هولميوم 
NT1  152هولميوم 

NT1  153هولميوم 

NT1  154هولميوم 
NT1  155هولميوم 

NT1  156هولميوم 

NT1  157هولميوم 
NT1  158هولميوم 

NT1  159هولميوم 

NT1  160هولميوم 

NT1  161هولميوم 

NT1  162هولميوم 
NT1  163هولميوم 

NT1  164هولميوم 

NT1  110يود 
NT1  111يود 

NT1  112يود 

NT1  113يود 
NT1  114يود 

NT1  115يود 

NT1  116يود 
NT1  117يود 

NT1  118يود 

NT1  119يود 
NT1  120يود 

NT1  121يود 

NT1  122يود 
NT1  123يود 

NT1  124يود 

NT1  125يود 
NT1  126يود 

NT1  128يود 

NT1  228يورانيوم 
NT1  229يورانيوم 

NT1  231يورانيوم 

RT اضمحالل األسر اإللكتروني 

 نظائر مشعة عمرها أيام

*BT1 نظائر مشعة 

NT1  160إربيوم 

NT1  169إربيوم 
NT1  172إربيوم 

NT1  37أرغون 

NT1  225أكتينيوم 
NT1  226أكتينيوم 

NT1  240أمريسيوم 

NT1  119أنتيموان 
NT1  120أنتيموان 

NT1  122أنتيموان 
NT1  124أنتيموان 

NT1  126أنتيموان 

NT1  127أنتيموان 
NT1  111إنديوم 

NT1  114إنديوم 

NT1  145أوروبيوم 
NT1  146أوروبيوم 

NT1  147أوروبيوم 

NT1  148أوروبيوم 
NT1  149أوروبيوم 

NT1  156أوروبيوم 

NT1  185أوسميوم 
NT1  190أوسميوم 

NT1  193أوسميوم 

NT1  166إيتربيوم 
NT1  169إيتربيوم 

NT1  175إيتربيوم 

NT1  87إيتريوم 
NT1  88إيتريوم 

NT1  90إيتريوم 

NT1  91إيتريوم 
NT1  188إيريديوم 

NT1  189إيريديوم 

NT1  190إيريديوم 
NT1  192إيريديوم 

NT1  193إيريديوم 

NT1  194إيريديوم 
NT1  251أينشتاينيوم 

NT1  253أينشتاينيوم 

NT1  254أينشتاينيوم 

NT1 255أينشتاينيوم 

NT1  128باريوم 

NT1  131باريوم 
NT1  133باريوم 

NT1  135باريوم 

NT1 140باريوم 
NT1  143براسيوديميوم 

NT1  245بركيليوم 

NT1  246بركيليوم 
NT1  249بركيليوم 
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NT1  229بروتكتينيوم 

NT1  230بروتكتينيوم 
NT1  232بروتكتينيوم 

NT1  233بروتكتينيوم 

NT1  77بروم 
NT1  82بروم 

NT1  143بروميتيوم 

NT1  148بروميتيوم 
NT1  149بروميتيوم 

NT1  151بروميتيوم 

NT1  7بريليوم 
NT1  205بزموت 

NT1  206بزموت 

NT1  210بزموت 
NT1  188بالتين 

NT1  191بالتين 

NT1  193بالتين 
NT1  195بالتين 

NT1  100بالّديوم 

NT1  103بالّديوم 
NT1  237بلوتونيوم 

NT1  246بلوتونيوم 

NT1  247بلوتونيوم 
NT1  206بولونيوم 

NT1  210بولونيوم 

NT1  200تاليوم 
NT1  201تاليوم 

NT1  202تاليوم 

NT1  153تربيوم 
NT1  155تربيوم 

NT1  156تربيوم 

NT1  160تربيوم 
NT1  161تربيوم 

NT1  95تكنيسيوم 

NT1  96تكنيسيوم 

NT1  97تكنيسيوم 

NT1  118تلّوريوم 

NT1  119تلّوريوم 
NT1  121تلّوريوم 

NT1  123تلّوريوم 

NT1  125تلّوريوم 
NT1  127تلّوريوم 

NT1  129تلّوريوم 

NT1  131تلّوريوم 
NT1  132تلّوريوم 

NT1  177تنتاليوم 

NT1  182تنتاليوم 
NT1  183تنتاليوم 

NT1  178تنغستين 
NT1  181تنغستين 

NT1  185تنغستين 

NT1  187تنغستين 

NT1  188تنغستين 

NT1  227توريوم 

NT1  231توريوم 
NT1  234توريوم 

NT1  165توليوم 

NT1  167توليوم 
NT1  168توليوم 

NT1  170توليوم 

NT1  172توليوم 
NT1  68جرمانيوم 

NT1  69جرمانيوم 

NT1  71جرمانيوم 
NT1  59حديد 

NT1  268دوبنيوم 

NT1  159ديسبروسيوم 
NT1  166ديسبروسيوم 

NT1  194ذهب 

NT1  195ذهب 
NT1  196ذهب 

NT1  198ذهب 

NT1  199ذهب 
NT1  222رادون 

NT1  223راديوم 

NT1  224راديوم 
NT1  225راديوم 

NT1  203رصاص 

NT1  83روبيديوم 

NT1  84روبيديوم 

NT1  86روبيديوم 
NT1  103روتينيوم 

NT1 97وتينيوم ر 

NT1  101روديوم 
NT1  102روديوم 

NT1  105روديوم 

NT1  92روديوم 
NT1  182رينيوم 

NT1  183رينيوم 

NT1  184رينيوم 
NT1  186رينيوم 

NT1  189رينيوم 

NT1  195زئبق 
NT1  197زئبق 

NT1  203زئبق 

NT1  88زركونيوم 
NT1  89زركونيوم 

NT1  95زركونيوم 

NT1  71زرنيخ 
NT1  72زرنيخ 

NT1  73زرنيخ 

NT1  74زرنيخ 
NT1  76زرنيخ 

NT1  77زرنيخ 

NT1  65زنك 
NT1  72زنك 

NT1  145ساماريوم 

NT1  153ساماريوم 
NT1  82سترونسيوم 

NT1  83سترونسيوم 

NT1  85سترونسيوم 
NT1  89سترونسيوم 

NT1  44سكانديوم 

NT1  46سكانديوم 

NT1  47سكانديوم 

NT1  48سكانديوم 

NT1  72سلينيوم 
NT1  75سلينيوم 

NT1  134سيريوم 

NT1  137سيريوم 
NT1  139سيريوم 

NT1  141سيريوم 

NT1  143سيريوم 
NT1  144سيريوم 

NT1  129سيزيوم 

NT1  131سيزيوم 
NT1  132سيزيوم 

NT1  136سيزيوم 
NT1  146غادولينيوم 

NT1  147غادولينيوم 

NT1  149غادولينيوم 

NT1  151غادولينيوم 

NT1  153غادولينيوم 

NT1  67غاليوم 
NT1  48فاناديوم 

NT1  49فاناديوم 

NT1  252فرميوم 
NT1  253فرميوم 

NT1  257فرميوم 

NT1  32فسفور 
NT1  33فسفور 

NT1  105فضة 

NT1  106فضة 
NT1  110فضة 

NT1  111فضة 

NT1  113قصدير 
NT1  117قصدير 

NT1  119قصدير 

NT1  121قصدير 
NT1  123قصدير 

NT1  125قصدير 

NT1  45كالسيوم 
NT1  47كالسيوم 

NT1  246كاليفورنيوم 

NT1  248كاليفورنيوم 
NT1  253كاليفورنيوم 

NT1  254كاليفورنيوم 

NT1  35كبريت 

NT1  115كدميوم 

NT1  79كربتون 
NT1  51كروم 

NT1  127كزينون 

NT1  129كزينون 
NT1  131كزينون 

NT1  133كزينون 

NT1  56كوبالت 
NT1  57كوبالت 

NT1  58كوبالت 

NT1  240كوريوم 
NT1  241كوريوم 

NT1  242كوريوم 

NT1  140النتانوم 
NT1  169لوتيسيوم 

NT1  170لوتيسيوم 

NT1  171لوتيسيوم 
NT1  172لوتيسيوم 

NT1  174لوتيسيوم 

NT1  177لوتيسيوم 
NT1  258مندليفيوم 

NT1  52منغنيز 

NT1  54منغنيز 
NT1  99موليبدنوم 

NT1  234نبتونيوم 

NT1  238نبتونيوم 
NT1  239نبتونيوم 

NT1  67نحاس 

NT1  56نيكل 
NT1  57نيكل 

NT1  66نيكل 

NT1  91نيوبيوم 
NT1  92نيوبيوم 

NT1  95نيوبيوم 

NT1  140نيوديميوم 

NT1  147نيوديميوم 

NT1  175هافنيوم 

NT1  176هافنيوم 
NT1  181هافنيوم 

NT1  166هولميوم 

NT1  124يود 
NT1  125يود 

NT1  126يود 

NT1  131يود 
NT1  230يورانيوم 

NT1  231يورانيوم 

NT1  237يورانيوم 
RT عمر النصف 

RT مدة الحياة 

 نظائر مشعة عمرها ثواني

1997-02-07 

*BT1 نظائر مشعة 

NT1  146إربيوم 
NT1  147إربيوم 

NT1  148إربيوم 

NT1  149إربيوم 
NT1  150إربيوم 

NT1  151إربيوم 

NT1  152إربيوم 
NT1  153إربيوم 

NT1  167إربيوم 

NT1  35أرغون 
NT1  45أرغون 

NT1  46أرغون 

NT1  176إريبيوم 
NT1  177إريبيوم 

NT1  198أستاتين 

NT1  199أستاتين 

NT1  200أستاتين 

NT1  202أستاتين 

NT1  218أستاتين 
NT1  219أستاتين 

NT1  222أستاتين 

NT1  223أستاتين 
NT1  214أكتينيوم 

NT1  222أكتينيوم 

NT1  234أكتينيوم 
NT1  235أكتينيوم 
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NT1  19أكسجين 

NT1  20أكسجين 
NT1  21أكسجين 

NT1  22أكسجين 

NT1  24ألمنيوم 
NT1  25ألمنيوم 

NT1  26ألمنيوم 

NT1  30ألمنيوم 
NT1  232أمريسيوم 

NT1 231أمريسيوم 

NT1  105أنتيموان 
NT1  106أنتيموان 

NT1  107أنتيموان 

NT1  108أنتيموان 
NT1  109أنتيموان 

NT1  110أنتيموان 

NT1  112أنتيموان 
NT1  126أنتيموان 

NT1  134أنتيموان 

NT1  135أنتيموان 
NT1  101إنديوم 

NT1  102إنديوم 

NT1  104إنديوم 
NT1  105إنديوم 

NT1  107إنديوم 

NT1  116إنديوم 
NT1  118إنديوم 

NT1  120إنديوم 

NT1  121إنديوم 
NT1  122إنديوم 

NT1  123إنديوم 

NT1  124إنديوم 
NT1  125إنديوم 

NT1  126إنديوم 

NT1  127إنديوم 

NT1  129إنديوم 

NT1  98إنديوم 

NT1  99إنديوم 
NT1  135أوروبيوم 

NT1  136أوروبيوم 

NT1  138أوروبيوم 
NT1  139أوروبيوم 

NT1  140أوروبيوم 

NT1  141أوروبيوم 
NT1  142أوروبيوم 

NT1 144بيوم أورو 

NT1  160أوروبيوم 
NT1  161أوروبيوم 

NT1  162أوروبيوم 
NT1  163أوروبيوم 

NT1  164أوروبيوم 

NT1  168أوسميوم 

NT1  169أوسميوم 

NT1  170أوسميوم 

NT1  171أوسميوم 
NT1  172أوسميوم 

NT1  173أوسميوم 

NT1  174أوسميوم 
NT1  192أوسميوم 

NT1  199أوسميوم 

NT1  200أوسميوم 
NT1  153إيتربيوم 

NT1  155إيتربيوم 

NT1  156إيتربيوم 
NT1  157إيتربيوم 

NT1  169إيتربيوم 

NT1  176إيتربيوم 
NT1  177إيتربيوم 

NT1  79إيتريوم 

NT1  80إيتريوم 
NT1  82إيتريوم 

NT1  84إيتريوم 

NT1  89إيتريوم 
NT1  96إيتريوم 

NT1  97إيتريوم 

NT1  98إيتريوم 
NT1  99إيتريوم 

NT1  170إيريديوم 

NT1  171إيريديوم 

NT1  172إيريديوم 

NT1  173إيريديوم 
NT1  174إيريديوم 

NT1  175إيريديوم 

NT1  176إيريديوم 
NT1  177إيريديوم 

NT1  178إيريديوم 

NT1  191إيريديوم 
NT1  196إيريديوم 

NT1  198إيريديوم 

NT1  241أينشتاينيوم 
NT1  242أينشتاينيوم 

NT1  243أينشتاينيوم 

NT1 244أينشتاينيوم 
NT1  289الفليروفيوم 

NT1  78ايتريوم 

NT1  199ايريديوم 
NT1  202ايريديوم 

NT1  117باريوم 

NT1  118باريوم 
NT1  119باريوم 

NT1  120باريوم 

NT1  121باريوم 
NT1  127باريوم 

NT1  143باريوم 

NT1  144باريوم 
NT1  145باريوم 

NT1  146باريوم 

NT1  124براسيوديميوم 
NT1  125براسيوديميوم 

NT1  126براسيوديميوم 

NT1  127براسيوديميوم 
NT1  128براسيوديميوم 

NT1  129براسيوديميوم 

NT1  130براسيوديميوم 

NT1  150براسيوديميوم 

NT1  151براسيوديميوم 

NT1  152براسيوديميوم 
NT1  153براسيوديميوم 

NT1  154براسيوديميوم 

NT1  235بركيليوم 
NT1  225بروتكتينيوم 

NT1  71بروم 

NT1  76بروم 
NT1  79بروم 

NT1  86بروم 

NT1  87بروم 
NT1  88بروم 

NT1  89بروم 
NT1  90بروم 

NT1  128بروميتيوم 

NT1  129بروميتيوم 

NT1  130بروميتيوم 

NT1  131بروميتيوم 

NT1  132بروميتيوم 
NT1  133بروميتيوم 

NT1  134بروميتيوم 

NT1  135بروميتيوم 
NT1  140بروميتيوم 

NT1  142بروميتيوم 

NT1  155بروميتيوم 
NT1  156بروميتيوم 

NT1  157بروميتيوم 

NT1  158بروميتيوم 
NT1  159بروميتيوم 

NT1  11بريليوم 

NT1  189بزموت 
NT1  190بزموت 

NT1  191بزموت 

NT1  192بزموت 
NT1  193بزموت 

NT1  198بزموت 

NT1  218بزموت 
NT1 217بزموت 

NT1  175بالتين 

NT1  176بالتين 
NT1  177بالتين 

NT1  178بالتين 

NT1  179بالتين 

NT1  180بالتين 

NT1  181بالتين 
NT1  183بالتين 

NT1  199بالتين 

NT1  107بالّديوم 
NT1  115بالّديوم 

NT1  116بالّديوم 

NT1  117بالّديوم 
NT1  118بالّديوم 

NT1  93بالّديوم 

NT1  94بالّديوم 
NT1  95بالّديوم 

NT1  229بلوتونيوم 

NT1  37بوتاسيوم 
NT1  38بوتاسيوم 

NT1  47بوتاسيوم 

NT1  48بوتاسيوم 
NT1  49بوتاسيوم 

NT1  266بوريوم 

NT1  267بوريوم 
NT1  271بوريوم 

NT1  272بوريوم 

NT1  195بولونيوم 
NT1  196بولونيوم 

NT1  197بولونيوم 

NT1  203بولونيوم 
NT1  207بولونيوم 

NT1  211بولونيوم 

NT1  212بولونيوم 
NT1  217بولونيوم 

NT1  180تاليوم 

NT1  181تاليوم 
NT1  182تاليوم 

NT1  184تاليوم 

NT1  185تاليوم 

NT1  186تاليوم 

NT1  187تاليوم 

NT1  195تاليوم 
NT1  197تاليوم 

NT1  207تاليوم 

NT1  139تربيوم 
NT1  140تربيوم 

NT1  141تربيوم 

NT1  143تربيوم 
NT1  144تربيوم 

NT1  145تربيوم 

NT1  146تربيوم 
NT1  151تربيوم 

NT1  158تربيوم 
NT1  166تربيوم 

NT1  167تربيوم 

NT1  168تربيوم 

NT1  169تربيوم 

NT1  170تربيوم 

NT1  100تكنيسيوم 
NT1  102تكنيسيوم 

NT1  103تكنيسيوم 

NT1  106تكنيسيوم 
NT1  107تكنيسيوم 

NT1  108تكنيسيوم 

NT1  109تكنيسيوم 
NT1  87تكنيسيوم 

NT1  88تكنيسيوم 

NT1  90تكنيسيوم 
NT1  108تلّوريوم 

NT1  109تلّوريوم 

NT1  110تلّوريوم 
NT1  111تلّوريوم 

NT1  135تلّوريوم 

NT1  136تلّوريوم 
NT1  137تلّوريوم 

NT1  138تلّوريوم 

NT1  160تنتاليوم 
NT1 161ليوم تنتا 

NT1  162تنتاليوم 

NT1  163تنتاليوم 
NT1  164تنتاليوم 

NT1  165تنتاليوم 

NT1  166تنتاليوم 
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NT1  188تنتاليوم 

NT1  160تنغستين 
NT1  162تنغستين 

NT1  163تنغستين 

NT1  164تنغستين 
NT1  165تنغستين 

NT1  166تنغستين 

NT1  167تنغستين 
NT1  168تنغستين 

NT1  169تنغستين 

NT1  183تنغستين 
NT1  215توريوم 

NT1  223توريوم 

NT1  224توريوم 
NT1  151توليوم 

NT1  152توليوم 

NT1  153توليوم 
NT1  154توليوم 

NT1  155توليوم 

NT1  156توليوم 
NT1  162توليوم 

NT1  178توليوم 

NT1  179توليوم 
NT1  53تيتانيوم 

NT1  65جرمانيوم 

NT1  75جرمانيوم 
NT1  77جرمانيوم 

NT1  79جرمانيوم 

NT1  80جرمانيوم 
NT1  81جرمانيوم 

NT1  82جرمانيوم 

NT1  83جرمانيوم 
NT1  84جرمانيوم 

NT1  52حديد 

NT1  63حديد 

NT1  64حديد 

NT1  255دوبنيوم 

NT1  256دوبنيوم 
NT1  257دوبنيوم 

NT1  258دوبنيوم 

NT1  259دوبنيوم 
NT1  260دوبنيوم 

NT1  261دوبنيوم 

NT1  262دوبنيوم 
NT1  263دوبنيوم 

NT1  140ديسبروسيوم 

NT1  141ديسبروسيوم 
NT1  142ديسبروسيوم 

NT1  143ديسبروسيوم 
NT1  144ديسبروسيوم 

NT1  145ديسبروسيوم 

NT1  146ديسبروسيوم 

NT1  147ديسبروسيوم 

NT1  169ديسبروسيوم 

NT1  170ديسبروسيوم 
NT1  171ديسبروسيوم 

NT1  176ذهب 

NT1  177ذهب 
NT1  178ذهب 

NT1  179ذهب 

NT1  180ذهب 
NT1  181ذهب 

NT1  182ذهب 

NT1  183ذهب 
NT1  184ذهب 

NT1  193ذهب 

NT1  195ذهب 
NT1  196ذهب 

NT1  197ذهب 

NT1  202ذهب 
NT1  203ذهب 

NT1  204ذهب 

NT1  205ذهب 
NT1  200رادون 

NT1  201رادون 

NT1  202رادون 
NT1  203رادون 

NT1  219رادون 

NT1  220رادون 

NT1  227رادون 

NT1  228رادون 
NT1  207راديوم 

NT1  208راديوم 

NT1  209راديوم 
NT1  210راديوم 

NT1  211راديوم 

NT1  212راديوم 
NT1  214راديوم 

NT1  221راديوم 

NT1  222راديوم 
NT1  233راديوم 

NT1  234راديوم 

NT1  253رذرفورديوم 
NT1  255رذرفورديوم 

NT1  257رذرفورديوم 

NT1  259رذرفورديوم 
NT1  262رذرفورديوم 

NT1  185رصاص 

NT1  186رصاص 
NT1  187رصاص 

NT1  188رصاص 

NT1  189رصاص 
NT1  203رصاص 

NT1  75روبيديوم 

NT1  76روبيديوم 
NT1  80روبيديوم 

NT1  91روبيديوم 

NT1  92روبيديوم 
NT1  93روبيديوم 

NT1  94روبيديوم 

NT1  109روتينيوم 
NT1  110روتينيوم 

NT1  111روتينيوم 

NT1  112روتينيوم 

NT1  113روتينيوم 

NT1  89روتينيوم 

NT1  90روتينيوم 
NT1  91روتينيوم 

NT1  93روتينيوم 

NT1  104روديوم 
NT1  105روديوم 

NT1  106روديوم 

NT1  108روديوم 
NT1  110روديوم 

NT1  111روديوم 

NT1  112روديوم 
NT1  113روديوم 

NT1  114روديوم 
NT1  117روديوم 

NT1  90روديوم 

NT1  91روديوم 

NT1  92روديوم 

NT1  93روديوم 

NT1  94روديوم 
NT1  280رونتغينيوم 

NT1  165رينيوم 

NT1  166رينيوم 
NT1  167رينيوم 

NT1  168رينيوم 

NT1  169رينيوم 
NT1  170رينيوم 

NT1  171رينيوم 

NT1  172رينيوم 
NT1  192رينيوم 

NT1  194رينيوم 

NT1  195رينيوم 
NT1  196رينيوم 

NT1  179زئبق 

NT1  181زئبق 
NT1  182زئبق 

NT1  183زئبق 

NT1  184زئبق 
NT1  185زئبق 

NT1 180زئبق 

NT1  100زركونيوم 
NT1  101زركونيوم 

NT1  102زركونيوم 

NT1  103زركونيوم 

NT1  104زركونيوم 

NT1  83زركونيوم 
NT1  85زركونيوم 

NT1  87زركونيوم 

NT1  98زركونيوم 
NT1  99زركونيوم 

NT1  67زرنيخ 

NT1  80زرنيخ 
NT1  81زرنيخ 

NT1  82زرنيخ 

NT1  83زرنيخ 
NT1  84زرنيخ 

NT1  85زرنيخ 

NT1  73زنك 
NT1  75زنك 

NT1  76زنك 

NT1  77زنك 
NT1  78زنك 

NT1  79زنك 

NT1  130ساماريوم 
NT1  131ساماريوم 

NT1  132ساماريوم 

NT1  133ساماريوم 
NT1  135ساماريوم 

NT1  136ساماريوم 

NT1  137ساماريوم 
NT1  139ساماريوم 

NT1  159ساماريوم 

NT1  160ساماريوم 
NT1  161ساماريوم 

NT1  162ساماريوم 

NT1  134ساماريوم ساماريوم 
NT1  76سترونسيوم 

NT1  77سترونسيوم 

NT1  83سترونسيوم 

NT1 95 سترونسيوم 

NT1  96سترونسيوم 

NT1  42سكانديوم 
NT1  46سكانديوم 

NT1  51سكانديوم 

NT1  52سكانديوم 
NT1  69سلينيوم 

NT1  77سلينيوم 

NT1  85سلينيوم 
NT1  86سلينيوم 

NT1  87سلينيوم 

NT1  88سلينيوم 
NT1  265سيبورجيوم 

NT1  266سيبورجيوم 
NT1  268سيبورجيوم 

NT1  121سيريوم 

NT1  122سيريوم 

NT1  123سيريوم 

NT1  124سيريوم 

NT1  125سيريوم 
NT1  126سيريوم 

NT1  127سيريوم 

NT1  135سيريوم 
NT1  139سيريوم 

NT1  147سيريوم 

NT1  148سيريوم 
NT1  149سيريوم 

NT1  150سيريوم 

NT1  151سيريوم 
NT1  152سيريوم 

NT1  115سيزيوم 

NT1  116سيزيوم 
NT1  117سيزيوم 

NT1 118يزيوم س 

NT1  119سيزيوم 
NT1  122سيزيوم 

NT1  123سيزيوم 

NT1  124سيزيوم 
NT1  136سيزيوم 

NT1  141سيزيوم 

NT1  142سيزيوم 
NT1  143سيزيوم 

NT1  144سيزيوم 

NT1   27سيليسيوم 
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NT1   33سيليسيوم 

NT1   34سيليسيوم 
NT1  26سيليسيوم 

NT1  21صوديوم 

NT1  25صوديوم 
NT1  26صوديوم 

NT1  135غادولينيوم 

NT1  140غادولينيوم 
NT1  141غادولينيوم 

NT1  143غادولينيوم 

NT1  164غادولينيوم 
NT1  165غادولينيوم 

NT1  166غادولينيوم 

NT1  167غادولينيوم 
NT1  169غادولينيوم 

NT1  63غاليوم 

NT1  74غاليوم 
NT1  76غاليوم 

NT1  77غاليوم 

NT1  78غاليوم 
NT1  79غاليوم 

NT1  80غاليوم 

NT1  81غاليوم 
NT1  43فاناديوم 

NT1  54فاناديوم 

NT1  55فاناديوم 
NT1  204فرانسيوم 

NT1  205فرانسيوم 

NT1  206فرانسيوم 
NT1  207فرانسيوم 

NT1  208فرانسيوم 

NT1  209فرانسيوم 
NT1  213فرانسيوم 

NT1  220فرانسيوم 

NT1  226فرانسيوم 

NT1  228فرانسيوم 

NT1  229فرانسيوم 

NT1  230فرانسيوم 
NT1  231فرانسيوم 

NT1  232فرانسيوم 

NT1  245فرميوم 
NT1  246فرميوم 

NT1  247فرميوم 

NT1  248فرميوم 
NT1  250فرميوم 

NT1  259فرميوم 

NT1  29فسفور 
NT1  34فسفور 

NT1  35فسفور 
NT1  36فسفور 

NT1  37فسفور 

NT1  101فضة 

NT1  103فضة 

NT1  107فضة 

NT1  109فضة 
NT1  110فضة 

NT1  114فضة 

NT1  115فضة 
NT1  116فضة 

NT1  117فضة 

NT1  118فضة 
NT1  119فضة 

NT1  120فضة 

NT1  122فضة 
NT1  96فضة 

NT1  97فضة 

NT1  98فضة 
NT1  99فضة 

NT1  20فلور 

NT1  21فلور 
NT1  22فلور 

NT1  23فلور 

NT1  102قصدير 
NT1  103قصدير 

NT1  105قصدير 

NT1  128قصدير 
NT1  131قصدير 

NT1  132قصدير 

NT1  133قصدير 

NT1  134قصدير 

NT1  50كالسيوم 
NT1  51كالسيوم 

NT1  52كالسيوم 

NT1  239كاليفورنيوم 
NT1  237كاليفوريوم 

NT1  30كبريت 

NT1  31كبريت 
NT1  39كبريت 

NT1  40كبريت 

NT1  120كدميوم 
NT1  121كدميوم 

NT1  122كدميوم 

NT1  123كدميوم 
NT1  124كدميوم 

NT1  97كدميوم 

NT1  98كدميوم 
NT1  99كدميوم 

NT1  72كربتون 

NT1  73كربتون 
NT1  79كربتون 

NT1  81كربتون 

NT1  90كربتون 
NT1  91كربتون 

NT1  92كربتون 

NT1  93كربتون 
NT1  10كربون 

NT1  15كربون 

NT1  57كروم 
NT1  58كروم 

NT1  59كروم 

NT1  112كزينون 
NT1  113كزينون 

NT1  114كزينون 

NT1  115كزينون 

NT1  116كزينون 

NT1  125كزينون 

NT1  139كزينون 
NT1  140كزينون 

NT1  141كزينون 

NT1  142كزينون 
NT1  144كزينون 

NT1  33كلور 

NT1  34كلور 
NT1  38كلور 

NT1  41كلور 

NT1  63كوبالت 
NT1  65كوبالت 

NT1  285كوبرنيسيوم 
NT1 118وم النتان 

NT1  119النتانوم 

NT1  120النتانوم 

NT1  121النتانوم 

NT1  122النتانوم 

NT1  123النتانوم 
NT1  124النتانوم 

NT1  144النتانوم 

NT1  145النتانوم 
NT1  146النتانوم 

NT1  147النتانوم 

NT1  148النتانوم 
NT1  149النتانوم 

NT1  160لوتسيوم 

NT1  154لوتيسيوم 
NT1  157لوتيسيوم 

NT1  158لوتيسيوم 

NT1  159لوتيسيوم 
NT1  183لوتيسيوم 

NT1  184لوتيسيوم 

NT1  252لورنسيوم 
NT1  253لورنسيوم 

NT1  254لورنسيوم 

NT1  255لورنسيوم 
NT1  256لورنسيوم 

NT1  258لورنسيوم 

NT1  259لورنسيوم 
NT1  22مغنيزيوم 

NT1  23مغنيزيوم 

NT1  29مغنيزيوم 

NT1 247يفيوم مندل 

NT1  248مندليفيوم 
NT1  249مندليفيوم 

NT1  250مندليفيوم 

NT1  58منغنيز 
NT1  59منغنيز 

NT1  60منغنيز 

NT1  105موليبدنوم 
NT1  106موليبدنوم 

NT1  107موليبدنوم 

NT1  108موليبدنوم 
NT1  110موليبدنوم 

NT1  86موليبدنوم 

NT1  87موليبدنوم 
NT1  271ميتنريوم 

NT1  272ميتنريوم 

NT1  273ميتنريوم 
NT1  274ميتنريوم 

NT1  16نتروجين 

NT1  17نتروجين 
NT1  58نحاس 

NT1  68نحاس 

NT1  70نحاس 
NT1  71نحاس 

NT1  72نحاس 

NT1  73نحاس 
NT1  74نحاس 

NT1  75نحاس 

NT1  252نوبليوم 
NT1  254نوبليوم 

NT1  256نوبليوم 

NT1  257نوبليوم 
NT1  67نيكل 

NT1  69نيكل 

NT1  70نيكل 

NT1  71نيكل 

NT1  72نيكل 

NT1  74نيكل 
NT1  100نيوبيوم 

NT1  101نيوبيوم 

NT1  102نيوبيوم 
NT1  103نيوبيوم 

NT1  104نيوبيوم 

NT1  105نيوبيوم 
NT1  106نيوبيوم 

NT1  83نيوبيوم 

NT1  84نيوبيوم 
NT1  85نيوبيوم 

NT1  90نيوبيوم 
NT1  97نيوبيوم 

NT1  98نيوبيوم 

NT1  99نيوبيوم 

NT1  127نيوديميوم 

NT1  129نيوديميوم 

NT1  130نيوديميوم 
NT1  131نيوديميوم 

NT1  137نيوديميوم 

NT1  153نيوديميوم 
NT1  154نيوديميوم 

NT1  155نيوديميوم 

NT1  156نيوديميوم 
NT1  18نيون 

NT1  19نيون 

NT1  23نيون 
NT1  269هاسيوم  

NT1  270هاسيوم 

NT1  271هاسيوم 
NT1  272هاسيوم 

NT1  154هافنيوم 

NT1  158هافنيوم 
NT1  159هافنيوم 

NT1  160هافنيوم 

NT1  161هافنيوم 
NT1  162هافنيوم 

NT1  163هافنيوم 

NT1  176هافنيوم 
NT1  177هافنيوم 

NT1  178هافنيوم 

NT1  187هافنيوم 
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NT1  188هافنيوم 

NT1  145هولميوم 
NT1  145هولميوم 

NT1  148هولميوم 

NT1  149هولميوم 
NT1  150هولميوم 

NT1  151هولميوم 

NT1  152هولميوم 
NT1  159هولميوم 

NT1  161هولميوم 

NT1  163هولميوم 
NT1  170هولميوم 

NT1  171هولميوم 

NT1  172هولميوم 
NT1  173هولميوم 

NT1  174هولميوم 

NT1  175هولميوم 
NT1  111يود 

NT1  112يود 

NT1  113يود 
NT1  114يود 

NT1  116يود 

NT1  133يود 
NT1  136يود 

NT1  137يود 

NT1  138يود 
NT1  139يود 

RT عمر النصف 

RT مدة الحياة 

 نظائر مشعة عمرها دقائق

1997-02-07 

*BT1 نظائر مشعة 

NT1  154إربيوم 
NT1  155إربيوم 

NT1  156إربيوم 

NT1  157إربيوم 
NT1  159إربيوم 

NT1  173إربيوم 
NT1  174إربيوم 

NT1  43أرغون 

NT1  44أرغون 
NT1  201أستاتين 

NT1  202أستاتين 

NT1  203أستاتين 
NT1  204أستاتين 

NT1  205أستاتين 

NT1  206أستاتين 
NT1  220أستاتين 

NT1  221أستاتين 

NT1  222أكتينيوم 
NT1  223أكتينيوم 

NT1  230أكتينيوم 

NT1  231أكتينيوم 
NT1 232نيوم أكتي 

NT1  233أكتينيوم 

NT1  14أكسجين 
NT1  15أكسجين 

NT1  28ألمنيوم 

NT1  29ألمنيوم 
NT1  233أمريسيوم 

NT1  234أمريسيوم 

NT1  235أمريسيوم 
NT1  236أمريسيوم 

NT1  244أمريسيوم 

NT1  246أمريسيوم 
NT1  247أمريسيوم 

NT1  248أمريسيوم 

NT1  249أمريسيوم 

NT1  111أنتيموان 

NT1  113أنتيموان 

NT1  114أنتيموان 
NT1  115أنتيموان 

NT1  116أنتيموان 

NT1  118أنتيموان 
NT1  120أنتيموان 

NT1  122أنتيموان 

NT1  124أنتيموان 
NT1  126أنتيموان 

NT1  128أنتيموان 

NT1  129أنتيموان 
NT1  130أنتيموان 

NT1  131أنتيموان 

NT1  132أنتيموان 
NT1  133أنتيموان 

NT1  103إنديوم 

NT1  104إنديوم 
NT1  105إنديوم 

NT1  106إنديوم 

NT1  107إنديوم 
NT1  108إنديوم 

NT1  109إنديوم 

NT1  111إنديوم 
NT1  112إنديوم 

NT1  114إنديوم 

NT1  116إنديوم 
NT1  117إنديوم 

NT1  118إنديوم 

NT1  119إنديوم 
NT1  121إنديوم 

NT1  142أوروبيوم 

NT1  143أوروبيوم 
NT1  154أوروبيوم 

NT1  158أوروبيوم 

NT1  159أوروبيوم 
NT1  175أوسميوم 

NT1  176أوسميوم 

NT1  177أوسميوم 
NT1  178أوسميوم 

NT1  179أوسميوم 

NT1  180أوسميوم 
NT1  181أوسميوم 

NT1  191أوسميوم 

NT1  195أوسميوم 

NT1  196أوسميوم 

NT1  197أوسميوم 

NT1  158إيتربيوم 
NT1  159إيتربيوم 

NT1  160إيتربيوم 

NT1  161إيتربيوم 
NT1  162إيتربيوم 

NT1  163إيتربيوم 

NT1  165إيتربيوم 
NT1  167إيتربيوم 

NT1  179إيتربيوم 

NT1  180إيتربيوم 
NT1  81إيتريوم 

NT1  83إيتريوم 
NT1  84إيتريوم 

NT1  86إيتريوم 

NT1  91إيتريوم 

NT1  94إيتريوم 

NT1  95إيتريوم 

NT1  179إيريديوم 
NT1  180إيريديوم 

NT1  181إيريديوم 

NT1  182إيريديوم 
NT1  183إيريديوم 

NT1  192إيريديوم 

NT1  197إيريديوم 
NT1  246أينشتاينيوم 

NT1  248أينشتاينيوم 

NT1 245أينشتاينيوم 
NT1 247أينشتاينيوم 

NT1 256أينشتاينيوم 

NT1  122باريوم 
NT1  124باريوم 

NT1  125باريوم 

NT1  127باريوم 
NT1  131باريوم 

NT1  137باريوم 

NT1  141باريوم 
NT1  142باريوم 

NT1 123باريوم 

NT1  131براسيوديميوم 
NT1  132براسيوديميوم 

NT1  133براسيوديميوم 

NT1  134براسيوديميوم 

NT1  135براسيوديميوم 

NT1  136براسيوديميوم 
NT1  138براسيوديميوم 

NT1  140براسيوديميوم 

NT1  142براسيوديميوم 
NT1  144براسيوديميوم 

NT1  146براسيوديميوم 

NT1  147براسيوديميوم 
NT1  148براسيوديميوم 

NT1  149براسيوديميوم 

NT1  238بركيليوم 
NT1  239بركيليوم 

NT1  240بركيليوم 

NT1  242بركيليوم 
NT1  251بركيليوم 

NT1  252بركيليوم 

NT1 253م بركيليو 
NT1  254بركيليوم 

NT1  226بروتكتينيوم 

NT1  227بروتكتينيوم 
NT1  234بروتكتينيوم 

NT1  235بروتكتينيوم 

NT1  236بروتكتينيوم 
NT1  237بروتكتينيوم 

NT1  238بروتكتينيوم 

NT1  72بروم 
NT1  73بروم 

NT1  74بروم 

NT1  77بروم 
NT1  78بروم 

NT1  80بروم 

NT1  82بروم 
NT1  84بروم 

NT1  85بروم 

NT1  136بروميتيوم 

NT1  137بروميتيوم 

NT1  138بروميتيوم 

NT1  139بروميتيوم 
NT1  140بروميتيوم 

NT1  141بروميتيوم 

NT1  152بروميتيوم 
NT1  153بروميتيوم 

NT1  154بروميتيوم 

NT1  193بزموت 
NT1  194بزموت 

NT1  195بزموت 

NT1  196بزموت 
NT1  197بزموت 

NT1  198بزموت 
NT1  199بزموت 

NT1  200بزموت 

NT1  201بزموت 

NT1  211بزموت 

NT1  212بزموت 

NT1  213بزموت 
NT1  214بزموت 

NT1  215بزموت 

NT1  216بزموت 
NT1  182بالتين 

NT1  183بالتين 

NT1  184بالتين 
NT1  185بالتين 

NT1  199بالتين 

NT1  201بالتين 
NT1  109بالّديوم 

NT1  111بالّديوم 

NT1  113بالّديوم 
NT1  114بالّديوم 

NT1  96بالّديوم 

NT1  97بالّديوم 
NT1  98بالّديوم 

NT1  99بالّديوم 

NT1  232بلوتونيوم 
NT1  233بلوتونيوم 

NT1  235بلوتونيوم 

NT1  38بوتاسيوم 
NT1  44بوتاسيوم 

NT1  45بوتاسيوم 

NT1  46بوتاسيوم 
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NT1  275بوريوم 

NT1  198بولونيوم 
NT1  199بولونيوم 

NT1  200بولونيوم 

NT1  201بولونيوم 
NT1  202بولونيوم 

NT1  203بولونيوم 

NT1  218بولونيوم 
NT1  188تاليوم 

NT1  189تاليوم 

NT1  190تاليوم 
NT1  191تاليوم 

NT1  192تاليوم 

NT1  193تاليوم 
NT1  194تاليوم 

NT1  206تاليوم 

NT1  207تاليوم 
NT1  208تاليوم 

NT1  209تاليوم 

NT1  210تاليوم 
NT1  147تربيوم 

NT1  148تربيوم 

NT1  149تربيوم 
NT1  150تربيوم 

NT1  152تربيوم 

NT1  162تربيوم 
NT1  163تربيوم 

NT1  164تربيوم 

NT1  165تربيوم 
NT1  101تكنيسيوم 

NT1  102تكنيسيوم 

NT1  104تكنيسيوم 
NT1  105تكنيسيوم 

NT1  91تكنيسيوم 

NT1  92تكنيسيوم 

NT1  93تكنيسيوم 

NT1  94تكنيسيوم 

NT1  96تكنيسيوم 
NT1  112تلّوريوم 

NT1  113تلّوريوم 

NT1  114تلّوريوم 
NT1  115تلّوريوم 

NT1  131تلّوريوم 

NT1  133تلّوريوم 
NT1  134تلّوريوم 

NT1  167تنتاليوم 

NT1  168تنتاليوم 
NT1  169تنتاليوم 

NT1  170تنتاليوم 
NT1  171تنتاليوم 

NT1  172تنتاليوم 

NT1  178تنتاليوم 

NT1  182تنتاليوم 

NT1  185تنتاليوم 

NT1  186تنتاليوم 
NT1  187تنتاليوم 

NT1  170تنغستين 

NT1  171تنغستين 
NT1  172تنغستين 

NT1  173تنغستين 

NT1  174تنغستين 
NT1  175تنغستين 

NT1  179تنغستين 

NT1  185تنغستين 
NT1  189تنغستين 

NT1  190تنغستين 

NT1  225توريوم 
NT1  226توريوم 

NT1  233توريوم 

NT1  235توريوم 
NT1  236توريوم 

NT1  237توريوم 

NT1  156توليوم 
NT1  157توليوم 

NT1  158توليوم 

NT1  159توليوم 
NT1  160توليوم 

NT1  161توليوم 

NT1  162توليوم 

NT1  164توليوم 

NT1  174توليوم 
NT1  175توليوم 

NT1  176توليوم 

NT1  177توليوم 
NT1  51تيتانيوم 

NT1  52تيتانيوم 

NT1  64جرمانيوم 
NT1  67جرمانيوم 

NT1  53حديد 

NT1  61حديد 
NT1  62حديد 

NT1  264دوبنيوم   

NT1  265دوبنيوم 
NT1  266دوبنيوم 

NT1  147ديسبروسيوم 

NT1  148ديسبروسيوم 
NT1 149روسيوم ديسب 

NT1  150ديسبروسيوم 

NT1  151ديسبروسيوم 
NT1  165ديسبروسيوم 

NT1  167ديسبروسيوم 

NT1  168ديسبروسيوم 
NT1  185ذهب 

NT1  186ذهب 

NT1  187ذهب 
NT1  188ذهب 

NT1  189ذهب 

NT1  190ذهب 
NT1  200ذهب 

NT1  201ذهب 

NT1  204رادون 
NT1  205رادون 

NT1  206رادون 

NT1  207رادون 

NT1  208رادون 

NT1  209رادون 

NT1  212رادون 
NT1  221رادون 

NT1  223رادون 

NT1  225رادون 
NT1  226رادون 

NT1  213راديوم 

NT1  227راديوم 
NT1  229راديوم 

NT1  231راديوم 

NT1  232راديوم 
NT1  261رذرفورديوم 

NT1  263رذرفورديوم 
NT1  190رصاص 

NT1  191رصاص 

NT1  192رصاص 

NT1  193رصاص 

NT1  194رصاص 

NT1  195رصاص 
NT1  196رصاص 

NT1  197رصاص 

NT1  199رصاص 
NT1  201رصاص 

NT1  211رصاص 

NT1  213رصاص 
NT1  214رصاص 

NT1  77روبيديوم 

NT1  78روبيديوم 
NT1  79روبيديوم 

NT1  81روبيديوم 

NT1  82روبيديوم 
NT1  84روبيديوم 

NT1  86روبيديوم 

NT1  88روبيديوم 
NT1  89روبيديوم 

NT1  90روبيديوم 

NT1  107روتينيوم 
NT1  108روتينيوم 

NT1  92روتينيوم 

NT1  93روتينيوم 
NT1  94روتينيوم 

NT1  100روديوم 

NT1  103روديوم 

NT1  104روديوم 

NT1  107روديوم 
NT1  108روديوم 

NT1  109روديوم 

NT1  94روديوم 
NT1  95روديوم 

NT1  96روديوم 

NT1  97روديوم 
NT1  98روديوم 

NT1  173رينيوم 

NT1  174رينيوم 
NT1  175رينيوم 

NT1  176رينيوم 

NT1  177رينيوم 
NT1  178رينيوم 

NT1  179رينيوم 

NT1  180رينيوم 
NT1  188رينيوم 

NT1  190رينيوم 

NT1  191رينيوم 
NT1  186زئبق 

NT1  187زئبق 

NT1  188زئبق 
NT1  189زئبق 

NT1  190زئبق 

NT1  191زئبق 
NT1  199زئبق 

NT1  205زئبق 

NT1  206زئبق 
NT1  81زركونيوم 

NT1  82زركونيوم 

NT1  84زركونيوم 
NT1  85زركونيوم 

NT1  89زركونيوم 

NT1  68زرنيخ 

NT1  69زرنيخ 

NT1  70زرنيخ 

NT1  79زرنيخ 
NT1  60زنك 

NT1  61زنك 

NT1  63زنك 
NT1  69زنك 

NT1  71زنك 

NT1  74زنك 
NT1  138ساماريوم 

NT1  139ساماريوم 

NT1  140ساماريوم 
NT1  141ساماريوم 

NT1  143ساماريوم 
NT1  155ساماريوم 

NT1  157ساماريوم 

NT1  158ساماريوم 

NT1  78سترونسيوم 

NT1  79سترونسيوم 

NT1  81سترونسيوم 
NT1  93سترونسيوم 

NT1  94سترونسيوم 

NT1  49سكانديوم 
NT1  50سكانديوم 

NT1  68سلينيوم 

NT1  70سلينيوم 
NT1  71سلينيوم 

NT1  73سلينيوم 

NT1  79سلينيوم 
NT1  81سلينيوم 

NT1  83سلينيوم 

NT1  84سلينيوم 
NT1  270سيبورجيوم 

NT1  271سيبورجيوم 

NT1  128سيريوم 
NT1  129سيريوم 

NT1  130سيريوم 

NT1  131سيريوم 
NT1  145سيريوم 

NT1  146سيريوم 

NT1  120سيزيوم 
NT1  121سيزيوم 

NT1  122سيزيوم 

NT1  123سيزيوم 
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NT1  125سيزيوم 

NT1  126سيزيوم 
NT1  128سيزيوم 

NT1  130سيزيوم 

NT1  135سيزيوم 
NT1  138سيزيوم 

NT1  139سيزيوم 

NT1  140سيزيوم 
NT1  142غادولينيوم 

NT1  143غادولينيوم 

NT1  144غادولينيوم 
NT1  145غادولينيوم 

NT1  161غادولينيوم 

NT1  162غادولينيوم 
NT1  163غادولينيوم 

NT1  64غاليوم 

NT1  65غاليوم 
NT1  70غاليوم 

NT1  74غاليوم 

NT1  75غاليوم 
NT1  47فاناديوم 

NT1  52فاناديوم 

NT1  53فاناديوم 
NT1  210فرانسيوم 

NT1  211فرانسيوم 

NT1  212فرانسيوم 
NT1  221فرانسيوم 

NT1  222فرانسيوم 

NT1  223فرانسيوم 
NT1  224فرانسيوم 

NT1  225فرانسيوم 

NT1  227فرانسيوم 
NT1  249فرميوم 

NT1  250فرميوم 

NT1  30فسفور 

NT1  100فضة 

NT1  101فضة 

NT1  102فضة 
NT1  104فضة 

NT1  105فضة 

NT1  106فضة 
NT1  108فضة 

NT1  111فضة 

NT1  113فضة 
NT1  115فضة 

NT1  116فضة 

NT1  117فضة 
NT1  99فضة 

NT1  17فلور 
NT1  106قصدير 

NT1  107قصدير 

NT1  108قصدير 

NT1  109قصدير 

NT1  111قصدير 

NT1  113قصدير 
NT1  123قصدير 

NT1  125قصدير 

NT1  127قصدير 
NT1  128قصدير 

NT1  129قصدير 

NT1  130قصدير 
NT1  131قصدير 

NT1  49كالسيوم 

NT1  240كاليفورنيوم 
NT1  241كاليفورنيوم 

NT1  242كاليفورنيوم 

NT1  243كاليفورنيوم 
NT1  244كاليفورنيوم 

NT1  245كاليفورنيوم 

NT1  256كاليفورنيوم 
NT1  37كبريت 

NT1  100كدميوم 

NT1  101كدميوم 
NT1  102كدميوم 

NT1  103كدميوم 

NT1  104كدميوم 
NT1  105كدميوم 

NT1  111كدميوم 

NT1  118كدميوم 

NT1  119كدميوم 

NT1  74كربتون 
NT1  75كربتون 

NT1  89كربتون 

NT1  11كربون 
NT1  49كروم 

NT1  55كروم 

NT1  56كروم 
NT1  117كزينون 

NT1  118كزينون 

NT1  119كزينون 
NT1  120كزينون 

NT1  121كزينون 

NT1  127كزينون 
NT1  135كزينون 

NT1  137كزينون 

NT1  138كزينون 
NT1  34كلور 

NT1  38كلور 

NT1  39كلور 
NT1  40كلور 

NT1  54كوبالت 

NT1  60كوبالت 
NT1  62كوبالت 

NT1  283كوبرنيسيوم 

NT1  285كوبرنيسيوم 
NT1  233كوريوم 

NT1  234كوريوم 

NT1  235كوريوم 
NT1  236كوريوم 

NT1  237كوريوم 

NT1  251كوريوم 
NT1  125النتانوم 

NT1  126النتانوم 

NT1  127النتانوم 

NT1  128النتانوم 

NT1  129النتانوم 

NT1  130النتانوم 
NT1  131النتانوم 

NT1  132النتانوم 

NT1  134النتانوم 
NT1  136النتانوم 

NT1  143النتانوم 

NT1  167لوتسيوم 
NT1  181لوتسيوم 

NT1  161لوتيسيوم 

NT1  162لوتيسيوم 
NT1  163لوتيسيوم 

NT1  164لوتيسيوم 
NT1  165لوتيسيوم 

NT1  166لوتيسيوم 

NT1  168لوتيسيوم 

NT1  169لوتيسيوم 

NT1  171لوتيسيوم 

NT1  172لوتيسيوم 
NT1  178لوتيسيوم 

NT1  180لوتيسيوم 

NT1  182لوتيسيوم 
NT1  187لوتيسيوم 

NT1  260لورنسيوم 

NT1  27مغنيزيوم 
NT1  251مندليفيوم 

NT1  252مندليفيوم 

NT1  253مندليفيوم 
NT1  254مندليفيوم 

NT1  255مندليفيوم 

NT1  258مندليفيوم 
NT1  50منغنيز 

NT1  51منغنيز 

NT1  52منغنيز 
NT1  57منغنيز 

NT1  58منغنيز 

NT1  101موليبدنوم 
NT1  102موليبدنوم 

NT1  103موليبدنوم 

NT1  104موليبدنوم 
NT1  88موليبدنوم 

NT1  89موليبدنوم 

NT1  91موليبدنوم 

NT1  265ميتنريوم 

NT1  279ميتنريوم 
NT1  229نبتونيوم 

NT1  230نبتونيوم 

NT1  231نبتونيوم 
NT1  232نبتونيوم 

NT1  233نبتونيوم 

NT1  240نبتونيوم 
NT1  241نبتونيوم 

NT1  242نبتونيوم 

NT1  243نبتونيوم 
NT1  244نبتونيوم 

NT1  13نتروجين 

NT1  59نحاس 
NT1  60نحاس 

NT1  62نحاس 

NT1  66نحاس 
NT1  68نحاس 

NT1  69نحاس 

NT1  253نوبليوم 
NT1  255نوبليوم 

NT1  259نوبليوم 

NT1  85نيوبيوم 
NT1  86نيوبيوم 

NT1  87نيوبيوم 

NT1  88نيوبيوم 
NT1  94نيوبيوم 

NT1  98نيوبيوم 

NT1  99نيوبيوم 
NT1  132نيوديميوم 

NT1  133نيوديميوم 

NT1  134نيوديميوم 
NT1  135نيوديميوم 

NT1  136نيوديميوم 

NT1  137نيوديميوم 

NT1  139نيوديميوم 

NT1  141نيوديميوم 

NT1  151نيوديميوم 
NT1  152نيوديميوم 

NT1  24نيون 

NT1  274هاسيوم 
NT1  164هافنيوم 

NT1  165هافنيوم 

NT1  166هافنيوم 
NT1  167هافنيوم 

NT1  168هافنيوم 

NT1  169هافنيوم 
NT1  177هافنيوم 

NT1  150هولميوم 
NT1  152هولميوم 

NT1  153هولميوم 

NT1  154هولميوم 

NT1  155هولميوم 

NT1  156هولميوم 

NT1  157هولميوم 
NT1  158هولميوم 

NT1  159هولميوم 

NT1  160هولميوم 
NT1  162هولميوم 

NT1  164هولميوم 

NT1  168هولميوم 
NT1  169هولميوم 

NT1  170هولميوم 

NT1  115يود 
NT1  117يود 

NT1  118يود 

NT1  119يود 
NT1  120يود 

NT1  122يود 

NT1  128يود 
NT1  130يود 

NT1  134يود 

NT1  136يود 
NT1  227يورانيوم 

NT1  228يورانيوم 

NT1  229يورانيوم 
NT1  235يورانيوم 

NT1  239يورانيوم 

NT1  241يورانيوم 
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NT1  242يورانيوم 

RT عمر النصف 
RT مدة الحياة 

 نظائر مشعة عمرها ساعات

*BT1 نظائر مشعة 

NT1  158إربيوم 
NT1  161إربيوم 

NT1  163إربيوم 

NT1  165إربيوم 
NT1  171إربيوم 

NT1  41أرغون 

NT1  207أستاتين 
NT1  208أستاتين 

NT1  209أستاتين 

NT1  210أستاتين 
NT1  211أستاتين 

NT1  224أكتينيوم 

NT1  228أكتينيوم 

NT1  229أكتينيوم 

NT1  237أمريسيوم 

NT1  238أمريسيوم 
NT1  239أمريسيوم 

NT1  242أمريسيوم 

NT1  244أمريسيوم 
NT1  245أمريسيوم 

NT1  116أنتيموان 

NT1  117أنتيموان 
NT1  118أنتيموان 

NT1  128أنتيموان 

NT1  129أنتيموان 
NT1  109إنديوم 

NT1  110إنديوم 

NT1  113إنديوم 
NT1  115إنديوم 

NT1  117إنديوم 

NT1  150أوروبيوم 
NT1  152أوروبيوم 

NT1  157أوروبيوم 
NT1  181أوسميوم 

NT1  182أوسميوم 

NT1  183أوسميوم 
NT1  189أوسميوم 

NT1  190أوسميوم 

NT1  164إيتربيوم 
NT1  177إيتربيوم 

NT1  178إيتربيوم 

NT1  85إيتريوم 
NT1  86إيتريوم 

NT1  87إيتريوم 

NT1  90إيتريوم 
NT1  92إيتريوم 

NT1  93إيتريوم 

NT1  184إيريديوم 
NT1  185إيريديوم 

NT1  186إيريديوم 

NT1  187إيريديوم 
NT1  190إيريديوم 

NT1  194إيريديوم 

NT1  195إيريديوم 
NT1  196إيريديوم 

NT1  249أينشتاينيوم 

NT1  250أينشتاينيوم 
NT1 256أينشتاينيوم 

NT1  126باريوم 

NT1  129باريوم 
NT1 139باريوم 

NT1  137براسيوديميوم 

NT1  138براسيوديميوم 

NT1  139براسيوديميوم 

NT1  142براسيوديميوم 

NT1  145براسيوديميوم 
NT1  243بركيليوم 

NT1  244بركيليوم 

NT1  248بركيليوم 
NT1  250بركيليوم 

NT1  228بروتكتينيوم 

NT1  234بروتكتينيوم 
NT1  75بروم 

NT1  76بروم 

NT1  80بروم 
NT1  83بروم 

NT1  150بروميتيوم 

NT1  201بزموت 
NT1  202بزموت 

NT1  203بزموت 

NT1  204بزموت 
NT1  212بزموت 

NT1  185بالتين 

NT1  186بالتين 
NT1  187بالتين 

NT1  189بالتين 

NT1  197بالتين 
NT1  200بالتين 

NT1  109بالّديوم 

NT1  111بالّديوم 
NT1  112بالّديوم 

NT1 101بالّديوم 

NT1  234بلوتونيوم 
NT1  243بلوتونيوم 

NT1  245بلوتونيوم 

NT1  42بوتاسيوم 
NT1  43بوتاسيوم 

NT1  273بوريوم 

NT1  274بوريوم 
NT1  204بولونيوم 

NT1  205بولونيوم 

NT1  207بولونيوم 
NT1  195تاليوم 

NT1  196تاليوم 

NT1  197تاليوم 
NT1  198تاليوم 

NT1  199تاليوم 

NT1  147تربيوم 

NT1  148تربيوم 

NT1  149تربيوم 

NT1  150تربيوم 
NT1  151تربيوم 

NT1  152تربيوم 

NT1  154تربيوم 
NT1  156تربيوم 

NT1  93تكنيسيوم 

NT1  94تكنيسيوم 
NT1  95تكنيسيوم 

NT1  99تكنيسيوم 

NT1  116تلّوريوم 
NT1  117تلّوريوم 

NT1  119تلّوريوم 
NT1  127تلّوريوم 

NT1  129تلّوريوم 

NT1  173تنتاليوم 

NT1  174تنتاليوم 

NT1  175تنتاليوم 

NT1  176تنتاليوم 
NT1  178تنتاليوم 

NT1  180تنتاليوم 

NT1  184تنتاليوم 
NT1   176تنغستين 

NT1  177تنغستين 

NT1  163توليوم 
NT1  166توليوم 

NT1  173توليوم 

NT1  45تيتانيوم 
NT1  66جرمانيوم 

NT1  75جرمانيوم 

NT1  77جرمانيوم 
NT1  78جرمانيوم 

NT1  52حديد 

NT1  267دوبنيوم 
NT1  269دوبنيوم 

NT1  152ديسبروسيوم 

NT1  153ديسبروسيوم 
NT1  155ديسبروسيوم 

NT1  157ديسبروسيوم 

NT1  165ديسبروسيوم 
NT1  191ذهب 

NT1  192ذهب 

NT1  193ذهب 

NT1  196ذهب 

NT1  200ذهب 
NT1  210رادون 

NT1  211رادون 

NT1  224رادون 
NT1  230راديوم 

NT1  198رصاص 

NT1  199رصاص 
NT1  200رصاص 

NT1  201رصاص 

NT1  202رصاص 
NT1  204رصاص 

NT1  209رصاص 

NT1  212رصاص 
NT1  81روبيديوم 

NT1  82روبيديوم 

NT1  105روتينيوم 
NT1  95روتينيوم 

NT1  100روديوم 

NT1  106روديوم 
NT1  92روديوم 

NT1  181رينيوم 

NT1  182رينيوم 
NT1  188رينيوم 

NT1  190رينيوم 

NT1  192زئبق 
NT1  193زئبق 

NT1  195زئبق 

NT1  197زئبق 
NT1  86زركونيوم 

NT1  87زركونيوم 

NT1  97زركونيوم 
NT1  78زرنيخ 

NT1  62زنك 

NT1  69زنك 

NT1  71زنك 

NT1  142ساماريوم 

NT1  156ساماريوم 
NT1  80سترونسيوم 

NT1  85سترونسيوم 

NT1  87سترونسيوم 
NT1  91سترونسيوم 

NT1  92سترونسيوم 

NT1  43سكانديوم 
NT1  44سكانديوم 

NT1  73سلينيوم 

NT1  132سيريوم 
NT1  133سيريوم 

NT1  135سيريوم 
NT1  137سيريوم 

NT1  127سيزيوم 

NT1  134سيزيوم 

NT1   31سيليسيوم 

NT1  24صوديوم 

NT1 159ولينيوم غاد 
NT1  66غاليوم 

NT1  68غاليوم 

NT1  72غاليوم 
NT1  73غاليوم 

NT1  251فرميوم 

NT1  254فرميوم 
NT1  255فرميوم 

NT1  256فرميوم 

NT1  103فضة 
NT1  104فضة 

NT1  112فضة 

NT1  113فضة 
NT1  18فلور 

NT1  110قصدير 

NT1  127قصدير 
NT1  247كاليفورنيوم 

NT1  255كاليفورنيوم 

NT1  38كبريت 
NT1  107كدميوم 

NT1  117كدميوم 

NT1  76كربتون 
NT1  77كربتون 

NT1  83كربتون 

NT1  85كربتون 
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NT1  87كربتون 

NT1  88كربتون 
NT1  48كروم 

NT1  122كزينون 

NT1  123كزينون 
NT1  125كزينون 

NT1  135كزينون 

NT1  55كوبالت 
NT1  58كوبالت 

NT1  61كوبالت 

NT1  238كوريوم 
NT1  239كوريوم 

NT1  249كوريوم 

NT1  132النتانوم 
NT1  133النتانوم 

NT1  135النتانوم 

NT1  141النتانوم 
NT1  142النتانوم 

NT1  176لوتيسيوم 

NT1  179لوتيسيوم 
NT1  28مغنيزيوم 

NT1  256مندليفيوم 

NT1  257مندليفيوم 
NT1  259مندليفيوم 

NT1  56منغنيز 

NT1  90موليبدنوم 
NT1  93موليبدنوم 

NT1  236نبتونيوم 

NT1  240نبتونيوم 
NT1  61نحاس 

NT1  64نحاس 

NT1  65نيكل 
NT1  89نيوبيوم 

NT1  90نيوبيوم 

NT1  96نيوبيوم 

NT1  97نيوبيوم 

NT1  138نيوديميوم 

NT1  139نيوديميوم 
NT1  141نيوديميوم 

NT1  149نيوديميوم 

NT1  276هاسيوم 
NT1  170هافنيوم 

NT1  171هافنيوم 

NT1  173هافنيوم 
NT1  180هافنيوم 

NT1  182هافنيوم 

NT1  183هافنيوم 
NT1  184هافنيوم 

NT1  160هولميوم 
NT1  161هولميوم 

NT1  162هولميوم 

NT1  167هولميوم 

NT1  120يود 

NT1  121يود 

NT1  123يود 
NT1  130يود 

NT1  132يود 

NT1  133يود 
NT1  135يود 

NT1  240يورانيوم 

RT عمر النصف 
RT مدة الحياة 

 نظائر مشعة عمرها سنوات

*BT1 نظائر مشعة 

NT1  39أرغون 
NT1  42أرغون 

NT1  227أكتينيوم 

NT1  26ألمنيوم 

NT1  241أمريسيوم 

NT1  242أمريسيوم 

NT1  243أمريسيوم 
NT1  125أنتيموان 

NT1  115إنديوم 

NT1  150أوروبيوم 
NT1  152أوروبيوم 

NT1  154أوروبيوم 

NT1  155أوروبيوم 
NT1  186أوسميوم 

NT1  194أوسميوم 

NT1  192إيريديوم 
NT1 252أينشتاينيوم 

NT1  133باريوم 

NT1  247بركيليوم 
NT1  231بروتكتينيوم 

NT1  144بروميتيوم 

NT1  145بروميتيوم 
NT1  146بروميتيوم 

NT1  147بروميتيوم 

NT1  10بريليوم 
NT1  207بزموت 

NT1  208بزموت 

NT1  210بزموت 
NT1  190بالتين 

NT1  193بالتين 

NT1  107بالّديوم 
NT1  236بلوتونيوم 

NT1  238بلوتونيوم 

NT1  239بلوتونيوم 
NT1  240بلوتونيوم 

NT1  241بلوتونيوم 

NT1  242بلوتونيوم 
NT1  244بلوتونيوم 

NT1  40بوتاسيوم 

NT1  208بولونيوم 
NT1  209بولونيوم 

NT1  204تاليوم 

NT1  157تربيوم 
NT1  158تربيوم 

NT1 تريتيوم 

NT1  97تكنيسيوم 
NT1  98تكنيسيوم 

NT1  99تكنيسيوم 

NT1  123تلّوريوم 

NT1  179تنتاليوم 

NT1  228توريوم 

NT1  229توريوم 
NT1  230توريوم 

NT1  232توريوم 

NT1  171توليوم 
NT1  44تيتانيوم 

NT1  55حديد 

NT1  60حديد 
NT1  154ديسبروسيوم 

NT1  226راديوم 

NT1  228راديوم 
NT1  202رصاص 

NT1  205رصاص 
NT1  210رصاص 

NT1  87روبيديوم 

NT1  106روتينيوم 

NT1  101روديوم 

NT1  186رينيوم 

NT1  187رينيوم 
NT1  194زئبق 

NT1  93زركونيوم 

NT1  146ساماريوم 
NT1  147ساماريوم 

NT1  148ساماريوم 

NT1  151ساماريوم 
NT1  90سترونسيوم 

NT1  79سلينيوم 

NT1  134سيزيوم 
NT1  135سيزيوم 

NT1  137سيزيوم 

NT1   32سيليسيوم 
NT1  22صوديوم 

NT1  148غادولينيوم 

NT1  150غادولينيوم 
NT1  152غادولينيوم 

NT1  50فاناديوم 

NT1  108فضة 
NT1  121قصدير 

NT1  126قصدير 

NT1  41كالسيوم 
NT1  249كاليفورنيوم 

NT1  250كاليفورنيوم 

NT1  251كاليفورنيوم 

NT1  252كاليفورنيوم 

NT1  109كدميوم 
NT1  113كدميوم 

NT1  81كربتون 

NT1  85كربتون 
NT1  14كربون 

NT1  36كلور 

NT1  60كوبالت 
NT1  243كوريوم 

NT1  244كوريوم 

NT1  245كوريوم 
NT1  246كوريوم 

NT1  247كوريوم 

NT1 248وم كوري 
NT1  250كوريوم 

NT1  137النتانوم 

NT1  138النتانوم 
NT1  173لوتيسيوم 

NT1  174لوتيسيوم 

NT1  176لوتيسيوم 
NT1  53منغنيز 

NT1  93موليبدنوم 

NT1  235نبتونيوم 
NT1  236نبتونيوم 

NT1  237نبتونيوم 

NT1  59نيكل 
NT1  63نيكل 

NT1  91نيوبيوم 

NT1  92نيوبيوم 
NT1  93نيوبيوم 

NT1  94نيوبيوم 

NT1  144نيوديميوم 
NT1  172هافنيوم 

NT1  174هافنيوم 

NT1  178هافنيوم 

NT1  182هافنيوم 

NT1  163هولميوم 

NT1  166هولميوم 
NT1  129يود 

NT1  232يورانيوم 

NT1  233يورانيوم 
NT1  234يورانيوم 

NT1  235يورانيوم 

NT1  236يورانيوم 
NT1  238يورانيوم 

RT عمر النصف 

RT مدة الحياة 

 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات

1997-02-07 

*BT1 نظائر مشعة 
NT1  215أستاتين 

NT1  216أستاتين 

NT1  216أكتينيوم 
NT1  218أكتينيوم 

NT1  219أكتينيوم 

NT1  130أوروبيوم 
NT1  161أوسميوم 

NT1  153إيتربيوم 

NT1  285الفليروفيوم 
NT1  164ايريديوم 

NT1  165ايريديوم 

NT1  218بروتكتينيوم 
NT1  221بروتكتينيوم 

NT1 185بزموت 

NT1 187بزموت 
NT1  166بالتين 

NT1  167بالتين 

NT1  260بوريوم 

NT1  263بوريوم 

NT1  186بولونيوم 

NT1  188بولونيوم 
NT1  213بولونيوم 

NT1  214بولونيوم 

NT1  135تربيوم 
NT1  86تكنيسيوم 

NT1  106تلّوريوم 

NT1  217توريوم 
NT1  219توريوم 
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NT1  220توريوم 

NT1  144توليوم 
NT1  145توليوم 

NT1  267دارمستاديوم 

NT1  269دارمْستاديوم 
NT1  273دارمستاديوم 

NT1  140ديسبروسيوم 

NT1  170ذهب 
NT1  171ذهب 

NT1  194رادون 

NT1  215رادون 
NT1  216رادون 

NT1  217رادون 

NT1  217راديوم 
NT1  218راديوم 

NT1  253رذرفورديوم 

NT1  254رذرفورديوم 
NT1  178رصاص 

NT1  76روبيديوم 

NT1  87روتينيوم 
NT1  89روديوم 

NT1  159رينيوم 

NT1  160رينيوم 
NT1  194رينيوم 

NT1  171زئبق 

NT1  172زئبق 
NT1  173زئبق 

NT1  201زئبق 

NT1  112سيزيوم 
NT1  113سيزيوم 

NT1  212فرانسيوم 

NT1  213فرانسيوم 
NT1  217فرانسيوم 

NT1  241فرميوم 

NT1  242فرميوم 

NT1  258فرميوم 

NT1  102قصدير 

NT1  84كربتون 
NT1  85كربتون 

NT1  64كروم 

NT1  277كوبرنيسيوم 
NT1  278كوبرنيسيوم     

NT1  282كوبرنيسيوم 

NT1  154لوتيسيوم 
NT1  245مندليفيوم 

NT1  266ميتنريوم 

NT1  250نوبليوم 
NT1  278نيهونيوم 

NT1  34نيون 
NT1  264هاسيوم 

NT1  265هاسيوم 

NT1  156هافنيوم 

NT1  109يود 

NT1  116يود 

NT1  121يود 
NT1  122يود 

NT1  219يورانيوم 

NT1  222يورانيوم 
NT1  223يورانيوم 

NT1  224يورانيوم 

RT عمر النصف 
RT مدة الحياة 

 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا

1997-06-05 

*BT1 نظائر مشعة 
NT1  152إربيوم 

NT1  153إربيوم 

NT1  154إربيوم 

NT1  155إربيوم 

NT1  191أستاتين 

NT1  192أستاتين 
NT1  193أستاتين 

NT1  194أستاتين 

NT1  196أستاتين 
NT1  197أستاتين 

NT1  198أستاتين 

NT1  199أستاتين 
NT1  200أستاتين 

NT1  201أستاتين 

NT1  202أستاتين 
NT1  203أستاتين 

NT1  204أستاتين 

NT1  205أستاتين 
NT1  206أستاتين 

NT1  207أستاتين 

NT1  208أستاتين 
NT1  209أستاتين 

NT1  210أستاتين 

NT1  211أستاتين 
NT1  212أستاتين 

NT1  213أستاتين 

NT1  214أستاتين 
NT1  215أستاتين 

NT1  216أستاتين 

NT1  217أستاتين 
NT1  218أستاتين 

NT1  219أستاتين 

NT1  220أستاتين 
NT1  206أكتينيوم 

NT1  207أكتينيوم 

NT1  208أكتينيوم 
NT1  209أكتينيوم 

NT1  210أكتينيوم 

NT1  211أكتينيوم 
NT1  212أكتينيوم 

NT1  213أكتينيوم 

NT1  214أكتينيوم 
NT1  215أكتينيوم 

NT1  216أكتينيوم 

NT1  217أكتينيوم 
NT1  218أكتينيوم 

NT1  219أكتينيوم 

NT1  220أكتينيوم 

NT1  221أكتينيوم 

NT1  222أكتينيوم 

NT1  223أكتينيوم 
NT1  224أكتينيوم 

NT1  225أكتينيوم 

NT1  226أكتينيوم 
NT1  227أكتينيوم 

NT1  232أمريسيوم 

NT1  237أمريسيوم 
NT1  238أمريسيوم 

NT1  239أمريسيوم 

NT1  240أمريسيوم 
NT1  241أمريسيوم 

NT1  242أمريسيوم 
NT1  243أمريسيوم 

NT1 231أمريسيوم 

NT1  147أوروبيوم 

NT1  148أوروبيوم 

NT1  161أوسميوم 

NT1  162أوسميوم 
NT1  163أوسميوم 

NT1  164أوسميوم 

NT1  165أوسميوم 
NT1  166أوسميوم 

NT1  167أوسميوم 

NT1  168أوسميوم 
NT1  169أوسميوم 

NT1  170أوسميوم 

NT1  171أوسميوم 
NT1  172أوسميوم 

NT1  173أوسميوم 

NT1  174أوسميوم 
NT1  186أوسميوم 

NT1  294أوغانيسون 

NT1  154إيتربيوم 
NT1  155إيتربيوم 

NT1  156إيتربيوم 

NT1  157إيتربيوم 
NT1  158إيتربيوم 

NT1  166إيريديوم 

NT1  167إيريديوم 
NT1  168إيريديوم 

NT1  169إيريديوم 

NT1  170إيريديوم 

NT1  171إيريديوم 

NT1  172إيريديوم 
NT1  173إيريديوم 

NT1  174إيريديوم 

NT1  175إيريديوم 
NT1  176إيريديوم 

NT1  177إيريديوم 

NT1  241أينشتاينيوم 
NT1  242أينشتاينيوم 

NT1  243أينشتاينيوم 

NT1  246أينشتاينيوم 
NT1  248أينشتاينيوم 

NT1  249أينشتاينيوم 

NT1  251أينشتاينيوم 
NT1  253أينشتاينيوم 

NT1  254أينشتاينيوم 

NT1 244أينشتاينيوم 
NT1 245أينشتاينيوم 

NT1 247أينشتاينيوم 

NT1 252أينشتاينيوم 
NT1 255أينشتاينيوم 

NT1  285الفليروفيوم 

NT1  286الفليروفيوم 
NT1  287الفليروفيوم 

NT1  288الفليروفيوم 

NT1  289الفليروفيوم 
NT1 164يريديوم ا 

NT1  165ايريديوم 

NT1  235بركيليوم 
NT1  243بركيليوم 

NT1  244بركيليوم 

NT1  245بركيليوم 
NT1  247بركيليوم 

NT1  249بركيليوم 

NT1  212بروتكتينيوم 

NT1  213بروتكتينيوم 

NT1  214بروتكتينيوم 

NT1  215بروتكتينيوم 
NT1  216بروتكتينيوم 

NT1  217بروتكتينيوم 

NT1  218بروتكتينيوم 
NT1  219بروتكتينيوم 

NT1  220بروتكتينيوم 

NT1  221بروتكتينيوم 
NT1  222بروتكتينيوم 

NT1  223بروتكتينيوم 

NT1  224بروتكتينيوم 
NT1  225بروتكتينيوم 

NT1  226بروتكتينيوم 
NT1  227بروتكتينيوم 

NT1  228بروتكتينيوم 

NT1  229بروتكتينيوم 

NT1  230بروتكتينيوم 

NT1  231بروتكتينيوم 

NT1  145بروميتيوم 
NT1  8بريليوم 

NT1  186بزموت 

NT1  188بزموت 
NT1  189بزموت 

NT1  190بزموت 

NT1  191بزموت 
NT1  192بزموت 

NT1  193بزموت 

NT1  194بزموت 
NT1  195بزموت 

NT1  196بزموت 

NT1  197بزموت 
NT1  199بزموت 

NT1  201بزموت 

NT1  203بزموت 
NT1  210بزموت 

NT1  211بزموت 

NT1  212بزموت 
NT1  213بزموت 

NT1  214بزموت 

NT1 184بزموت 
NT1 185بزموت 

NT1 187بزموت 

NT1  166بالتين 
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NT1  167بالتين 

NT1  168بالتين 
NT1  169بالتين 

NT1  170بالتين 

NT1  171بالتين 
NT1  172بالتين 

NT1  173بالتين 

NT1  174بالتين 
NT1  175بالتين 

NT1  176بالتين 

NT1  177بالتين 
NT1  178بالتين 

NT1  179بالتين 

NT1  180بالتين 
NT1  181بالتين 

NT1  182بالتين 

NT1  183بالتين 
NT1  184بالتين 

NT1  185بالتين 

NT1  186بالتين 
NT1  188بالتين 

NT1  190بالتين 

NT1  228بلوتونيوم 
NT1  229بلوتونيوم 

NT1  230بلوتونيوم 

NT1  232بلوتونيوم 
NT1  233بلوتونيوم 

NT1  234بلوتونيوم 

NT1  235بلوتونيوم 
NT1  236بلوتونيوم 

NT1  237بلوتونيوم 

NT1  238بلوتونيوم 
NT1  239بلوتونيوم 

NT1  240بلوتونيوم 

NT1  241بلوتونيوم 

NT1  242بلوتونيوم 

NT1  244بلوتونيوم 

NT1  9بور 
NT1  260بوريوم 

NT1  261بوريوم 

NT1  262بوريوم 
NT1  264بوريوم 

NT1  265بوريوم 

NT1  266بوريوم 
NT1  267بوريوم 

NT1  271بوريوم 

NT1  272بوريوم 
NT1  186بولونيوم 

NT1  187بولونيوم 
NT1  188بولونيوم 

NT1  189بولونيوم 

NT1  190بولونيوم 

NT1  191بولونيوم 

NT1  192بولونيوم 

NT1  193بولونيوم 
NT1  194بولونيوم 

NT1  195بولونيوم 

NT1  196بولونيوم 
NT1  197بولونيوم 

NT1  198بولونيوم 

NT1  199بولونيوم 
NT1  200بولونيوم 

NT1  201بولونيوم 

NT1  202بولونيوم 
NT1  203بولونيوم 

NT1  204بولونيوم 

NT1  205بولونيوم 
NT1  206بولونيوم 

NT1  207بولونيوم 

NT1  208بولونيوم 
NT1  209بولونيوم 

NT1  210بولونيوم 

NT1  211بولونيوم 
NT1  212بولونيوم 

NT1  213بولونيوم 

NT1  214بولونيوم 
NT1  215بولونيوم 

NT1  216بولونيوم 

NT1  217بولونيوم 

NT1  218بولونيوم 

NT1  177تاليوم 
NT1  178تاليوم 

NT1  179تاليوم 

NT1  180تاليوم 
NT1  181تاليوم 

NT1  182تاليوم 

NT1  183تاليوم 
NT1  184تاليوم 

NT1  185تاليوم 

NT1  186تاليوم 
NT1  187تاليوم 

NT1  149تربيوم 

NT1  151تربيوم 
NT1  105تلوريوم 

NT1  106تلّوريوم 

NT1  107تلّوريوم 
NT1  108تلّوريوم 

NT1  109تلّوريوم 

NT1  110تلّوريوم 
NT1  157تنتاليوم 

NT1  158تنتاليوم 

NT1  159تنتاليوم 
NT1  160تنتاليوم 

NT1  161تنتاليوم 

NT1  163تنتاليوم 
NT1  164تنتاليوم 

NT1  158تنغستين 

NT1  159تنغستين 
NT1  160تنغستين 

NT1  161تنغستين 

NT1  162تنغستين 
NT1  163تنغستين 

NT1  164تنغستين 

NT1  165تنغستين 

NT1  166تنغستين 

NT1  209توريوم 

NT1  210توريوم 
NT1  211توريوم 

NT1  212توريوم 

NT1  213توريوم 
NT1  214توريوم 

NT1  215توريوم 

NT1  216توريوم 
NT1  217توريوم 

NT1  218توريوم 

NT1  219توريوم 
NT1  220توريوم 

NT1  221توريوم 
NT1  222توريوم 

NT1  223توريوم 

NT1  224توريوم 

NT1  225توريوم 

NT1  226توريوم 

NT1  227توريوم 
NT1  228توريوم 

NT1  229توريوم 

NT1  230توريوم 
NT1  232توريوم 

NT1  153توليوم 

NT1  154توليوم 
NT1  155توليوم 

NT1  156توليوم 

NT1  157توليوم 
NT1  267دارمستاديوم 

NT1  269دارمْستاديوم 

NT1  270دارمْستاديوم 
NT1  271دارمستاديوم 

NT1  273دارمستاديوم 

NT1  279دارمستاديوم 
NT1  255دوبنيوم 

NT1  256دوبنيوم 

NT1  257دوبنيوم 
NT1  258دوبنيوم 

NT1  260دوبنيوم 

NT1  261دوبنيوم 
NT1  262دوبنيوم 

NT1  263دوبنيوم 

NT1  150ديسبروسيوم 

NT1  151ديسبروسيوم 

NT1  152ديسبروسيوم 
NT1  153ديسبروسيوم 

NT1  154ديسبروسيوم 

NT1  171ذهب 
NT1  172ذهب 

NT1  173ذهب 

NT1  174ذهب 
NT1  175ذهب 

NT1  176ذهب 

NT1  177ذهب 
NT1  178ذهب 

NT1  179ذهب 

NT1  181ذهب 
NT1  183ذهب 

NT1  184ذهب 

NT1  185ذهب 
NT1  193رادون 

NT1  194رادون 

NT1  195رادون 
NT1  197رادون 

NT1  198رادون 

NT1  199رادون 
NT1  200رادون 

NT1  201رادون 

NT1  202رادون 
NT1  203رادون 

NT1  204رادون 

NT1  205رادون 
NT1  206رادون 

NT1  207رادون 

NT1  208رادون 
NT1  209رادون 

NT1  210رادون 

NT1  211رادون 

NT1  212رادون 

NT1  213رادون 

NT1  214رادون 
NT1  215رادون 

NT1  216رادون 

NT1  217رادون 
NT1  218رادون 

NT1  219رادون 

NT1  220رادون 
NT1  221رادون 

NT1  222رادون 

NT1  201راديوم 
NT1  202راديوم 

NT1  203راديوم 
NT1  204راديوم 

NT1  205راديوم 

NT1  206راديوم 

NT1  207راديوم 

NT1  208راديوم 

NT1  209راديوم 
NT1  210راديوم 

NT1  211راديوم 

NT1  212راديوم 
NT1  213راديوم 

NT1  214راديوم 

NT1  215راديوم 
NT1  216راديوم 

NT1  217راديوم 

NT1  218راديوم 
NT1  219راديوم 

NT1  220راديوم 

NT1  221راديوم 
NT1  222راديوم 

NT1  223راديوم 

NT1  224راديوم 
NT1  226راديوم 

NT1  253رذرفورديوم 

NT1  254رذرفورديوم 
NT1  255رذرفورديوم 

NT1  256رذرفورديوم 

NT1  257رذرفورديوم 
NT1  258رذرفورديوم 

NT1  259رذرفورديوم 

NT1  261رذرفورديوم 
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NT1  178رصاص 

NT1  180رصاص 
NT1  181رصاص 

NT1  182رصاص 

NT1  183رصاص 
NT1  184رصاص 

NT1  185رصاص 

NT1  186رصاص 
NT1  187رصاص 

NT1  188رصاص 

NT1  189رصاص 
NT1  190رصاص 

NT1  191رصاص 

NT1  192رصاص 
NT1  210رصاص 

NT1  273رونتغنيوم 

NT1  274رونتغنيوم 
NT1  272رونتغينيوم 

NT1  279رونتغينيوم 

NT1  280رونتغينيوم 
NT1  160رينيوم 

NT1  161رينيوم 

NT1  162رينيوم 
NT1  163رينيوم 

NT1  164رينيوم 

NT1  165رينيوم 
NT1  166رينيوم 

NT1  167رينيوم 

NT1  168رينيوم 
NT1  169رينيوم 

NT1  171زئبق 

NT1  172زئبق 
NT1  173زئبق 

NT1  174زئبق 

NT1  175زئبق 

NT1  178زئبق 

NT1  179زئبق 

NT1  181زئبق 
NT1  182زئبق 

NT1  183زئبق 

NT1  184زئبق 
NT1  185زئبق 

NT1  186زئبق 

NT1  187زئبق 
NT1  188زئبق 

NT1 176زئبق 

NT1 177زئبق 
NT1 180زئبق 

NT1  146ساماريوم 
NT1  147ساماريوم 

NT1  148ساماريوم 

NT1  258سيبورجيوم 

NT1  259سيبورجيوم 

NT1  260سيبورجيوم 

NT1  261سيبورجيوم 
NT1  262سيبورجيوم 

NT1  263سيبورجيوم 

NT1  264سيبورجيوم 
NT1  265سيبورجيوم 

NT1  266سيبورجيوم 

NT1  268سيبورجيوم 
NT1  270سيبورجيوم 

NT1  271سيبورجيوم 

NT1  272سيبورجيوم 
NT1  148غادولينيوم 

NT1  149غادولينيوم 

NT1  150غادولينيوم 
NT1  151غادولينيوم 

NT1  152غادولينيوم 

NT1  199فرانسيوم 
NT1  200فرانسيوم 

NT1  201فرانسيوم 

NT1  202فرانسيوم 
NT1  203فرانسيوم 

NT1  204فرانسيوم 

NT1  205فرانسيوم 
NT1  206فرانسيوم 

NT1  207فرانسيوم 

NT1  208فرانسيوم 

NT1  209فرانسيوم 

NT1  210فرانسيوم 
NT1  211فرانسيوم 

NT1  212فرانسيوم 

NT1  213فرانسيوم 
NT1  214فرانسيوم 

NT1  215فرانسيوم 

NT1  216فرانسيوم 
NT1  217فرانسيوم 

NT1  218فرانسيوم 

NT1  219فرانسيوم 
NT1  220فرانسيوم 

NT1  221فرانسيوم 

NT1  222فرانسيوم 
NT1  223فرانسيوم 

NT1  243فرميوم 

NT1  245فرميوم 
NT1  246فرميوم 

NT1  247فرميوم 

NT1  248فرميوم 
NT1  249فرميوم 

NT1  250فرميوم 

NT1  251فرميوم 
NT1  252فرميوم 

NT1  253فرميوم 

NT1  254فرميوم 
NT1  255فرميوم 

NT1  256فرميوم 

NT1  257فرميوم 
NT1  239كاليفورنيوم 

NT1  240كاليفورنيوم 

NT1  241كاليفورنيوم 
NT1  242كاليفورنيوم 

NT1  243كاليفورنيوم 

NT1  244كاليفورنيوم 

NT1  245كاليفورنيوم 

NT1  246كاليفورنيوم 

NT1  247كاليفورنيوم 
NT1  248كاليفورنيوم 

NT1  249كاليفورنيوم 

NT1  250كاليفورنيوم 
NT1  251كاليفورنيوم 

NT1  252كاليفورنيوم 

NT1  253كاليفورنيوم 
NT1  254كاليفورنيوم 

NT1  237كاليفوريوم 

NT1  109كزينون 
NT1  110كزينون 

NT1  111كزينون 
NT1  112كزينون 

NT1  277كوبرنيسيوم 

NT1  285كوبرنيسيوم 

NT1  233كوريوم 

NT1  234كوريوم 

NT1  235كوريوم 
NT1  236كوريوم 

NT1  237كوريوم 

NT1  238كوريوم 
NT1  240كوريوم 

NT1  241كوريوم 

NT1  242كوريوم 
NT1  243كوريوم 

NT1  244كوريوم 

NT1  245كوريوم 
NT1  246كوريوم 

NT1  247كوريوم 

NT1  248كوريوم 
NT1  250كوريوم 

NT1  155لوتيسيوم 

NT1  156لوتيسيوم 
NT1  157لوتيسيوم 

NT1  158لوتيسيوم 

NT1  159لوتيسيوم 
NT1  251لورنسيوم 

NT1  252لورنسيوم 

NT1  253لورنسيوم 
NT1  254لورنسيوم 

NT1  255لورنسيوم 

NT1  256لورنسيوم 

NT1  257لورنسيوم 

NT1  258لورنسيوم 
NT1  259لورنسيوم 

NT1  260لورنسيوم 

NT1  264لورنسيوم 
NT1  265لورنسيوم 

NT1  266لورنسيوم 

NT1  5ليتيوم 
NT1  290ليفرموريوم 

NT1  291ليفرموريوم 

NT1  292ليفرموريوم 
NT1  293ليفرموريوم 

NT1  245مندليفيوم 

NT1  246مندليفيوم 
NT1  247مندليفيوم 

NT1  248مندليفيوم 

NT1  249مندليفيوم 
NT1  250مندليفيوم 

NT1  251مندليفيوم 

NT1  255مندليفيوم 
NT1  256مندليفيوم 

NT1  257مندليفيوم 

NT1  258مندليفيوم 
NT1  259مندليفيوم 

NT1  287موسكوفيوم 

NT1  288موسكوفيوم 
NT1  266ميتنريوم 

NT1  268ميتنريوم 

NT1  270ميتنريوم 
NT1  275ميتنريوم 

NT1  276ميتنريوم 

NT1  225نبتونيوم 
NT1  226نبتونيوم 

NT1  227نبتونيوم 

NT1  229نبتونيوم 

NT1  230نبتونيوم 

NT1  231نبتونيوم 

NT1  233نبتونيوم 
NT1  235نبتونيوم 

NT1  237نبتونيوم 

NT1  251نوبليوم 
NT1  252نوبليوم 

NT1  253نوبليوم 

NT1  254نوبليوم 
NT1  255نوبليوم 

NT1  256نوبليوم 

NT1  257نوبليوم 
NT1  259نوبليوم 

NT1  260نوبليوم 
NT1  278نيهونيوم 

NT1  283نيهونيوم 

NT1  284نيهونيوم 

NT1  144نيوديميوم 

NT1  263هاسيوم 

NT1  264هاسيوم 
NT1  265هاسيوم 

NT1  266هاسيوم 

NT1  267هاسيوم 
NT1  269هاسيوم  

NT1  270هاسيوم 

NT1  271هاسيوم 
NT1  275هاسيوم 

NT1  156هافنيوم 

NT1  157هافنيوم 
NT1  158هافنيوم 

NT1  159هافنيوم 

NT1  160هافنيوم 
NT1  161هافنيوم 

NT1  162هافنيوم 

NT1  174هافنيوم 
NT1  5هليوم 

NT1  151هولميوم 

NT1  152هولميوم 
NT1  153هولميوم 

NT1  154هولميوم 

NT1  155هولميوم 
NT1  108يود 

NT1  111يود 

NT1  217يورانيوم 
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NT1  218يورانيوم 

NT1  219يورانيوم 
NT1  220يورانيوم 

NT1  221يورانيوم 

NT1  222يورانيوم 
NT1  223يورانيوم 

NT1  224يورانيوم 

NT1  225يورانيوم 
NT1  226يورانيوم 

NT1  227يورانيوم 

NT1  228يورانيوم 
NT1  229يورانيوم 

NT1  230يورانيوم 

NT1  231يورانيوم 
NT1  232يورانيوم 

NT1  233يورانيوم 

NT1  234يورانيوم 
NT1  235يورانيوم 

NT1  236يورانيوم 

NT1  238يورانيوم 
RT اضمحالل ألفا 

 14نظائر مشعة من اضمحالل الكربون 

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1988-10-12 

*BT1 نظائر مشعة ناتجة من اضمحالل األيونات الثقيلة 
NT1  222راديوم 

NT1  223راديوم 

NT1  224راديوم 
NT1  226راديوم 

RT  14اضمحالل إصدار الكربون 

 28نظائر مشعة من اضمحالل المغنزيوم 

INIS: 1990-01-30; ETDE: 1990-02-13 

*BT1 ةنظائر مشعة ناتجة من اضمحالل األيونات الثقيل 

NT1  236بلوتونيوم 
NT1  234يورانيوم 

RT  28إصدار من اضمحالل المغنزيوم 

 32نظائر مشعة من اضمحالل سيليسيوم 

INIS: 1990-01-30; ETDE: 1990-02-13 
*BT1 نظائر مشعة ناتجة من اضمحالل األيونات الثقيلة 

NT1  238بلوتونيوم 

RT  32إصدار من اضمحالل سيليسيوم 

 24حالل نيون نظائر مشعة من اضم

INIS: 1986-03-04; ETDE: 1989-06-23 

*BT1 نظائر مشعة ناتجة من اضمحالل األيونات الثقيلة 

NT1  231بروتكتينيوم 
NT1  230توريوم 

NT1  232يورانيوم 

NT1  233يورانيوم 
NT1  234يورانيوم 

RT  اإلصداري 24اضمحالل نيون 

 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني

INIS: 1995-02-27; ETDE: 1984-12-27 

*BT1 نظائر مشعة 

NT1  30أرغون 
NT1  21ألمنيوم 

NT1  130أوروبيوم 

NT1  131أوروبيوم 
NT1  132أوروبيوم 

NT1  164ايريديوم 

NT1  165ايريديوم 
NT1 185بزموت 

NT1  33بوتاسيوم 

NT1  34بوتاسيوم 
NT1  176تاليوم 

NT1  177تاليوم 

NT1  135تربيوم 

NT1 137وم تربي 

NT1  138تربيوم 

NT1  155تنتاليوم 
NT1  156تنتاليوم 

NT1  157تنتاليوم 

NT1  144توليوم 
NT1  145توليوم 

NT1  146توليوم 

NT1  147توليوم 
NT1  62جرمانيوم 

NT1  45حديد 

NT1  170ذهب 

NT1  171ذهب 
NT1  71روبيديوم 

NT1  72روبيديوم 

NT1  159رينيوم 
NT1  160رينيوم 

NT1  62زرنيخ 

NT1  63زرنيخ 
NT1  64زرنيخ 

NT1  54زنك 

NT1  55زنك 
NT1  56زنك 

NT1  36سكانديوم 

NT1  37سكانديوم 
NT1  38سكانديوم 

NT1  39سكانديوم 

NT1  66سلينيوم 
NT1  112سيزيوم 

NT1  113سيزيوم 

NT1  19صوديوم 
NT1  40فاناديوم 

NT1  41فاناديوم 

NT1  14فلور 
NT1  34كالسيوم 

NT1  26كبريت 

NT1  28كلور 
NT1  29كلور 

NT1  30كلور 

NT1  49كوبالت 
NT1  52كوبالت 

NT1  53كوبالت 

NT1  117النتانوم 
NT1  150لوتيسيوم 

NT1  151لوتيسيوم 

NT1  45مغنيزيوم 

NT1  10نتروجين 

NT1  52نحاس 

NT1  53نحاس 
NT1  54نحاس 

NT1  140هولميوم 

NT1  141هولميوم 
NT1  109يود 

RT اضمحالل بإصدار البروتونات 

 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي

INIS: 1986-06-09; ETDE: 1991-07-25 

*BT1 نظائر مشعة 

NT1  237أمريسيوم 
NT1  238أمريسيوم 

NT1  239أمريسيوم 

NT1  240أمريسيوم 
NT1  241أمريسيوم 

NT1  242أمريسيوم 

NT1  243أمريسيوم 
NT1  244أمريسيوم 

NT1  245أمريسيوم 

NT1  246أمريسيوم 
NT1  253أينشتاينيوم 

NT1  254أينشتاينيوم 

NT1  257أينشتاينيوم 
NT1 255أينشتاينيوم 

NT1  286الفليروفيوم 

NT1  242بركيليوم 
NT1  243بركيليوم 

NT1  244بركيليوم 

NT1  245بركيليوم 
NT1  249بركيليوم 

NT1  235بلوتونيوم 

NT1  236بلوتونيوم 

NT1  237بلوتونيوم 

NT1  238بلوتونيوم 

NT1  239بلوتونيوم 
NT1  240بلوتونيوم 

NT1  241بلوتونيوم 

NT1  242بلوتونيوم 
NT1  243بلوتونيوم 

NT1  244بلوتونيوم 

NT1  261بوريوم 
NT1  262بوريوم 

NT1  230توريوم 

NT1  232توريوم 
NT1  272دارمستاديوم   

NT1  279دارمستاديوم 

NT1  281دارمستاديوم 
NT1  255دوبنيوم 

NT1  256دوبنيوم 

NT1  257دوبنيوم 
NT1  258دوبنيوم 

NT1  259دوبنيوم 

NT1  260دوبنيوم 
NT1  261دوبنيوم 

NT1  262دوبنيوم 

NT1  263دوبنيوم 
NT1  267دوبنيوم 

NT1  268دوبنيوم 

NT1  253رذرفورديوم 
NT1  254رذرفورديوم 

NT1  255رذرفورديوم 

NT1  256رذرفورديوم 
NT1  257رذرفورديوم 

NT1  258رذرفورديوم 

NT1  259رذرفورديوم 
NT1  260رذرفورديوم 

NT1  261رذرفورديوم 

NT1  262رذرفورديوم 
NT1  263رذرفورديوم 

NT1  267رذرفورديوم 

NT1  258سيبورجيوم 
NT1  259سيبورجيوم 

NT1  260سيبورجيوم 

NT1  261سيبورجيوم 
NT1  262سيبورجيوم 

NT1  263سيبورجيوم 

NT1  264سيبورجيوم 

NT1  265سيبورجيوم 

NT1  266سيبورجيوم 

NT1  268سيبورجيوم 
NT1  270سيبورجيوم 

NT1  271سيبورجيوم 

NT1  272سيبورجيوم 
NT1  273سيبورجيوم 

NT1  241فرميوم 

NT1  242فرميوم 
NT1  244فرميوم 

NT1  246فرميوم 

NT1  248فرميوم 
NT1  250فرميوم 

NT1  252فرميوم 
NT1  254فرميوم 

NT1  255فرميوم 

NT1  256فرميوم 

NT1  257فرميوم 

NT1  258فرميوم 

NT1  259فرميوم 
NT1  260فرميوم 

NT1  264فرميوم 

NT1  246كاليفورنيوم 
NT1  248كاليفورنيوم 

NT1  249كاليفورنيوم 

NT1  250كاليفورنيوم 
NT1  252كاليفورنيوم 

NT1  254كاليفورنيوم 

NT1  256كاليفورنيوم 
NT1  237كاليفوريوم 

NT1  282كوبرنيسيوم 

NT1  283كوبرنيسيوم 
NT1  284كوبرنيسيوم 

NT1  240كوريوم 

NT1  241كوريوم 
NT1  242كوريوم 

NT1  243كوريوم 

NT1  244كوريوم 
NT1  245كوريوم 

NT1  246كوريوم 

NT1  248كوريوم 
NT1  250كوريوم 

NT1  245مندليفيوم 

NT1 246وم مندليفي 
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NT1  259مندليفيوم 

NT1  266ميتنريوم 
NT1  237نبتونيوم 

NT1  250نوبليوم 

NT1  252نوبليوم 
NT1  254نوبليوم 

NT1  256نوبليوم 

NT1  258نوبليوم 
NT1  264هاسيوم 

NT1  265هاسيوم 

NT1  232يورانيوم 
NT1  233يورانيوم 

NT1  234يورانيوم 

NT1  235يورانيوم 
NT1  236يورانيوم 

NT1  238يورانيوم 

RT انشطار تلقائي 

 نظائر مشعة ناتجة من اضمحالل األيونات الثقيلة

INIS: 1995-06-29; ETDE: 1989-06-23 

*BT1 نظائر مشعة 

NT1  12نظائر اضمحالل الكربون 
NT2  114باريوم 

NT1  14نظائر مشعة من اضمحالل الكربون 

NT2  222راديوم 
NT2  223راديوم 

NT2  224راديوم 

NT2  226راديوم 
NT1  28نظائر مشعة من اضمحالل المغنزيوم 

NT2  236بلوتونيوم 

NT2  234يورانيوم 
NT1  32نظائر مشعة من اضمحالل سيليسيوم 

NT2  238بلوتونيوم 

NT1  24نظائر مشعة من اضمحالل نيون 
NT2  231بروتكتينيوم 

NT2  230توريوم 

NT2  232يورانيوم 
NT2  233يورانيوم 

NT2  234يورانيوم 
RT اضمحالل ُمصِدر لأليونات الثقيلة 

 نظائراإليريديوم

1999-07-16 

BT1 نظائر 
NT1  166إيريديوم 

NT1  167إيريديوم 

NT1  168إيريديوم 
NT1  169إيريديوم 

NT1  170إيريديوم 

NT1  171إيريديوم 
NT1  172إيريديوم 

NT1  173إيريديوم 

NT1  174إيريديوم 

NT1  175إيريديوم 

NT1  176إيريديوم 

NT1  177إيريديوم 
NT1  178إيريديوم 

NT1  179إيريديوم 

NT1  180إيريديوم 
NT1  181إيريديوم 

NT1  182إيريديوم 

NT1  183إيريديوم 
NT1  184إيريديوم 

NT1  185إيريديوم 

NT1  186إيريديوم 
NT1  187إيريديوم 

NT1  188إيريديوم 

NT1  189إيريديوم 
NT1  190إيريديوم 

NT1  191إيريديوم 

NT1  192إيريديوم 
NT1  193إيريديوم 

NT1  194إيريديوم 

NT1  195إيريديوم 
NT1  196إيريديوم 

NT1  197إيريديوم 
NT1  198إيريديوم 

NT1  164ايريديوم 

NT1  165ايريديوم 
NT1  199ايريديوم 

NT1  202ايريديوم 

 نظائرالحديد

1999-07-16 
BT1 نظائر 

NT1  45حديد 

NT1 46د حدي 
NT1  47حديد 

NT1  48حديد 

NT1  49حديد 
NT1  51حديد 

NT1  52حديد 

NT1  52حديد 
NT1  53حديد 

NT1  54حديد 

NT1  55حديد 
NT1  56حديد 

NT1  57حديد 

NT1  58حديد 

NT1  59حديد 

NT1  60حديد 

NT1  61حديد 
NT1  62حديد 

NT1  63حديد 

NT1  64حديد 
NT1  65حديد 

NT1  66حديد 

NT1  67حديد 
NT1  68حديد 

NT1  69حديد 

NT1  70حديد 
NT1  71حديد 

NT1  72حديد 

 104نظائرالعنصر 

1975-09-02 

USE نظائر الرذرفورديوم 

 105نظائرالعنصر 

INIS: 1986-06-10; ETDE: 1986-08-21 
USE نظائر الدوبنيوم 

 unisistنظام 

1996-07-15 

SEE استرداد المعلومات 
SEE منظومات معلومات 

 نظام الموزة

BT1 أسر 
RT أجهزة التوكامكاك 

RT أجهزة تضيق سواري 

RT الاستقرارية جسيم مأسور 
RT مفاعالت اندماجية 

RT نظرية النقل الكالسيكية المحدثة 

 شلوتر -نظام بفيرش 

INIS: 1981-10-15; ETDE: 1979-01-30 
RT أجهزة التوكامكاك 

RT بالزما تصادمية 

RT مفاعالت اندماجية 
RT ظرية النقل الكالسيكية المحدثةن 

 نظام تموضع شامل

2004-08-30 

USE نظام تموضع شامل 

 نظام تموضع شامل

2004-08-30 

UF نظام تموضع شامل 
RT إحداثيات 

RT سواتل 

RT وسائل مالحة بحرية 
RT وضع 

 نظام عالمي لمعطيات الطاقة

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1980-01-24 

USE نظام عالمي لمعطيات الطاقة 

 نظام عالمي لمعطيات الطاقة

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1980-01-24 

UF نظام عالمي لمعطيات الطاقة 

BT1 منظومات معلومات 

RT سياسة الطاقة 

 نظام متري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-12-16 
RT  وحداتsi الدولية 

 نظام مستقر

INIS: 1982-11-30; ETDE: 1980-04-14 

RT أجهزة التوكامكاك 
RT أسر 

RT حصر بالزمي 

RT نظرية النقل الكالسيكية المحدثة 

 نظرة مقدسة

2008-03-28 

UF والية مدينة الفاتيكان 
*BT1 أوروبا الغربية 

BT1 بلدان متطورة 

RT إيطاليا 

 نظريات الحقل

NT1 نظريات الحقل الموحد 

NT2 ثقالة فائقة 

NT2  شرودنغر -نظرية أينشتاين 
NT2 نظرية فيل الموحدة 

NT2  كالين -نظرية كالوزا 

NT2  سالم المعياري -نموذج فاينبرغ 
NT1 نظرية الحقول الكمومية 

NT2 إلكترديناميك كمومي 

NT3  توموناغا -شكلية شفينغر 
NT2 ثقالة كمومية 

NT3 ثقالة كمومية حلقية 

NT2 ديناميك النكهات الكمومية 
NT2 كروموديناميك كمومي 

NT2  نظرية الحقل- ph14 

NT2 نظرية الحقل البنّاءة 

NT3 نظرية حقل الشبيكة 

NT2 نظرية الحقل بالمسلّمات 

NT3  نظريةlsz 
NT3 نظرية الحقل الجبرية 

NT3 نظرية الحقل لوايتمان 

NT2 نظرية حقل الغرانجي 
NT2 نظرية يوكاوا الالمحلية 

NT2 نماذج موحدة عيارية 

NT3 دة الكبرى  النظرية الموحَّ
NT4 نموذج عياري 

NT3  سالم المعياري -نموذج فاينبرغ 

NT1 نظرية النسبية العامة 
RT إلكتروديناميك 

RT إنستانتونات 

RT تكامل الفعل 
RT معادالت الحقل 

RT نظرية األوتار 

 نظريات الحقل الموحد

INIS: 1995-08-10; ETDE: 1983-03-24 

BT1 نظريات الحقل 

NT1 ثقالة فائقة 
NT1  شرودنغر -نظرية أينشتاين 

NT1 نظرية فيل الموحدة 

NT1  كالين -نظرية كالوزا 
NT1  سالم المعياري -نموذج فاينبرغ 

RT دة الكبرى  النظرية الموحَّ

RT تثاقل 
RT تفاعالت أساسية 

RT تناظر فائق 

RT ثقالة كمومية 
RT نظرية الالويات 

RT نماذج موحدة عيارية 

 نظرية  الفتال لبنروز

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-08-19 
USE نظرية الالويات 

 نظرية  بور

UF سومرفيلد الكمومية -نظرية بور 
RT نماذج ذرية 

 ويلر -نظرية  بور

RT انشطار 

RT نماذج نووية 
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 bbgkyنظرية 

USE  معادلةbbgky 

 BCSنظرية 

UF شريفر -كوبر -نظرية باردين 

RT موصلية فائقة 

 lcaoنظرية 

USE  طريقةlcao 

 LSZنظرية 

UF  تسيمرمان -سيمانزيك  -طريقة ليهمان 

*BT1 نظرية الحقل بالمسلّمات 

 M-نظرية

2007-08-13 

UF كوسمولوجيا برين 

UF نظرية برين 
UF نماذج برين 

SF نظرية األغشية 

NT1 نظرية األوتار 
NT2 نظرية األوتار الفائقة 

RT تآثرات الجسيمات 

RT تناظر فائق 
RT ثقالة فائقة 

RT ميكانيك كمومي 

RT نظرية النسبية العامة 
RT نماذج الجسيمات 

RT نماذج كوسمولوجية 

RT نموذج عياري 

 V-Aنظرية 

UF  متجهة محورية -نظرية متجهة 

RT تآثرات فيرمي 
RT تيارات الشعاع المحوري 

RT تيارات متجهة 

RT جبر التيارات 

 باوند -نظرية أبراغام 

UF نموذج أبراغام 

RT تعالق زاوي 

RT توزع زاوي 

 نظرية أبريكوسف

RT خواص مغنطيسية 

RT موصالت فائقة 

RT موصلية فائقة 
RT نظرية الدوامة 

 نظرية أحادية الزمرة

*BT1 نظرية النقل النتروني 

 نظرية إدينغتون

RT طيوف 

 نظرية إريكسون

UF تأرجحات إريكسون 

RT تقريب األطوار العشوائية 

 ونتر -نظرية آلدر 

2000-04-12 

RT توزع زاوي 

 شرودنغر -نظرية أينشتاين 

*BT1 نظريات الحقل الموحد 

 نظرية أينشتاين التثاقلية

USE نظرية النسبية العامة 

 نظرية األغشية

2007-08-13 
SEE أغشية خلويّة 

SEE نظرية-m 

 نظرية األقنية المقترنة

RT تصادمات 

RT تفاعالت نووية 

RT تقريب األقنية المقترنة لبورن 

 نظرية األلعاب

INIS: 1996-05-06; ETDE: 1977-05-07 

*BT1 إحصاء 

RT احتمال 
RT صنع القرار 

RT نظرية المعلومات 

 نظرية األوتار

2007-08-13 
BT1 نظرية-m 

NT1 نظرية األوتار الفائقة 

RT برينات 
RT تضخم كوسمولوجي 

RT  فضاءde sitter 

RT  فضاءde sitter  المضاد 
RT مادة كواركية 

RT مبدأ هولوغرافي 

RT نظريات الحقل 
RT نظرية الدوامة 

RT نماذج األوتار 

 نظرية األوتار الفائقة

2007-08-13 
*BT1 نظرية األوتار 

RT تناظر فائق 

RT سبينورات 
RT  فضاءde sitter 

RT  فضاءde sitter  المضاد 

RT نماذج األوتار الفائقة 

 نظرية االضطراب

1996-07-08 

UF طريقة االضطراب المخفّف 
SF  إيلدريدج -نظرية ريتشي 

NT1  إجراءاتhsk 

RT تبعثر 
RT تدفق مترافق 

RT  تقريب-p1 

RT  تقريب-p2 
RT  تقريب-p3 

RT كرامرز -تقريب برينكمان 

RT تقريب بورن 
RT حركيات المفاعل 

RT دالة األهمية النترونية 

RT رياضيات 
RT  شرودينغر -صيغة رايلي 

RT مسائل شبه خطية 

RT ميكانيك كمومي 
RT نظرية النقل النتروني 

 PCVCنظرية االنحفاظ الجزئي للتيار المتجهي 

UF تيارات متجهة جزئية االنحفاظ 

RT تيارات متجهة 
RT جبر التيارات 

 PCACمحورية نظرية االنحفاظ الجزئي للتيارات ال

UF تيارات محورية جزئية االنحفاظ 
RT تيارات الشعاع المحوري 

RT جبر التيارات 

 نظرية التباطؤ )نترون(

USE نظرية تبطئة النترونات 

 نظرية التبديد

USE عالقات التبديد 

 نظرية التبعثر الراجع لرزرفورد

2002-11-25 
USE مطيافية التبعثر الراجع لرزرفورد 

 نظرية التحكم

INIS: 1976-09-06; ETDE: 1976-11-01 

RT أمثَلَة 
RT تحكم 

RT تغذية راجعة 

RT معادالت تفاضلية 

 نظرية التحكم )مفاعل انشطار(

INIS: 1993-11-05; ETDE: 2002-06-13 

USE حركيات المفاعل 

 نظرية التحكم )مفاعل(

2000-04-12 

USE حركيات المفاعل 

 نظرية التحكم بالمفاعل

2000-04-12 
USE حركيات المفاعل 

 نظرية التحكم بالمفاعل االنشطاري

INIS: 1982-11-29; ETDE: 2002-06-13 
USE حركيات المفاعل 

 نظرية التعاقب

RT شالالت غاما 

RT هجرات تعاقبية 

 PH14 -نظرية الحقل 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-05-01 

*BT1 نظرية الحقول الكمومية 

RT تصحيحات مشعّة 
RT حدية شروط 

RT مبرهنة هاغ 
RT محلية 

RT نموذج أيزينغ 

RT نموذج هاْيزنّبِْرغ 

 نظرية الحقل البنّاءة

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1978-03-08 

UF نظرية الحقل الكمومي اإلقليدي 

*BT1 نظرية الحقول الكمومية 
NT1 نظرية حقل الشبيكة 

 نظرية الحقل الجبرية

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1978-03-08 

UF  أراكي -نظرية الحقل لهاغ 
*BT1 نظرية الحقل بالمسلّمات 

 نظرية الحقل الكمومي اإلقليدي

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1978-03-08 
USE فضاء إقليدي 

USE نظرية الحقل البنّاءة 

 نظرية الحقل الكمومي العامة

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1978-03-08 
USE ّماتنظرية الحقل بالمسل 

 نظرية الحقل الكمومية القانونية

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1979-05-03 

USE نظرية حقل الغرانجي 

 نظرية الحقل الكمومية الالمحلية

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-04-16 

USE نظرية يوكاوا الالمحلية 

 نظرية الحقل الكمومية الالمحلية

INIS: 1977-11-21; ETDE: 2002-04-16 

USE نظرية يوكاوا الالمحلية 

 نظرية الحقل الوسطي

INIS: 1984-08-24; ETDE: 1984-02-10 
RT  ً  حقل منسجم ذاتيا

RT مسألة األجسام العديدة 

RT ميكانيك إحصائي 

 نظرية الحقل بالمسلّمات

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1978-03-08 

UF نظرية الحقل الكمومي العامة 
UF نظرية الحقن الكمومية الالالغرانجية 

UF  نظرية المصفوفة-s بالمسلّمات 

*BT1 نظرية الحقول الكمومية 
NT1  نظريةlsz 

NT1 نظرية الحقل الجبرية 

NT1 نظرية الحقل لوايتمان 

 أراكي -نظرية الحقل لهاغ 

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1978-03-08 

USE نظرية الحقل الجبرية 

 نظرية الحقل لوايتمان

*BT1 نظرية الحقل بالمسلّمات 

 نظرية الحقن الكمومية الالالغرانجية

1977-11-21 

USE نظرية الحقل بالمسلّمات 

 نظرية الحقول الكمومية

UF نظرية حقل الخطية 

UF نظرية حقل الخطية 

BT1 نظريات الحقل 
NT1 إلكترديناميك كمومي 

NT2  توموناغا -شكلية شفينغر 

NT1 ثقالة كمومية 
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NT2 ثقالة كمومية حلقية 

NT1 ديناميك النكهات الكمومية 
NT1 كروموديناميك كمومي 

NT1  نظرية الحقل- ph14 

NT1 نظرية الحقل البنّاءة 
NT2 نظرية حقل الشبيكة 

NT1 نظرية الحقل بالمسلّمات 

NT2  نظريةlsz 
NT2 نظرية الحقل الجبرية 

NT2 نظرية الحقل لوايتمان 

NT1 نظرية حقل الغرانجي 
NT1 نظرية يوكاوا الالمحلية 

NT1 نماذج موحدة عيارية 

NT2 دة الكبرى  النظرية الموحَّ
NT3 نموذج عياري 

NT2  سالم المعياري -نموذج فاينبرغ 

RT إعادة استنظام 
RT  أقطابregge 

RT أنيونات 

RT استكمام 
RT بُعد مقياسي 

RT تحويل ميلوش 

RT تصحيحات مشعّة 
RT تقريب السلّم 

RT تكميم ثاني 

RT تمثيل دايسون 
RT تمثيل فوك 

RT  كالن -تمثيل ليهمان 

RT تناظر فائق 
RT ثقالة فائقة 

RT جبر التيارات 

RT جبر الحقول 
RT جسيمات معدومة الكتلة 

RT حقول تنسورية 

RT حقول سبينور 

RT حقول سلّمية 

RT حقول متجهة 

RT دوال الذروة 
RT زمر كمومية 

RT سبينورات 

RT  فِلدمان -شكلية يانغ 
RT صمود المعيار 

RT صورة شرودنغر 

RT صورة هاْيزنّبِْرغ 
RT صيغ كتلية 

RT عالقات التبديد 

RT  ترايمان -عالقة غولدبيرِغر 
RT مؤثرات الحقل 

RT مبدأ هولوغرافي 
RT مبرهنة فيك 

RT مبرهنة هاغ 

RT محلية 

RT مخطط فاينمان 

RT  مصفوفةs 

RT معادالت شفيغز الداليّة 
RT سالبيتر-معادلة بيث 

RT  غوردون -معادلة ساين 

RT معادلة شبه الكمون 
RT ميكانيك كمومي 

RT ناشر 

RT نظرية الدوامة 
RT نظرية سوغاوارا 

RT نظرية مصدر شفينغر 

RT  ميلز -نظرية يانغ 
RT نموذج ثيرينغ 

RT نموذج زاكارياسن 

RT نموذج هيغز 

 نظرية الدارات

RT تحليل الشبكة 

RT دارات إلكترونية 

 نظرية الدوامة

2014-07-04 
 ال تستعمل لديناميك السوائل.

RT تطور المجّرة 
RT روتونات 

RT فيزياء الحالة الصلبة 

RT فيزياء الطاقة العالية 
RT محاليل 

RT نظرية أبريكوسف 

RT نظرية األوتار 
RT نظرية الحقول الكمومية 

RT نماذج كوسمولوجية 

 نظرية الرسم البياني

2002-09-10 
SF رسوم بيانية 

BT1 رياضيات 

RT تحضير المصورات الطبولوجية 
RT طبولوجيا 

RT فضاء رياضياتي 

RT متنوعات رياضياتية 
RT نظرية القياس 

 نظرية الزمر

1997-08-20 

BT1 رياضيات 
RT تحويالت غاليليه 

RT تمثيالت غير قابلة لالختزال 

RT تمثيالت الواحدية 
RT تناظر فائق 

RT جبر كليفورد 

RT دورية 
RT زمر التناظر 

RT زمر كمومية 
RT زمرة فضائية 

RT مخطط يونغ 

RT  مصفوفةr 
RT معامالت راكاه 

RT معامالت فيغنر 

RT  غوردان -معامالت كليبش 

 نظرية الشواش

INIS: 2002-06-24; ETDE: 2002-08-05 

BT1 رياضيات 

RT إحصاء 
RT احتمال 

RT عمليات عشوائية 

RT فضاء رياضياتي 
RT ش  منطق مشوَّ

 نظرية العصابات

RT انتقاالت بين مستويات الطاقة 

RT بنية إلكترونية 
RT سوية فيرمي 

RT  زايتس -طريقة فيغنر 

RT فُرجات عصابية متدّرجة 
RT فرجة الطاقة 

RT كثافة الحاالت 

RT مناطق بريلوان 
RT نموذج هوبارد 

 نظرية القياس

BT1 رياضيات 
RT دورية 

RT فضاء رياضياتي 

RT متريات 
RT متنوعات رياضياتية 

RT نظرية الرسم البياني 

 نظرية الالويات

INIS: 1978-07-31; ETDE: 1975-08-19 
UF نظرية  الفتال لبنروز 

RT تثاقل 

RT زمكان 
RT ميكانيك كمومي 

RT نظريات الحقل الموحد 

 نظرية المائعين

USE نظرية النداو للهليوم السائل 

 نظرية المجموعات

INIS: 1989-07-19; ETDE: 1979-05-03 

BT1 رياضيات 
RT دورية 

RT ش  منطق مشوَّ

RT نظرية المعلومات 

 نظرية المدى الفعّال

RT تآثرات 

RT تبعثر 

RT مفعول إيفيموف 

RT نكليونات 

 بالمسلّمات s-نظرية المصفوفة 

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1978-03-08 

USE نظرية الحقل بالمسلّمات 

 نظرية المعلومات

RT اتصاالت 
RT سيبرنيّات 

RT معالجة البيانات 

RT معلومات 
RT معلومات كمومية 

RT منظومات معلومات 

RT نظرية األلعاب 
RT نظرية المجموعات 

RT وفرة 

 نظرية الموجة المشوهة

RT تقريب الموجة المشوهة لبورن 

RT حركيات التفاعل النووي 

 نظرية النترينو ذي المركبتين

RT اضمحالل بيتا 
RT سبين 

RT نترينوهات 

 نظرية النسبية

NT1 نظرية النسبية الخاصة 
NT1 نظرية النسبية العامة 

RT  حسبانregge 

RT زمكان 
RT فضاء ِمنكوفسكي 

RT متريات 

RT مجال نسبوي 
RT مخروط الضوء 

 نظرية النسبية الخاصة

BT1 نظرية النسبية 
RT تحويالت غاليليه 

RT تحويالت لورنتز 

RT جسيمات معدومة الكتلة 
RT صمود لورنتز 

RT كتلة سالبة 

RT كتلة سكونية 
RT معادلة ديراك 

 نظرية النسبية العامة

2000-01-11 

UF نظرية أينشتاين التثاقلية 
BT1 نظريات الحقل 

BT1 نظرية النسبية 

RT إشعاع تثاقلي 
RT تثاقل 

RT ثابت كوسمولوجي 

RT ثقالة كمومية 
RT ثقالة كمومية حلقية 

RT حقول تثاقلية 

RT عدسات تثاقلية 
RT قياس شفارتزشيلد 

RT كوسمولوجيا 

RT مادة المضيئة 
RT مبدأ التكافؤ 

RT مبدأ ماخ 

RT  ماكسويل -معادالت أينشتاين 
RT معادالت الحقل ألينشتاين 

RT مفعول أينشتاين 
RT  االندفاع -موتّرالطاقة 

RT نظرية-m 

RT  كالين -نظرية كالوزا 
RT نماذج كوسمولوجية 

 نظرية النقل

1996-07-23 

SF نموذج سالجي 
NT1 نظرية النقل النتروني 

NT2 نظرية أحادية الزمرة 

NT2 نظرية متعددة الزمر 
NT1 نظرية نقل أشعة غاما 

NT1 نظرية نقل الجسيمات المشحونة 

NT2 نظرية النقل الكالسيكية المحدثة 
NT2 نظرية سبيتزر 
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NT1 نظرية نلكين 

RT انضواء صامد 
RT تبعثر 

RT  برتراند -صيغة بوانكاريه 

RT طريقة إيفون 
RT طريقة الترتيبات المتقطعة 

RT طريقة العزوم 

RT طريقة الِكتْبة 
RT طريقة فاينمان 

RT  شاندراسيخار -طريقة فيك 

RT طريقة مونت كارلو 
RT  فيرارو -مسألة تشابمان 

RT معادلة بولتزمان 

RT فالسوف -معادلة بولتزمان 
RT  َشفرانوف -معادلة غراد 

RT  بالنك -معادلة فوكر 

RT  إنسكوغ -نظرية تشابمان 
RT نظرية فان هوف 

RT نقل اإلشعاع 

RT نقل الذرات 
RT نموذج يونغ 

 نظرية النقل الكالسيكية المحدثة

INIS: 1982-11-30; ETDE: 1979-01-30 

*BT1 نظرية نقل الجسيمات المشحونة 
RT بالزما 

RT تيار بوتستراب 

RT نظام الموزة 
RT  شلوتر -نظام بفيرش 

RT نظام مستقر 

 نظرية النقل النتروني

1996-01-24 

UF نموذج هايوود 

SF  نِْلكين -نموذج روزنبلوت 
BT1 نظرية النقل 

NT1 نظرية أحادية الزمرة 

NT1 نظرية متعددة الزمر 
RT )بياض منعكس )ألبيدو 

RT تباطؤ 

RT تسرب نتروني 
RT طرائق التجانس 

RT طرق التغيرات 

RT طريقة إيفون 
RT طريقة احتمال التصادم 

RT طريقة الترتيبات المتقطعة 

RT طريقة التوافقيات الكروية 
RT طريقة الفروق المترافقة 

RT طريقة فاينمان 

RT نتقالطريقة مصفوفة اال 
RT طريقة مونت كارلو 

RT طول االستقراء 

RT فيزياء المفاعالت 

RT فيزياء النترون 

RT قوانين فيك 

RT مسألة ميلن 
RT معادلة انتثار النترونات 

RT نظرية االضطراب 

RT نظرية تبطئة النترونات 
RT نقل نتروني 

 تاميد-نظرية باخ

1996-06-26 

SEE بنية الجسيمات 

 شريفر -كوبر -نظرية باردين

USE  نظريةbcs 

 نظرية بالسكو

USE مبرهنة بريغوجين 

 بوم -نظرية باينز 

UF  باينز -نظرية بوم 

RT غاز إلكتروني 

 نظرية بتلر

UF بورن -تقريب بتلر 

RT تعرية 

 سوادا -نظرية بروكنر

USE مخططات غولدستون 

 غولدستون -نظرية بروكنر

USE مخططات غولدستون 

 واطسون -نظرية بروكنر

USE نموذج بروكنر 

 فايتزنر -غامل-نظرية بروكنر

USE طريقة بروكنر 

 بالسكو -نظرية بريغوجين 

USE مبرهنة بريغوجين 

 نظرية بريماكوف

RT تآثرات فيرمي 

 نظرية برين

2007-08-13 
USE نظرية-m 

 نظرية بلوخ

RT ميكانيك كمومي 

 سومرفيلد الكمومية -نظرية بور

USE ة  بورنظري 

 فون كارمان -نظرية بورن

RT حرارة نوعية 

 إنفلد-نظرية بورن

RT إلكتروديناميك 
RT معادالت ماكسويل 

 نظرية بوغولوبوف

USE  معادلةbbgky 

 نظرية بوم

USE معيار بوم 

 باينز -نظرية بوم 

USE  بوم -نظرية باينز 

 نظرية بيبارد

RT موصلية فائقة 

 نظرية بيتا لفيرمي

USE تآثرات فيرمي 

 هايتلر-نظرية بيث

UF شيف-هايتلر-صيغة بيث 
RT إنتاج الزوج 

RT كبح 

RT معامل تشعيب االضمحالل 

 روز -نظرية بيدنهارن

1996-07-16 

SEE تعالق زاوي 
SEE توزع زاوي 

 نظرية بيليايف

RT بنية نووية 

RT موصلية فائقة 

ند  نظرية تاوْنسِّ

USE انفراغ تاوْنِسند 

 تروناتنظرية تبطئة الن

1996-07-08 
UF تقريب سيلينغوت 

UF  غورتِزل -معادلة سيلينغوت 

UF )نظرية التباطؤ )نترون 
SF  غورتِزل -تقريب غرولينغ 

NT1 نظرية عمر فيرمي 

RT تباطؤ 
RT دالة بالتشيك 

RT طريقة فيك 

RT طيوف نترونية 
RT فيزياء المفاعالت 

RT لب التباطؤ 

RT مهدئات 
RT نظرية النقل النتروني 

RT  فانو -نظرية سبنسر 

 إنسكوغ -نظرية تشابمان 

RT نظرية النقل 

 نظرية تشاندراسيخار

UF  فيرمي -نظرية تشاندراسيخار 
RT فيزياء فلكية 

RT نجوم 

 فيرمي -نظرية تشاندراسيخار 

USE نظرية تشاندراسيخار 

 النغموير -نظرية تونكس 

UF  النغموير -هزازات تونكس 

RT أمواج بالزمية 

 نظرية جاسترو

RT كمون اللب القاسي 

RT  نكليون -كمون نكليون 

ل   مان -نظرية جِّ

RT أعداد كمومية 
RT غرابة 

 إلياشبِّْرغ -نظرية جوركوف 

INIS: 1977-07-05; ETDE: 1976-01-07 

UF معادالت إلياشبرغ 
RT موصلية فائقة 

 شتاين -نظرية جيرجوي 

1996-06-28 
SEE داالت اإلثارة 

 نظرية حقل الشبيكة

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 

*BT1 نظرية الحقل البنّاءة 
RT إنستانتونات 

RT حلقة ويلسون 

RT زمر لي 
RT صمود المعيار 

 نظرية حقل الخطية

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-04-16 

USE مسائل الخطية 
USE نظرية الحقول الكمومية 

 نظرية حقل الخطية

INIS: 1977-11-21; ETDE: 2002-04-16 
USE مسائل الخطية 

USE نظرية الحقول الكمومية 

 نظرية حقل الغرانجي

UF معادالت حقل الغرانج 
UF نظرية الحقل الكمومية القانونية 

UF  نيفو -نموذج غروس 

*BT1 نظرية الحقول الكمومية 

 نظرية خاالتنيكوف

RT ترموديناميك 

RT وعة فائقةمي 

 نظرية دونان

RT إلكتروليتات 

RT انتثار 

RT تناضح 

 شفينجر -نظرية راريتا 

RT معادالت األمواج 

RT ميكانيك كمومي 

 إيلدريدج -نظرية ريتشي 

2000-04-12 
SEE نظرية االضطراب 

 نظرية زمن سبيتزر للتصادم الذاتي

2000-04-12 
USE نظرية سبيتزر 

 فانو -نظرية سبنسر 

RT نظرية تبطئة النترونات 

 نظرية سبيتزر

UF زمن سبيتزر للتصادم الذاتي 
UF قيمة سبيتزر 

UF نظرية زمن سبيتزر للتصادم الذاتي 

*BT1 نظرية نقل الجسيمات المشحونة 
RT بالزما 
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 نظرية ستاب

1996-07-08 
SEE انتشار األمواج 

SEE نكليونات 

 ايبسيالنتيس متروبوليس -نظرية ستاب 

1996-07-08 
SEE انتشار األمواج 

SEE نكليونات 

 نظرية ستروتينسكي

RT انشطار 
RT نماذج نووية 

 نظرية ستويرمر

RT جسيمات مشحونة 
RT حقول مغنطيسية 

ربِّر  نظرية سِّ

RT تعرية 

 نظرية سوغاوارا

RT نظرية الحقول الكمومية 

 نظرية سويدام

USE معيار سويدام 

 نظرية شبه خطية

INIS: 1988-11-16; ETDE: 2002-04-26 
USE مسائل شبه خطية 

 نظرية عمر فيرمي

UF عمر فيرمي 

BT1 نظرية تبطئة النترونات 
RT تباطؤ 

RT عمر النترون 

 تلّلر -نظرية غاموف 

USE  تلِّلر -قواعد غاموف 

 تالِّر -كريستيان  -نظرية غاميل 

USE  تاِلر -كمون غاميل 

 نظرية غلوبر

RT تبعثر 
RT تبعثر متعدد 

RT  تقريبfsc 

 بيتايفسكي -نظرية غينزبِّوْرغ 

UF  بيتايفسكي -غينزبرغ  -نظرية النداو 

RT ميوعة فائقة 

 النداو -نظرية غينزبِّوْرغ 

UF وسيط ماكي 
RT طول الترابط 

RT عمق االختراق 

RT موصلية فائقة 

 نظرية فان فليك

RT مغنطيسية مسايرة 

 نظرية فان هوف

RT تباطؤ 
RT نظرية النقل 

 بريغودين -نظرية فان هوف 

USE مبرهنة بريغوجين 

 هوغنهومتز -نظرية فان هوف 

UF  باينز -نظرية هيوجين هولتز 
RT مسألة األجسام العديدة 

 نوردهايم -نظرية فاولِّر 

UF معادلة فاوِلر 

RT مفعول كهرضوئي 

 بيس -نظرية فاينبرغ 

1996-07-18 

SEE تآثرات ضعيفة 
SEE لبتونات 

ل  -نظرية فاينمان   مان -جِّ

RT اضمحالل بيتا 

RT نترينوهات 

 نظرية فونغ

1996-07-18 
SEE نواتج االنشطار 

 نيوتن -نظرية فونغ 

1996-07-18 

SEE نواتج االنشطار 

 باولي -نظرية فيرتس 

RT ميكانيك كمومي 

 نظرية فيغنر

RT ميكانيك كمومي 

 إيزنبود -نظرية فيغنر 

RT كمون نووي 

 نظرية فيل الموحدة

UF حقل فيل 

*BT1 نظريات الحقل الموحد 

RT تيارات معتدلة ضعيفة 

RT حقول تثاقلية 

RT حقول كهرمغنطيسية 

 كالين -نظرية كالوزا 

INIS: 1984-01-18; ETDE: 1984-02-10 

*BT1 نظريات الحقل الموحد 
RT إنقاص عدد األبعاد الزمكانية 

RT تثاقل 

RT ثقالة فائقة 
RT ديالتونس 

RT كهرمغنطيسية 

RT نظرية النسبية العامة 
RT نماذج موحدة عيارية 

ْسلينجر  ن -نظرية كِّ نسِّ  سورِّ

RT موصلية فائقة 

RT نماذج نووية 

 أوْهلِّْنبِّك -نظرية كنيب 

UF  بلوخ -نظرية كنيب 

RT اضمحالل بيتا 

 بلوخ -نظرية كنيب 

USE  أوْهِلْنبِك -نظرية كنيب 

 نظرية كوبو

USE صيغة كوبو 

 نظرية كوبورديزم

2000-04-12 
USE طبولوجيا 

 ثاوليس -نظرية كوسترليتز 

INIS: 1992-01-08; ETDE: 1991-03-04 
RT تحويالت الطور 

RT  موصالت فائقة ذاتtc عالية 

RT موصلية فائقة 
RT ميوعة فائقة 

 نظرية كيهارا

USE كمون كيهارا 

 بيتايفسكي -غينزبرغ  -نظرية النداو 

USE  بيتايفسكي -نظرية غينزبِوْرغ 

 نظرية النداو للهليوم السائل

UF نظرية المائعين 

RT روتونات 
RT فونونات 

RT ميوعة فائقة 

RT  11هليوم 

 يانغ -نظرية لي 

UF  لي -توزع يانغ 

UF فرضية عبد السالم 

RT اضمحالل بيتا 
RT  الصمودp 

 بيث -نظرية ليفنغر 

UF طريقة ليفنغر 

RT إنتاج  ضوئي 
RT نكليونات 

 نروبسو -نظرية لين 

RT تبعثر 
RT تفاعالت نووية 

 نظرية ماجورانا

 نظرية ماجورانا

2016-05-10 
SEE سبينورات ماجورانا 

SEE فيرميونات ماجورانا 

SEE معادلة ماجورانا 

 شفنغر -بوف  -نظرية مارتن 

USE  شفنغر -نظرية مارتن 

 شفنغر -نظرية مارتن 

UF شروط مارشارك 
UF  شفنغر -بوف  -نظرية مارتن 

RT مسألة األجسام العديدة 

 متجهة محورية -نظرية متجهة 

USE  نظريةv-a 

 نظرية متعددة الزمر

*BT1 نظرية النقل النتروني 

RT ثوابت الزمرة 

 نظرية مصدر شفينغر

RT جسيمات أولية 

RT سببية 

RT نظرية الحقول الكمومية 

 نظرية موليير

RT تبعثر متعدد 

 نظرية ميغدال

RT كبح 

 امانظرية نقل أشعة غ

BT1 نظرية النقل 

RT نقل فوتوني 

 نظرية نقل الجسيمات المشحونة

BT1 نظرية النقل 
NT1 نظرية النقل الكالسيكية المحدثة 

NT1 نظرية سبيتزر 

RT انتشار عشوائي 
RT جسيمات أولية 

RT جسيمات مشحونة 

RT نقل الجسيمات المشحونة 

 نظرية نلكين

BT1 نظرية النقل 

 نظرية نووية

NT1 فيشباخ -نظرية هاوِزر 

RT تقريب الزوج المكسور 

RT فيزياء نووية 

 بوغوليوبوف -فوك  -نظرية هارتري 

1976-02-11 
RT بنية نووية 

RT تحويل بوغولوبوف 

RT تمدد بوزوني 
RT  ً  حقل منسجم ذاتيا

RT  فوك -طريقة هارتري 

RT نماذج نووية 

 ستَروتِّنسكي -نظرية هالبِّْرن 

1996-07-18 

SEE توزع زاوي 

ر  فيشباخ -نظرية هاوزِّ

BT1 نظرية نووية 

RT تبعثر المرن 

RT تفاعالت نووية 
RT نوى مرّكبة 

 لندن -نظرية هايتلر 

1996-07-18 

UF  لندن -أمواج هايتلر 
RT طاقة االرتباط 

 نظرية هولتسمارك

RT بالزما 
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 ويلِّر -نظرية هيل 

RT نماذج نووية 
RT نموذج جماعي 

 باينز -نظرية هيوجين هولتز 

USE  هوغنهومتز -نظرية فان هوف 

 نظرية ويلكنسون

1996-07-15 
SEE نماذج الطبقات 

 ميلز -نظرية يانغ 

RT إنستانتونات 
RT إيزوسبين 

RT حلقة ويلسون 

RT كروموديناميك كمومي 
RT نظرية الحقول الكمومية 

 نظرية يوكاوا الالمحلية

UF لالمحليةنظرية الحقل الكمومية ا 

UF نظرية الحقل الكمومية الالمحلية 
*BT1 نظرية الحقول الكمومية 

 نظمية

RT دورة اإليستروس 

RT دورة الحيض 

 نفاثات

RT جريان الموائع 

RT مثاقب نفاثة 
RT ِمنفثات 

 نُفاخ

INIS: 1979-01-18; ETDE: 1977-11-29 

*BT1 أمراض جهاز التنفُّس 
BT1 تغيَّرات مرضية 

RT رئات 

 نفايات

NT1 حرارة النفايات 
NT1 مياه المجارير 

NT2 حمأة مياه المجارير 

NT1 نفايات الكترونية 
NT1 نفايات بلديّة 

NT1 نفايات بيولوجية 
NT2 أسمدة عضوية 

NT2 بول 

NT2 حمأة مياه المجارير 
NT2 َعَرق 

NT2 غائط 

NT1 نفايات حاللية هوائية 
NT2 رماد متطاير 

NT1 نفايات سائلة 

NT2 ارات مستهلكةعص 

NT2 ماء مستهلك 

NT3 ماء قار الشيل 

NT1 نفايات صلبة 
NT2 ضفاف مثلمة 

NT2 منتوجات متبقية 

NT3 بقايا رمل النفط 
NT3 فضاالت المعالجة 

NT2 نفايات بشكل حبات 

NT2 نفايات خشبية 
NT2 نفايات صناعية 

NT3 خردة معدنية 

NT2 نفايات معدنية 
NT3 غبار األنتراسيت 

NT1 نفايات صناعية 

NT2 عصارات مستهلكة 
NT1 نفايات عضوية 

NT2 تخمر كحولي 

NT2 خليط تسميد 
NT2 نفايات خشبية 

NT2 نفايات زراعية 

NT3 أسمدة عضوية 
NT3 ثُْفل قصب السكر 

NT1 نفايات غازية 

NT2 غاز المداخن 
NT2 غازات االنفالت 

NT1 نفايات غير مشعة 

NT2 نفايات كيميائية 

NT3 ميائيةدفيقات كي 

NT1 نُفايات مشعّة 
NT2 أشكال النفايات 

NT2 دفيقات إشعاعية 

NT2 نفايات ذات سوية نشاط إشعاعي متوسطة 
NT2 نفايات محّمالت ألفا 

NT2 نفايات مشعة عالية السوية 

NT2 نفايات مشعة منخفضة السوية 
NT2 نفايات مكلسنة 

RT إعادة تدوير 

RT باقيات 
RT ث  تلوُّ

RT حمآت 

RT طرح النفايات 
RT منتجات ثانوية 

RT منشآت تخزين 

RT مواد خطرة 
RT موارد مالية فائضة في الواليات المتحدة 

RT نواتج تحلل حراري 

 نفايات الكترونية

2016-03-21 
USE نفايات الكترونية 

 نفايات الكترونية

2016-03-21 
UF نفايات الكترونية 

BT1 نفايات 

RT تجهيزات إلكترونية 

 شكل حباتنفايات ب

INIS: 1981-03-10; ETDE: 1981-04-17 

BT1 كريات 

*BT1 نفايات صلبة 
RT تحبيب 

RT نُفايات مشعّة 

 نفايات بلديّة

INIS: 1985-07-18; ETDE: 1975-11-11 
UF نفايات منزلية 

BT1 نفايات 

RT ثات  ملّوِ
RT نفايات صلبة 

RT نفايات صناعية 

RT نفايات كيميائية 
RT وقود مستخرج من النفايات الصلبة 

 نفايات بلديّة )بيولوجية(

INIS: 1985-07-18; ETDE: 2002-03-28 
USE نفايات بيولوجية 

 نفايات بلديّة )صناعية(

INIS: 1985-07-18; ETDE: 2002-03-28 

USE نفايات صناعية 

 نفايات بيولوجية

UF )نفايات بلديّة )بيولوجية 

UF نفايات بيولوجية مشعّة 

*BT1 مواد بيولوجية 
BT1 نفايات 

NT1 أسمدة عضوية 

NT1 بول 
NT1 حمأة مياه المجارير 

NT1 َعَرق 

NT1 غائط 
RT إفراغ 

RT ثات  ملّوِ
RT نفايات زراعية 

RT نفايات سائلة 

RT نفايات صلبة 
RT نفايات عضوية 

 نفايات بيولوجية مشعّة

USE نفايات بيولوجية 

USE نُفايات مشعّة 

 نفايات حاللية هوائية

BT1 نفايات 

NT1 رماد متطاير 

RT تلوث الهواء 
RT حالالت هوائية 

RT طرح النفايات 

 نفايات خشبية

INIS: 1992-03-16; ETDE: 1975-10-01 
UF  وقودhog 

*BT1 نفايات صلبة 

*BT1 نفايات عضوية 
RT لحاء 

 نفايات ذات سويات متوسطة

INIS: 1979-04-27; ETDE: 2002-03-28 

USE نفايات ذات سوية نشاط إشعاعي متوسطة 

 نفايات ذات سوية نشاط إشعاعي متوسطة

INIS: 1978-05-19; ETDE: 1978-01-23 

UF نفايات ذات سويات متوسطة 
*BT1 نُفايات مشعّة 

RT  مركزbohunice لمعالجة النفايات المشعة 

RT منجم ركاز كونراد 
RT منجم مورسليبين سولت 

RT منشأة المعالجة النهائية للسوائل الخام موكوفس 

RT نفايات مشعة عالية السوية 
RT نفايات مشعة منخفضة السوية 

 نفايات زراعية

INIS: 1991-12-11; ETDE: 1975-10-01 

UF فُضاالت زراعية 
UF ُمخلفات الذرة 

UF ُمخلَّف أو نفاية زراعة 

*BT1 نفايات عضوية 
NT1 أسمدة عضوية 

NT1  قصب السكرثُْفل 

RT تبن 
RT زراعة 

RT نفايات بيولوجية 

 نفايات سائلة

UF )دفيقات )سائل 

UF دفيقات سائلة 

UF صرف مياه المجارير 

UF محاليل النفايات 
UF معالجة مياه المجارير 

SF )إصدار )صناعي 
BT1 نفايات 

NT1 عصارات مستهلكة 

NT1 ماء مستهلك 
NT2 ماء قار الشيل 

RT أشكال النفايات 

RT إعادة الحقن 
RT أفران صهر خزفية 

RT إمداد األكسجين الكيميائي 

RT تخزين أرضي 
RT حاجة كيمياحيوية لألكسجين 

RT دفيقات إشعاعية 

RT دفيقات كيميائية 

RT رقابة تلّوث المياه 

RT سحابات 

RT صرف منجمي بالحمض 
RT ضريبة اإلصدارات 

RT طرح النفايات 

RT عملية أكسدة رطبة 
RT لتخلص من النفاياتقرارات ا 

RT ماء 

RT معالجة النفايات 
RT ممتّزات حيوية 

RT مملِّصات 

RT مياه جوفية 
RT مياه سطحية 

RT نفايات بيولوجية 

RT نفايات صناعية 
RT نفايات عضوية 

 نفايات صلبة

UF نفايات صلبة 

SF )إصدار )صناعي 
BT1 نفايات 

NT1 ضفاف مثلمة 

NT1 منتوجات متبقية 
NT2 بقايا رمل النفط 

NT2 فضاالت المعالجة 
NT1 نفايات بشكل حبات 

NT1 نفايات خشبية 
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NT1 نفايات صناعية 

NT2 خردة معدنية 
NT1 نفايات معدنية 

NT2 غبار األنتراسيت 

RT أشكال النفايات 
RT تخزين أرضي 

RT رماد 

RT رماد متطاير 
RT ضريبة اإلصدارات 

RT طرح النفايات 

RT َطْفل مستهلك 
RT ملية التحلل الحراري عpurox 

RT قرارات التخلص من النفايات 

RT  منظومة نحلّل حراريlandgard 
RT نفايات بلديّة 

RT نفايات بيولوجية 

RT نفايات صناعية 
RT نفايات عضوية 

RT نفايات مكلسنة 

RT نواتج االحتراق 
RT وحل الجرف 

RT وقود مستخرج من النفايات الصلبة 

 نفايات صلبة

USE نفايات صلبة 

 نفايات صناعية

INIS: 1986-04-04; ETDE: 1978-03-09 

*BT1 نفايات صلبة 
NT1 خردة معدنية 

RT إعادة تدوير 

RT معالجة النفايات 
RT نفايات بلديّة 

RT نفايات صناعية 

 نفايات صناعية

INIS: 1975-11-07; ETDE: 1975-10-01 
UF )نفايات بلديّة )صناعية 

SF )إصدار )صناعي 

BT1 نفايات 
NT1 عصارات مستهلكة 

RT تجارة اإلصدارات 

RT خردة معدنية 
RT دفيقات كيميائية 

RT ضريبة اإلصدارات 

RT ثات  ملّوِ
RT نفايات سائلة 

RT نفايات صلبة 

RT نفايات صناعية 
RT نفايات عضوية 

RT نفايات غازية 

RT نفايات كيميائية 
RT وقود مستخرج من النفايات الصلبة 

 نفايات عبر اليورانيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 
USE نفايات محّمالت ألفا 

 نفايات عضوية

INIS: 1991-12-11; ETDE: 1975-09-11 

BT1 نفايات 
NT1 تخمر كحولي 

NT1 خليط تسميد 

NT1 نفايات خشبية 
NT1 نفايات زراعية 

NT2 أسمدة عضوية 

NT2 ثُْفل قصب السكر 
RT مياه المجارير 

RT نفايات بيولوجية 

RT نفايات سائلة 

RT نفايات صلبة 

RT نفايات صناعية 

 نفايات غازية

UF )دفيقات )غازية 
UF دفيقات غازية 

UF نفايات غازية مشعة 

BT1 نفايات 
NT1 غاز المداخن 

NT1 غازات االنفالت 
RT أشكال النفايات 

RT إطراح مكدّس 

RT إطالق بسوية األرض 
RT تهوية 

RT دفيقات إشعاعية 

RT دفيقات كيميائية 
RT سحابات 

RT طرح النفايات 

RT غازات 
RT مخلية الدخان 

RT مداخن المصانع 

RT مرسبات كهراكدية 
RT منظومات إطالق غازات عادمة 

RT نفايات صناعية 

RT نواتج االحتراق 

 نفايات غازية مشعة

USE نفايات غازية 

USE نُفايات مشعّة 

 نفايات غير مشعة

ETDE: 1991-01-15 
UF نفايات غير مشعة 

BT1 نفايات 

NT1 نفايات كيميائية 
NT2 دفيقات كيميائية 

RT إدارة النفايات غير المشعة 
RT مواد خطرة 

 نفايات غير مشعة

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-04-16 

USE نفايات غير مشعة 

 نفايات كيميائية

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1982-03-11 

UF كيماويات هالكة 

*BT1 نفايات غير مشعة 

NT1 دفيقات كيميائية 

RT إندالقات كيميائية 

RT مواد خطرة 
RT نفايات بلديّة 

RT نفايات صناعية 

 نفايات ما بعد اليورانيوم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-09 

USE نفايات محّمالت ألفا 

 نفايات محّمالت ألفا

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1979-05-25 
UF نفايات عبر اليورانيوم 

UF نفايات ما بعد اليورانيوم 

*BT1 نُفايات مشعّة 
RT عملية تحلّل لمعالجة الخبث 

RT منشأة حصر النفايات 

RT نفايات مشعة منخفضة السوية 

 نفايات مشعة عالية السوية

INIS: 1978-05-19; ETDE: 1978-01-23 

*BT1 نُفايات مشعّة 

RT أفران صهر خزفية 
RT  تخزين مراقب قابل لالسترجاع 

RT قبة ملح في غورلبن 

RT قرارات سياسة النفايات النووية 
RT  مشروعmrs في الواليات المتحدة 

RT منشأة باميال 

RT منشأة حصر النفايات 
RT نفايات ذات سوية نشاط إشعاعي متوسطة 

RT نفايات مشعة منخفضة السوية 

 ة السويةنفايات مشعة منخفض

INIS: 1978-05-19; ETDE: 1978-01-23 

*BT1 نُفايات مشعّة 

RT قرارات سياسة النفايات النووية 
RT  مركزbohunice لمعالجة النفايات المشعة 

RT منجم ركاز كونراد 

RT منجم مورسليبين سولت 
RT منشأة المعالجة النهائية للسوائل الخام موكوفس 

RT عي متوسطةنفايات ذات سوية نشاط إشعا 

RT نفايات محّمالت ألفا 
RT نفايات مشعة عالية السوية 

RT هيئات مدمجة 

 نُفايات مشعّة

UF )باقيات )مشعة 
UF نفايات بيولوجية مشعّة 

UF نفايات غازية مشعة 

UF نفايات نووية 
*BT1 مواد مشعة 

BT1 نفايات 

NT1 أشكال النفايات 
NT1 دفيقات إشعاعية 

NT1 نفايات ذات سوية نشاط إشعاعي متوسطة 

NT1 نفايات محّمالت ألفا 
NT1 نفايات مشعة عالية السوية 

NT1 نفايات مشعة منخفضة السوية 

NT1 نفايات مكلسنة 
RT إدارة المواد النووية 

RT إدارة النُفايات المشعّة 

RT استعادة النفايات 
RT تخزين أرضي 

RT ث  تلوُّ

RT حدود اإلطالق 
RT غروانيات إشعاعية 

RT فضاالت المعالجة 

RT قرارات سياسة النفايات النووية 
RT مخاطر إشعاعية 

RT مشروع سولت فولت 

RT مصادر حرارية من نظائر مشعة 
RT معالجة النُفايات المشعّة 

RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 

RT منشآت نُفايات مشعّة 
RT مواد قابلة لالنشطار 

RT نفايات بشكل حبات 

RT نواتج االنشطار 
RT وقود مستهلك 

 نفايات معدنية

INIS: 1993-06-08; ETDE: 1976-01-23 
UF نفايات منجمية 

*BT1 نفايات صلبة 

NT1 غبار األنتراسيت 
RT ضفاف مثلمة 

RT منتوجات متبقية 

RT وحل الجرف 

 نفايات مكلسنة

INIS: 1981-03-10; ETDE: 1980-11-12 

*BT1 نُفايات مشعّة 

RT كلسنة 
RT معالجة النُفايات المشعّة 

RT نفايات صلبة 

 نفايات منجمية

INIS: 1993-06-08; ETDE: 2002-03-28 

USE نفايات معدنية 

 نفايات منزلية

INIS: 1985-07-18; ETDE: 1980-07-23 
USE نفايات بلديّة 

 نفايات نووية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-23 

USE نُفايات مشعّة 

 نفتا

2000-04-12 

BT1 قُطارات 

NT1 )ليغروان )إيتر البترول 
RT منتجات نفطية 

 نفتا خام

USE نفط 

 نفتالين

*BT1 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

RT أسينفتين 

RT تترالين 
RT ديكالين 

 نفتوالت

1996-10-22 

UF أصباغ كرومية حمضية 
UF بريلون 

UF بريلّون 
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UF  ألفا -نفتوالت 

UF  بتا -نفتوالت 
UF هدروكسي النفتالينات 

*BT1 فنوالت 

NT1 1-نافتول-2-نتروزو 
NT1 أزرق تريبان 

NT1 بريديالزونافتول 

NT1 تورين 
NT1  ملح نتروزو-r 

 ألفا -نفتوالت 

USE نفتوالت 

 بتا -نفتوالت 

USE نفتوالت 

 نفتينات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-08 

USE عطريات هدروجينية 

 نفثات بالزمية

RT تسارع بالزمي 

RT ُشعيرة بالزمية 

RT مدافع بالزمية 

 نفثات كهرباء الشفق القطبي

USE نفثات كهربائية 

 نفثات كهربائية

UF نفثات كهرباء الشفق القطبي 
UF نفثات كهربائية استوائية 

*BT1 تيارات كهربائية 

RT تيارات حلقية 

 نفثات كهربائية استوائية

USE ائيةنفثات كهرب 

 نَفَس

RT أجهزة تنفس اصطناعية 

RT أمراض جهاز التنفُّس 
RT تنفُّس 

RT جهاز التنفُّس 

RT زفير 
RT شهيق 

RT هواء 

 نفط

UF زيوت ثقيلة 

UF نفتا خام 

SF زيوت معدنية 
SF قرار ممارسات تسويق البترول 

*BT1 وقود أحفوري 

NT1 خامات رديئة 
NT1 غضار صفحي نفطي 

NT2 أجزاء الزيت الحجري 

NT1 مجزءات نفطية 
NT2 غازات المصافي 

NT2 فضاالت نفطية 

NT2 قُطارات نفطية 
NT3 مازوت 

NT4 زيوت الوقود 

NT5 زيوت التدفئة 
NT5  ٍوقود متبق 

NT4 )كيروسين )كاز 

NT4 وقود ديزل 
NT1 نفط متبقّي 

RT آبار النفط 

RT إدارة البترول للمناطق الدفاعية 
RT ر الممزوجإزاحة بالطو 

RT أسفلت الطرقات 

RT إنضاج 
RT أوابك 

RT أوبك 

RT احتياطي البترول اإلستراتيجي 
RT استرداد أولي 

RT انسكابات النفط 

RT بترول اصطناعي 
RT تجهيزات هدروليكية 

RT تخفيف الحمولة 

RT تقطير 
RT حقن المياه 

RT حقن غاز 

RT خط أنابيب نفط أالسكا 

RT رافعات غازية 
RT سفن صهريجية 

RT صناعة نفطية 

RT صهاريج ذات سقف عائم 
RT عمليات النتاج غاز طبيعي 

RT عملية شل في التغويز 

RT عملية هدرجة إعادة تدوير الغاز 
RT عملية هدرجة الطبقة المميّعة 

RT قرار حفظ الطاقة وانتاجها 

RT كيمياء نفطية 
RT ال انتظام 

RT )محصول النفط )مردود النفط 

RT في النفطمصا 
RT مكامن نفطية 

RT ملء بمستحلب مكروي 

RT نفوط 
RT هدروكربونات 

 نفط الرمال النفطية

2000-04-12 

USE حّمريات 
USE رمال نفطية 

 نفط تركيبي

1994-09-29 
USE بترول اصطناعي 

 نفط رمل القار

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-07-07 

USE حّمريات 

 نفط متبقّي

INIS: 1992-10-01; ETDE: 1976-07-07 

*BT1 نفط 

 نفقات

INIS: 1992-04-09; ETDE: 1981-07-06 
UF إنفاق 

UF إنفاق حكومي 
UF نفقات فدرالية 

RT تكلفة 

RT تمويل 
RT رأسمال 

RT علم االقتصاد 

RT ميزانيات 

 نفقات الطاقة

INIS: 1991-12-11; ETDE: 1981-03-16 

RT أسعار 

RT استهالك الطاقة 
RT تكلفة 

RT مرونة اقتصادية 

 نفقات فدرالية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-25 
USE حكومة وطنية 

USE نفقات 

 نفوذ الضوء

1992-03-30 

BT1 إنفاذ 

RT أجهزة الكترونية بصرية 
RT بصريات األلياف 

RT خواص ضوئية 

RT عتامة 

 نفوذ حراري

USE نقل الحرارة 

 نفوذية

UF خواص المجّمع 

UF )خواص المجّمع )صخور 
UF رمال مرتصة 

BT1 خواص فيزيائية 

RT أغشية 
RT انسداد 

RT  ّتحال 

RT تناضح 
RT مسامية 

 نفوذية )مغنطيسية(

USE طواعية مغنطيسية 

 نفوذية مغنطيسية

USE طواعية مغنطيسية 

 نفوط

*BT1 مركبات عضوية أخرى 

NT1 أسفلت الطرقات 

NT1 تريولين 
NT1 زيت أْلتول 

NT1 زيت السمك 

NT1 زيوت التزليق 
NT1 زيوت الخشب 

NT1 زيوت حرارية 

NT1 زيوت عازلة 
NT1 زيوت عطرية 

NT1 زيوت قطران الفحم الحجري 

NT1 زيوت نباتية 
NT2 زيت الِخروع 

NT2 زيت الذرة 

NT2 زيت الزيتون 
NT2 زيت السمسم 

NT2 زيت الفول السوداني 

NT2 زيت النخيل 
NT2 زيت بذرة الكتّان 

NT2 زيت بذور القطن 
NT2 زيت عبّاد الشمس 

NT2 زيت فول الصويا 

NT1 زيوت هالكة 
NT1 ليبيدول 

NT1 نفوط قار الشيل 

RT تربينات 
RT ثالثي الغليسريدات 

RT زيوت الوقود 

RT شحوم 
RT عدد البروم 

RT قُطارات 

RT دات  مبّرِ
RT منتجات نفطية 

RT نفط 

RT هدروكربونات 

 نفوط قار الشيل

2000-04-12 

*BT1 نفوط 

RT غضار صفحي نفطي 
RT قار غضاري صفحي 

 نفّاخات

UF مراوح 

RT شاحنات فائقة 
RT ضواغط 

RT قطع غيار للسيارات 
RT مراوح سقفية 

RT مضخات 

RT منظومات تبريد المفاعل 
RT وصلة منفاخ 

 نقائل

RT أورام 

 نقاط استراتيجية

RT ضمانات 
RT منطقة توازن المادة 

 نقاط االنصهار

UF التجّمد نقاط 

*BT1 درجة حرارة التحول 
RT تبريد فائق 

RT تسخين فائق 
RT حماية بالتجميد 

RT صهر 

RT مخططات الطور 

 نقاط التجّمد

USE نقاط االنصهار 

 نقاط الغليان

*BT1 درجة حرارة التحول 

RT أزيوتروب 
RT تبريد فائق 

RT تسخين فائق 
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 نقاط حاّرة

RT إعادة الترطيب 
RT احتراق كامل 

RT براكين 

RT تجفيف كامل 
RT عامل نقطة حاّرة 

RT علب وقود 

RT منظومات تبريد المفاعل 
RT نقل الحرارة 

 نقاط كمومية

2003-11-03 

BT1 بنى نانوية 

 نقاط مترافقة

USE ترافق جيومغنطيسي 

 نقاوة

USE شوائب 

 نقص أكسجين األنسجة

USE عوز األكسجين 

 نقص الحرارة

BT1 درجة حرارة الجسم 

RT إشتاء 
RT فرط الحرارة 

 نقص الضغط الشرياني

RT إجهاد بيولوجي 
RT ضغط الدم 

 نقص الكتلة

RT طاقة االرتباط 

RT قوى نووية 

 نقصان المسامية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-01-21 

USE عطب التشكل 

 نقصان فوربوش

UF انخفاض فوربوش 

UF  َحدَثforbush 

RT إشعاع كوني 
RT ريح شمسية 

RT ُشواظ شمسي 

RT عواصف مغنطيسية 

 نقض االستحالب

INIS: 1992-10-01; ETDE: 1976-04-19 

RT استحالب 

RT مستحلبات 
RT مستحِلبات 

RT نواقص االستحالب 

 نقطة الركود

INIS: 1993-05-06; ETDE: 1976-09-14 
RT لهب 

RT ميكانيك الموائع 

 نقطة الصبّ 

2000-04-12 

RT سوائل 

RT موائع 

 نقطة الندى

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1975-10-01 

*BT1 درجة حرارة التحول 

RT تحويالت الطور 
RT تكثف البخار 

RT رطوبة 

 نقطة الوميض

INIS: 1992-07-10; ETDE: 1975-11-11 

USE خواص االحتراق 

 نقطة انعطاف

USE هندسات انعطافية 

 نقطة ثالثية

INIS: 1988-02-02; ETDE: 1986-07-08 

RT تحويالت الطور 

RT مخططات الطور 

 نقطة كوري

UF درجة حرارة كوري 
*BT1 درجة حرارة التحول 

RT طواعية مغنطيسية 

RT مغنطيسية حديدية 

 نقطة المبدا

*BT1 درجة حرارة التحول 

RT ميوعة فائقة 

RT  4هليوم 

 نقطة نيل

USE درجة حرارة نيل 

 نقل

UF شحن 
UF نقل فضائي 

SF سفر 

SF نقل عام 

NT1 نقل أرضي 

NT2 نقل بسكة الحديد 

NT2 نقل بواسطة الطرق البرية 
NT1 نقل بالهواء المضغوط 

NT1 نقل بحري 

NT1 نقل جوي 
NT2 نقل فوق صوتي 

NT1 نقل هدروليكي 

RT أنظمة النقل 
RT بروج 

RT تجارة نووية 

RT تجهيزات نقل المواد 
RT تحزيم 

RT تخزين 

RT تخفيف الحمولة 
RT تسليم 

RT تنظيمات النقل 

RT حاويات 
RT حمولة 

RT خطوط أنابيب 

RT خطوط أنابيب غاز القطب الشمالي 
RT دَْفع 

RT سياحة 

RT سيور تسلسلية 
RT ُطرق 

RT عربات المنجم 

RT قطاع النقل 
RT قواعد التحزيم 

RT مجاري مائية داخلية 

RT مداولة المواد 
RT َمْركبات 

RT مالحة بحرية 
RT ليةمنظومات عبور الكت 

RT منظومات عبور سريع 

RT نقل النفايات 
RT نقّاالت 

RT نهايات خطوط أنابيب نفط المياه العميقة 

 مربعة( -qنقل )

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 
USE نقل االندفاعات األربعة 

 نقل )أشعة غاما(

USE نقل فوتوني 

 نقل )إلكترون(

USE نقل إلكتروني 

 نقل )اإلشعاع(

USE نقل اإلشعاع 

 نقل )الحرارة(

USE نقل الحرارة 

 نقل )الذرات(

1999-03-17 

USE نقل الذرات 

 نقل )الراديونكليدات البيئية(

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-06-13 

USE هجرة نكليدات مشعة 

يات الحية(  نقل )الراديونكليدات في الُمتَعَّضِّ

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-06-13 
USE حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

 نقل )المعطيات(

USE نقل البيانات 

 نقل )اندفاع خطي(

USE نقل االندفاع الخطي 

 نقل )اندفاع رباعي(

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 

USE نقل االندفاعات األربعة 

 نقل )اندفاع زاوي(

INIS: 1978-09-28; ETDE: 2002-06-13 

USE نقل االندفاع الزاوي 

 نقل )اندفاع(

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-11-14 

USE نقل االندفاع 

 نقل )بروتون(

USE نقل بروتوني 

 نقل )بيئي(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-03-12 

SEE نقل بيئي 

 نقل )جسيم مشحون(

USE نقل الجسيمات المشحونة 

 نقل )جسيم معتدل(

INIS: 1975-09-09; ETDE: 2002-06-13 

USE نقل الجسيمات المعتدلة 

 نقل )حرارة(

USE نقل الحرارة 

 نقل )حزمة(

INIS: 1987-11-02; ETDE: 2002-06-13 

USE نقل الحزمة 

 نقل )طاقة(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-17 

SEE خطوط أنابيب 
SEE منظومات توزيع الغازالطبيعي 

SEE نقل الطاقة الكهربائية 

 نقل )طاقة(

USE نقل الطاقة 

 نقل )فوتون(

USE نقل فوتوني 

 نقل )في البيئة(

2000-04-12 

USE هجرة نكليدات مشعة 

يات الحية(  نقل )في المتعّضِّ

2000-04-12 

USE حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

ية(  نقل )في الُمتَعَّضِّ

2000-04-12 

USE حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

 نقل )كتلة(

USE نقل كتلي 

 نقل )ناتج التفاعل(

USE منظومات نقل نتاج التفاعالت 

 نقل )نترون(

USE نقل نتروني 

 نقل أرضي

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1977-06-24 

BT1 نقل 

NT1 نقل بسكة الحديد 
NT1 نقل بواسطة الطرق البرية 

RT تجميع في سيارة 

RT مشاركة في ركوب السيارة 

 نقل إلكتروني

UF )نقل )إلكترون 
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NT1 بادل اإللكتروناتت 

RT حركية الحامالت 

 نقل استطاعة األمواج المكروية

1995-02-27 

BT1 نقل الطاقة الكهربائية 

RT منابع التغذية الكهربائية 
RT منظومات الطاقة الكهربائية 

RT منظومات تواتر راديوي 

RT مة  هوائيات مقّوِ

 نقل اإلشعاع

UF )نقل )اإلشعاع 

NT1 نقل الجسيمات المشحونة 

NT2 نقل بروتوني 
NT1 نقل الجسيمات المعتدلة 

NT2 نقل الذرات 

NT2 نقل فوتوني 
NT2 نقل نتروني 

RT نظرية النقل 

 نقل االستطاعة بالليزر

INIS: 1992-08-11; ETDE: 1980-10-07 

UF توجيه االستطاعة 

BT1 نقل الطاقة الكهربائية 
RT منظومات الطاقة الكهربائية 

 نقل االندفاع

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-11-14 

UF )نقل )اندفاع 
NT1 نقل االندفاع الخطي 

NT1 نقل االندفاع الزاوي 

NT1 نقل االندفاعات األربعة 

 نقل االندفاع الخطي

UF )نقل )اندفاع خطي 

BT1 نقل االندفاع 

RT تقريب مسار الخط المستقيم 
RT نقل االندفاعات األربعة 

RT نقل الطاقة 

 نقل االندفاع الزاوي

INIS: 1978-09-28; ETDE: 1978-10-19 

UF )نقل )اندفاع زاوي 

BT1 نقل االندفاع 
RT نقل الطاقة 

 نقل االندفاعات األربعة

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 

UF ( نقلq- )مربعة 
UF )نقل )اندفاع رباعي 

BT1 نقل االندفاع 

RT تآثرات الجسيمات 
RT تبعثر 

RT صيغة روزنبلوت 

RT معامالت الشكل الكهرمغنطيسية 
RT مقاطع عرضية 

RT نقل االندفاع الخطي 

 نقل البيانات

UF )نقل )المعطيات 

BT1 اتصاالت 

NT1 قياس من بعد 
RT إشارات 

RT انتقال كمومي عن بعد 

RT تشوه اإلشارة 
RT تعمية 

RT تكييف اإلشارة 

RT شبكات حاسوبية 
RT معالجة البيانات 

RT ملتيبليكسرات 

RT منظومات نقل البيانات 
RT منظومة تطبيق الحاسوب على القياس والتحكم 

RT هواتف 

RT وحدات  أدوات نووية 
RT وصالت بينية للتجهيزات 

 نقل التقانة

1977-11-21 

UF نقل المعرفة 
UF نقل المعرفة 

RT اختراعات 

RT بلدان نامية 

RT تأثيرات تقانية 
RT تسويق 

RT تعاون دولي 

RT تعليم 
RT تقانات ثنائية االستعمال 

RT صناعة 

RT معلومات 
RT مكتب المساعدة التقنية في الواليات المتحدة 

RT نشر المعلومات 

RT هندسة نووية 

 نقل الجسيمات المشحونة

UF )نقل )جسيم مشحون 

BT1 نقل اإلشعاع 

NT1 نقل بروتوني 
RT جسيمات مشحونة 

RT نظرية نقل الجسيمات المشحونة 

 نقل الجسيمات المعتدلة

INIS: 1975-09-09; ETDE: 1975-10-28 
UF )نقل )جسيم معتدل 

BT1 نقل اإلشعاع 

NT1 نقل الذرات 
NT1 نقل فوتوني 

NT1 نقل نتروني 
RT جسيمات معتدلة 

 نقل الحرارة

UF )تبادل )حراري 

UF نفوذ حراري 
UF )نقل )الحرارة 

UF )نقل )حرارة 

SF تبدد حراري 
BT1 قةنقل الطا 

NT1 توصيل حراري 

NT1 َحْمل حراري 
NT2 َحْمل حراري طبيعي 

NT2 َحْمل حراري قسري 

NT2 مفعول السيفون الحراري 
NT1 فقدان حراري 

NT1 كسب حراري 

NT1 نقل حراري باإلشعاع 
RT إشعاع حراري 

RT إعادة الترطيب 

RT احتراق كامل 
RT استخالص حراري 

RT استرداد حراري 

RT انتثار حراري 
RT تبريد 

RT تدفئة مناطقية 

RT تدفق حرارة حرج 
RT تدفق حراري 

RT تذرية 

RT ترموديناميك 
RT تسخين 

RT تقريب روْسالند 

RT تكثف البخار 
RT جريان الموائع 

RT جريان ثنائي الطور 

RT حرارة 
RT رقم لويس 

RT سخانات 

RT سيفونات حرارية 
RT عدد براندتل 

RT عزل حراري 
RT غليان 

RT غليان منّوى 

RT قياس كمية الحرارة 
RT  قيمu 

RT مبادالت حرارية 

RT مراجل 
RT مصارف حرارية 

RT مضخات حرارة 

RT معادالت االستمرار 
RT معادلة فورييه الحرارية 

RT مفعول الدفيئة 

RT  ليدوك -مفعول ريغي 
RT مقاومة حدّية حرارية 

RT مكثفات البخار 

RT منابع حرارية 

RT منظومات تبريد المفاعل 
RT منظومات تبريد لمفاعل نووي حراري 

RT موائع التشغيل 

RT موائع النقل الحراري 
RT مواسير حرارة 

RT موصلية حرارية 

RT مولّدات البخار 
RT نقاط حاّرة 

 نقل الحزمة

UF توجيه بالليزر 

UF )نقل )حزمة 
RT بصريات الحزمة 

 نقل الدم

*BT1 معالجة 

RT بدائل الدم 
RT دم 

RT زمر الدم 

RT غرائس 

 نقل الذرات

1975-09-09 

UF )نقل )الذرات 
*BT1 نقل الجسيمات المعتدلة 

RT انتثار 

RT ذرات 
RT نظرية النقل 

RT نقل كتلي 

 نقل الشحنة

RT جمع الشحنات 
RT شحنات كهربائية 

 نقل الطاقة

2000-04-12 

SEE خطوط أنابيب 
SEE منظومات توزيع الغازالطبيعي 

SEE نقل الطاقة الكهربائية 

 نقل الطاقة

UF تبادل الطاقة 

UF )نقل )طاقة 

NT1 اضمحالل غير مشع 
NT1 نقل الحرارة 

NT2 توصيل حراري 

NT2 َحْمل حراري 
NT3 َحْمل حراري طبيعي 

NT3 َحْمل حراري قسري 

NT3 مفعول السيفون الحراري 
NT2 فقدان حراري 

NT2 كسب حراري 

NT2 نقل حراري باإلشعاع 

NT1 نقل الطاقة الخطي 

RT أمواج داخلية 

RT تحويل الطاقة 
RT ميزان الطاقة 

RT ناتج الطاقة 

RT نقل االندفاع الخطي 
RT نقل االندفاع الزاوي 

RT نقل كتلي 

 نقل الطاقة الخطي

UF نقل خطي للطاقة 
BT1 نقل الطاقة 

RT إصالح بيولوجي 
RT تأيّن 

RT فعالية بيولوجية نسبية 

RT فقد الطاقة 
RT قياس جرعة مكروي 

RT معامل الجودة 

RT مكافئات الجرعة 
RT منحني براغ 

RT نسبة تغويز األكسجين 

RT نوعية اإلشعاع 

 نقل الطاقة العلوي

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1976-08-04 

BT1 نقل الطاقة الكهربائية 

RT أبراج نقل الطاقة الكهربائية 



 نقل الطاقة الكهربائية 1094 نقي العظم

 

 

 نقل الطاقة الكهربائية

SF )إرسال )طاقة 
SF إرسال الطاقة 

SF )نقل )طاقة 

SF نقل الطاقة 
NT1 إرسال القدرة تحت األرضي 

NT1 نقل استطاعة األمواج المكروية 

NT1 نقل االستطاعة بالليزر 
NT1 نقل الطاقة العلوي 

RT انقطاعات الكهرباء 

RT تنسيق بين محطات توليد الكهرباء 
RT خطوط نقل الطاقة الكهربائية 

RT سواتل ترحيل الطاقة 

RT طاقة كهربائية 
RT عامل االستطاعة 

RT فواقد االستطاعة 

RT كبالت النفط المائع 
RT كبالت ذات عزل غازي 

RT محطات طاقة كهربائية فرعية 

RT محّوالت ذات عزل غازي 
RT مفاعالت تفريع 

RT منظومات الطاقة الكهربائية 

RT  أمبير -منظومات تحكم تفاعلية فولط 
RT منظومات توزيع الطاقة الكهربائية 

RT منظومات طاقة مترابطة 

RT منظومات هجينة 

 نقل المعرفة

2000-04-12 

USE نقل التقانة 

 نقل المعرفة

INIS: 1977-11-21; ETDE: 2002-06-13 

USE نقل التقانة 

 نقل النشاط

INIS: 1976-05-07; ETDE: 1976-08-24 
USE نقل النشاط اإلشعاعي 

 اإلشعاعينقل النشاط 

INIS: 1976-05-07; ETDE: 1976-08-24 
UF نقل النشاط 

RT ث  تلوُّ

 نقل النفايات

*BT1 إدارة النفايات 
RT تخزين بعيد عن المفاعل 

RT طرق النقل 

RT نقل 

 نقل النكليدات المشعّة البيئية(

INIS: 1993-11-10; ETDE: 2002-06-13 

USE هجرة نكليدات مشعة 

يات الحية(  نقل النوكليدات الشعاعية )في المتعّضِّ

1993-11-09 

USE حركيات النوكليدات اإلشعاعية 

 نقل الهدروجين

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1978-10-23 
UF تفاعالت مانحة للهدروجين 

RT تبادل الشحنة 

RT تبادل نظائري 
RT تفاعالت كيميائية 

RT تفاعالت كيميائية ضوئية 

 نقل بالشاحنات

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-03-26 
USE شاحنات 

USE نقل بواسطة الطرق البرية 

 نقل بالهواء المضغوط

1976-09-06 

BT1 نقل 

RT خطوط أنابيب 
RT علم الغازات المضغوطة 

RT منظومات نقل نتاج التفاعالت 

 نقل بحري

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1977-10-20 
BT1 نقل 

RT سفن 

RT سفن صهريجية 

RT قوانين بحرية 

 نقل بروتوني

UF )نقل )بروتون 

*BT1 نقل الجسيمات المشحونة 

 نقل بسكة الحديد

INIS: 1981-03-10; ETDE: 1976-06-07 
*BT1 نقل أرضي 

RT سكك حديد أحادية 

RT سكك حديدية 
RT طرق النقل 

RT عربات سكة الحديد 

RT َمْركبات 

 نقل بعيد المدى

INIS: 1992-09-16; ETDE: 1983-08-25 

*BT1 نقل بيئي 

RT تلوث المياه 

RT تلوث الهواء 

RT ث  تلوُّ
RT تلّوث عبر الحدود 

RT ثات  ملّوِ

 نقل بواسطة الطرق البرية

INIS: 1981-03-10; ETDE: 1981-04-17 
UF نقل بالشاحنات 

*BT1 نقل أرضي 

RT حوادث مركبات ذات محرك 
RT ُطرق 

RT طرق النقل 

RT َمْركبات 

 نقل بيئي

INIS: 1982-12-03; ETDE: 1976-11-01 

SF )نقل )بيئي 

BT1 نقل كتلي 
NT1 جريان الماء 

NT1 نقل بعيد المدى 
NT1 هجرة نكليدات مشعة 

RT بيئة 

RT  ماء -تآثرات غالف أحيائي 
RT  ماء -تآثرات هواء 

RT تركيز إيكولوجي 

RT تركيز ايكولوجي إشعاعي 
RT تلّوث عبر الحدود 

RT غور المياه 

RT مصارف 
RT مملِّصات 

 نقل جوي

INIS: 1976-12-08; ETDE: 1978-03-08 

BT1 نقل 

NT1 نقل فوق صوتي 

RT طائرة 

 نقل حراري باإلشعاع

UF  ّنقل مشع 
*BT1 نقل الحرارة 

RT إشعاع حراري 

RT إصدارية 
RT  ّتبريد مشع 

 نقل خطي للطاقة

USE نقل الطاقة الخطي 

 نقل عام

2004-08-26 

SEE مؤسسات عامة 

SEE نقل 

 نقل عصبوني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-07-27 

USE كهرباء حيوية 

 نقل غشائي

INIS: 1986-07-09; ETDE: 1976-03-22 

RT أغشية 

RT أغشية سائلة مدعومة 
RT انتثار 

RT بروتينات غشائية 

RT بروتينات َمساميّة نفيذية 

RT تناضح 

RT كالموديولين 
RT يةمسام غشائ 

RT نقل كتلي 

 نقل فضائي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-10-27 
USE نقل 

 نقل فوتوني

UF )نقل )أشعة غاما 

UF )نقل )فوتون 
*BT1 نقل الجسيمات المعتدلة 

RT نظرية نقل أشعة غاما 

 نقل فوق صوتي

*BT1 نقل جوي 

RT إشعاع كوني 

RT ستراتوسفير 

RT ُشواظ شمسي 

RT طائرة 

 نقل كتلي

UF )نقل )كتلة 
SF فقد الكتلة 

NT1  ّتأفّق 

NT1 تاثير المكبس 
NT1 َحْمل حراري 

NT2 َحْمل حراري طبيعي 

NT2 َحْمل حراري قسري 
NT2 مفعول السيفون الحراري 

NT1 نقل بيئي 

NT2 جريان الماء 
NT2 نقل بعيد المدى 

NT2 هجرة نكليدات مشعة 

RT انتثار 

RT  ماء -تآثرات غالف أحيائي 

RT  ّتحال 

RT تناضح 
RT جريان الموائع 

RT رقم لويس 

RT نقل الذرات 
RT نقل الطاقة 

RT نقل غشائي 

 نقل مشعّ 

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-04-26 

USE نقل حراري باإلشعاع 

 نقل منجمي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-24 
BT1 مداولة المواد 

RT  تجهيزاتhaulage 

RT سيور تسلسلية 

RT عمال الشحن 

 نقل نتاج التفاعالت

INIS: 1995-05-09; ETDE: 2002-05-01 

USE منظومات نقل نتاج التفاعالت 

 نقل نتروني

UF )نقل )نترون 

*BT1 نقل الجسيمات المعتدلة 
RT موجهات نترونية 

RT نظرية النقل النتروني 

 نقل هدروليكي

INIS: 1984-02-22; ETDE: 1976-08-24 
BT1 نقل 

RT أوحال 

RT ابيبخطوط أن 
RT خطوط أنابيب الوحول 

RT مداولة المواد 

RT هندسة الموائع 

 نقي العظم

*BT1 أعضاء 

*BT1 أنسجة حيوانية 

*BT1 منظومة تكّون الدم 
RT أنسجة عظمية 

RT )ابيضاض الدم )لوكيميا 

RT تشّكل الدم 
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RT جهاز بطاني شبكي 

RT خاليا بالزمية 
RT خاليا جذعية 

RT خاليا دموية 

RT خاليا عظمية 
RT خاليا نقي العظم 

RT دم 

RT عظم تربيقي 
RT َكثَْرةُ الُحْمر 

RT متالزمة اإلشعاع 

 نقّاالت

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1977-03-04 
*BT1  تجهيزاتhaulage 

NT1 سيور تسلسلية 

NT1 ناقالت حزامية 
RT تجهيزات منجمية 

RT مداولة المواد 

RT نقل 

 نكلوبراس

INIS: 1977-03-29; ETDE: 1977-06-03 

*BT1 منظمات برازيلية 

 نكليازات داخلية

INIS: 1997-06-17; ETDE: 1984-06-29 

*BT1 دَناز 

RT بروتينات التآشب الجيني 
RT بروتينات نووية 

RT تصليح الدنا 

RT ُشدَف صبغية 
RT عديدات تشكُّل بتقييد طول الشُّْدفة 

RT متالّزات الدنا 

 نكليد مشع

USE نظائر مشعة 

 نكليدات

USE نظائر 

 نكليونات

1996-07-08 
SF نظرية ستاب 

SF  ايبسيالنتيس متروبوليس -نظرية ستاب 

*BT1 باريونات 
NT1 بروتونات 

NT2 بروتونات ثنائية 

NT2 بروتونات شمسية 
NT2 بروتونات ضوئية 

NT2 بروتونات فورية 

NT2 بروتونات كونية 
NT2 بروتونات مأسورة 

NT2 بروتونات متأخرة 

NT2 بروتونات مضادة 

NT1 نترونات 

NT2 متعددة النترينوهات 

NT3 ثالثي النترونات 
NT3 نترونات ثنائية 

NT3 نترونات رباعية 

NT2 نترونات االنشطار 
NT3 نترونات فورية 

NT3 نترونات متأخرة 

NT2 نترونات التجاوب 
NT2 نترونات المفاعل 

NT2 نترونات باردة 

NT3 نترونات فوق باردة 
NT2 رونات بطيئةنت 

NT2 نترونات حرارية 

NT2 نترونات سريعة 
NT2 نترونات شمسية 

NT2 نترونات فوتونية 

NT2 نترونات فوق حرارية 
NT2 نترونات كونية 

NT2 بيتا -نترونات متأخرة 

NT2 نترونات متوسطة 
NT2 نترونات مضادة 

NT1 نكليونات ضوئية 

NT2 بروتونات ضوئية 
NT2 نترونات فوتونية 

NT1 نكليونات مضادة 
NT2 بروتونات مضادة 

NT2 نترونات مضادة 

RT استقالل الشحنة 
RT اقتران أشباه المتجهات 

RT طريقة بروكنر 

RT قوة روِزْنِفْلد 
RT كمون أوب 

RT كمون اللب القاسي 

RT كمون تاباكين 
RT  نكليون -كمون نكليون 

RT كمون ياماغوشي 

RT كمون يوكاوا 
RT نظرية المدى الفعّال 

RT  بيث -نظرية ليفنغر 

RT وسطاء ولفنشتاين 

 نكليونات ضوئية

*BT1 نكليونات 

NT1 بروتونات ضوئية 

NT1 نترونات فوتونية 

RT تفاعالت نووية ضوئية 

 نكليونات مضادة

*BT1 باريونات مضادة 

*BT1 نكليونات 
NT1 بروتونات مضادة 

NT1 نترونات مضادة 
RT حزم نكليونات مضادة 

 نكهة

BT1 ية  خواص حّسِ

RT براعم ذوقية 
RT توابل 

RT متقباِّلت كيميائية 

 نلّوريدات المنغنيز

1978-11-24 
*BT1 تلوريدات 

*BT1 مركبات المنغنيز 

 نماذج )إحصائية(

USE نماذج إحصائية 

 نماذج )امتصاص خطي(

INIS: 1976-02-11; ETDE: 2002-03-28 

USE نماذج االمتصاص الخطي 

 نماذج )بصرية(

USE نماذج ضوئية 

 نماذج )بالزما(

USE محاكاة بالزمية 

 نماذج )بلورية(

USE نماذج بلّورية 

 نماذج )بنيوية(

USE نماذج بنيوية 

 نماذج )بيولوجية(

USE نماذج بيولوجية 

 نماذج )جريان(

USE نماذج الجريان 

 نماذج )جسيم(

USE نماذج الجسيمات 

 نماذج )ذرية(

USE نماذج ذرية 

 نماذج )رياضياتية(

USE نماذج رياضياتية 

 نماذج )طبقة(

USE نماذج الطبقات 

 نماذج )كوسمولوجية(

USE نماذج كوسمولوجية 

 نماذج )مقياس(

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-08-12 
USE نماذج مقياسية 

 نماذج )منظماتية(

INIS: 1975-11-07; ETDE: 1975-12-16 
USE نماذج تنظيمية 

 نماذج )نجم(

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1975-12-16 

USE نماذج النجوم 

 نماذج )نووية(

USE نماذج نووية 

 نماذج )وظيفية(

USE نماذج داليّة 

 نماذج إحصائية

UF )نماذج )إحصائية 

BT1 نماذج رياضياتية 

NT1 نموذج ترمودينامي 
NT2 نموذج ِهدرودينامي 

NT1 نموذج غاز فاينمان 

RT تحليل المنظومات 
RT كريجينغ 

RT نماذج الجسيمات 

 نماذج األوتار

*BT1 نموذج الجسيمات الممتد 
*BT1 نموذج الكواركات 

NT1 نماذج األوتار الفائقة 
RT بنية الجسيمات 

RT تآثرات الجسيمات 

RT ديالتونس 
RT كروموديناميك كمومي 

RT نظرية األوتار 

 نماذج األوتار الفائقة

INIS: 1992-05-25; ETDE: 1992-06-02 
*BT1 ج األوتارنماذ 

RT بنية الجسيمات 

RT تناظر فائق 
RT نظرية األوتار الفائقة 

 نماذج االمتصاص )الخطية(

INIS: 1976-02-11; ETDE: 2002-06-06 

USE نماذج االمتصاص الخطي 

 نماذج االمتصاص الخطي

1976-02-11 

UF )نماذج )امتصاص خطي 
UF )نماذج االمتصاص )الخطية 

UF نموذج االمتصاص 

*BT1 نماذج الجسيمات 
RT  أقطابregge 

RT أمواج جزئية 

RT سعات التبعثر 

 نماذج االنعراج

UF إنتاج االنعراج 

UF افتراق االنعراج 

*BT1 نماذج الجسيمات 

 نماذج التبادل

USE نماذج محيطية 

 نماذج التبادل البوزوني

UF تبادل ميزوني 
*BT1 نماذج محيطية 

NT1  نموذجobe 

NT2 نموذج أوب 
NT3 ذج بورن الكهربائينمو 

NT1 نموذج سيغما 

RT تبعثر ال مرن عميق 

 نماذج التصادمات القاسية

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1978-04-05 

*BT1 نماذج الجسيمات 

 نماذج الجريان

UF )نماذج )جريان 
BT1 نماذج رياضياتية 

RT جريان الموائع 

RT هدروليك حراري 
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 نماذج الجريان العامة

INIS: 1991-07-02; ETDE: 1986-06-12 
BT1 نماذج رياضياتية 

RT حسابات ثالثية األبعاد 

RT دوران الغالف الجوي 
RT دوران محيطاتي 

RT علم األرصاد الجوية 

RT ميكانيك الموائع 
RT نماذج المناخ 

 نماذج الجسيم الوحيد

UF )أنماط )جسيم وحيد 

BT1 أنماط االهتزاز 

 نماذج الجسيمات

UF )نماذج )جسيم 

BT1 نماذج رياضياتية 
NT1 نماذج االمتصاص الخطي 

NT1 نماذج االنعراج 

NT1 نماذج التصادمات القاسية 
NT1 نماذج الجسيمات المتعالقة 

NT1 نماذج محيطية 

NT2 نماذج التبادل البوزوني 
NT3  نموذجobe 

NT4 نموذج أوب 

NT5 نموذج بورن الكهربائي 
NT3 نموذج سيغما 

NT2 نماذج تبادل الباريونات 

NT2 نموذج محيطي متعدد 
NT3 نموذج اإلصدار العنقودي 

NT4 نموذج زمكاني 

NT1 نماذج مركبة 
NT2  نموذجcim 

NT2 نموذج الكواركات 

NT3 نماذج األوتار 
NT4 نماذج األوتار الفائقة 

NT3 نموذج الكيس 

NT3 نموذج النكهة 
NT3 نموذج لوني 

NT2 نموذج بوتستراب 

NT1 نماذج موحدة عيارية 
NT2 دة الكبرى  النظرية الموحَّ

NT3 نموذج عياري 

NT2  سالم المعياري -نموذج فاينبرغ 
NT1  نموذجlee 

NT1  نموذجnova 

NT1 نموذج إيزوباري 
NT1 نموذج األنبوب المترابط 

NT1 نموذج االقتران القوي 

NT1 نموذج الثمانية 
NT1 نموذج الجسيمات الممتد 

NT2 نماذج األوتار 

NT3 نماذج األوتار الفائقة 
NT2 نموذج الكيس 

NT1 نموذج الجسيمات غير المتعالقة 

NT1 نموذج السيطرة التنسورية 
NT1 نموذج الغلوون 

NT1 نموذج امتصاص مزدوج 

NT1 نموذج ترمودينامي 
NT2 نموذج ِهدرودينامي 

NT1 نموذج ذو هيمنة متجهة 

NT1 نموذج غاز فاينمان 
NT1 نموذج فان هوف 

NT1 ج فينيزيانونموذ 
NT2 نموذج التجاوب الثنائي 

NT1 نموذج كرة النار 

NT1 نموذج نفاث 
NT1 نموذج هيغز 

RT برينات 

RT بنية الجسيمات 
RT دة  تشظية محدِّ

RT جسيمات دليلة 

RT دوال البنية 
RT عدودات الجسيمات 

RT نظرية-m 

RT نماذج إحصائية 
RT نماذج المهتزات التوافقية 

RT نماذج ضوئية 

 نماذج الجسيمات المتعالقة

*BT1 نماذج الجسيمات 
RT إنتاج متعدد 

RT داالت التعالق 

 نماذج الطاقة

INIS: 1992-03-27; ETDE: 1976-01-23 
NT1 سلسلة إسقاطية 

NT1 منظومة تقييم استقالل المشروع 

NT1 نموذج الفحم الوطني 
RT تحليل الطاقة 

RT محاكاة محوسبة 

RT نماذج رياضياتية 

 الطبقات نماذج

1996-07-08 

UF )نماذج )طبقة 
UF نموذج الطبقات المستمرة 

SF نظرية ويلكنسون 

*BT1 نماذج نووية 
NT1 نموذج البوزونات المتآثرة 

NT1 نموذج الطبقات المتعدد المراكز 

NT1 نموذج المنّظم 
RT تقريب الزوج المكسور 

RT تكامالت تالمي 

RT مخطط صفيف اقتراني 
RT نموذج إليوت 

RT نموذج االقتران الضعيف 

 نماذج المناخ

INIS: 1991-12-18; ETDE: 1986-01-24 
BT1 نماذج رياضياتية 

RT تغيّرات فصلية 

RT درجة الحرارة العادية 
RT دوران الغالف الجوي 

RT علم األرصاد الجوية 

RT علم المناخ القديم 
RT مناخات 

RT نماذج الجريان العامة 

RT نماذج صندوقية 

 نماذج المهتزات التوافقية

BT1 نماذج رياضياتية 

RT مهتزات توافقية 
RT نماذج الجسيمات 

RT نماذج ذرية 

RT نماذج نووية 

 نماذج النجوم

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1975-12-16 

UF )نماذج )نجم 

UF نماذج شمسية 
BT1 نماذج رياضياتية 

RT احتراق الكربون 

RT احتراق الهدروجين 
RT ميتطور نج 

RT  دورةcno 

RT نجوم 

 نماذج برين

2007-08-13 

USE نظرية-m 

 نماذج بلّورية

UF )نماذج )بلورية 

BT1 نماذج رياضياتية 

NT1 نموذج أيزينغ 
NT1 نموذج هاْيزنّبِْرغ 

NT1 نموذج هوبارد 

RT بنية بلّورية 
RT نَسخ غشائية 

 نماذج بنيوية

UF )نماذج )بنيوية 

NT1 نماذج مقياسية 
NT1 نموذج بالحجم الطبيعي 

NT2 أشباح 

RT تقييمات مقارنة 
RT دوال االستجابة 

RT فرضيات 

RT مورفولوجيا 

RT نماذج داليّة 

RT نماذج رياضياتية 

 نماذج بيولوجية

UF )نماذج )بيولوجية 

RT أشباح 

RT ُكَوْينات 
RT ض البيئي  مسار التعرُّ

RT منظومات تماثلية 

RT نماذج داليّة 
RT نماذج رياضياتية 

RT نموذج بالحجم الطبيعي 

 نماذج تبادل الباريونات

*BT1 نماذج محيطية 

 نماذج تنظيمية

INIS: 1975-11-07; ETDE: 1975-12-16 

UF )نماذج )منظماتية 

RT إدارة 

RT تخطيط 

RT تنظيم 

 نماذج جزيئية

BT1 نماذج رياضياتية 

NT1 نموذج الجزيء الترمودينامي 

 نماذج جيولوجية

INIS: 1985-12-10; ETDE: 1978-02-14 
RT بِنى جيولوجية 

RT تاريخ جيولوجي 

 نماذج داليّة

UF )نماذج )وظيفية 

NT1 محاكيات 

NT2 محاكيات المفاعالت 
NT2 محاكيات شمسية 

NT1 منشآت رائدة 

NT2 منشأة حصر النفايات 
NT2 منشأة شمسية رائدة في بارستو 

NT1 وحدات تطوير العملية 

RT أشباح 
RT تقييمات مقارنة 

RT فرضيات 

RT ُكَوْينات 
RT محاكاة 

RT محاكاة بالزمية 

RT منظومات تماثلية 
RT نماذج بنيوية 

RT نماذج بيولوجية 

RT نماذج رياضياتية 
RT نماذج مقياسية 

RT نموذج بالحجم الطبيعي 

 نماذج ذرية

1999-03-17 
UF )نماذج )ذرية 

UF نموذج المدارات الجزيئية 

BT1 رياضياتية نماذج 
NT1  فيرمي -نموذج توماس 

RT أنصاف أقطار ذرية 

RT اقتران اإللكترونات 
RT بنية إلكترونية 

RT تآثر التشكيل 

RT  ً  حقل منسجم ذاتيا
RT  فوك -طريقة هارتري 

RT فيزياء ذرية 
RT نظرية  بور 

RT نماذج المهتزات التوافقية 

RT نماذج ضوئية 
RT نموذج الجسيم الوحيد 

 نماذج رياضياتية

1996-07-23 

UF )نماذج )رياضياتية 
UF نموذج نلسون الحراري 

SF بحث عملياتي 

NT1 نماذج إحصائية 
NT2 نموذج ترمودينامي 

NT3 نموذج ِهدرودينامي 

NT2 نموذج غاز فاينمان 
NT1 نماذج الجريان 
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NT1 نماذج الجريان العامة 

NT1 نماذج الجسيمات 
NT2 نماذج االمتصاص الخطي 

NT2 نماذج االنعراج 

NT2 نماذج التصادمات القاسية 
NT2 نماذج الجسيمات المتعالقة 

NT2 نماذج محيطية 

NT3 نماذج التبادل البوزوني 
NT4  نموذجobe 

NT5 نموذج أوب 

NT6 نموذج بورن الكهربائي 
NT4 نموذج سيغما 

NT3 نماذج تبادل الباريونات 

NT3 نموذج محيطي متعدد 
NT4 نموذج اإلصدار العنقودي 

NT5 نموذج زمكاني 

NT2 نماذج مركبة 
NT3  نموذجcim 

NT3 نموذج الكواركات 

NT4 نماذج األوتار 
NT5 نماذج األوتار الفائقة 

NT4 نموذج الكيس 

NT4 نموذج النكهة 
NT4 نموذج لوني 

NT3 نموذج بوتستراب 

NT2 نماذج موحدة عيارية 
NT3 دة الكبرى  النظرية الموحَّ

NT4 نموذج عياري 

NT3  سالم المعياري -نموذج فاينبرغ 
NT2  نموذجlee 

NT2  نموذجnova 

NT2 نموذج إيزوباري 
NT2 نموذج األنبوب المترابط 

NT2 نموذج االقتران القوي 

NT2 نموذج الثمانية 

NT2 نموذج الجسيمات الممتد 

NT3 نماذج األوتار 

NT4 نماذج األوتار الفائقة 
NT3 نموذج الكيس 

NT2 نموذج الجسيمات غير المتعالقة 

NT2 نموذج السيطرة التنسورية 
NT2 نموذج الغلوون 

NT2 نموذج امتصاص مزدوج 

NT2 نموذج ترمودينامي 
NT3 نموذج ِهدرودينامي 

NT2 نموذج ذو هيمنة متجهة 

NT2 نموذج غاز فاينمان 
NT2 نموذج فان هوف 

NT2 نموذج فينيزيانو 
NT3 نموذج التجاوب الثنائي 

NT2 نموذج كرة النار 

NT2 نموذج نفاث 

NT2 نموذج هيغز 

NT1 نماذج المناخ 

NT1 نماذج المهتزات التوافقية 
NT1 نماذج النجوم 

NT1 نماذج بلّورية 

NT2 نموذج أيزينغ 
NT2 نموذج هاْيزنّبِْرغ 

NT2 نموذج هوبارد 

NT1 نماذج جزيئية 
NT2 نموذج الجزيء الترمودينامي 

NT1 نماذج ذرية 

NT2  فيرمي -نموذج توماس 
NT1 نماذج صندوقية 

NT1 نماذج ضوئية 

NT1 نماذج كوسمولوجية 
NT2 كون متضخم 

NT1 نماذج نووية 

NT2 نماذج الطبقات 
NT3 نموذج البوزونات المتآثرة 

NT3 نموذج الطبقات المتعدد المراكز 

NT3 نموذج المنّظم 
NT2  نموذجvmi 

NT2 نموذج إليوت 

NT2 نموذج اإلكسيتون 
NT2 نموذج األنبوب المترابط 

NT2 نموذج االقتران الضعيف 

NT2  قلب -نموذج االقتران جسيم 

NT2 نموذج االمتاص القوي 

NT2 نموذج التبخر 
NT3 نموذج فايسكويف 

NT2  الفوضى -نموذج الترتيب 

NT2 نموذج الجسيم الوحيد 
NT2 نموذج الرباعية 

NT2  ّنموذج الطي 

NT2 نموذج القطرة السائلة 
NT2 نموذج القطيرة 

NT2 نموذج الكرة البلّورية غير الشفافة 

NT2 نموذج المائع الفائق 
NT2 نموذج النواة السوداء 

NT2 نموذج بروكنر 

NT2  بوك -نموذج بيري 
NT2 نموذج تكافؤي 

NT2  ثقب -نموذج جسيم 

NT2 نموذج جماعي 
NT3  اهتزاز -نموذج دوران 

NT2  فيليبوف -نموذج دافيدوف 

NT2  فونون -شبه الجسيم نموذج 
NT2 نموذج عنقودي 

NT2 نموذج غاز فيرمي 

NT2 نموذج غولدبيرِغر 
NT2 نموذج فاليكا 

NT2 نموذج فيبرون 

NT2 نموذج كرة النار النووية 
NT2 نموذج كروي 

NT2  فيغنر -توماس  -نموذج لين 

NT2 نموذج موحد 
NT2 نموذج نقطة االنفالق 

NT2 نموذج نووي مرفقي 

NT2 موتلسون -لسون نموذج ني 
NT1 نموذج ترقية اإللكترون 

RT برمجة خطية 

RT برمجة ديناميكية 

RT برمجة الخطية 

RT تحليل الحساسية 

RT تحليل المتسلسالت الزمنية 
RT تحليل وسيطي 

RT تصميم بمساعدة الحاسوب 

RT تطور رياضياتي 
RT تقييمات مقارنة 

RT حسابات حاسوبية 

RT حلول دقيقة 
RT دوال االستجابة 

RT سلسلة إسقاطية 

RT ظهور حل مفاجئ 
RT فرضيات 

RT قوانين المقياس 
RT ُكَوْينات 

RT محاكاة 

RT مصادقة 

RT منطق رياضياتي 

RT ش  منطق مشوَّ

RT نماذج الطاقة 
RT نماذج بنيوية 

RT نماذج بيولوجية 

RT نماذج داليّة 
RT نموذج بالحجم الطبيعي 

 نماذج شمسية

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1975-12-16 

USE نماذج النجوم 

 نماذج صندوقية

INIS: 1992-03-10; ETDE: 1987-07-31 

BT1 نماذج رياضياتية 

RT دوران الغالف الجوي 
RT دوران محيطاتي 

RT محاكاة 

RT نماذج المناخ 

 نماذج ضوئية

1996-01-24 

UF )نماذج )بصرية 
UF  فايسكوبف -بورتر  -نموذج فيشباخ 

UF نموذج كيْسلينجر 

BT1 نماذج رياضياتية 
RT  تقريبfsc 

RT  ساكسون -وودز  -كمون 

RT كمون نووي 

RT نماذج الجسيمات 
RT نماذج ذرية 

RT نماذج نووية 

RT نموذج الكرة البلّورية غير الشفافة 
RT  بوك -نموذج بيري 

 نماذج كوسمولوجية

UF )نماذج )كوسمولوجية 

UF  دي سيتر -نموذج أينشتاين 
BT1 نماذج رياضياتية 

NT1 كون متضخم 

RT العالم 
RT برينات 

RT تضخم كوسمولوجي 

RT تطور المجّرة 
RT تمدّد 

RT تنامي المنظومة الكوكبية 

RT تنامي نجمي 

RT سديم شمسي 

RT كثافة حرجة كوسمولوجية 

RT كواكب أولية 
RT نجوم أولية 

RT نظرية-m 

RT نظرية الدوامة 
RT نظرية النسبية العامة 

 نماذج محيطية

UF نماذج التبادل 
*BT1 نماذج الجسيمات 

NT1 نماذج التبادل البوزوني 

NT2  نموذجobe 
NT3 نموذج أوب 

NT4 نموذج بورن الكهربائي 

NT2 نموذج سيغما 
NT1 نماذج تبادل الباريونات 

NT1 نموذج محيطي متعدد 

NT2 نموذج اإلصدار العنقودي 
NT3 نموذج زمكاني 

 نماذج مركبة

UF نموذج ريشون 

*BT1 نماذج الجسيمات 
NT1  نموذجcim 

NT1 نموذج الكواركات 

NT2 نماذج األوتار 
NT3 نماذج األوتار الفائقة 

NT2 نموذج الكيس 

NT2 نموذج النكهة 
NT2 نموذج لوني 

NT1 نموذج بوتستراب 

RT بريونات 
RT كواركات 

 نماذج مقياسية

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-02-11 
UF )نماذج )مقياس 

BT1 نماذج بنيوية 

RT قوانين المقياس 
RT محاكيات 

RT نماذج داليّة 

RT نموذج بالحجم الطبيعي 

 نماذج موحدة عيارية

1995-08-10 

*BT1 نظرية الحقول الكمومية 

*BT1 نماذج الجسيمات 
NT1 دة الكبرى  النظرية الموحَّ

NT2 نموذج عياري 

NT1  سالم المعياري -نموذج فاينبرغ 

RT صمود المعيار 

RT كون متضخم 

RT نظريات الحقل الموحد 
RT  كالين -نظرية كالوزا 

 نماذج نووية

1996-01-24 

UF )نماذج )نووية 
BT1 نماذج رياضياتية 

NT1 نماذج الطبقات 
NT2 نموذج البوزونات المتآثرة 
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NT2 نموذج الطبقات المتعدد المراكز 

NT2 المنّظم نموذج 
NT1  نموذجvmi 

NT1 نموذج إليوت 

NT1 نموذج اإلكسيتون 
NT1 نموذج األنبوب المترابط 

NT1 نموذج االقتران الضعيف 

NT1  قلب -نموذج االقتران جسيم 
NT1 نموذج االمتاص القوي 

NT1 نموذج التبخر 

NT2 نموذج فايسكويف 
NT1  الفوضى -نموذج الترتيب 

NT1 نموذج الجسيم الوحيد 

NT1 نموذج الرباعية 
NT1  ّنموذج الطي 

NT1 نموذج القطرة السائلة 

NT1 نموذج القطيرة 
NT1 نموذج الكرة البلّورية غير الشفافة 

NT1 نموذج المائع الفائق 

NT1 نموذج النواة السوداء 
NT1 نموذج بروكنر 

NT1  بوك -نموذج بيري 

NT1 نموذج تكافؤي 
NT1  ثقب -نموذج جسيم 

NT1 نموذج جماعي 

NT2  اهتزاز -نموذج دوران 
NT1  فيليبوف -نموذج دافيدوف 

NT1  فونون -نموذج شبه الجسيم 

NT1 نموذج عنقودي 
NT1 نموذج غاز فيرمي 

NT1 نموذج غولدبيرِغر 

NT1 نموذج فاليكا 
NT1 نموذج فيبرون 

NT1 نموذج كرة النار النووية 

NT1 نموذج كروي 

NT1  فيغنر -توماس  -نموذج لين 

NT1 موحد نموذج 

NT1 نموذج نقطة االنفالق 
NT1 نموذج نووي مرفقي 

NT1  موتلسون -نموذج نيلسون 

RT أنصاف أقطار نووية 
RT بنية نووية 

RT طريقة بروكنر 

RT  فوك -طريقة هارتري 
RT  جونستون -كمون حمادة 

RT  نكليون -كمون نكليون 

RT مفعول هورويتز 
RT ويلر -نظرية  بور 

RT نظرية ستروتينسكي 
RT  سوِرنِسن -نظرية ِكْسلينجر 

RT  بوغوليوبوف -فوك  -نظرية هارتري 

RT  ويِلر -نظرية هيل 

RT نماذج المهتزات التوافقية 

RT نماذج ضوئية 

RT  فيرمي -نموذج توماس 
RT نموذج ِهدرودينامي 

RT نوى مرّكبة 

RT نوى مشوهة 

 نمبوتال

UF خماسي الباربيتول 

*BT1 باربيتوراتات 

 نمذجة

INIS: 1976-09-06; ETDE: 2002-03-28 
USE محاكاة 

 نمط برنشتاين

BT1 أنماط االهتزاز 
RT أمواج أيونية 

RT تسخين بالزمي 

RT توافقيات سيكلوترونية 
RT عدم استقرار األمواج األيونية 

 نمط جيني

RT تكّون فردي 

RT توليد الطفرات 
RT جينات 

RT نمط ظاهري 

 نمط ظاهري

RT تكّون فردي 
RT نمط جيني 

 نمط نووي

RT زيوغ صبغية 

RT صبغيات 
RT صبغيات بشرية 

RT صبغيات طرفية المركز 

RT طفرات جينومية 

 نمل

INIS: 1993-07-12; ETDE: 1981-06-16 

*BT1 غشائيات األجنحة 

 نمالت

1976-02-24 

BT1 أمالح حمض الكربوكسيل 

RT حمض النمل 

 نمنمة

RT أجهزة شبه موصلة 

RT تجهيزات إلكترونية 

RT تجهيزات كهربائية 
RT وسائل القياس 

 نمو

UF تثبيط النمو 
UF تنشيط النمو 

UF نمو خلوي 

UF )نمو خلوي )نبات 
NT1 نمو حيواني 

NT1 نمو نباتي 

RT إمساخ 
RT إنضاج 

RT استقالب 

RT تبعية العمر 
RT تجدُّد بيولوجي 

RT تحركات سكانية 

RT دورة الحياة 
RT زيادة 

RT َعيوشيّة 

RT فيزيولوجيا 
RT هرمون منشط جسمي 

 نمو )اقتصادي(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-10-19 

USE تطور اقتصادي 

 نمو اقتصادي

INIS: 1993-02-01; ETDE: 1977-10-20 

USE تطور اقتصادي 

 نمو الحبيبات

UF )إنماء )حبيبة 

RT إعادة التبلور 

RT تكرير الحبيبات 
RT تنمية البلّورات 

RT حجم الحبيبات 

RT حدود الحبيبات 

 نمو الصدوع

INIS: 1980-09-12; ETDE: 1980-10-07 

USE انتشار الصدوع 

 نمو الفقاعات

UF )إنماء )فقاعات 
RT غليان 

RT كشف الغليان 

 نمو حيواني

BT1 نمو 

RT انسالخ 

RT ل شكلي  تحوُّ
RT تكّون فردي 

RT تنشئة 

RT حيوانات 

 نمو خلوي

USE خاليا حيوانية 

USE نمو 

 نمو خلوي )نبات(

USE خاليا نباتية 
USE نمو 

 نمو نباتي

BT1 نمو 

RT تبرعم 
RT تثبيت النتروجين 

RT تثبيت ثنائي أكسيد الكربون 

RT تربية النبات 
RT كْينيتن 

RT مزرعة مائية 

RT مقاومة الجفاف 
RT نباتات 

 CIMنموذج 

INIS: 1978-08-14; ETDE: 1978-04-27 
UF ن تبديلي  نموذج مكّوِ

*BT1 نماذج مركبة 

RT تآثرات التبادل 
RT تآثرات الكواركات والهدرونات 

RT تآثرات قوية 

RT كروموديناميك كمومي 
RT َهدرونات 

 LEEنموذج 

*BT1 نماذج الجسيمات 

 MTOنموذج 

2013-04-29 
النموذج الذي يعتبر فيه النظام ككل، بما في ذلك العناصر 

 ن اإلنسانية والتقنية والتنظيمية للنظام.ذات الصلة بالشؤو

UF  انسان -تقانة  -نموذج منظمة 
RT تقدير الخطورة 

RT عوامل بشرية 

RT عوامل مؤسساتية 

RT  آلة -منظومات إنسان 

 NOVAنموذج 

*BT1 نماذج الجسيمات 

 OBEنموذج 

UF نموذج تبادل بوزون أحادي 

*BT1 نماذج التبادل البوزوني 

NT1 نموذج أوب 
NT2 نموذج بورن الكهربائي 

 ujmنموذج 

INIS: 1976-08-17; ETDE: 1976-11-02 

USE نموذج نفاث 

 VMIنموذج 

UF نموذج عزم العطالة المتغير 

*BT1 نماذج نووية 

RT انحناء عكسي 

RT عزم العطالة 

 نموذج أبراغام

USE  باوند -نظرية أبراغام 

 نموذج إليوت

*BT1 نماذج نووية 

RT نماذج الطبقات 

 نموذج أوب

UF نموذج تبادل الميون 

*BT1  نموذجobe 

NT1 نموذج بورن الكهربائي 
RT كمون أوب 

 نموذج أولي على األرض لمفاعل غواصة

2000-04-12 

USE  مفاعلpat 

 نموذج أولي لمفاعل

2000-04-12 

USE  مفاعلatpr 

 s8gنموذج أولي لمفاعل 

2000-04-12 

USE مفاعالت دفع السفن 
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 thorium-hochtemperaturنموذج أولي لمفاعل 

1993-11-10 
USE  مفاعلthtr-300 

 dounreyنموذج أولي لمفاعل سريع 

2000-04-12 

USE  مفاعلpfr 

 نموذج أولي لمفاعل سريع في اليابان

USE  مفاعلmonju 

 نموذج أولي لمفاعل سريع ولود كبير

INIS: 1993-11-09; ETDE: 1977-08-24 
USE  مفاعلplbr 

نموذج أولي لمفاعل شركة أتوميكس إنترنيشنال 

 السريع

1993-11-03 

USE  مفاعلaipfr 

 نموذج أولي مفاعل سريع  ياباني

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-02-28 

USE  مفاعلmonju 

 نموذج إيزوباري

UF نموذج إيزوباري 
*BT1 نماذج الجسيمات 

 نموذج إيزوباري

USE نموذج إيزوباري 

 نموذج أيزينغ

*BT1 نماذج بلّورية 

RT  الفوضى -تحويالت الترتيب 

RT حسابات ثنائية البعد 
RT  نظرية الحقل- ph14 

 دي سيتر -نموذج أينشتاين 

USE نماذج كوسمولوجية 

 نموذج اإلصدار العنقودي

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1975-10-01 
UF عناقيد َهدرونية 

UF )نموذج عنقودي )جسيمات 

*BT1 نموذج محيطي متعدد 
NT1 نموذج زمكاني 

RT إنتاج متعدد 

RT تآثرات تبادل الشحنة 
RT تبيون 

RT نموذج كرة النار 

 نموذج اإلكسيتون

INIS: 1982-01-13; ETDE: 1979-05-09 

*BT1 نماذج نووية 

 نموذج األنابيب الجماعية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-04 
USE نموذج األنبوب المترابط 

 نموذج األنبوب

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-04 

USE نموذج األنبوب المترابط 

 نموذج األنبوب المترابط

INIS: 1977-06-13; ETDE: 1977-10-20 

UF نموذج األنابيب الجماعية 
UF نموذج األنبوب 

*BT1 نماذج الجسيمات 

*BT1 نماذج نووية 
RT إنتاج مترابط 

RT إنتاج متعدد 

RT تآثرات الجسيمات 
RT تفاعالت نووية 

RT ناتج غير مترابط 

 نموذج االقتران الضعيف

*BT1 نماذج نووية 
RT اقتران 

RT نماذج الطبقات 

RT نموذج االقتران القوي 
RT  ثقب -نموذج جسيم 

 نموذج االقتران القوي

*BT1 نماذج الجسيمات 

RT اقتران 

RT تآثرات قوية 
RT نموذج االقتران الضعيف 

 قلب -ذج االقتران جسيم نمو

INIS: 1977-01-26; ETDE: 1977-04-13 

UF  دّوار -نموذج جسيم 
UF  قلب -نموذج جسيم 

*BT1 نماذج نووية 

RT اقتران 
RT بنية نووية 

 نموذج االمتاص القوي

*BT1 نماذج نووية 

 نموذج االمتصاص

2000-04-12 

USE نماذج االمتصاص الخطي 

 نموذج البوزونات المتآثرة

*BT1 نماذج الطبقات 
RT بنية نووية 

RT بوزونات 

RT تمدد بوزوني 
RT فرميوني -تناظر بوزوني 

 نموذج التآثر الكهرضعيف

INIS: 1995-08-10; ETDE: 2002-06-13 

USE  سالم المعياري -نموذج فاينبرغ 

 نموذج التبخر

UF تبخر نووي 

*BT1 نماذج نووية 
NT1 نموذج فايسكويف 

RT ل االستقراريإصدار النواة قب 

RT تفاعالت النواة المركبة 
RT درجة حرارة نووية 

RT نموذج كرة النار النووية 

 نموذج التجاوب الثنائي

*BT1 نموذج فينيزيانو 
RT ثنوية 

 نموذج التجاوب العمالق

UF  تِللّر -نموذج غولدهيبر 

RT تجاوب 
RT تجاوب عمالق 

RT تفاعالت نووية ضوئية 

RT مقاطع عرضية 

 الفوضى -نموذج الترتيب 

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1977-11-10 

*BT1 نماذج نووية 
RT انشطار 

 نموذج التقريب شبه الكالسيكي

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 

USE تقريب نصف كالسيكي 

 نموذج الثمانية

UF  ّطريق ثماني 

*BT1 نماذج الجسيمات 

RT ثمانيات باريونية 

 نموذج الجزيء الترمودينامي

*BT1 نماذج جزيئية 

 نموذج الجسيم الوحيد

UF نموذج الجسيمات المستقلة 
*BT1 نماذج نووية 

RT نماذج ذرية 

RT  فونون -نموذج شبه الجسيم 
RT نموذج شميدت 

 نموذج الجسيمات المستقلة

USE نموذج الجسيم الوحيد 

 نموذج الجسيمات الممتد

*BT1 نماذج الجسيمات 

NT1 نماذج األوتار 

NT2 نماذج األوتار الفائقة 
NT1 نموذج الكيس 

RT محاليل 

 نموذج الجسيمات غير المتعالقة

*BT1 نماذج الجسيمات 
RT نموذج نفاث 

 نموذج الحقيقة

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1979-11-07 

USE نموذج النكهة 

 نموذج الرباعية

UF بنية رباعية النكلونات 

*BT1 نماذج نووية 

RT بنية نووية 
RT نموذج عنقودي 

 نموذج السيطرة التنسورية

UF سيطرة ميزونات تنسورية 
*BT1 نماذج الجسيمات 

RT ميزونات تنسورية 

 نموذج الصفير

INIS: 1988-11-16; ETDE: 2002-05-24 
USE عدم استقرار الصفير 

 نموذج الطبقات المتعدد المراكز

INIS: 1984-07-20; ETDE: 2002-03-28 

USE نموذج الطبقات المتعدد المراكز 

 نموذج الطبقات المتعدد المراكز

INIS: 1981-11-27; ETDE: 1982-01-07 

UF نموذج الطبقات المتعدد المراكز 
*BT1 نماذج الطبقات 

 نموذج الطبقات المستمرة

INIS: 1976-01-28; ETDE: 2002-06-13 

USE نماذج الطبقات 

 نموذج الطيّ 

INIS: 1989-11-24; ETDE: 1989-12-08 

*BT1 نماذج نووية 

 نموذج الغلوون

UF نموذج الميزون المتجه الكتلي 

SF نموذج بارتون 

*BT1 نماذج الجسيمات 
RT غلوونات 

RT )كرات غراء )غلوبول 

RT كروموديناميك كمومي 
RT ميزونات متجهة 

 نموذج الفحم الوطني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 

BT1 قةنماذج الطا 
RT فحم 

 نموذج القطرة السائلة

*BT1 نماذج نووية 

RT إصدار النترونات 
RT صيغة فايتساكر 

 نموذج القطيرة

*BT1 نماذج نووية 

 نموذج الكرة البلّورية غير الشفافة

*BT1 نماذج نووية 

RT نماذج ضوئية 

 نموذج الكرة القاسية

RT غازات 

 نموذج الكهرضعيف

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-03-26 

USE  سالم المعياري -نموذج فاينبرغ 

 نموذج الكهرضعيف العياري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-03-26 

USE  سالم المعياري -نموذج فاينبرغ 

 نموذج الكواركات

SF نموذج بارتون 
*BT1 نماذج مركبة 

NT1 نماذج األوتار 

NT2 نماذج األوتار الفائقة 
NT1 نموذج الكيس 

NT1 النكهة نموذج 



 نموذج الكيس 1100 فونون -نموذج شبه الجسيم 

 

 

NT1 نموذج لوني 

RT أشباه جسيمات النداو 
RT تآثرات الكواركات والهدرونات 

RT جسيمات جمال 

RT جسيمات فتنة 
RT كواركات 

RT كواركونيوم 

RT مادة كواركية 
RT ميرونات 

 نموذج الكيس

INIS: 1976-03-02; ETDE: 1975-11-28 

UF حصر الكواركات 
*BT1 نموذج الجسيمات الممتد 

*BT1 نموذج الكواركات 

RT كروموديناميك كمومي 

 نموذج الليبتون لفاينبرغ

1995-08-10 

USE  سالم المعياري -نموذج فاينبرغ 

 نموذج المائع الفائق

*BT1 نماذج نووية 

 نموذج المدارات الجزيئية

USE جزيئات 

USE نماذج ذرية 

 نموذج المطّ 

USE مخطط صفيف اقتراني 

 نموذج المنّظم

*BT1 نماذج الطبقات 
RT انشطار 

RT نموذج نووي مرفقي 

RT نوى مشوهة 

 نموذج الميزون المتجه الكتلي

USE نموذج الغلوون 

 نموذج النفث غير المتعالق

INIS: 1976-08-17; ETDE: 1976-11-02 

USE نموذج نفاث 

 نموذج النكهة

INIS: 1977-07-05; ETDE: 1977-10-19 

UF نموذج الحقيقة 
UF نموذج جمال 

UF نموذج كوارك ذروة 

UF نموذج كواركات قاع 
*BT1 نموذج الكواركات 

RT أعداد كمومية 

RT تشارمونيوم 
RT توبونيوم 

RT جسيمات جمال 

RT جسيمات ذروة 
RT ديناميك النكهات الكمومية 

RT كروموديناميك كمومي 

RT  ماسكاوا -مصفوفة كوباياشي 

 نموذج النواة السوداء

*BT1 نماذج نووية 

 ج امتصاص مزدوجنموذ

*BT1 نماذج الجسيمات 

 نموذج بارتون

SEE نموذج الغلوون 

SEE نموذج الكواركات 

 نموذج بالحجم الطبيعي

BT1 نماذج بنيوية 
NT1 أشباح 

RT ُكَوْينات 

RT محاكيات 
RT منشآت اختبار 

RT منشآت رائدة 

RT نماذج بيولوجية 
RT نماذج داليّة 

RT نماذج رياضياتية 

RT نماذج مقياسية 

 نموذج بروكنر

UF كمون بروكنر 

UF واطسون -نظرية بروكنر 

*BT1 نماذج نووية 
RT طريقة بروكنر 

 نموذج بلير

UF قاعدة  طور بلير 

RT تبعثر مرن 

 نموذج بوتستراب

*BT1 نماذج مركبة 

RT اقتران 

 موتلسون -نموذج بور

USE  موتلسون -نموذج نيلسون 

 نموذج بورن الكهربائي

*BT1 نموذج أوب 

RT إنتاج  ضوئي 
RT إنتاج كهربائي 

 بالشيك-نموذج بيث

USE دالة بالتشيك 

 بوك -نموذج بيري 

UF  ويلكنس -نموذج بيري 
*BT1 نماذج نووية 

RT كمون المحلي 

RT نماذج ضوئية 

 ويلكنس -نموذج بيري 

USE  بوك -نموذج بيري 

 نموذج تبادل الميون

USE نموذج أوب 

 نموذج تبادل بوزون أحادي

USE  نموذجobe 

 نموذج ترقية اإللكترون

UF  ليختن -نموذج فانو 
BT1 نماذج رياضياتية 

RT  ذرة -تصادمات أيون 

RT تقريب ال كظيم 

 نموذج ترمودينامي

*BT1 نماذج إحصائية 

*BT1 نماذج الجسيمات 

NT1 نموذج ِهدرودينامي 

 نموذج تكافؤي

2000-04-12 

*BT1 ويةنماذج نو 

RT أَْسر 
RT تفاعالت نووية 

 stنموذج توكاماك  

USE  توكاماكst 

 فيرمي -نموذج توماس 

1999-03-17 

UF  ديراك -فيرمي  -نموذج توماس 

UF  توماس -نموذج فيرمي 
*BT1 نماذج ذرية 

RT نماذج نووية 

 ديراك -فيرمي  -نموذج توماس 

USE  فيرمي -نموذج توماس 

 نموذج ثيرينغ

RT ميرونات 

RT نظرية الحقول الكمومية 

 نموذج جاكسون

RT تفاعالت نووية 

RT نوى مرّكبة 

 ثقب -نموذج جسيم 

*BT1 نماذج نووية 
RT مخطط صفيف اقتراني 

RT نموذج االقتران الضعيف 

 دّوار -نموذج جسيم 

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-04-26 

USE  قلب -نموذج االقتران جسيم 

 قلب -نموذج جسيم 

1984-04-04 
USE  قلب -نموذج االقتران جسيم 

 نموذج جسيمات ألفا

USE نموذج عنقودي 

 نموذج جماعي

UF )حركة جماعية )في النوى 
*BT1 نماذج نووية 

NT1  اهتزاز -نموذج دوران 

RT تمدد بوزوني 
RT  ويِلر -نظرية هيل 

RT  فيليبوف -نموذج دافيدوف 
RT  فونون -نموذج شبه الجسيم 

 نموذج جمال

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1979-11-07 

USE نموذج النكهة 

 نموذج دافيدوف

USE  فيليبوف -نموذج دافيدوف 

 فيليبوف -نموذج دافيدوف 

UF نموذج دافيدوف 

*BT1 نماذج نووية 
RT نموذج جماعي 

لّ   نموذج درِّ

RT إنتاج  ضوئي 

 اهتزاز -نموذج دوران 

INIS: 1991-09-25; ETDE: 1991-12-05 

*BT1 نموذج جماعي 

RT حاالت االهتزاز 
RT حاالت دورانية 

RT نوى مشوهة 

 نموذج ذو هيمنة متجهة

*BT1 نماذج الجسيمات 
RT ميزونات متجهة 

 نِّْلكين -نموذج روزنبلوت 

1996-07-23 
SEE نظرية النقل النتروني 

 نموذج ريشون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-10-10 

USE نماذج مركبة 

 شون -نموذج ريهل 

2000-04-12 

USE بلّورات 

USE مفعول فوتوفلطي 

 نموذج زاكارياسن

RT نظرية الحقول الكمومية 

 نموذج زمكاني

INIS: 1982-12-07; ETDE: 1977-03-04 
*BT1 نموذج اإلصدار العنقودي 

RT تفاعالت َهدرونية 

ربِّرِّ   غولدبرغر -نموذج سِّ

USE نموذج غولدبيرِغر 

 نموذج سالجي

1996-07-08 

SEE نظرية النقل 

 وينبرغ العياري -نموذج سالم 

INIS: 1995-08-10; ETDE: 1995-11-29 

USE  سالم المعياري -نموذج فاينبرغ 

 نموذج سيغما

1995-07-17 
UF  410 -تجاوبات سيغما 

*BT1 نماذج التبادل البوزوني 

RT ميزونات سلّمية 
RT ميزونات شبه سلمية 

 فونون -نموذج شبه الجسيم 

INIS: 1981-02-27; ETDE: 1981-03-16 
*BT1 نماذج نووية 

RT فونونات 



 نموذج شريط النار 1101 وذج هوباردنم

 

 

RT نموذج الجسيم الوحيد 

RT نموذج جماعي 

 نموذج شريط النار

INIS: 1978-09-28; ETDE: 1978-10-19 

USE نموذج كرة النار النووية 

 نموذج شميدت

RT سبين 
RT نموذج الجسيم الوحيد 

 زم العطالة المتغيرنموذج ع

USE  نموذجvmi 

 نموذج عنقودي

UF نموذج جسيمات ألفا 

UF )نموذج عنقودي )نووي 

*BT1 نماذج نووية 
RT نموذج الرباعية 

RT نموذج فيبرون 

 نموذج عنقودي )جسيمات(

INIS: 1976-02-11; ETDE: 2002-06-13 
USE نموذج اإلصدار العنقودي 

 نموذج عنقودي )نووي(

INIS: 1976-02-11; ETDE: 2002-06-13 

USE نموذج عنقودي 

 نموذج عياري

INIS: 1995-08-10; ETDE: 1985-03-26 

*BT1 دة الكبرى  النظرية الموحَّ
RT إلكترديناميك كمومي 

RT تآثرات ضعيفة 

RT تآثرات قوية 
RT تآثرات كهرمغنطيسية 

RT زاوية فاينبرغ 

RT كروموديناميك كمومي 
RT  ماسكاوا -مصفوفة كوباياشي 

RT نظرية-m 

RT  سالم المعياري -نموذج فاينبرغ 

 نموذج غاز فاينمان

*BT1 نماذج إحصائية 

*BT1 نماذج الجسيمات 

 نموذج غاز فيرمي

*BT1 نماذج نووية 

 نيفو -نموذج غروس 

INIS: 1982-01-13; ETDE: 1982-02-09 

USE نظرية حقل الغرانجي 

 نموذج غوص النووي

USE كمون غوص 

ر  نموذج غولدبيرغِّ

UF  غولدبرغر -نموذج ِسربِِر 

*BT1 نماذج نووية 

 تِّللّر -نموذج غولدهيبر 

USE نموذج التجاوب العمالق 

 نموذج فاليكا

INIS: 1984-10-23; ETDE: 1984-11-08 
*BT1 نماذج نووية 

RT مادة نووية 

 نموذج فان هوف

*BT1 نماذج الجسيمات 
RT  أقطابregge 

 ليختن -نموذج فانو 

USE نموذج ترقية اإللكترون 

 نموذج فايسكويف

*BT1 نموذج التبخر 

 نموذج فاينبرغ

1995-08-10 

USE  سالم المعياري -نموذج فاينبرغ 

 سالم المعياري -نموذج فاينبرغ 

INIS: 1995-08-10; ETDE: 1976-10-13 

UF نموذج التآثر الكهرضعيف 

UF نموذج الكهرضعيف 

UF نموذج الكهرضعيف العياري 
UF نموذج الليبتون لفاينبرغ 

UF  وينبرغ العياري -نموذج سالم 

UF نموذج فاينبرغ 
*BT1 نظريات الحقل الموحد 

*BT1 نماذج موحدة عيارية 

RT دة الكبرى  النظرية الموحَّ
RT ديناميك النكهات الكمومية 

RT نموذج عياري 

 نموذج فيبرون

INIS: 1992-08-06; ETDE: 1992-09-10 
*BT1 نماذج نووية 

RT نموذج عنقودي 

 توماس -نموذج فيرمي 

USE  فيرمي -نموذج توماس 

 فايسكوبف -بورتر  -نموذج فيشباخ 

USE نماذج ضوئية 

 فايسكوبف -نموذج فيشباخ 

RT تفاعالت نووية 

 ويلكنز -نموذج فيغنر 

RT تباطؤ 

 نموذج فينيزيانو

*BT1 نماذج الجسيمات 
NT1 جاوب الثنائينموذج الت 

RT سعات التبعثر 

 نموذج كرة النار

UF نموذج كرتي النار 
*BT1 نماذج الجسيمات 

RT  أحداث من نوعcentauro 

RT نموذج اإلصدار العنقودي 

 نموذج كرة النار النووية

INIS: 1978-09-28; ETDE: 1978-10-19 

UF نموذج شريط النار 

*BT1 نماذج نووية 
RT تشظية 

RT تفاعالت األيونات الثقيلة 

RT تفاعالت شاملة 
RT شبه انشطار 

RT نموذج التبخر 

 نموذج كرتي النار

USE نموذج كرة النار 

 نموذج كروي

*BT1 نماذج نووية 

 نموذج كوارك ذروة

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1979-11-07 
USE نموذج النكهة 

 نموذج كواركات قاع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-11-07 
USE نموذج النكهة 

 نموذج كيْسلينجر

INIS: 1976-02-11; ETDE: 2002-02-28 

USE نماذج ضوئية 

 نموذج لوني

1975-09-16 

*BT1 نموذج الكواركات 

RT بريونات 
RT جسيمات فتنة 

RT )كرات غراء )غلوبول 

RT كروموديناميك كمومي 

 فيغنر -توماس  -نموذج لين 

*BT1 نماذج نووية 

 نموذج محيطي متعدد

UF افتراق انعراجي 
*BT1 نماذج محيطية 

NT1 نموذج اإلصدار العنقودي 

NT2 نموذج زمكاني 
RT  معادلةabfst 

 السريع dounreayنموذج مفاعل 

2000-04-12 
USE  مفاعلpfr 

 نموذج مفاعل أولي سريع في اليابان

ETDE: 2002-06-13 

USE  مفاعلmonju 

 نموذج مكّوِّن تبديلي

INIS: 1978-08-14; ETDE: 1978-04-27 

USE  نموذجcim 

 انسان -تقانة  -نموذج منظمة 

2013-04-29 

USE  نموذجmto 

 نيلسون -نموذج موتلسون 

USE  موتلسون -نموذج نيلسون 

 نموذج موحد

*BT1 نماذج نووية 

 نموذج نفاث

INIS: 1976-08-17; ETDE: 1976-11-01 
UF  نموذجujm 

UF نموذج النفث غير المتعالق 

*BT1 نماذج الجسيمات 
RT نموذج الجسيمات غير المتعالقة 

 نموذج نقطة االنفالق

INIS: 1986-10-29; ETDE: 1985-05-07 

*BT1 نماذج نووية 
RT انشطار 

 نموذج نلسون الحراري

1996-07-23 

USE شوكات حرارية 

USE نماذج رياضياتية 

 نموذج نووي مرفقي

*BT1 وويةنماذج ن 
RT نموذج المنّظم 

RT نوى مشوهة 

 نموذج نيلسون

USE  موتلسون -نموذج نيلسون 

 موتلسون -نموذج نيلسون 

UF )تقريب )بور 

UF تقريب بور 

UF كمون نيلسون 
UF مخطط نيلسون 

UF موتلسون -نموذج بور 

UF  نيلسون -نموذج موتلسون 
UF نموذج نيلسون 

*BT1 نماذج نووية 

 نموذج هاْيزنّبِّْرغ

*BT1 نماذج بلّورية 

RT بنية إلكترونية 

RT سبين 
RT مغنطيسية حديدية 

RT  نظرية الحقل- ph14 

 نموذج هايوود

2000-03-28 
USE نظرية النقل النتروني 

درودينامي  نموذج هِّ

*BT1 نموذج ترمودينامي 

RT إنتاج الجسيمات 
RT نماذج نووية 

 نموذج هوبارد

INIS: 1992-04-24; ETDE: 1992-07-09 
*BT1 نماذج بلّورية 

RT بنية إلكترونية 

RT مغنطيسية حديدية 
RT مغنطيسية حديدية مضادة 

RT  موصالت فائقة ذاتtc عالية 

RT موصلية فائقة 
RT نظرية العصابات 



 نموذج هيغز 1102 نهر ديالور

 

 

 نموذج هيغز

INIS: 1977-01-26; ETDE: 1976-04-19 
*BT1 نماذج الجسيمات 

RT إنستانتونات 

RT  زمرsu-3 
RT ميزونات متجهة 

RT نظرية الحقول الكمومية 

 نموذج يونغ

RT نظرية النقل 

 ننجوئيت

*BT1 فلزات الفسفات 

*BT1 معادن اليورانيوم 
RT فسفات اليورانيوم 

 نهايات خطوط أنابيب نفط المياه العميقة

1993-06-02 

BT1 منشآت طرفيّة 

RT سفن صهريجية 

RT  مياه( -مورينغس )مراسي الفاضل نفط 

RT نقل 

ن الصغرى  نهاية باشِّ

USE قانون باِشن 

 HRONنهر 

2004-12-15 
*BT1 أنهار 

RT سلوفاكيا 

 نهر أركنساس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-09-19 
*BT1 أنهار 

 نهر أالسكا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-05-18 

USE أالسكا 
USE أنهار 

 نهر ألتاماها

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-12-08 

*BT1 أنهار 
RT )جورجيا )في والية أطلنطا 

RT منشآت توليد كهرباء مائية 

 نهر ألليغني

*BT1 أنهار 

RT بنسلفانيا 

RT نيويورك 

 نهر أوهيو

*BT1 أنهار 

RT إلينوي 

RT إنديانا 

RT أوهيو 

RT بنسلفانيا 

RT فيرجينيا الغربية 
RT كنتوكي 

RT منطقة أوهيو فاليه 

 نهر األمازون

INIS: 1982-06-09; ETDE: 1977-08-09 

*BT1 أنهار 

RT البرازيل 
RT بيرو 

 نهر التايمز

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1976-04-19 

*BT1 أنهار 

 نهر الدانوب

*BT1 أنهار 

RT أوكرانيا 

RT البحر األسود 
RT النمسا 

RT بلغاريا 

RT جمهورية ألمانيا االتحادية 
RT رومانيا 

RT سلوفاكيا 

RT صربيا 
RT هنغاريا 

 نهر الدجلة

INIS: 1988-05-13; ETDE: 1988-06-24 
*BT1 أنهار 

RT العراق 

RT تركيا 

 نهر الراين

*BT1 أنهار 

RT النمسا 

RT جمهورية ألمانيا االتحادية 
RT سويسرا 

RT فرنسا 

RT )هولندا )األراضي المنخفضة 

 نهر الرون

*BT1 أنهار 

RT سويسرا 
RT فرنسا 

 نهر الغانج

INIS: 1999-12-31; ETDE: 1976-05-17 

USE نهر غانغا 

 نهر الفرات

2009-05-20 

USE نهر الفرات 

 نهر الفرات

2009-05-20 

UF نهر الفرات 

*BT1 أنهار 
RT العراق 

RT تركيا 

RT سورية 

 نهر الفولغا

*BT1 أنهار 

RT االتحاد الروسي 

 نهر الميسيسيبي

*BT1 أنهار 
RT أركنساس 

RT إلينوي 

RT أيوا 
RT تينيّسي 

RT وض نهر الميسيسيبيح 

RT كنتوكي 
RT لويزيانا 

RT ميسوري 

RT ميسيسيبي 
RT مينيسوتا 

RT ويسكونسن 

 نهر النيجر

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-08-24 

*BT1 أنهار 

RT بنين 
RT غينيا 

RT مالي 

RT نيجر 
RT نيجيريا 

 نهر النيل

*BT1 أنهار 

RT جمهورية مصر العربية 
RT سودان 

 نهر برازوس

2000-04-12 

*BT1 أنهار 
RT تكساس 

 نهر براهمابوترا

INIS: 1993-10-01; ETDE: 1993-11-08 
*BT1 أنهار 

RT الهند 

 نهر بريبت

INIS: 1992-05-13; ETDE: 1992-09-21 
UF نهر بريبيات 

*BT1 أنهار 

RT أوكرانيا 
RT  مفاعلchernobylsk-4 

RT نهر دنيبر 

 نهر بريبيات

INIS: 1992-05-13; ETDE: 1992-09-21 
USE نهر بريبت 

 نهر باليند

*BT1 أنهار 

 نهر بو

INIS: 1975-12-17; ETDE: 1976-08-24 
*BT1 أنهار 

RT إيطاليا 

 نهر بوتوماك

1977-09-06 

*BT1 أنهار 

RT حوض نهر بوتوماك 
RT فيرجينيا 

RT فيرجينيا الغربية 

RT ماريلند 

 نهر بيس

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1975-11-28 

*BT1 أنهار 

RT ألبرتا 
RT كولومبيا البريطانية 

 نهر تانيّسي

1997-06-19 
*BT1 أنهار 

RT أالباما 

RT تينيّسي 
RT كنتوكي 

RT منطقة وادي تينسي 

 نهر تشاتاهوشي

2000-04-12 
*BT1 أنهار 

RT أالباما 

RT )جورجيا )في والية أطلنطا 
RT فلوريدا 

 نهر تشوك

*BT1 أونتاريو 

 نهر تيشا

1996-06-26 

*BT1 أنهار 

RT االتحاد الروسي 

 نهر جيمز

*BT1 أنهار 

RT فيرجينيا 

 نهر دنبر

INIS: 1992-05-13; ETDE: 2002-06-13 
USE نهر دنيبر 

 نهر دنيبر

INIS: 1992-05-13; ETDE: 1992-06-22 
UF نهر دنبر 

*BT1 أنهار 

RT أوكرانيا 
RT البحر األسود 

RT نهر بريبت 

 نهر دودفا

INIS: 2001-12-06; ETDE: 2002-01-18 
*BT1 أنهار 

RT سلوفاكيا 

 نهر ديب

*BT1 أونتاريو 

 نهر ديترويت

2000-04-12 

*BT1 أنهار 
RT ميشيغان 

 نهر ديالور

*BT1 أنهار 

RT بنسلفانيا 
RT ديالور 
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RT نيوجرسي 

RT نيويورك 

 نهر ريو غرانده

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1980-09-04 

*BT1 أنهار 

RT تكساس 
RT كولورادو 

RT مكسيكو 

RT نيومكسيكو 

 نهر ساجينو

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-12-08 

*BT1 أنهار 

RT منشآت توليد كهرباء مائية 
RT ميشيغان 

 نهر سافانا

*BT1 أنهار 

RT )جورجيا )في والية أطلنطا 

RT كارولينا الجنوبية 

 نهر سان لورانس

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-08-25 
UF نهر سانت لورانس 

*BT1 أنهار 

RT أونتاريو 
RT كيبك 

RT نيويورك 

 نهر سانت جون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-28 
*BT1 أنهار 

RT كندا 

 نهر سانت كلير

2000-04-12 

*BT1 أنهار 

RT كندا 
RT ميشيغان 

 نهر سانت لورانس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-01-15 

USE نهر سان لورانس 

 نهر سانتي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-08-09 

*BT1 أنهار 

RT كارولينا الجنوبية 

 نهر سكاجيت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-10-27 

*BT1 أنهار 
RT منشآت توليد كهرباء مائية 

RT واشنطن 

 نهر سوسكنّا

*BT1 أنهار 
RT بنسلفانيا 

RT ماريلند 

RT نيويورك 

 نهر سيفرن

INIS: 1991-12-11; ETDE: 1976-01-07 

*BT1 أنهار 

RT المملكة المتحدة 

 نهر سييوتو

2000-04-12 

USE أنهار 
USE أوهيو 

 نهر غانغا

UF نهر الغانج 

*BT1 أنهار 
RT الهند 

RT بنغالدش 

 نهر غانيسون

*BT1 أنهار 
RT كولورادو 

 نهر غراند

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1981-01-27 
*BT1 أنهار 

RT قدرة كهرمائية 

RT ميشيغان 

 نهر فاه

INIS: 2001-12-06; ETDE: 2002-01-18 

*BT1 أنهار 

RT سلوفاكيا 

 نهر فريزر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-11 

*BT1 أنهار 
RT كندا 

 نهر كريستال

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-11-28 

USE أنهار 

USE كولورادو 

 نهر كلينش

1997-06-19 

*BT1 أنهار 
RT تينيّسي 

RT منطقة وادي تينسي 

 نهر كمبرالند

1997-06-19 

*BT1 أنهار 

RT تينيّسي 
RT كنتوكي 

 نهر كولورادو

*BT1 أنهار 

RT حوض نهر كولورادو 

 نهر كولومبيا

*BT1 أنهار 

RT حوض نهر كولومبيا 

RT واشنطن 

 نهر كونكتيكوت

1997-06-17 

*BT1 أنهار 
RT حوض نهر كونكتيكوت 

RT فيرمونت 

RT كونكتيكوت 
RT ماساتشوستس 

RT نيوهامشاير 

 نهر كي ليك

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1980-10-27 
*BT1 أنهار 

RT مْين 

 نهر ليتل تانّسي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-05-18 
*BT1 أنهار 

RT تينيّسي 

RT سلطة وادي تينيسي 
RT منشآت توليد كهرباء مائية 

RT منطقة وادي تينسي 

 نهر ليويس

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-05-18 

*BT1 أنهار 

RT منشآت توليد كهرباء مائية 
RT واشنطن 

 نهر موهوك

*BT1 أنهار 

RT نيويورك 

 نهر ميسوري

1997-06-17 

*BT1 أنهار 

RT أيوا 
RT حوض نهر ميسوري 

RT داكوتا الجنوبية 

RT داكوتا الشمالية 
RT كنساس 

RT مونتانا 

RT ميسوري 

RT نبراسكا 

 نهر مينوميني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-12-08 

*BT1 أنهار 

RT منشآت توليد كهرباء مائية 
RT ميشيغان 

RT ويسكونسن 

 نهر نلسون

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-28 
*BT1 أنهار 

RT كندا 

 نهر نورث بالت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-10-20 

*BT1 أنهار 

RT حوض نهر نورث بالت 

 نهر نياغارا

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1983-03-07 

*BT1 أنهار 

RT نيويورك 

 نهر هدسن

*BT1 أنهار 

RT نيوجرسي 

RT نيويورك 

 نهر هوايت

2000-04-12 

*BT1 أنهار 
RT كولورادو 

RT يوتا 

 نهر يانيغتزي

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1980-08-12 
*BT1 أنهار 

RT الصين 

 نهر يوكون

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1978-10-25 
*BT1 أنهار 

RT أالسكا 

 نهرأوتاوا

*BT1 أنهار 

RT أونتاريو 

RT كيبك 

 نهرأوسابل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-12-08 

*BT1 أنهار 

RT منشآت توليد كهرباء مائية 

RT ميشيغان 

 نهوض التربة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-04-11 

RT تكتونيك 
RT حركة التربة 

RT حركة الطبقات 

RT مسوح جيوديزية 

 نوابذ غازية

*BT1 نابذات 

RT فصل النظائر 
RT نابذات فائقة السرعة 

RT نبذ الغاز 

 نوابض

BT1 أجزاء َمَكنية 
RT اهتزازات ميكانيكية 

RT فَتْل 

 نواتج إضافة

NT1 الت الدنا  ُمَوّصِ
RT روابط كيميائية 

RT مركبات قَفَصية 

RT معقدات 

 نواتج االحتراق

INIS: 1983-03-15; ETDE: 1975-10-01 

NT1 رماد 
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NT2 رماد متطاير 

NT1 سناج 
RT 3-متيل الكوالنترين 

RT احتراق 

RT غاز المداخن 
RT غازات االنفالت 

RT نفايات صلبة 

RT نفايات غازية 
RT نواتج تحلل حراري 

 نواتج االضمحالل

USE نواتج وليدة 

 نواتج االنشطار

1996-07-18 
UF )حطام )نووي 

SF نظرية فونغ 

SF  نيوتن -نظرية فونغ 
*BT1 مواد مشعة 

BT1 نظائر 

RT إطالق نواتج االنشطار 
RT احتواء 

RT انشطار 

RT انفجارات نووية 
RT حوادث 

RT زمن تبريد الوقود 
RT َسْقط 

RT شروط المصدر 

RT فيسيوم 
RT مردود االنشطار 

RT مفاعالت 

RT منشآت إعادة معالجة الوقود 
RT منظومات حماية من النشاط اإلشعاعي 

RT نُفايات مشعّة 

RT وقود مستهلك 

 نواتج التآكل

RT أكسدة 

RT أكسيدات 

RT تآكل 
RT تَقُشر 

RT مرشحات كهرمغنطيسية 

 نواتج التشظية

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 
USE شظايا التشظية 

 نواتج تحلل حراري

INIS: 1983-02-03; ETDE: 1979-07-24 
NT1 بقايا التكربن 

NT1 زيوت حرارية 

NT1 غاز الفحم الحجري 
NT1 غازات حرارية 

RT تحلل حراري 

RT مادة طيارة 
RT منتجات ثانوية 

RT نفايات 

RT نواتج االحتراق 
RT وقود إصطناعي 

 نواتج مستقطبة

RT تآثرات الجسيمات 

RT تفاعالت نووية 

 نواتج وليدة

UF نواتج االضمحالل 

BT1 نظائر 
RT مولدات نظائر مشعة 

RT نشاط إشعاعي طبيعي 

 نواحٍ أخالقية

1982-02-09 
UF أخالق 

RT أمان 

RT ثقافة األمان 
RT رأي عام 

RT علم االجتماع 

RT مخاطر 
RT مظاهر سياسية 

RT وقاية من اإلشعاع 

 نواحي الجسم

1999-04-06 
USE جسم 

 نواردرينالين )نوربيفرين(

UF نوريبيفرين 

*BT1 محاكيات الودي 
*BT1 مقويات القلب 

*BT1 مات عصبية  منّظِ

*BT1 هرمونات كظرية 

 نواسات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-02-19 

SEE اهتزازات 
SEE اهتزازات ميكانيكية 

SEE قياس الزمن 

 نواسير

BT1 تغيَّرات مرضية 

RT قرحات 

RT نخر 

 نواعير

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-11 
USE نواعير 

 نواعير

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-02-11 
UF نواعير 

BT1 عجالت 

RT عنفات هدروليكية 
RT منشآت توليد كهرباء مائية 

 نوافذ

BT1 فتحات 

NT1 نوافذ مقاومة للعواصف 
RT أبنية 

RT إضاءة طبيعية 

RT أضواء السماء 
RT أطر النوافذ 

RT أفالم مراقبة شمسية 

RT تزجيج ثالثي 
RT تزجيج مزدوج 

RT جدران خرزية 

RT ستائر 
RT مرايا حرارية 

RT مغاليق 

RT مواد تزجيج 

 نوافذ لجريان الغاز المضغوط

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-08-20 

USE ستائر هوائية 

 نوافذ مقاومة للعواصف

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 

*BT1 نوافذ 

RT الجوية حماية من العوامل 
RT عزل حراري 

 نواقص االستحالب

INIS: 1992-10-01; ETDE: 1996-01-09 

BT1 مواد مضافة 
RT استحالب 

RT مستحلبات 

RT مستحِلبات 
RT نقض االستحالب 

 نوبليوم

*BT1 أكتينيدات 

*BT1 عناصر ما بعد البلوتونيوم 

 248نوبليوم 

2007-04-19 

*BT1 نظائر النوبليوم 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 250نوبليوم 

INIS: 1976-03-25; ETDE: 1975-11-26 
*BT1 نظائر النوبليوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 251نوبليوم 

*BT1 نظائر النوبليوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 252نوبليوم 

*BT1 نظائر النوبليوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 253نوبليوم 

*BT1 نظائر النوبليوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 254نوبليوم 

*BT1 نظائر النوبليوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 255نوبليوم 

*BT1 نظائر النوبليوم 
*BT1 ألسر اإللكترونينظائر مشعة ذات ا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 256نوبليوم 

*BT1 نظائر النوبليوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 257نوبليوم 

*BT1 نظائر النوبليوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 258نوبليوم 

*BT1 نظائر النوبليوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 259نوبليوم 

*BT1 نظائر النوبليوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 260م نوبليو

INIS: 1978-08-14; ETDE: 1978-10-19 
*BT1 نظائر النوبليوم 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 
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 261نوبليوم 

INIS: 1987-02-25; ETDE: 1987-05-01 
*BT1 نظائر النوبليوم 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 262نوبليوم 

INIS: 1987-02-25; ETDE: 1987-05-01 

*BT1 نظائر النوبليوم 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 263نوبليوم 

2007-04-19 
*BT1 نظائر النوبليوم 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 264نوبليوم 

INIS: 1993-03-10; ETDE: 1993-04-16 

*BT1 ر النوبليومنظائ 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 نوجيزاواليت

2000-04-12 

*BT1 مواد أكسيدية 
RT أكاسيد الزركونيوم 

 نوربورنادين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-12-22 
*BT1 حلقيات األلكن 

 نوردسترانديت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-10-01 

*BT1 مواد أكسيدية 
RT هدروكسيدات األلمنيوم 

 نورو )في ميكرونسيا(

INIS: 1987-03-24; ETDE: 1987-11-24 

*BT1 )مكرونسيا )جزر 
RT المحيط الهادي 

 نوريبيفرين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-04-20 
USE )نواردرينالين )نوربيفرين 

 نوع عابر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-08-07 

SEE متوسطات تفاعل 

 الطحالب نوع من

INIS: 1991-12-11; ETDE: 1988-12-20 

*BT1 طحالب 

NT1 أسيتابوالريا 

NT1 سينيدسموس 

NT1 كالميدوموناس 

NT1  ّكلوريال 
NT1  ّنيتال 

 نوعية اإلشعاع

RT إشعاعات 
RT تأثيرات إشعاعية 

RT تأيّن 

RT ثخن النصف 
RT فعالية بيولوجية نسبية 

RT فقد الطاقة 

RT معامل الجودة 
RT نقل الطاقة الخطي 

RT وقاية من اإلشعاع 

 نوعية اإلشعال

2000-04-12 
RT احتراق 

RT قياسات منع الدق 

 نوعية البخار

RT بخار 
RT ترموديناميك 

 نوعية الحياة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-11-14 

 نوعية الحياة 

2018-03-13 

RT أورام 

RT تأثيرات جانبيّة 
RT تغذية 

RT ية  ُسّمِ

RT امةصحة ع 
RT عالج كيميائي 

RT معالجة مشتركة 

 نوفاسكوتيا )كندا(

*BT1 كندا 

 نوفاكسيت

2000-04-12 

*BT1 معادن اليورانيوم 

*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد الزرنيخ 

RT أكاسيد المغنيزيوم 
RT أكاسيد اليورانيوم 

 نوفايا  زمليا

INIS: 1995-11-22; ETDE: 1996-09-09 

*BT1 االتحاد الروسي 
BT1 ُجُزر 

RT انفجارات نووية 

RT ِمَكّب نُفايات مشعّة 
RT مناطق القطب الشمالي 

 نوفوكائين

USE بروكائين 

 نوفيان )كارنتين(

USE كرنتين 

 نوكاردية

*BT1 بكتريا 

RT ُشعّيات 

 نوكلياز )ريبونيوكلياز منزوع األكسجين(

USE دَناز 

 نوكلياز )نوكلياز ريبي(

USE رناز 

 نوكليازات

*BT1 فوسفو ثنائي إستراز 

NT1 دَناز 

NT2 نكليازات داخلية 
NT1 رناز 

RT بروتينات نووية 

RT حموض نووية 

RT مكَّورة دقيقة لوتيوسية 

 نوكليوتيدات

1996-07-18 
UF حمض السينيديليك منقوص األكسجين 

UF ستريفوس 

BT1 مركبات عضوية 
NT1 أدنوزين ثالثي الفسفات 

NT1 أدنوزين ثنائي الفسفات 

NT1 ثالثي فسفات اليوريدين 
NT1 ثنائي نوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين 

NT1 ثنائي نوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين ُمْرَجع 

NT1 حمض األِدنيليك 
NT1  حمض األدنيليكamp 

NT1 حمض التيميديليك 

NT1 حمض السيتيديليك 
NT1 حمض الغوانيليك 

NT1 حمض اليوديديليك 

NT1 حمض اليوريديليك 
NT1 غلوغوز بيريدوكساك بوريداين ثنائي الفوسفات 

NT1 فسفات ثنائي نوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين 

NT1 نوكليوزيدات 
NT2 أدينوزين 

NT2 إينوزين 

NT2 برومودأكسي يوريدين 
NT2 تيميدين 

NT2 سيتيدين 

NT2 سيتيدين منقوص األكسجين 

NT2 غوانوزين 
NT2 فلوكسريدين 

NT2 يوديد أكسي يوريدين 

NT2 يوريدين 
NT2 يوريدين منقوص األكسجين 

RT تسلسَل الدنا 

RT حموض عضوية 
RT حموض نووية 

RT روامز 

RT قليالت النوكليوتيد 
RT هيبوكسانتين 

 نوكليوزيدات

BT1 ريبوزيدات 

*BT1 نوكليوتيدات 
NT1 أدينوزين 

NT1 إينوزين 

NT1 برومودأكسي يوريدين 

NT1 تيميدين 

NT1 سيتيدين 

NT1 سيتيدين منقوص األكسجين 
NT1 غوانوزين 

NT1 فلوكسريدين 

NT1 يوديد أكسي يوريدين 
NT1 يوريدين 

NT1 يوريدين منقوص األكسجين 

RT بورينات 
RT بيريميدينات 

RT مشعرات بيولوجية 

 نوم

RT إشتاء 

RT فيزيولوجيا 

RT دات الجهاز العصبي المركزي  مخّمِ
RT مات ومسّكنات  منّوِ

 NUNAVUTنونافوت 

2006-07-28 

*BT1 كندا 

 نوى

NT1 نوى إيزوبارية 

NT1 نوى إيزوميرية 

NT1 نوى ثقيلة 
NT2  191أستاتين 

NT2  192أستاتين 

NT2  193أستاتين 
NT2  194أستاتين 

NT2  195أستاتين 

NT2  196أستاتين 
NT2  197أستاتين 

NT2  198أستاتين 

NT2  199أستاتين 

NT2  200أستاتين 

NT2  201أستاتين 
NT2  202أستاتين 

NT2  203أستاتين 

NT2  204أستاتين 
NT2  205أستاتين 

NT2  206أستاتين 

NT2  207أستاتين 
NT2  208أستاتين 

NT2  209أستاتين 

NT2  210أستاتين 
NT2  211أستاتين 

NT2  212أستاتين 

NT2  213أستاتين 
NT2  214أستاتين 

NT2  215أستاتين 

NT2  216أستاتين 
NT2  217أستاتين 

NT2  218أستاتين 

NT2  219أستاتين 
NT2  220أستاتين 

NT2  221أستاتين 

NT2  222أستاتين 
NT2  223أستاتين 

NT2  181أوسميوم 

NT2  182أوسميوم 
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NT2  183أوسميوم 

NT2  184أوسميوم 
NT2  185أوسميوم 

NT2  186أوسميوم 

NT2  187أوسميوم 
NT2  188أوسميوم 

NT2  189أوسميوم 

NT2  190أوسميوم 
NT2  191أوسميوم 

NT2  192أوسميوم 

NT2  193أوسميوم 
NT2  194أوسميوم 

NT2  195أوسميوم 

NT2  196أوسميوم 
NT2  197أوسميوم 

NT2  199أوسميوم 

NT2  200أوسميوم 
NT2  294أوغانيسون 

NT2  181إيريديوم 

NT2  182إيريديوم 
NT2  183إيريديوم 

NT2  184إيريديوم 

NT2  185إيريديوم 
NT2  186إيريديوم 

NT2  187إيريديوم 

NT2  188إيريديوم 
NT2  189إيريديوم 

NT2  190إيريديوم 

NT2  191إيريديوم 
NT2  192إيريديوم 

NT2  193إيريديوم 

NT2  194إيريديوم 
NT2  195إيريديوم 

NT2  196إيريديوم 

NT2  197إيريديوم 

NT2  198إيريديوم 

NT2  285الفليروفيوم 

NT2  286الفليروفيوم 
NT2  287الفليروفيوم 

NT2  288الفليروفيوم 

NT2  289الفليروفيوم 
NT2  292الفليروفيوم 

NT2  199ايريديوم 

NT2  202ايريديوم 
NT2  186بزموت 

NT2  188بزموت 

NT2  189بزموت 
NT2  190بزموت 

NT2  191بزموت 
NT2  192بزموت 

NT2  193بزموت 

NT2  194بزموت 

NT2  195بزموت 

NT2  196بزموت 

NT2  197بزموت 
NT2  198بزموت 

NT2  199بزموت 

NT2  200بزموت 
NT2  201بزموت 

NT2  202بزموت 

NT2  203بزموت 
NT2  204بزموت 

NT2  205بزموت 

NT2  206بزموت 
NT2  207بزموت 

NT2  208بزموت 

NT2  209بزموت 
NT2  210بزموت 

NT2  211بزموت 

NT2  212بزموت 
NT2  213بزموت 

NT2  214بزموت 

NT2  215بزموت 
NT2  216بزموت 

NT2  218بزموت 

NT2 184بزموت 
NT2 185بزموت 

NT2 187بزموت 

NT2 217بزموت 

NT2  181بالتين 

NT2  182بالتين 
NT2  183بالتين 

NT2  184بالتين 

NT2  185بالتين 
NT2  186بالتين 

NT2  187بالتين 

NT2  188بالتين 
NT2  189بالتين 

NT2  190بالتين 

NT2  191بالتين 
NT2  192بالتين 

NT2  193بالتين 

NT2  194بالتين 
NT2  195بالتين 

NT2  196بالتين 

NT2  197بالتين 
NT2  198بالتين 

NT2  199بالتين 

NT2  200بالتين 
NT2  201بالتين 

NT2  202بالتين 

NT2  203بالتين 
NT2  204بالتين 

NT2  205بالتين 

NT2  206بالتين 
NT2  207بالتين 

NT2  208بالتين 

NT2  260بوريوم 
NT2  261بوريوم 

NT2  262بوريوم 

NT2  263بوريوم 
NT2  264بوريوم 

NT2  265بوريوم 

NT2  266بوريوم 

NT2  267بوريوم 

NT2  271بوريوم 

NT2  272بوريوم 
NT2  273بوريوم 

NT2  274بوريوم 

NT2  275بوريوم 
NT2  186بولونيوم 

NT2  187بولونيوم 

NT2  188بولونيوم 
NT2  189بولونيوم 

NT2  190بولونيوم 

NT2  191بولونيوم 
NT2  192بولونيوم 

NT2  193بولونيوم 
NT2  194بولونيوم 

NT2  195بولونيوم 

NT2  196بولونيوم 

NT2  197بولونيوم 

NT2  198بولونيوم 

NT2  199بولونيوم 
NT2  200بولونيوم 

NT2  201بولونيوم 

NT2  202بولونيوم 
NT2  203بولونيوم 

NT2  204بولونيوم 

NT2  205بولونيوم 
NT2  206بولونيوم 

NT2  207بولونيوم 

NT2  208بولونيوم 
NT2  209بولونيوم 

NT2  210بولونيوم 

NT2  211بولونيوم 
NT2  212بولونيوم 

NT2  213بولونيوم 

NT2  214بولونيوم 
NT2  215بولونيوم 

NT2  216بولونيوم 

NT2  217بولونيوم 
NT2  218بولونيوم 

NT2  219بولونيوم 

NT2  220بولونيوم 
NT2  181تاليوم 

NT2  182تاليوم 

NT2  183تاليوم 

NT2  184تاليوم 

NT2  185تاليوم 
NT2  186تاليوم 

NT2  187تاليوم 

NT2  188تاليوم 
NT2  189تاليوم 

NT2  190تاليوم 

NT2  191تاليوم 
NT2  192تاليوم 

NT2  193تاليوم 

NT2  194تاليوم 
NT2  195تاليوم 

NT2  196تاليوم 

NT2  197تاليوم 
NT2  198تاليوم 

NT2  199تاليوم 

NT2  200تاليوم 
NT2  201تاليوم 

NT2  202تاليوم 

NT2  203تاليوم 
NT2  204تاليوم 

NT2  205تاليوم 

NT2  206تاليوم 
NT2  207تاليوم 

NT2  208تاليوم 

NT2  209تاليوم 
NT2  210تاليوم 

NT2  211تاليوم 

NT2  212تاليوم 
NT2  181تنتاليوم 

NT2  182تنتاليوم 

NT2  183تنتاليوم 
NT2  184تنتاليوم 

NT2  185تنتاليوم 

NT2  186تنتاليوم 

NT2  187تنتاليوم 

NT2  188تنتاليوم 

NT2  189تنتاليوم 
NT2  190تنتاليوم 

NT2  181تنغستين 

NT2  182تنغستين 
NT2  183تنغستين 

NT2  184تنغستين 

NT2  185تنغستين 
NT2  186تنغستين 

NT2  187تنغستين 

NT2  188تنغستين 
NT2  189تنغستين 

NT2  190تنغستين 
NT2  191تنغستين 

NT2  192تنغستين 

NT2  267دارمستاديوم 

NT2  269دارمْستاديوم 

NT2  270دارمْستاديوم 

NT2  271دارمستاديوم 
NT2  272دارمستاديوم   

NT2  273دارمستاديوم 

NT2  279دارمستاديوم 
NT2  281دارمستاديوم 

NT2  255دوبنيوم 

NT2  256دوبنيوم 
NT2  257دوبنيوم 

NT2  258دوبنيوم 

NT2  259دوبنيوم 
NT2  260دوبنيوم 

NT2  261دوبنيوم 

NT2  262دوبنيوم 
NT2  263دوبنيوم 

NT2  264دوبنيوم   

NT2  265دوبنيوم 
NT2  266دوبنيوم 

NT2  267دوبنيوم 

NT2  268دوبنيوم 
NT2  269دوبنيوم 

NT2  181ذهب 

NT2  182ذهب 
NT2  183ذهب 

NT2  184ذهب 

NT2  185ذهب 
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NT2  186ذهب 

NT2  187ذهب 
NT2  188ذهب 

NT2  189ذهب 

NT2  190ذهب 
NT2  191ذهب 

NT2  192ذهب 

NT2  193ذهب 
NT2  194ذهب 

NT2  195ذهب 

NT2  196ذهب 
NT2  197ذهب 

NT2  198ذهب 

NT2  199ذهب 
NT2  200ذهب 

NT2  201ذهب 

NT2  202ذهب 
NT2  203ذهب 

NT2  204ذهب 

NT2  205ذهب 
NT2  193رادون 

NT2  194رادون 

NT2  195رادون 
NT2  196رادون 

NT2  197رادون 

NT2  198رادون 
NT2  199رادون 

NT2  200رادون 

NT2  201رادون 
NT2  202رادون 

NT2  203رادون 

NT2  204رادون 
NT2  205رادون 

NT2  206رادون 

NT2  207رادون 

NT2  208رادون 

NT2  209رادون 

NT2  210رادون 
NT2  211رادون 

NT2  212رادون 

NT2  213رادون 
NT2  214رادون 

NT2  215رادون 

NT2  216رادون 
NT2  217رادون 

NT2  218رادون 

NT2  219رادون 
NT2  220رادون 

NT2  221رادون 
NT2  222رادون 

NT2  223رادون 

NT2  224رادون 

NT2  225رادون 

NT2  226رادون 

NT2  227رادون 
NT2  228رادون 

NT2  229رادون 

NT2  201راديوم 
NT2  202راديوم 

NT2  203راديوم 

NT2  204راديوم 
NT2  205راديوم 

NT2  206راديوم 

NT2  207راديوم 
NT2  208راديوم 

NT2  209راديوم 

NT2  210راديوم 
NT2  211راديوم 

NT2  212راديوم 

NT2  213راديوم 
NT2  214راديوم 

NT2  215راديوم 

NT2  216راديوم 
NT2  217راديوم 

NT2  218راديوم 

NT2  219راديوم 
NT2  220راديوم 

NT2  221راديوم 

NT2  222راديوم 

NT2  223راديوم 

NT2  224راديوم 
NT2  225راديوم 

NT2  226راديوم 

NT2  227راديوم 
NT2  228راديوم 

NT2  229راديوم 

NT2  230راديوم 
NT2  231راديوم 

NT2  232راديوم 

NT2  233راديوم 
NT2  234راديوم 

NT2  253رذرفورديوم 

NT2  254رذرفورديوم 
NT2  255رذرفورديوم 

NT2  256رذرفورديوم 

NT2  257رذرفورديوم 
NT2  258رذرفورديوم 

NT2  259رذرفورديوم 

NT2  260رذرفورديوم 
NT2  261رذرفورديوم 

NT2  262رذرفورديوم 

NT2  263رذرفورديوم 
NT2  264رذرفورديوم 

NT2  265رذرفورديوم 

NT2  266رذرفورديوم 
NT2  267رذرفورديوم 

NT2  268رذرفورديوم 

NT2  181رصاص 
NT2  182رصاص 

NT2  183رصاص 

NT2  184رصاص 
NT2  185رصاص 

NT2  186رصاص 

NT2  187رصاص 

NT2  188رصاص 

NT2  189رصاص 

NT2  190رصاص 
NT2  191رصاص 

NT2  192رصاص 

NT2  193رصاص 
NT2  194رصاص 

NT2  195رصاص 

NT2  196رصاص 
NT2  197رصاص 

NT2  198رصاص 

NT2  199رصاص 
NT2  200رصاص 

NT2  201رصاص 
NT2  202رصاص 

NT2  203رصاص 

NT2  204رصاص 

NT2  205رصاص 

NT2  206رصاص 

NT2  207رصاص 
NT2  208رصاص 

NT2  209رصاص 

NT2  210رصاص 
NT2  211رصاص 

NT2  212رصاص 

NT2  213رصاص 
NT2  214رصاص 

NT2  215رصاص 

NT2  216رصاص 
NT2  273رونتغنيوم 

NT2  274رونتغنيوم 

NT2  272رونتغينيوم 
NT2  279رونتغينيوم 

NT2  280رونتغينيوم 

NT2  181رينيوم 
NT2  182رينيوم 

NT2  183رينيوم 

NT2  184رينيوم 
NT2  185رينيوم 

NT2  186رينيوم 

NT2  187رينيوم 
NT2  188رينيوم 

NT2  189رينيوم 

NT2  190رينيوم 

NT2  191رينيوم 

NT2  192رينيوم 
NT2  193رينيوم 

NT2  194رينيوم 

NT2  195رينيوم 
NT2  196رينيوم 

NT2  181زئبق 

NT2  182زئبق 
NT2  183زئبق 

NT2  184زئبق 

NT2  185زئبق 
NT2  186زئبق 

NT2  187زئبق 

NT2  188زئبق 
NT2  189زئبق 

NT2  190زئبق 

NT2  191زئبق 
NT2  192زئبق 

NT2  193زئبق 

NT2  194زئبق 
NT2  195زئبق 

NT2  196زئبق 

NT2  197زئبق 
NT2  198زئبق 

NT2  199زئبق 

NT2  200زئبق 
NT2  201زئبق 

NT2  202زئبق 

NT2  203زئبق 
NT2  204زئبق 

NT2  205زئبق 

NT2  206زئبق 
NT2  207زئبق 

NT2  208زئبق 

NT2  209زئبق 

NT2  211زئبق 

NT2  212زئبق 

NT2 210زئبق 
NT2  258سيبورجيوم 

NT2  259سيبورجيوم 

NT2  260سيبورجيوم 
NT2  261سيبورجيوم 

NT2  262سيبورجيوم 

NT2  263سيبورجيوم 
NT2  264سيبورجيوم 

NT2  265سيبورجيوم 

NT2  266سيبورجيوم 
NT2  268سيبورجيوم 

NT2  270سيبورجيوم 
NT2  271سيبورجيوم 

NT2  272سيبورجيوم 

NT2  273سيبورجيوم 

NT2  124 312عنصر 

NT2  199فرانسيوم 

NT2  200فرانسيوم 
NT2  201فرانسيوم 

NT2  202فرانسيوم 

NT2  203فرانسيوم 
NT2  204فرانسيوم 

NT2  205فرانسيوم 

NT2  206فرانسيوم 
NT2  207فرانسيوم 

NT2  208فرانسيوم 

NT2  209فرانسيوم 
NT2  210فرانسيوم 

NT2  211فرانسيوم 

NT2  212فرانسيوم 
NT2  213فرانسيوم 

NT2  214فرانسيوم 

NT2  215فرانسيوم 
NT2  216فرانسيوم 

NT2  217فرانسيوم 

NT2  218فرانسيوم 
NT2  219فرانسيوم 

NT2  220فرانسيوم 

NT2  221فرانسيوم 
NT2  222فرانسيوم 

NT2  223فرانسيوم 

NT2  224فرانسيوم 
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NT2  225فرانسيوم 

NT2  226فرانسيوم 
NT2  227فرانسيوم 

NT2  228فرانسيوم 

NT2  229فرانسيوم 
NT2  230فرانسيوم 

NT2  231فرانسيوم 

NT2  232فرانسيوم 
NT2  277كوبرنيسيوم 

NT2  278كوبرنيسيوم     

NT2  282كوبرنيسيوم 
NT2  283كوبرنيسيوم 

NT2  284كوبرنيسيوم 

NT2  285كوبرنيسيوم 
NT2  181لوتسيوم 

NT2  182لوتيسيوم 

NT2  183لوتيسيوم 
NT2  184لوتيسيوم 

NT2  187لوتيسيوم 

NT2  290ليفرموريوم 
NT2  291ليفرموريوم 

NT2  292ليفرموريوم 

NT2  293ليفرموريوم 
NT2  287موسكوفيوم 

NT2  288موسكوفيوم 

NT2  265ميتنريوم 
NT2  266ميتنريوم 

NT2  267ميتنريوم 

NT2  268ميتنريوم 
NT2  270ميتنريوم 

NT2  271ميتنريوم 

NT2  272ميتنريوم 
NT2  273ميتنريوم 

NT2  274ميتنريوم 

NT2  275ميتنريوم 

NT2  276ميتنريوم 

NT2  279ميتنريوم 

NT2 نوى األكتينيدات 
NT3   262مندليفيوم 

NT3  206أكتينيوم 

NT3  207أكتينيوم 
NT3  208أكتينيوم 

NT3  209أكتينيوم 

NT3  210أكتينيوم 
NT3  211أكتينيوم 

NT3  212أكتينيوم 

NT3  213أكتينيوم 
NT3  214أكتينيوم 

NT3  215أكتينيوم 
NT3  216أكتينيوم 

NT3  217أكتينيوم 

NT3  218أكتينيوم 

NT3  219أكتينيوم 

NT3  220أكتينيوم 

NT3  221أكتينيوم 
NT3  222أكتينيوم 

NT3  223أكتينيوم 

NT3  224أكتينيوم 
NT3  225أكتينيوم 

NT3  226أكتينيوم 

NT3  227أكتينيوم 
NT3  228أكتينيوم 

NT3  229أكتينيوم 

NT3  230أكتينيوم 
NT3  231أكتينيوم 

NT3  232أكتينيوم 

NT3  233أكتينيوم 
NT3  234أكتينيوم 

NT3  235أكتينيوم 

NT3  236أكتينيوم 
NT3  232أمريسيوم 

NT3  233أمريسيوم 

NT3  234أمريسيوم 
NT3  235أمريسيوم 

NT3  236أمريسيوم 

NT3  237أمريسيوم 
NT3  238أمريسيوم 

NT3  239أمريسيوم 

NT3  240أمريسيوم 

NT3  241أمريسيوم 

NT3  242أمريسيوم 
NT3  243أمريسيوم 

NT3  244أمريسيوم 

NT3  245أمريسيوم 
NT3  246أمريسيوم 

NT3  247أمريسيوم 

NT3  248أمريسيوم 
NT3  249أمريسيوم 

NT3 231أمريسيوم 

NT3  240أينشتاينيوم 
NT3  241أينشتاينيوم 

NT3  242أينشتاينيوم 

NT3  243أينشتاينيوم 
NT3  246أينشتاينيوم 

NT3  248أينشتاينيوم 

NT3  249أينشتاينيوم 
NT3  250أينشتاينيوم 

NT3  251أينشتاينيوم 

NT3  253أينشتاينيوم 
NT3  254أينشتاينيوم 

NT3  257أينشتاينيوم 

NT3  258أينشتاينيوم 
NT3 244أينشتاينيوم 

NT3 245أينشتاينيوم 

NT3 247أينشتاينيوم 
NT3 252أينشتاينيوم 

NT3 255أينشتاينيوم 

NT3 256أينشتاينيوم 
NT3  235بركيليوم 

NT3  236بركيليوم 

NT3  237بركيليوم 
NT3  238بركيليوم 

NT3  239بركيليوم 

NT3  240بركيليوم 

NT3  241بركيليوم 

NT3  242بركيليوم 

NT3  243بركيليوم 
NT3  244بركيليوم 

NT3  245بركيليوم 

NT3  246بركيليوم 
NT3  247بركيليوم 

NT3  248بركيليوم 

NT3  249بركيليوم 
NT3  250بركيليوم 

NT3  251بركيليوم 

NT3  252بركيليوم 
NT3  253بركيليوم 

NT3  254بركيليوم 
NT3  212بروتكتينيوم 

NT3  213بروتكتينيوم 

NT3  214بروتكتينيوم 

NT3  215بروتكتينيوم 

NT3  216بروتكتينيوم 

NT3  217بروتكتينيوم 
NT3  218بروتكتينيوم 

NT3  219بروتكتينيوم 

NT3  220بروتكتينيوم 
NT3  221بروتكتينيوم 

NT3  222بروتكتينيوم 

NT3  223بروتكتينيوم 
NT3  224بروتكتينيوم 

NT3  225بروتكتينيوم 

NT3  226بروتكتينيوم 
NT3  227بروتكتينيوم 

NT3  228بروتكتينيوم 

NT3  229بروتكتينيوم 
NT3  230بروتكتينيوم 

NT3  231بروتكتينيوم 

NT3  232بروتكتينيوم 
NT3  233بروتكتينيوم 

NT3  234بروتكتينيوم 

NT3  235بروتكتينيوم 
NT3  236بروتكتينيوم 

NT3  237بروتكتينيوم 

NT3  238بروتكتينيوم 
NT3  239بروتكتينيوم 

NT3  240بروتكتينيوم 

NT3  228بلوتونيوم 

NT3  229بلوتونيوم 

NT3  230بلوتونيوم 
NT3  231بلوتونيوم 

NT3  232بلوتونيوم 

NT3  233بلوتونيوم 
NT3  234بلوتونيوم 

NT3  235بلوتونيوم 

NT3  236بلوتونيوم 
NT3  237بلوتونيوم 

NT3  238بلوتونيوم 

NT3  239بلوتونيوم 
NT3  240بلوتونيوم 

NT3  241بلوتونيوم 

NT3  242بلوتونيوم 
NT3  243بلوتونيوم 

NT3  244بلوتونيوم 

NT3  245بلوتونيوم 
NT3  246بلوتونيوم 

NT3  247بلوتونيوم 

NT3  248بلوتونيوم 
NT3  250بلوتونيوم 

NT3  208توريوم 

NT3  209توريوم 
NT3  210توريوم 

NT3  211توريوم 

NT3  212توريوم 
NT3  213توريوم 

NT3  214توريوم 

NT3  215توريوم 
NT3  216توريوم 

NT3  217توريوم 

NT3  218توريوم 
NT3  219توريوم 

NT3  220توريوم 

NT3  221توريوم 

NT3  222توريوم 

NT3  223توريوم 

NT3  224توريوم 
NT3  225توريوم 

NT3  226توريوم 

NT3  227توريوم 
NT3  228توريوم 

NT3  229توريوم 

NT3  230توريوم 
NT3  231توريوم 

NT3  232توريوم 

NT3  233توريوم 
NT3  234توريوم 

NT3  235توريوم 
NT3  236توريوم 

NT3  237توريوم 

NT3  238توريوم 

NT3  241فرميوم 

NT3  242فرميوم 

NT3  243فرميوم 
NT3  244فرميوم 

NT3  245فرميوم 

NT3  246فرميوم 
NT3  247فرميوم 

NT3  248فرميوم 

NT3  249فرميوم 
NT3  250فرميوم 

NT3  251فرميوم 

NT3  252فرميوم 
NT3  253فرميوم 

NT3  254فرميوم 

NT3  255فرميوم 
NT3  256فرميوم 

NT3  257فرميوم 

NT3  258فرميوم 
NT3  259فرميوم 

NT3  260فرميوم 

NT3  264فرميوم 
NT3  238كاليفورنيوم 

NT3  239كاليفورنيوم 

NT3  240كاليفورنيوم 
NT3  241كاليفورنيوم 

NT3  242كاليفورنيوم 

NT3  243كاليفورنيوم 
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NT3  244كاليفورنيوم 

NT3  245كاليفورنيوم 
NT3  246كاليفورنيوم 

NT3  247كاليفورنيوم 

NT3  248كاليفورنيوم 
NT3  249كاليفورنيوم 

NT3  250كاليفورنيوم 

NT3  251كاليفورنيوم 
NT3  252كاليفورنيوم 

NT3  253كاليفورنيوم 

NT3  254كاليفورنيوم 
NT3  255كاليفورنيوم 

NT3  256كاليفورنيوم 

NT3  236كاليفوريوم 
NT3  237كاليفوريوم 

NT3  232كوريوم 

NT3  233كوريوم 
NT3  234كوريوم 

NT3  235كوريوم 

NT3  236كوريوم 
NT3  237كوريوم 

NT3  238كوريوم 

NT3  239كوريوم 
NT3  240كوريوم 

NT3  241كوريوم 

NT3  242كوريوم 
NT3  243كوريوم 

NT3  244كوريوم 

NT3  245كوريوم 
NT3  246كوريوم 

NT3  247كوريوم 

NT3  248كوريوم 
NT3  249كوريوم 

NT3  250كوريوم 

NT3  251كوريوم 

NT3  252كوريوم 

NT3  251لورنسيوم 

NT3  252لورنسيوم 
NT3  253لورنسيوم 

NT3  254لورنسيوم 

NT3 255م لورنسيو 
NT3  256لورنسيوم 

NT3  257لورنسيوم 

NT3  258لورنسيوم 
NT3  259لورنسيوم 

NT3  260لورنسيوم 

NT3  261لورنسيوم 
NT3  262لورنسيوم 

NT3  263لورنسيوم 
NT3  264لورنسيوم 

NT3  265لورنسيوم 

NT3  266لورنسيوم 

NT3  245مندليفيوم 

NT3  246مندليفيوم 

NT3  247مندليفيوم 
NT3  248مندليفيوم 

NT3  249مندليفيوم 

NT3  250مندليفيوم 
NT3  251مندليفيوم 

NT3  252مندليفيوم 

NT3  253مندليفيوم 
NT3  254مندليفيوم 

NT3  255مندليفيوم 

NT3  256مندليفيوم 
NT3  257مندليفيوم 

NT3  258مندليفيوم 

NT3  259مندليفيوم 
NT3  260مندليفيوم 

NT3  261مندليفيوم 

NT3 225نيوم نبتو 
NT3  226نبتونيوم 

NT3  227نبتونيوم 

NT3  228نبتونيوم 
NT3  229نبتونيوم 

NT3  230نبتونيوم 

NT3  231نبتونيوم 
NT3  232نبتونيوم 

NT3  233نبتونيوم 

NT3  234نبتونيوم 

NT3  235نبتونيوم 

NT3  236نبتونيوم 
NT3  237نبتونيوم 

NT3  238نبتونيوم 

NT3  239نبتونيوم 
NT3  240نبتونيوم 

NT3  241نبتونيوم 

NT3  242نبتونيوم 
NT3  243نبتونيوم 

NT3  244نبتونيوم 

NT3  248نوبليوم 
NT3  250نوبليوم 

NT3  251نوبليوم 

NT3  252نوبليوم 
NT3  253نوبليوم 

NT3  254نوبليوم 

NT3  255نوبليوم 
NT3  256نوبليوم 

NT3  257نوبليوم 

NT3  258نوبليوم 
NT3  259نوبليوم 

NT3  260نوبليوم 

NT3  261نوبليوم 
NT3  262نوبليوم 

NT3  263نوبليوم 

NT3  264نوبليوم 
NT3  217يورانيوم 

NT3  218يورانيوم 

NT3  219يورانيوم 
NT3  220يورانيوم 

NT3  221يورانيوم 

NT3  222يورانيوم 
NT3  223يورانيوم 

NT3  224يورانيوم 

NT3  225يورانيوم 

NT3  226يورانيوم 

NT3  227يورانيوم 

NT3  228يورانيوم 
NT3  229يورانيوم 

NT3  230يورانيوم 

NT3  231يورانيوم 
NT3  232يورانيوم 

NT3  233يورانيوم 

NT3  234يورانيوم 
NT3  235يورانيوم 

NT3  236يورانيوم 

NT3  237يورانيوم 
NT3  238يورانيوم 

NT3  239يورانيوم 
NT3  240يورانيوم 

NT3  241يورانيوم 

NT3  242يورانيوم 

NT2  278نيهونيوم 

NT2  283نيهونيوم 

NT2  284نيهونيوم 
NT2  263هاسيوم 

NT2  264هاسيوم 

NT2  265هاسيوم 
NT2  266هاسيوم 

NT2  267هاسيوم 

NT2  269هاسيوم  
NT2  270هاسيوم 

NT2  271هاسيوم 

NT2  272هاسيوم 
NT2  274هاسيوم 

NT2  275هاسيوم 

NT2  276هاسيوم 
NT2  181هافنيوم 

NT2  182هافنيوم 

NT2  183هافنيوم 
NT2  184هافنيوم 

NT2  185هافنيوم 

NT2  186هافنيوم 
NT2  187هافنيوم 

NT2  188هافنيوم 

NT1 نوى حارة 
NT1 نوى خفيفة 

NT2  30أرغون 

NT2  31أرغون 

NT2  32أرغون 

NT2  33أرغون 
NT2  34أرغون 

NT2  35أرغون 

NT2  36أرغون 
NT2  37أرغون 

NT2  38أرغون 

NT2  39أرغون 
NT2  40أرغون 

NT2  12أكسجين 

NT2  13أكسجين 
NT2  14أكسجين 

NT2  15أكسجين 

NT2  16أكسجين 
NT2  17أكسجين 

NT2  18أكسجين 

NT2  19أكسجين 
NT2  20أكسجين 

NT2  21أكسجين 

NT2  22أكسجين 
NT2  23أكسجين 

NT2  24أكسجين 

NT2  25أكسجين 
NT2  26أكسجين  

NT2  27أكسجين 

NT2  28أكسجين 
NT2  21ألمنيوم 

NT2  22ألمنيوم 

NT2  23ألمنيوم 
NT2  24ألمنيوم 

NT2  25ألمنيوم 

NT2  26ألمنيوم 
NT2  27ألمنيوم 

NT2  28ألمنيوم 

NT2  29ألمنيوم 

NT2  30ألمنيوم 

NT2  31ألمنيوم 

NT2  32ألمنيوم 
NT2  33ألمنيوم 

NT2  34ألمنيوم 

NT2  35ألمنيوم 
NT2  36ألمنيوم 

NT2  37ألمنيوم 

NT2  38ألمنيوم 
NT2  39ألمنيوم 

NT2  40ألمنيوم 

NT2  10بريليوم 
NT2  11بريليوم 

NT2  12بريليوم 
NT2  13بريليوم 

NT2  14بريليوم 

NT2  15بريليوم 

NT2  16بريليوم 

NT2  5بريليوم 

NT2  6بريليوم 
NT2  7بريليوم 

NT2  8بريليوم 

NT2  9بريليوم 
NT2  32بوتاسيوم 

NT2  33بوتاسيوم 

NT2  34بوتاسيوم 
NT2  35بوتاسيوم 

NT2  36بوتاسيوم 

NT2  37بوتاسيوم 
NT2  38بوتاسيوم 

NT2  39بوتاسيوم 

NT2  40بوتاسيوم 
NT2  10بور 

NT2  11بور 

NT2  12بور 
NT2  13بور 

NT2  14بور 

NT2  15بور 
NT2  16بور 

NT2  17بور 

NT2  18بور 
NT2  19بور 

NT2 6ر بو 

NT2  7بور 
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NT2  8بور 

NT2  9بور 
NT2 تريتيوم 

NT2  38تيتانيوم 

NT2  39تيتانيوم 
NT2  40تيتانيوم 

NT2 دوتوريوم 

NT2  36سكانديوم 
NT2  37سكانديوم 

NT2  38سكانديوم 

NT2  39سكانديوم 
NT2  40سكانديوم 

NT2   22سيليسيوم 

NT2   23سيليسيوم 
NT2   25سيليسيوم 

NT2   27سيليسيوم 

NT2   28سيليسيوم 
NT2   29سيليسيوم 

NT2   31سيليسيوم 

NT2   32سيليسيوم 
NT2   33سيليسيوم 

NT2   34سيليسيوم 

NT2   35سيليسيوم 
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NT2  210توريوم 
NT2  212توريوم 
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NT2  76جرمانيوم 
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NT2  86جرمانيوم 

NT2  88جرمانيوم 

NT2  46حديد 
NT2  48حديد 

NT2  52حديد 

NT2  52حديد 
NT2  54حديد 

NT2  56حديد 

NT2  58حديد 
NT2  60حديد 

NT2  62حديد 

NT2  64حديد 
NT2  66حديد 

NT2  68حديد 

NT2  70حديد 
NT2  72حديد 

NT2  270دارمْستاديوم 

NT2  272دارمستاديوم   
NT2  138ديسبروسيوم 

NT2  140ديسبروسيوم 

NT2  142ديسبروسيوم 
NT2  144ديسبروسيوم 

NT2  146ديسبروسيوم 

NT2  148ديسبروسيوم 
NT2  150ديسبروسيوم 

NT2  152ديسبروسيوم 

NT2  154ديسبروسيوم 
NT2  156ديسبروسيوم 

NT2  158ديسبروسيوم 

NT2  160ديسبروسيوم 

NT2  162ديسبروسيوم 

NT2  164ديسبروسيوم 

NT2  166ديسبروسيوم 
NT2  168ديسبروسيوم 

NT2  170ديسبروسيوم 

NT2  172ديسبروسيوم 
NT2  194رادون 

NT2  196رادون 

NT2  198رادون 
NT2  200رادون 

NT2  202رادون 

NT2  204رادون 
NT2  206رادون 

NT2  208رادون 
NT2  210رادون 

NT2  212رادون 

NT2  214رادون 

NT2  216رادون 

NT2  218رادون 

NT2  220رادون 
NT2  222رادون 

NT2  224رادون 

NT2  226رادون 
NT2  228رادون 

NT2  202راديوم 

NT2  204راديوم 
NT2  206راديوم 

NT2  208راديوم 

NT2  210راديوم 
NT2  212راديوم 

NT2  214راديوم 

NT2  216راديوم 
NT2  218راديوم 

NT2  220راديوم 

NT2  222راديوم 
NT2  224راديوم 

NT2  226راديوم 

NT2  228راديوم 
NT2  230راديوم 

NT2  232راديوم 

NT2  234راديوم 
NT2  254رذرفورديوم 

NT2  256رذرفورديوم 

NT2  258رذرفورديوم 

NT2  260رذرفورديوم 

NT2  262رذرفورديوم 
NT2  264رذرفورديوم 

NT2  266رذرفورديوم 

NT2  268رذرفورديوم 
NT2  178رصاص 

NT2  180رصاص 

NT2  182رصاص 
NT2  184رصاص 

NT2  186رصاص 

NT2  188رصاص 
NT2  190رصاص 

NT2  192رصاص 

NT2  194رصاص 
NT2  196رصاص 

NT2  198رصاص 

NT2  200رصاص 
NT2  202رصاص 

NT2  204رصاص 

NT2  206رصاص 
NT2  208رصاص 

NT2  210رصاص 

NT2  212رصاص 
NT2  214رصاص 

NT2  216رصاص 

NT2  100روتينيوم 
NT2  102روتينيوم 

NT2  104روتينيوم 

NT2  106روتينيوم 
NT2  108روتينيوم 

NT2  110روتينيوم 

NT2  112روتينيوم 
NT2  114روتينيوم 

NT2  116روتينيوم 

NT2  118روتينيوم 

NT2  120روتينيوم 

NT2  88روتينيوم 

NT2  90روتينيوم 
NT2  92روتينيوم 

NT2  94روتينيوم 

NT2  96روتينيوم 
NT2  98روتينيوم 

NT2  172زئبق 

NT2  174زئبق 
NT2  178زئبق 

NT2  182زئبق 

NT2  184زئبق 
NT2  186زئبق 

NT2  188زئبق 
NT2  190زئبق 

NT2  192زئبق 

NT2  194زئبق 

NT2  196زئبق 

NT2  198زئبق 

NT2  200زئبق 
NT2  202زئبق 

NT2  204زئبق 

NT2  206زئبق 
NT2  208زئبق 

NT2  212زئبق 

NT2 176زئبق 
NT2 180زئبق 

NT2 210زئبق 

NT2  100زركونيوم 
NT2  102زركونيوم 

NT2  104زركونيوم 

NT2  106زركونيوم 
NT2  108زركونيوم 

NT2  110زركونيوم 

NT2  78زركونيوم 
NT2  80زركونيوم 

NT2  82زركونيوم 

NT2  84زركونيوم 
NT2  86زركونيوم 

NT2  88زركونيوم 

NT2  90زركونيوم 
NT2  92زركونيوم 

NT2  94زركونيوم 

NT2  96زركونيوم 

NT2  98زركونيوم 

NT2  54زنك 
NT2  56زنك 

NT2  58زنك 

NT2  60زنك 
NT2  62زنك 

NT2  64زنك 

NT2  66زنك 
NT2  68زنك 

NT2  70زنك 

NT2  72زنك 
NT2 74ك زن 

NT2  76زنك 

NT2  78زنك 
NT2  80زنك 

NT2  82زنك 

NT2  128ساماريوم 
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NT2  179تاليوم 

NT2  181تاليوم 

NT2  183تاليوم 
NT2  185تاليوم 

NT2  187تاليوم 

NT2  189تاليوم 
NT2  191تاليوم 

NT2  193تاليوم 

NT2  195تاليوم 
NT2  197تاليوم 

NT2  199تاليوم 

NT2  201تاليوم 
NT2  203تاليوم 

NT2  205تاليوم 

NT2  207تاليوم 
NT2  209تاليوم 

NT2  211تاليوم 

NT2  135تربيوم 
NT2  137تربيوم 

NT2  139تربيوم 

NT2  141تربيوم 
NT2  143تربيوم 

NT2  145تربيوم 

NT2  147تربيوم 
NT2  149تربيوم 

NT2  151تربيوم 

NT2  153تربيوم 

NT2  155تربيوم 

NT2 157ربيوم ت 
NT2  159تربيوم 

NT2  161تربيوم 

NT2  163تربيوم 
NT2  165تربيوم 

NT2  167تربيوم 

NT2  169تربيوم 
NT2  171تربيوم 

NT2 تريتيوم 

NT2  101تكنيسيوم 
NT2  103تكنيسيوم 

NT2  105تكنيسيوم 

NT2  107تكنيسيوم 
NT2  109تكنيسيوم 

NT2  111تكنيسيوم 

NT2  113تكنيسيوم 
NT2  115تكنيسيوم 

NT2  117تكنيسيوم 

NT2  85تكنيسيوم 
NT2  87تكنيسيوم 

NT2  89تكنيسيوم 

NT2  91تكنيسيوم 
NT2  93تكنيسيوم 

NT2  95تكنيسيوم 

NT2  97تكنيسيوم 
NT2  99تكنيسيوم 

NT2  155تنتاليوم 

NT2  157تنتاليوم 
NT2  159تنتاليوم 

NT2  161تنتاليوم 

NT2  163تنتاليوم 
NT2  165تنتاليوم 

NT2  167تنتاليوم 

NT2  169تنتاليوم 

NT2  171تنتاليوم 

NT2  173تنتاليوم 

NT2  175تنتاليوم 
NT2  177تنتاليوم 

NT2  179تنتاليوم 

NT2  181تنتاليوم 
NT2  183تنتاليوم 

NT2  185تنتاليوم 

NT2  187تنتاليوم 
NT2  189تنتاليوم 

NT2  145توليوم 

NT2  147توليوم 
NT2  149توليوم 

NT2  151توليوم 
NT2  153توليوم 

NT2  155توليوم 

NT2  157توليوم 

NT2  159توليوم 

NT2  161توليوم 

NT2  163توليوم 
NT2  165توليوم 

NT2  167توليوم 

NT2  169توليوم 
NT2  171توليوم 

NT2  173توليوم 

NT2  175توليوم 
NT2  177توليوم 

NT2  179توليوم 

NT2  255دوبنيوم 
NT2  257دوبنيوم 

NT2  259دوبنيوم 

NT2  261دوبنيوم 
NT2  263دوبنيوم 

NT2  265دوبنيوم 

NT2  267دوبنيوم 
NT2  269دوبنيوم 

NT2  169ذهب 

NT2  171ذهب 
NT2  173ذهب 

NT2  175ذهب 

NT2  177ذهب 
NT2  179ذهب 

NT2  181ذهب 

NT2  183ذهب 
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NT2  185ذهب 

NT2  187ذهب 
NT2  189ذهب 

NT2  191ذهب 

NT2  193ذهب 
NT2  195ذهب 

NT2  197ذهب 

NT2  199ذهب 
NT2  201ذهب 

NT2  203ذهب 

NT2  205ذهب 
NT2  101روبيديوم 

NT2  103روبيديوم 

NT2  71روبيديوم 
NT2  73روبيديوم 

NT2  75روبيديوم 

NT2  77روبيديوم 
NT2  79روبيديوم 

NT2  81روبيديوم 

NT2  83روبيديوم 
NT2  85روبيديوم 

NT2  87روبيديوم 

NT2  89روبيديوم 
NT2  91روبيديوم 

NT2  93روبيديوم 

NT2  95روبيديوم 
NT2  97روبيديوم 

NT2  99روبيديوم 

NT2  101روديوم 
NT2  103روديوم 

NT2  105روديوم 

NT2  107روديوم 
NT2  109روديوم 

NT2  111روديوم 

NT2  113روديوم 

NT2  115روديوم 

NT2  117روديوم 

NT2  119روديوم 
NT2  121روديوم 

NT2  89روديوم 

NT2  91روديوم 
NT2  92روديوم 

NT2  93روديوم 

NT2  95روديوم 
NT2  97روديوم 

NT2  273رونتغنيوم 

NT2  279رونتغينيوم 
NT2  159رينيوم 

NT2  161رينيوم 
NT2  163رينيوم 

NT2  165رينيوم 

NT2  167رينيوم 

NT2  169رينيوم 

NT2  171رينيوم 

NT2  173رينيوم 
NT2  175رينيوم 

NT2  177رينيوم 

NT2  179رينيوم 
NT2  181رينيوم 

NT2  183رينيوم 

NT2  185رينيوم 
NT2  187رينيوم 

NT2  189رينيوم 

NT2  191رينيوم 
NT2  193رينيوم 

NT2  195رينيوم 

NT2  61زرنيخ 
NT2  63زرنيخ 

NT2  65زرنيخ 

NT2  67زرنيخ 
NT2  69زرنيخ 

NT2  71زرنيخ 

NT2  73زرنيخ 
NT2  75زرنيخ 

NT2  77زرنيخ 

NT2  79زرنيخ 
NT2  81زرنيخ 

NT2  83زرنيخ 

NT2  85زرنيخ 

NT2  87زرنيخ 

NT2  89زرنيخ 
NT2  91زرنيخ 

NT2  37سكانديوم 

NT2  39سكانديوم 
NT2  41سكانديوم 

NT2  43سكانديوم 

NT2  45سكانديوم 
NT2  47سكانديوم 

NT2  49سكانديوم 

NT2  51سكانديوم 
NT2  53سكانديوم 

NT2  55سكانديوم 

NT2  57سكانديوم 
NT2  59سكانديوم 

NT2  61سكانديوم 

NT2  113سيزيوم 
NT2  115سيزيوم 

NT2  117سيزيوم 

NT2  119سيزيوم 
NT2  121سيزيوم 

NT2  123سيزيوم 

NT2  125سيزيوم 
NT2  127سيزيوم 

NT2  129سيزيوم 

NT2  131سيزيوم 
NT2  133سيزيوم 

NT2  135سيزيوم 

NT2  137سيزيوم 
NT2  139سيزيوم 

NT2  141سيزيوم 

NT2  143سيزيوم 
NT2  145سيزيوم 

NT2  147سيزيوم 

NT2  149سيزيوم 

NT2  151سيزيوم 

NT2  19صوديوم 

NT2  21صوديوم 
NT2  23صوديوم 

NT2  25صوديوم 

NT2  27صوديوم 
NT2  29صوديوم 

NT2  31صوديوم 

NT2  33صوديوم 
NT2  35صوديوم 

NT2  37صوديوم 

NT2  57غاليوم 
NT2  59غاليوم 

NT2  61غاليوم 
NT2  63غاليوم 

NT2  65غاليوم 

NT2  67غاليوم 

NT2  69غاليوم 

NT2  71غاليوم 

NT2  73غاليوم 
NT2  75غاليوم 

NT2  77غاليوم 

NT2  79غاليوم 
NT2  81غاليوم 

NT2  83غاليوم 

NT2  85غاليوم 
NT2  41فاناديوم 

NT2  43فاناديوم 

NT2  45فاناديوم 
NT2  47فاناديوم 

NT2  49فاناديوم 

NT2  51فاناديوم 
NT2  53فاناديوم 

NT2  55فاناديوم 

NT2  57فاناديوم 
NT2  59فاناديوم 

NT2  61فاناديوم 

NT2  63فاناديوم 
NT2  65فاناديوم 

NT2  199فرانسيوم 

NT2  201فرانسيوم 
NT2  203فرانسيوم 

NT2  205فرانسيوم 

NT2  207فرانسيوم 

NT2  209فرانسيوم 

NT2  211فرانسيوم 
NT2  213فرانسيوم 

NT2  215فرانسيوم 

NT2  217فرانسيوم 
NT2  219فرانسيوم 

NT2  221فرانسيوم 

NT2  223فرانسيوم 
NT2  225فرانسيوم 

NT2  227فرانسيوم 

NT2  229فرانسيوم 
NT2  231فرانسيوم 

NT2  21فسفور 

NT2  25فسفور 
NT2  27فسفور 

NT2  29فسفور 

NT2  31فسفور 
NT2  33فسفور 

NT2  35فسفور 

NT2  37فسفور 
NT2  39فسفور 

NT2  41فسفور 

NT2  43فسفور 
NT2  45فسفور 

NT2  101فضة 

NT2  103فضة 
NT2  105فضة 

NT2  107فضة 

NT2  109فضة 
NT2  111فضة 

NT2  113فضة 

NT2  115فضة 
NT2  117فضة 

NT2  119فضة 

NT2  121فضة 

NT2  123فضة 

NT2  125فضة 

NT2  127فضة 
NT2  129فضة 

NT2  93فضة 

NT2  95فضة 
NT2  97فضة 

NT2  99فضة 

NT2  15فلور 
NT2  17فلور 

NT2  19فلور 

NT2  21فلور 
NT2  23فلور 

NT2  25فلور 
NT2  27فلور 

NT2  29فلور 

NT2  31فلور 

NT2  29كلور 

NT2  31كلور 

NT2  33كلور 
NT2  35كلور 

NT2  37كلور 

NT2  39كلور 
NT2  41كلور 

NT2  43كلور 

NT2  45كلور 
NT2  47كلور 

NT2  49كلور 

NT2  51كلور 
NT2  49كوبالت 

NT2  51كوبالت 

NT2  53كوبالت 
NT2  55كوبالت 

NT2  57كوبالت 

NT2  59كوبالت 
NT2  61كوبالت 

NT2  63كوبالت 

NT2  65كوبالت 
NT2  67كوبالت 

NT2  69كوبالت 

NT2  71كوبالت  
NT2  73كوبالت  

NT2  75كوبالت 

NT2  117النتانوم 
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NT2  119النتانوم 

NT2  121النتانوم 
NT2  123النتانوم 

NT2  125النتانوم 

NT2  127النتانوم 
NT2  129النتانوم 

NT2  131النتانوم 

NT2  133النتانوم 
NT2  135النتانوم 

NT2  137النتانوم 

NT2  139النتانوم 
NT2  141النتانوم 

NT2 143نوم النتا 

NT2  145النتانوم 
NT2  147النتانوم 

NT2  149النتانوم 

NT2  151النتانوم 
NT2  153النتانوم 

NT2  155النتانوم 

NT2  167لوتسيوم 
NT2  181لوتسيوم 

NT2  151لوتيسيوم 

NT2  153لوتيسيوم 
NT2  155لوتيسيوم 

NT2  157لوتيسيوم 

NT2  159لوتيسيوم 
NT2  161لوتيسيوم 

NT2  163لوتيسيوم 

NT2  165لوتيسيوم 
NT2  169لوتيسيوم 

NT2  171لوتيسيوم 

NT2  173لوتيسيوم 
NT2  175لوتيسيوم 

NT2  177لوتيسيوم 

NT2  179لوتيسيوم 

NT2  183لوتيسيوم 

NT2  187لوتيسيوم 

NT2  251لورنسيوم 
NT2  253لورنسيوم 

NT2  255لورنسيوم 

NT2  257لورنسيوم 
NT2  259لورنسيوم 

NT2 261ورنسيوم ل 

NT2  263لورنسيوم 
NT2  265لورنسيوم 

NT2  13ليتيوم 

NT2  3ليتيوم 
NT2  5ليتيوم 

NT2  9ليتيوم 
NT2 11ليتيوم 

NT2 7ليتيوم 

NT2  45مغنيزيوم 

NT2  67مغنيزيوم 

NT2  69مغنيزيوم 

NT2  245مندليفيوم 
NT2  247مندليفيوم 

NT2  249مندليفيوم 

NT2  251مندليفيوم 
NT2  253مندليفيوم 

NT2  255مندليفيوم 

NT2  257مندليفيوم 
NT2  259مندليفيوم 

NT2  261مندليفيوم 

NT2  47منغنيز 
NT2  49منغنيز 

NT2  51منغنيز 

NT2  53منغنيز 
NT2  55منغنيز 

NT2  57منغنيز 

NT2  59منغنيز 
NT2  61منغنيز 

NT2  63منغنيز 

NT2  65منغنيز 
NT2  287موسكوفيوم 

NT2 288م موسكوفيو 

NT2  265ميتنريوم 
NT2  267ميتنريوم 

NT2  271ميتنريوم 

NT2  273ميتنريوم 

NT2  275ميتنريوم 

NT2  279ميتنريوم 
NT2  225نبتونيوم 

NT2  227نبتونيوم 

NT2  229نبتونيوم 
NT2  231نبتونيوم 

NT2  233نبتونيوم 

NT2  235نبتونيوم 
NT2  237نبتونيوم 

NT2  239نبتونيوم 

NT2  241نبتونيوم 
NT2  243نبتونيوم 

NT2  11نتروجين 

NT2  13نتروجين 
NT2  15نتروجين 

NT2  17نتروجين 

NT2  19نتروجين 
NT2  21نتروجين 

NT2  23نتروجين 

NT2  25نتروجين 
NT2  53نحاس 

NT2  55نحاس 

NT2  57نحاس 
NT2  59نحاس 

NT2  61نحاس 

NT2  63نحاس 
NT2  65نحاس 

NT2  67نحاس 

NT2  69نحاس 
NT2  71نحاس 

NT2  73نحاس 

NT2  75نحاس 
NT2  77نحاس 

NT2  79نحاس 

NT2  283نيهونيوم 

NT2  284نيهونيوم 

NT2  101نيوبيوم 

NT2  103نيوبيوم 
NT2  105نيوبيوم 

NT2  107نيوبيوم 

NT2  109نيوبيوم 
NT2  111نيوبيوم 

NT2  113نيوبيوم 

NT2  81نيوبيوم 
NT2  83نيوبيوم 

NT2  85نيوبيوم 

NT2  87نيوبيوم 
NT2  89نيوبيوم 

NT2  91نيوبيوم 
NT2  93نيوبيوم 

NT2  95نيوبيوم 

NT2  97نيوبيوم 

NT2  99نيوبيوم 

NT2  5هدروجين 

NT2  7هدروجين 
NT2 1هدروجين 

NT2  141هولميوم 

NT2  143هولميوم  
NT2  145هولميوم 

NT2  147هولميوم 

NT2  149هولميوم 
NT2  151هولميوم 

NT2  153هولميوم 

NT2  155هولميوم 
NT2  157هولميوم 

NT2  159هولميوم 

NT2  161هولميوم 
NT2  163هولميوم 

NT2  165هولميوم 

NT2  167هولميوم 
NT2  169هولميوم 

NT2  171هولميوم 

NT2  173هولميوم 
NT2  175هولميوم 

NT2  109يود 

NT2  111يود 
NT2  113يود 

NT2  115يود 

NT2  117يود 

NT2  119يود 

NT2  121يود 
NT2  123يود 

NT2  125يود 

NT2  127يود 
NT2  129يود 

NT2  131يود 

NT2  133يود 
NT2  135يود 

NT2  137يود 

NT2  139يود 
NT2  141يود 

NT2  143يود 

NT1  فردية -نوى زوجية 
NT2  145إربيوم 

NT2  147إربيوم 

NT2  149إربيوم 
NT2  151إربيوم 

NT2  153إربيوم 

NT2  155إربيوم 
NT2  157إربيوم 

NT2  159إربيوم 

NT2  161إربيوم 
NT2  163إربيوم 

NT2  165إربيوم 

NT2  167إربيوم 
NT2  169إربيوم 

NT2  171إربيوم 

NT2  173إربيوم 
NT2  175إربيوم 

NT2  31أرغون 

NT2  33أرغون 
NT2  35أرغون 

NT2  37أرغون 

NT2  39أرغون 

NT2  41أرغون 

NT2  43أرغون 

NT2  45أرغون 
NT2  47أرغون 

NT2  49أرغون 

NT2  51أرغون 
NT2  53أرغون 

NT2  143إريبيوم 

NT2  177إريبيوم 
NT2  13أكسجين 

NT2  15أكسجين 

NT2  17أكسجين 
NT2  19أكسجين 

NT2  21أكسجين 
NT2  23أكسجين 

NT2  25أكسجين 

NT2  27أكسجين 

NT2  161أوسميوم 

NT2  163أوسميوم 

NT2  165أوسميوم 
NT2  167أوسميوم 

NT2  169أوسميوم 

NT2  171أوسميوم 
NT2  173أوسميوم 

NT2  175أوسميوم 

NT2  177أوسميوم 
NT2  179أوسميوم 

NT2  181أوسميوم 

NT2  183أوسميوم 
NT2  185أوسميوم 

NT2  187أوسميوم 

NT2  189أوسميوم 
NT2  190أوسميوم 

NT2  193أوسميوم 

NT2  195أوسميوم 
NT2  197أوسميوم 

NT2  199أوسميوم 

NT2  151إيتربيوم 
NT2  153إيتربيوم 

NT2  155إيتربيوم 

NT2  157إيتربيوم 
NT2  159إيتربيوم 

NT2  161إيتربيوم 

NT2  163إيتربيوم 
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NT2  165إيتربيوم 

NT2  167إيتربيوم 
NT2  169إيتربيوم 

NT2  171إيتربيوم 

NT2  173إيتربيوم 
NT2  175إيتربيوم 

NT2  177إيتربيوم 

NT2 179يتربيوم إ 
NT2  285الفليروفيوم 

NT2  287الفليروفيوم 

NT2  289الفليروفيوم 
NT2  149ايتربيوم 

NT2  181ايتربيوم 

NT2  115باريوم 
NT2  117باريوم 

NT2  119باريوم 

NT2  121باريوم 
NT2  125باريوم 

NT2  127باريوم 

NT2  129باريوم 
NT2  131باريوم 

NT2  133باريوم 

NT2  135باريوم 
NT2  137باريوم 

NT2  141باريوم 

NT2  143باريوم 
NT2  145باريوم 

NT2  147باريوم 

NT2  149باريوم 
NT2  151باريوم 

NT2  153باريوم 

NT2 123باريوم 
NT2 139باريوم 

NT2  11بريليوم 

NT2  13بريليوم 

NT2  15بريليوم 

NT2  5بريليوم 

NT2  7بريليوم 
NT2  9بريليوم 

NT2  167بالتين 

NT2  169بالتين 
NT2  171بالتين 

NT2  173بالتين 

NT2  175بالتين 
NT2  177بالتين 

NT2  179بالتين 

NT2  181بالتين 
NT2  183بالتين 

NT2  185بالتين 
NT2  187بالتين 

NT2  189بالتين 

NT2  191بالتين 

NT2  193بالتين 

NT2  195بالتين 

NT2  197بالتين 
NT2  199بالتين 

NT2  201بالتين 

NT2  203بالتين 
NT2  205بالتين 

NT2  207بالتين 

NT2  121بالديوم 
NT2  123بالديوم 

NT2  91بالديوم 

NT2  103بالّديوم 
NT2  105بالّديوم 

NT2  107بالّديوم 

NT2  109بالّديوم 
NT2  111بالّديوم 

NT2  113بالّديوم 

NT2  115بالّديوم 
NT2  117بالّديوم 

NT2  119بالّديوم 

NT2  93بالّديوم 
NT2  95بالّديوم 

NT2  97بالّديوم 

NT2  99بالّديوم 
NT2 101بالّديوم 

NT2  229بلوتونيوم 

NT2  231بلوتونيوم 

NT2  233بلوتونيوم 

NT2  235بلوتونيوم 
NT2  237بلوتونيوم 

NT2  239بلوتونيوم 

NT2  241بلوتونيوم 
NT2  243بلوتونيوم 

NT2  245بلوتونيوم 

NT2  247بلوتونيوم 
NT2  187بولونيوم 

NT2  189بولونيوم 

NT2  191بولونيوم 
NT2  193بولونيوم 

NT2  195بولونيوم 

NT2  197بولونيوم 
NT2  199بولونيوم 

NT2  201بولونيوم 

NT2  203بولونيوم 
NT2  205بولونيوم 

NT2  207بولونيوم 

NT2  209بولونيوم 
NT2  211بولونيوم 

NT2  213بولونيوم 

NT2  215بولونيوم 
NT2  217بولونيوم 

NT2  219بولونيوم 

NT2  105تلوريوم 
NT2  139تلوريوم 

NT2  141تلوريوم 

NT2  107تلّوريوم 
NT2  109تلّوريوم 

NT2  111تلّوريوم 

NT2  113تلّوريوم 
NT2  115تلّوريوم 

NT2  117تلّوريوم 

NT2  119تلّوريوم 

NT2  121تلّوريوم 

NT2  123تلّوريوم 

NT2  125تلّوريوم 
NT2  127تلّوريوم 

NT2  129تلّوريوم 

NT2  131تلّوريوم 
NT2  133تلّوريوم 

NT2  135تلّوريوم 

NT2  137تلّوريوم 
NT2  157تنغستن 

NT2  159تنغستين 

NT2  161تنغستين 
NT2  163تنغستين 

NT2  165تنغستين 
NT2  167تنغستين 

NT2  169تنغستين 

NT2  171تنغستين 

NT2  173تنغستين 

NT2  175تنغستين 

NT2  177تنغستين 
NT2  179تنغستين 

NT2  181تنغستين 

NT2  183تنغستين 
NT2  185تنغستين 

NT2  187تنغستين 

NT2  189تنغستين 
NT2  191تنغستين 

NT2  209توريوم 

NT2  211توريوم 
NT2  213توريوم 

NT2  215توريوم 

NT2  217توريوم 
NT2  219توريوم 

NT2  221توريوم 

NT2  222توريوم 
NT2  223توريوم 

NT2  225توريوم 

NT2  227توريوم 
NT2  229توريوم 

NT2  231توريوم 

NT2  233توريوم 
NT2  235توريوم 

NT2  237توريوم 

NT2  39تيتانيوم 

NT2  41تيتانيوم 

NT2  43تيتانيوم 
NT2  45تيتانيوم 

NT2  47تيتانيوم 

NT2  49تيتانيوم 
NT2  51تيتانيوم 

NT2  53تيتانيوم 

NT2  55تيتانيوم 
NT2  57تيتانيوم 

NT2  59تيتانيوم 

NT2  61تيتانيوم 
NT2  63تيتانيوم 

NT2  59جرمانيوم 

NT2  61جرمانيوم 
NT2  63جرمانيوم 

NT2  65جرمانيوم 

NT2  67جرمانيوم 
NT2  69جرمانيوم 

NT2  71جرمانيوم 

NT2  73جرمانيوم 
NT2  75جرمانيوم 

NT2  77جرمانيوم 

NT2  79جرمانيوم 
NT2  81جرمانيوم 

NT2  83جرمانيوم 

NT2  85جرمانيوم 
NT2  87جرمانيوم 

NT2  89جرمانيوم 

NT2  45حديد 
NT2  47حديد 

NT2  49حديد 

NT2  51حديد 
NT2  53حديد 

NT2  55حديد 

NT2  57حديد 

NT2  59حديد 

NT2  61حديد 

NT2  63حديد 
NT2  65حديد 

NT2  67حديد 

NT2  69حديد 
NT2  71حديد 

NT2 267يوم دارمستاد 

NT2  269دارمْستاديوم 
NT2  271دارمستاديوم 

NT2  273دارمستاديوم 

NT2  279دارمستاديوم 
NT2  281دارمستاديوم 

NT2  139ديسبروسيوم 
NT2  141ديسبروسيوم 

NT2  143ديسبروسيوم 

NT2  145ديسبروسيوم 

NT2  147ديسبروسيوم 

NT2  149ديسبروسيوم 

NT2  151ديسبروسيوم 
NT2  153ديسبروسيوم 

NT2  155ديسبروسيوم 

NT2  157ديسبروسيوم 
NT2  159ديسبروسيوم 

NT2  161ديسبروسيوم 

NT2  163ديسبروسيوم 
NT2  165ديسبروسيوم 

NT2  167ديسبروسيوم 

NT2  169ديسبروسيوم 
NT2  171ديسبروسيوم 

NT2  173ديسبروسيوم 

NT2  193رادون 
NT2  195رادون 

NT2  197رادون 

NT2 199 رادون 
NT2  201رادون 

NT2  203رادون 

NT2  205رادون 
NT2  207رادون 

NT2  209رادون 

NT2  211رادون 
NT2  213رادون 

NT2  215رادون 

NT2  217رادون 



 نوى 1119 نوى

 

 

NT2  219رادون 

NT2  221رادون 
NT2  223رادون 

NT2  225رادون 

NT2  227رادون 
NT2  229رادون 

NT2  201راديوم 

NT2  203راديوم 
NT2  205راديوم 

NT2  207راديوم 

NT2  209راديوم 
NT2  211راديوم 

NT2  213راديوم 

NT2  215راديوم 
NT2  217راديوم 

NT2  219راديوم 

NT2  221راديوم 
NT2  223راديوم 

NT2  225راديوم 

NT2  227راديوم 
NT2  229راديوم 

NT2  231راديوم 

NT2  233راديوم 
NT2  253رذرفورديوم 

NT2  255رذرفورديوم 

NT2  257رذرفورديوم 
NT2  259رذرفورديوم 

NT2  261رذرفورديوم 

NT2  263رذرفورديوم 
NT2  265رذرفورديوم 

NT2  267رذرفورديوم 

NT2  179رصاص 
NT2  181رصاص 

NT2  183رصاص 

NT2  185رصاص 

NT2  187رصاص 

NT2  189رصاص 

NT2  191رصاص 
NT2  193رصاص 

NT2  195رصاص 

NT2  197رصاص 
NT2  199رصاص 

NT2  201رصاص 

NT2  203رصاص 
NT2  205رصاص 

NT2  207رصاص 

NT2  209رصاص 
NT2  211رصاص 

NT2  213رصاص 
NT2  215رصاص 

NT2  101روتينيوم 

NT2  103روتينيوم 

NT2  105روتينيوم 

NT2  107روتينيوم 

NT2  109روتينيوم 
NT2  111روتينيوم 

NT2  113روتينيوم 

NT2  115روتينيوم 
NT2  117روتينيوم 

NT2  119روتينيوم 

NT2  87روتينيوم 
NT2  89روتينيوم 

NT2  91روتينيوم 

NT2  93روتينيوم 
NT2  95روتينيوم 

NT2  97روتينيوم 

NT2  99روتينيوم 
NT2  171زئبق 

NT2  173زئبق 

NT2  175زئبق 
NT2  179زئبق 

NT2  181زئبق 

NT2  183زئبق 
NT2  185زئبق 

NT2  187زئبق 

NT2  189زئبق 
NT2  191زئبق 

NT2  193زئبق 

NT2  195زئبق 

NT2  197زئبق 

NT2  199زئبق 
NT2  201زئبق 

NT2  203زئبق 

NT2  205زئبق 
NT2  207زئبق 

NT2  209زئبق 

NT2  211زئبق 
NT2 177زئبق 

NT2  101زركونيوم 

NT2  103زركونيوم 
NT2  105زركونيوم 

NT2  107زركونيوم 

NT2  109زركونيوم 
NT2  79زركونيوم 

NT2  81زركونيوم 

NT2  83زركونيوم 
NT2  85زركونيوم 

NT2  87زركونيوم 

NT2  89زركونيوم 
NT2  91زركونيوم 

NT2  93زركونيوم 

NT2  95زركونيوم 
NT2  97زركونيوم 

NT2  99زركونيوم 

NT2  55زنك 
NT2  57زنك 

NT2  59زنك 

NT2  61زنك 
NT2  63زنك 

NT2  65زنك 

NT2  67زنك 
NT2  69زنك 

NT2  71زنك 

NT2  73زنك 

NT2  75زنك 

NT2  77زنك 

NT2  79زنك 
NT2  81زنك 

NT2  83زنك 

NT2  129ساماريوم 
NT2  131ساماريوم 

NT2  133ساماريوم 

NT2  135ساماريوم 
NT2  137ساماريوم 

NT2  139ساماريوم 

NT2  141ساماريوم 
NT2  143ساماريوم 

NT2  145ساماريوم 
NT2  147ساماريوم 

NT2  149ساماريوم 

NT2  151ساماريوم 

NT2  153ساماريوم 

NT2  155ساماريوم 

NT2  157ساماريوم 
NT2  159ساماريوم 

NT2  161ساماريوم 

NT2  163ساماريوم 
NT2  165ساماريوم 

NT2  101سترونسيوم 

NT2  103سترونسيوم 
NT2  105سترونسيوم 

NT2  73سترونسيوم 

NT2  75سترونسيوم 
NT2  77سترونسيوم 

NT2  79سترونسيوم 

NT2  81سترونسيوم 
NT2  83سترونسيوم 

NT2  85سترونسيوم 

NT2  87سترونسيوم 
NT2  89سترونسيوم 

NT2  91سترونسيوم 

NT2  93سترونسيوم 
NT2  95سترونسيوم 

NT2  97سترونسيوم 

NT2  99سترونسيوم 
NT2  65سلينيوم 

NT2  67سلينيوم 

NT2  69سلينيوم 

NT2 71 سلينيوم 

NT2  73سلينيوم 
NT2  75سلينيوم 

NT2  77سلينيوم 

NT2  79سلينيوم 
NT2  81سلينيوم 

NT2  83سلينيوم 

NT2  85سلينيوم 
NT2  87سلينيوم 

NT2  89سلينيوم 

NT2  91سلينيوم 
NT2  259سيبورجيوم 

NT2  261سيبورجيوم 

NT2  263سيبورجيوم 
NT2  265سيبورجيوم 

NT2  271سيبورجيوم 

NT2  273سيبورجيوم 
NT2  119سيريوم 

NT2  121سيريوم 

NT2  123سيريوم 
NT2  125سيريوم 

NT2  127سيريوم 

NT2  129سيريوم 
NT2  131سيريوم 

NT2  133سيريوم 

NT2  135سيريوم 
NT2  137سيريوم 

NT2  139سيريوم 

NT2  141سيريوم 
NT2  143سيريوم 

NT2  145سيريوم 

NT2  147سيريوم 
NT2  149سيريوم 

NT2  151سيريوم 

NT2  153سيريوم 

NT2  155سيريوم 

NT2  157سيريوم 

NT2   23سيليسيوم 
NT2   25سيليسيوم 

NT2   27سيليسيوم 

NT2   29سيليسيوم 
NT2   31سيليسيوم 

NT2   33سيليسيوم 

NT2   35سيليسيوم 
NT2   37سيليسيوم 

NT2   39سيليسيوم 

NT2  41سيليسيوم 
NT2  43سيليسيوم 

NT2  135غادولينيوم 
NT2  137غادولينيوم 

NT2  139غادولينيوم 

NT2  141غادولينيوم 

NT2  143غادولينيوم 

NT2  145غادولينيوم 

NT2  147غادولينيوم 
NT2  149غادولينيوم 

NT2  151غادولينيوم 

NT2  153غادولينيوم 
NT2  155غادولينيوم 

NT2  157غادولينيوم 

NT2  159غادولينيوم 
NT2 161م غادولينيو 

NT2  163غادولينيوم 

NT2  165غادولينيوم 
NT2  167غادولينيوم 

NT2  169غادولينيوم 

NT2  241فرميوم 
NT2  243فرميوم 

NT2  245فرميوم 

NT2  247فرميوم 
NT2  249فرميوم 

NT2  251فرميوم 

NT2  253فرميوم 
NT2  255فرميوم 

NT2  257فرميوم 

NT2  259فرميوم 
NT2  101قصدير 

NT2  103قصدير 

NT2  105قصدير 



 نوى 1120 نوى

 

 

NT2  107قصدير 

NT2  109قصدير 
NT2  111قصدير 

NT2  113قصدير 

NT2  115قصدير 
NT2  117قصدير 

NT2  119قصدير 

NT2  121قصدير 
NT2  123قصدير 

NT2  125قصدير 

NT2  127قصدير 
NT2  129قصدير 

NT2  131قصدير 

NT2  133قصدير 
NT2  135قصدير 

NT2  137قصدير 

NT2  99قصدير 
NT2  129كادميوم 

NT2  131كادميوم 

NT2  95كادميوم 
NT2  35كالسيوم 

NT2  37كالسيوم 

NT2  39كالسيوم 
NT2  41كالسيوم 

NT2  43كالسيوم 

NT2  45كالسيوم 
NT2  47كالسيوم 

NT2  49كالسيوم 

NT2  51كالسيوم 
NT2  53كالسيوم 

NT2  55كالسيوم 

NT2  57كالسيوم 
NT2  239كاليفورنيوم 

NT2  241كاليفورنيوم 

NT2  243كاليفورنيوم 

NT2  245كاليفورنيوم 

NT2  247كاليفورنيوم 

NT2  249كاليفورنيوم 
NT2  251كاليفورنيوم 

NT2  253كاليفورنيوم 

NT2  255كاليفورنيوم 
NT2  237كاليفوريوم 

NT2  27كبريت 

NT2  29كبريت 
NT2  31كبريت 

NT2  33كبريت 

NT2  35كبريت 
NT2  37كبريت 

NT2  39كبريت 
NT2  41كبريت 

NT2  43كبريت 

NT2  45كبريت 

NT2  47كبريت 

NT2  49كبريت 

NT2  101كدميوم 
NT2  103كدميوم 

NT2  105كدميوم 

NT2  107كدميوم 
NT2  109كدميوم 

NT2  111كدميوم 

NT2  113كدميوم 
NT2  115كدميوم 

NT2  117كدميوم 

NT2  119كدميوم 
NT2  121كدميوم 

NT2  123كدميوم 

NT2  125كدميوم 
NT2  127كدميوم 

NT2  97كدميوم 

NT2  99كدميوم 
NT2  69كربتون 

NT2  71كربتون 

NT2  73كربتون 
NT2  75كربتون 

NT2  77كربتون 

NT2  79كربتون 
NT2  81كربتون 

NT2  83كربتون 

NT2  85كربتون 

NT2  87كربتون 

NT2  89كربتون 
NT2  91كربتون 

NT2  93كربتون 

NT2  95كربتون 
NT2  97كربتون 

NT2  11كربون 

NT2  13كربون 
NT2  15كربون 

NT2  17كربون 

NT2  19كربون 
NT2  21كربون 

NT2  9كربون 

NT2  43كروم 
NT2  45كروم 

NT2  47كروم 

NT2  49كروم 
NT2  51كروم 

NT2  53كروم 

NT2  55كروم 
NT2  57كروم 

NT2  59كروم 

NT2  61كروم 
NT2  63كروم 

NT2  65كروم 

NT2  67كروم 
NT2  99كريبتون 

NT2  109كزينون 

NT2  111كزينون 
NT2  113كزينون 

NT2  115كزينون 

NT2  117كزينون 
NT2  119كزينون 

NT2  121كزينون 

NT2  123كزينون 

NT2  125كزينون 

NT2  127كزينون 

NT2  129كزينون 
NT2  131كزينون 

NT2  133كزينون 

NT2  135كزينون 
NT2  137كزينون 

NT2  139كزينون 

NT2  141كزينون 
NT2  143كزينون 

NT2  145كزينون 

NT2  147كزينون 
NT2  277كوبرنيسيوم 

NT2  283كوبرنيسيوم 
NT2  285كوبرنيسيوم 

NT2  233كوريوم 

NT2  235كوريوم 

NT2  237كوريوم 

NT2  239كوريوم 

NT2  241كوريوم 
NT2  243كوريوم 

NT2  245كوريوم 

NT2  247كوريوم 
NT2  249كوريوم 

NT2  251كوريوم 

NT2  291ليفرموريوم 
NT2  293ليفرموريوم 

NT2  19مغنيزيوم 

NT2  21مغنيزيوم 
NT2  23مغنيزيوم 

NT2  25مغنيزيوم 

NT2  27مغنيزيوم 
NT2  29مغنيزيوم 

NT2  31مغنيزيوم 

NT2  33مغنيزيوم 
NT2  35مغنيزيوم 

NT2  37مغنيزيوم 

NT2  39مغنيزيوم 
NT2  101موليبدنوم 

NT2  103موليبدنوم 

NT2  105موليبدنوم 
NT2  107موليبدنوم 

NT2  109موليبدنوم 

NT2  111موليبدنوم 

NT2  113موليبدنوم 

NT2  115موليبدنوم 
NT2  83موليبدنوم 

NT2  85موليبدنوم 

NT2  87موليبدنوم 
NT2  89موليبدنوم 

NT2  91موليبدنوم 

NT2  93موليبدنوم 
NT2 95نوم موليبد 

NT2  97موليبدنوم 

NT2  99موليبدنوم 
NT2  251نوبليوم 

NT2  253نوبليوم 

NT2  255نوبليوم 
NT2  257نوبليوم 

NT2  259نوبليوم 

NT2  261نوبليوم 
NT2  263نوبليوم 

NT2  49نيكل 

NT2  51نيكل 
NT2  53نيكل 

NT2  55نيكل 

NT2  57نيكل 
NT2  59نيكل 

NT2  61نيكل 

NT2  63نيكل 
NT2  65نيكل 

NT2  67نيكل 

NT2  69نيكل 
NT2  71نيكل 

NT2  73نيكل 

NT2  75نيكل 
NT2  77نيكل 

NT2  125نيوديميوم 

NT2  127نيوديميوم 

NT2  129نيوديميوم 

NT2  131نيوديميوم 

NT2  133نيوديميوم 
NT2  135نيوديميوم 

NT2  137نيوديميوم 

NT2  139نيوديميوم 
NT2  141نيوديميوم 

NT2  143نيوديميوم 

NT2  145نيوديميوم 
NT2  147نيوديميوم 

NT2  149نيوديميوم 

NT2  151نيوديميوم 
NT2  153نيوديميوم 

NT2  155نيوديميوم 
NT2  157نيوديميوم 

NT2  159نيوديميوم 

NT2  161نيوديميوم 

NT2  17نيون 

NT2  19نيون 

NT2  21نيون 
NT2  23نيون 

NT2  25نيون 

NT2  27نيون 
NT2  29نيون 

NT2  31نيون 

NT2  33نيون 
NT2  263هاسيوم 

NT2  265هاسيوم 

NT2  267هاسيوم 
NT2  269هاسيوم  

NT2  271هاسيوم 

NT2  275هاسيوم 
NT2  153هافنيوم 

NT2  155هافنيوم 

NT2  157هافنيوم 
NT2  159هافنيوم 

NT2  161هافنيوم 

NT2  163هافنيوم 
NT2  165هافنيوم 

NT2  167هافنيوم 

NT2  169هافنيوم 
NT2  171هافنيوم 

NT2  173هافنيوم 

NT2  175هافنيوم 
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NT2  176هافنيوم 

NT2  177هافنيوم 
NT2  181هافنيوم 

NT2  183هافنيوم 

NT2  185هافنيوم 
NT2  187هافنيوم 

NT2  3هليوم 

NT3   3هليومa1 
NT3  3هليومa 

NT3  3هليومb 

NT2  5هليوم 
NT2  7هليوم 

NT2  9هليوم 

NT2  217يورانيوم 
NT2  219يورانيوم 

NT2  221يورانيوم 

NT2  223يورانيوم 
NT2  225يورانيوم 

NT2  227يورانيوم 

NT2  229يورانيوم 
NT2  231يورانيوم 

NT2  233يورانيوم 

NT2  235يورانيوم 
NT2  237يورانيوم 

NT2  239يورانيوم 

NT2  241يورانيوم 
NT1 نوى سحرية 

NT1  فردية -نوى فردية 

NT2   262مندليفيوم 
NT2  192أستاتين 

NT2  194أستاتين 

NT2  196أستاتين 
NT2  198أستاتين 

NT2  200أستاتين 

NT2  202أستاتين 

NT2  204أستاتين 

NT2  206أستاتين 

NT2  208أستاتين 
NT2  210أستاتين 

NT2  212أستاتين 

NT2  214أستاتين 
NT2  216أستاتين 

NT2  218أستاتين 

NT2  220أستاتين 
NT2  222أستاتين 

NT2  206أكتينيوم 

NT2  208أكتينيوم 
NT2  210أكتينيوم 

NT2  212أكتينيوم 
NT2  214أكتينيوم 

NT2  216أكتينيوم 

NT2  218أكتينيوم 

NT2  220أكتينيوم 

NT2  222أكتينيوم 

NT2  224أكتينيوم 
NT2  226أكتينيوم 

NT2  228أكتينيوم 

NT2  230أكتينيوم 
NT2  232أكتينيوم 

NT2  234أكتينيوم 

NT2  236أكتينيوم 
NT2  22ألمنيوم 

NT2  24ألمنيوم 

NT2  26ألمنيوم 
NT2  28ألمنيوم 

NT2  30ألمنيوم 

NT2  32ألمنيوم 
NT2  34ألمنيوم 

NT2  36ألمنيوم 

NT2  38ألمنيوم 
NT2  40ألمنيوم 

NT2  42ألمنيوم 

NT2  232أمريسيوم 
NT2  234أمريسيوم 

NT2  236أمريسيوم 

NT2  238أمريسيوم 
NT2  240أمريسيوم 

NT2  242أمريسيوم 

NT2  244أمريسيوم 

NT2  246أمريسيوم 

NT2  248أمريسيوم 
NT2  104أنتيموان 

NT2  106أنتيموان 

NT2  108أنتيموان 
NT2  110أنتيموان 

NT2  112أنتيموان 

NT2  114أنتيموان 
NT2  116أنتيموان 

NT2  118أنتيموان 

NT2  120أنتيموان 
NT2  122أنتيموان 

NT2  124أنتيموان 

NT2  126أنتيموان 
NT2  128أنتيموان 

NT2  130أنتيموان 

NT2  132أنتيموان 
NT2  134أنتيموان 

NT2  136أنتيموان 

NT2  138أنتيموان 
NT2  100إنديوم 

NT2  102إنديوم 

NT2  104إنديوم 
NT2  106إنديوم 

NT2  108إنديوم 

NT2  110إنديوم 
NT2  112إنديوم 

NT2  114إنديوم 

NT2  116إنديوم 
NT2  118إنديوم 

NT2  120إنديوم 

NT2  122إنديوم 
NT2  124إنديوم 

NT2  126إنديوم 

NT2  128إنديوم 

NT2  130إنديوم 

NT2  132إنديوم 

NT2  134إنديوم 
NT2  98إنديوم 

NT2  130أوروبيوم 

NT2  132أوروبيوم 
NT2  134أوروبيوم 

NT2  136أوروبيوم 

NT2  138أوروبيوم 
NT2  140أوروبيوم 

NT2  142أوروبيوم 

NT2  144أوروبيوم 
NT2  146أوروبيوم 

NT2  148أوروبيوم 
NT2  150أوروبيوم 

NT2  152أوروبيوم 

NT2  154أوروبيوم 

NT2  156أوروبيوم 

NT2  158أوروبيوم 

NT2  160أوروبيوم 
NT2  162أوروبيوم 

NT2  164أوروبيوم 

NT2  166أوروبيوم 
NT2  100إيتريوم 

NT2  102إيتريوم 

NT2  80إيتريوم 
NT2  82إيتريوم 

NT2  84إيتريوم 

NT2  86إيتريوم 
NT2  88إيتريوم 

NT2  90إيتريوم 

NT2  92إيتريوم 
NT2  94إيتريوم 

NT2  96إيتريوم 

NT2  98إيتريوم 
NT2  166إيريديوم 

NT2  168إيريديوم 

NT2  170إيريديوم 
NT2  172إيريديوم 

NT2  174إيريديوم 

NT2  176إيريديوم 
NT2  178إيريديوم 

NT2  180إيريديوم 

NT2  182إيريديوم 

NT2  184إيريديوم 

NT2  186إيريديوم 
NT2  188إيريديوم 

NT2  190إيريديوم 

NT2  192إيريديوم 
NT2  194إيريديوم 

NT2  196إيريديوم 

NT2  198إيريديوم 
NT2  240أينشتاينيوم 

NT2  242أينشتاينيوم 

NT2  246أينشتاينيوم 
NT2  248أينشتاينيوم 

NT2  250أينشتاينيوم 

NT2  254أينشتاينيوم 
NT2  258أينشتاينيوم 

NT2 244أينشتاينيوم 

NT2 252أينشتاينيوم 
NT2 256أينشتاينيوم 

NT2  104ايتريوم 

NT2  106ايتريوم 
NT2  108ايتريوم 

NT2  76ايتريوم 

NT2  78ايتريوم 
NT2  164ايريديوم 

NT2  202ايريديوم 

NT2  122براسيوديميوم 
NT2  124براسيوديميوم 

NT2  126براسيوديميوم 

NT2  128براسيوديميوم 
NT2  130براسيوديميوم 

NT2  132براسيوديميوم 

NT2  134براسيوديميوم 
NT2  136براسيوديميوم 

NT2  138براسيوديميوم 

NT2  140براسيوديميوم 

NT2  142براسيوديميوم 

NT2  144براسيوديميوم 

NT2  146براسيوديميوم 
NT2  148براسيوديميوم 

NT2  150براسيوديميوم 

NT2  152براسيوديميوم 
NT2  154براسيوديميوم 

NT2  156براسيوديميوم 

NT2  158براسيوديميوم 
NT2  236بركيليوم 

NT2  238بركيليوم 

NT2  240بركيليوم 
NT2  242بركيليوم 

NT2  244بركيليوم 
NT2  246بركيليوم 

NT2  248بركيليوم 

NT2  250بركيليوم 

NT2  252بركيليوم 

NT2  254بركيليوم 

NT2  212بروتكتينيوم 
NT2  214بروتكتينيوم 

NT2  216بروتكتينيوم 

NT2  218بروتكتينيوم 
NT2  220بروتكتينيوم 

NT2  222بروتكتينيوم 

NT2  224بروتكتينيوم 
NT2  226بروتكتينيوم 

NT2 228 بروتكتينيوم 

NT2  230بروتكتينيوم 
NT2  232بروتكتينيوم 

NT2  234بروتكتينيوم 

NT2  236بروتكتينيوم 
NT2  238بروتكتينيوم 

NT2  240بروتكتينيوم 

NT2  68بروم 
NT2  70بروم 

NT2  72بروم 

NT2  74بروم 
NT2  76بروم 

NT2  78بروم 

NT2  80بروم 
NT2  82بروم 

NT2  84بروم 

NT2  86بروم 



 نوى 1122 نوى

 

 

NT2  88بروم 

NT2  90بروم 
NT2  92بروم 

NT2  94بروم 

NT2  96بروم 
NT2  126بروميتيوم  

NT2  128بروميتيوم 

NT2  130بروميتيوم 
NT2  132بروميتيوم 

NT2  134بروميتيوم 

NT2  136بروميتيوم 
NT2  138بروميتيوم 

NT2  140بروميتيوم 

NT2  142بروميتيوم 
NT2  144بروميتيوم 

NT2  146بروميتيوم 

NT2  148بروميتيوم 
NT2  150بروميتيوم 

NT2  152بروميتيوم 

NT2  154بروميتيوم 
NT2  156بروميتيوم 

NT2  158بروميتيوم 

NT2  160بروميتيوم 
NT2  162بروميتيوم 

NT2  186بزموت 

NT2  188بزموت 
NT2  190بزموت 

NT2  192بزموت 

NT2  194بزموت 
NT2  196بزموت 

NT2  198بزموت 

NT2  200بزموت 
NT2  202بزموت 

NT2  204بزموت 

NT2  206بزموت 

NT2  208بزموت 

NT2  210بزموت 

NT2  212بزموت 
NT2  214بزموت 

NT2  216بزموت 

NT2  218بزموت 
NT2 184بزموت 

NT2  32بوتاسيوم 

NT2  34بوتاسيوم 
NT2  36بوتاسيوم 

NT2  38بوتاسيوم 

NT2  40بوتاسيوم 
NT2  42بوتاسيوم 

NT2  44بوتاسيوم 
NT2  46بوتاسيوم 

NT2  48بوتاسيوم 

NT2  50بوتاسيوم 

NT2  52بوتاسيوم 

NT2  54بوتاسيوم 

NT2  56بوتاسيوم 
NT2  10بور 

NT2  12بور 

NT2  14بور 
NT2  16بور 

NT2  18بور 

NT2  6بور 
NT2  8بور 

NT2  260بوريوم 

NT2  262بوريوم 
NT2  264بوريوم 

NT2  266بوريوم 

NT2  272بوريوم 
NT2  274بوريوم 

NT2  176تاليوم 

NT2  178تاليوم 
NT2  180تاليوم 

NT2  182تاليوم 

NT2  184تاليوم 
NT2  186تاليوم 

NT2  188تاليوم 

NT2  190تاليوم 
NT2  192تاليوم 

NT2  194تاليوم 

NT2  196تاليوم 

NT2  198تاليوم 

NT2  200تاليوم 
NT2  202تاليوم 

NT2  204تاليوم 

NT2  206تاليوم 
NT2  208تاليوم 

NT2  210تاليوم 

NT2  212تاليوم 
NT2  136تربيوم 

NT2  138تربيوم 

NT2  140تربيوم 
NT2  142تربيوم 

NT2  144تربيوم 

NT2  146تربيوم 
NT2  148تربيوم 

NT2  150تربيوم 

NT2  152تربيوم 
NT2  154تربيوم 

NT2  156تربيوم 

NT2  158تربيوم 
NT2  160تربيوم 

NT2  162تربيوم 

NT2  164تربيوم 
NT2  166تربيوم 

NT2  168تربيوم 

NT2  170تربيوم 
NT2  100تكنيسيوم 

NT2  102تكنيسيوم 

NT2  104تكنيسيوم 
NT2  106تكنيسيوم 

NT2  108تكنيسيوم 

NT2  110تكنيسيوم 
NT2  112تكنيسيوم 

NT2  114تكنيسيوم 

NT2  116تكنيسيوم 

NT2  118تكنيسيوم 

NT2  86تكنيسيوم 

NT2  88تكنيسيوم 
NT2 90يوم تكنيس 

NT2  92تكنيسيوم 

NT2  94تكنيسيوم 
NT2  96تكنيسيوم 

NT2  98تكنيسيوم 

NT2  156تنتاليوم 
NT2  158تنتاليوم 

NT2  160تنتاليوم 

NT2  162تنتاليوم 
NT2  164تنتاليوم 

NT2  166تنتاليوم 
NT2  168تنتاليوم 

NT2  170تنتاليوم 

NT2  172تنتاليوم 

NT2  174تنتاليوم 

NT2  176تنتاليوم 

NT2  178تنتاليوم 
NT2  180تنتاليوم 

NT2  182تنتاليوم 

NT2  184تنتاليوم 
NT2  186تنتاليوم 

NT2  188تنتاليوم 

NT2  190تنتاليوم 
NT2  144توليوم 

NT2  146توليوم 

NT2  148توليوم 
NT2  150توليوم 

NT2  152توليوم 

NT2  154توليوم 
NT2  156توليوم 

NT2  158توليوم 

NT2  160توليوم 
NT2  162توليوم 

NT2  164توليوم 

NT2  166توليوم 
NT2  168توليوم 

NT2  170توليوم 

NT2  172توليوم 
NT2  174توليوم 

NT2  176توليوم 

NT2  178توليوم 

NT2  256دوبنيوم 

NT2  258دوبنيوم 
NT2  260دوبنيوم 

NT2  262دوبنيوم 

NT2  264دوبنيوم   
NT2  266دوبنيوم 

NT2  268دوبنيوم 

NT2 دوتوريوم 
NT2  170ذهب 

NT2  172ذهب 

NT2  174ذهب 
NT2  176ذهب 

NT2  178ذهب 

NT2  180ذهب 
NT2  182ذهب 

NT2  184ذهب 

NT2  186ذهب 
NT2  188ذهب 

NT2  190ذهب 

NT2  192ذهب 
NT2  194ذهب 

NT2  196ذهب 

NT2  198ذهب 
NT2  200ذهب 

NT2  202ذهب 

NT2  204ذهب 
NT2  100روبيديوم 

NT2  102روبيديوم 

NT2  72روبيديوم 
NT2  74روبيديوم 

NT2  76روبيديوم 

NT2  78روبيديوم 
NT2  80روبيديوم 

NT2  82روبيديوم 

NT2  84روبيديوم 

NT2  86روبيديوم 

NT2  88روبيديوم 

NT2  90روبيديوم 
NT2  92روبيديوم 

NT2  94روبيديوم 

NT2  96روبيديوم 
NT2  98روبيديوم 

NT2  100روديوم 

NT2  102روديوم 
NT2  104روديوم 

NT2  106روديوم 

NT2  108روديوم 
NT2  110روديوم 

NT2  112روديوم 
NT2  114روديوم 

NT2  116روديوم 

NT2  118روديوم 

NT2  120روديوم 

NT2  122روديوم 

NT2  90روديوم 
NT2  92روديوم 

NT2  94روديوم 

NT2  96روديوم 
NT2  98روديوم 

NT2  274رونتغنيوم 

NT2  272رونتغينيوم 
NT2  280رونتغينيوم 

NT2  160رينيوم 

NT2  162رينيوم 
NT2  164رينيوم 

NT2  166رينيوم 

NT2  168رينيوم 
NT2  170رينيوم 

NT2  172رينيوم 

NT2  174رينيوم 
NT2  176رينيوم 

NT2  178رينيوم 

NT2  180رينيوم 
NT2  182رينيوم 

NT2  184رينيوم 

NT2  186رينيوم 
NT2  188رينيوم 

NT2  190رينيوم 

NT2  192رينيوم 
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NT2  194رينيوم 

NT2  196رينيوم 
NT2  60زرنيخ 

NT2  62زرنيخ 

NT2  64زرنيخ 
NT2  66زرنيخ 

NT2  68زرنيخ 

NT2  70زرنيخ 
NT2  72زرنيخ 

NT2  74زرنيخ 

NT2  76زرنيخ 
NT2  78زرنيخ 

NT2  80زرنيخ 

NT2  82زرنيخ 
NT2  84زرنيخ 

NT2  86زرنيخ 

NT2  88زرنيخ 
NT2  90زرنيخ 

NT2  92زرنيخ 

NT2  36سكانديوم 
NT2  38سكانديوم 

NT2  40سكانديوم 

NT2  42سكانديوم 
NT2  44سكانديوم 

NT2  46سكانديوم 

NT2  48سكانديوم 
NT2  50سكانديوم 

NT2  52سكانديوم 

NT2  54سكانديوم 
NT2  56سكانديوم 

NT2  58سكانديوم 

NT2  60سكانديوم 
NT2  112سيزيوم 

NT2  114سيزيوم 

NT2  116سيزيوم 

NT2  118سيزيوم 

NT2  120سيزيوم 

NT2  122سيزيوم 
NT2  124سيزيوم 

NT2  126سيزيوم 

NT2  128سيزيوم 
NT2  130سيزيوم 

NT2  132سيزيوم 

NT2  134سيزيوم 
NT2  136سيزيوم 

NT2  138سيزيوم 

NT2  140سيزيوم 
NT2  142سيزيوم 

NT2  144سيزيوم 
NT2  146سيزيوم 

NT2  148سيزيوم 

NT2  150سيزيوم 

NT2  18صوديوم 

NT2  20صوديوم 

NT2  22صوديوم 
NT2  24صوديوم 

NT2  26صوديوم 

NT2  28صوديوم 
NT2  30صوديوم 

NT2  32صوديوم 

NT2  34صوديوم 
NT2  56غاليوم 

NT2  58غاليوم 

NT2  60غاليوم 
NT2  62غاليوم 

NT2  64غاليوم 

NT2  66غاليوم 
NT2  68غاليوم 

NT2  70غاليوم 

NT2  72غاليوم 
NT2  74غاليوم 

NT2  76غاليوم 

NT2  78غاليوم 
NT2  80غاليوم 

NT2  82غاليوم 

NT2  84غاليوم 
NT2  86غاليوم 

NT2  40فاناديوم 

NT2  42فاناديوم 

NT2  44فاناديوم 

NT2  46فاناديوم 
NT2  48فاناديوم 

NT2  50فاناديوم 

NT2 52وم فانادي 
NT2  54فاناديوم 

NT2  56فاناديوم 

NT2  58فاناديوم 
NT2  60فاناديوم 

NT2  64فاناديوم 

NT2  66فاناديوم 
NT2 62فاناديوم 

NT2  200فرانسيوم 

NT2  202فرانسيوم 
NT2  204فرانسيوم 

NT2  206فرانسيوم 

NT2  208فرانسيوم 
NT2  210فرانسيوم 

NT2  212فرانسيوم 

NT2  214فرانسيوم 
NT2  216فرانسيوم 

NT2  218فرانسيوم 

NT2  220فرانسيوم 
NT2  222فرانسيوم 

NT2  224فرانسيوم 

NT2  226فرانسيوم 
NT2  228فرانسيوم 

NT2  230فرانسيوم 

NT2  232فرانسيوم 
NT2  24فسفور 

NT2  26فسفور 

NT2  28فسفور 
NT2  30فسفور 

NT2  32فسفور 

NT2  34فسفور 

NT2  36فسفور 

NT2  38فسفور 

NT2  40فسفور 
NT2  42فسفور 

NT2  44فسفور 

NT2  46فسفور 
NT2  100فضة 

NT2  102فضة 

NT2  104فضة 
NT2  106فضة 

NT2  108فضة 

NT2  110فضة 
NT2  112فضة 

NT2  114فضة 
NT2  116فضة 

NT2  118فضة 

NT2  120فضة 

NT2  122فضة 

NT2  124فضة 

NT2  126فضة 
NT2  128فضة 

NT2  130فضة 

NT2  94فضة 
NT2  96فضة 

NT2  98فضة 

NT2  14فلور 
NT2  16فلور 

NT2  18فلور 

NT2  20فلور 
NT2  22فلور 

NT2  24فلور 

NT2  26فلور 
NT2  28فلور 

NT2  30فلور 

NT2  28كلور 
NT2  30كلور 

NT2  32كلور 

NT2  34كلور 
NT2  36كلور 

NT2  38كلور 

NT2  40كلور 
NT2  42كلور 

NT2  44كلور 

NT2  46كلور 

NT2  48كلور 

NT2  50كلور 
NT2  50كوبالت 

NT2  52كوبالت 

NT2  54كوبالت 
NT2  56كوبالت 

NT2  58كوبالت 

NT2  60كوبالت 
NT2  62كوبالت 

NT2  64كوبالت 

NT2  66كوبالت 
NT2  68كوبالت 

NT2  70كوبالت 

NT2  72كوبالت   
NT2  74كوبالت  

NT2  118النتانوم 

NT2  120النتانوم 
NT2  122النتانوم 

NT2  124النتانوم 

NT2  126النتانوم 
NT2  128النتانوم 

NT2  130النتانوم 

NT2  132النتانوم 
NT2  134النتانوم 

NT2  136النتانوم 

NT2  138النتانوم 
NT2  140النتانوم 

NT2  142النتانوم 

NT2  144النتانوم 
NT2  146النتانوم 

NT2  148النتانوم 

NT2  150النتانوم 
NT2  152النتانوم 

NT2  154النتانوم 

NT2  160لوتسيوم 

NT2  150لوتيسيوم 

NT2  152لوتيسيوم 

NT2  154لوتيسيوم 
NT2  156لوتيسيوم 

NT2  158لوتيسيوم 

NT2  162لوتيسيوم 
NT2  164لوتيسيوم 

NT2  166لوتيسيوم 

NT2  168لوتيسيوم 
NT2  170لوتيسيوم 

NT2  172لوتيسيوم 

NT2  174لوتيسيوم 
NT2  176لوتيسيوم 

NT2  178لوتيسيوم 
NT2  180لوتيسيوم 

NT2  182لوتيسيوم 

NT2  184لوتيسيوم 

NT2  252لورنسيوم 

NT2  254لورنسيوم 

NT2  256لورنسيوم 
NT2  258لورنسيوم 

NT2  260لورنسيوم 

NT2  262لورنسيوم 
NT2  264لورنسيوم 
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NT2  102روبيديوم 

NT2  103روبيديوم 

NT2  71روبيديوم 

NT2  72روبيديوم 
NT2  73روبيديوم 

NT2  74روبيديوم 

NT2  75روبيديوم 
NT2  76روبيديوم 

NT2  77روبيديوم 

NT2  78روبيديوم 
NT2  79روبيديوم 

NT2  80روبيديوم 

NT2  81روبيديوم 
NT2  82روبيديوم 

NT2  83روبيديوم 

NT2  84روبيديوم 
NT2  85روبيديوم 

NT2  86روبيديوم 

NT2  87روبيديوم 
NT2  88روبيديوم 

NT2  89روبيديوم 

NT2  90روبيديوم 
NT2  91روبيديوم 

NT2  92روبيديوم 

NT2  93روبيديوم 
NT2  94روبيديوم 

NT2  95روبيديوم 

NT2  96روبيديوم 
NT2  97روبيديوم 

NT2  98روبيديوم 

NT2  99روبيديوم 
NT2  100روتينيوم 

NT2  101روتينيوم 

NT2  102روتينيوم 
NT2  103روتينيوم 

NT2  104روتينيوم 

NT2  105روتينيوم 

NT2  106روتينيوم 

NT2  107روتينيوم 

NT2  108روتينيوم 
NT2  109روتينيوم 

NT2  110روتينيوم 

NT2  111روتينيوم 
NT2  112روتينيوم 

NT2  113روتينيوم 

NT2  114روتينيوم 
NT2  115روتينيوم 

NT2  116روتينيوم 

NT2  117روتينيوم 
NT2  118روتينيوم 

NT2  119روتينيوم 
NT2  120روتينيوم 

NT2  87روتينيوم 

NT2  88روتينيوم 

NT2  89روتينيوم 

NT2  90روتينيوم 

NT2  91روتينيوم 
NT2  92روتينيوم 

NT2  93روتينيوم 

NT2  94روتينيوم 
NT2  95روتينيوم 

NT2  96روتينيوم 

NT2  97روتينيوم 
NT2  98روتينيوم 

NT2  99روتينيوم 

NT2  100روديوم 
NT2  101روديوم 

NT2  102روديوم 

NT2  103روديوم 
NT2  104روديوم 

NT2  105روديوم 

NT2  106روديوم 
NT2  107روديوم 

NT2  108روديوم 

NT2  109روديوم 
NT2  110روديوم 

NT2  111روديوم 

NT2  112روديوم 
NT2  113روديوم 

NT2  114روديوم 

NT2  115روديوم 
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NT2  116روديوم 

NT2  117روديوم 
NT2  118روديوم 

NT2  119روديوم 

NT2  120روديوم 
NT2  121روديوم 

NT2  122روديوم 

NT2  89روديوم 
NT2  90روديوم 

NT2  91روديوم 

NT2  92روديوم 
NT2  92روديوم 

NT2  93روديوم 

NT2  94روديوم 
NT2  95روديوم 

NT2  96روديوم 

NT2  97روديوم 
NT2  98روديوم 

NT2  159رينيوم 

NT2  160رينيوم 
NT2  161رينيوم 

NT2  162رينيوم 

NT2  163رينيوم 
NT2  164رينيوم 

NT2  165رينيوم 

NT2  166رينيوم 
NT2  167رينيوم 

NT2  168رينيوم 

NT2  169رينيوم 
NT2  170رينيوم 

NT2  171رينيوم 

NT2  172رينيوم 
NT2  173رينيوم 

NT2  174رينيوم 

NT2  175رينيوم 

NT2  176رينيوم 

NT2  177رينيوم 

NT2  178رينيوم 
NT2  179رينيوم 

NT2  180رينيوم 

NT2  171زئبق 
NT2  172زئبق 

NT2  173زئبق 

NT2  174زئبق 
NT2  175زئبق 

NT2  178زئبق 

NT2  179زئبق 
NT2 176زئبق 

NT2 177زئبق 
NT2 180زئبق 

NT2  100زركونيوم 

NT2  101زركونيوم 

NT2  102زركونيوم 

NT2  103زركونيوم 

NT2  104زركونيوم 
NT2  105زركونيوم 

NT2  106زركونيوم 

NT2  107زركونيوم 
NT2  108زركونيوم 

NT2  109زركونيوم 

NT2  110زركونيوم 
NT2  78زركونيوم 

NT2  79زركونيوم 

NT2  80زركونيوم 
NT2  81زركونيوم 

NT2  82زركونيوم 

NT2  83زركونيوم 
NT2  84زركونيوم 

NT2  85زركونيوم 

NT2  86زركونيوم 
NT2  87زركونيوم 

NT2  88زركونيوم 

NT2  89زركونيوم 
NT2  90زركونيوم 

NT2  91زركونيوم 

NT2  92زركونيوم 
NT2  93زركونيوم 

NT2  94زركونيوم 

NT2  95زركونيوم 

NT2  96زركونيوم 

NT2  97زركونيوم 
NT2  98زركونيوم 

NT2  99زركونيوم 

NT2  60زرنيخ 
NT2  61زرنيخ 

NT2  62زرنيخ 

NT2  63زرنيخ 
NT2  64زرنيخ 

NT2  65زرنيخ 

NT2  66زرنيخ 
NT2  67زرنيخ 

NT2  68زرنيخ 

NT2  69زرنيخ 
NT2  70زرنيخ 

NT2  71زرنيخ 

NT2  72زرنيخ 
NT2  73زرنيخ 

NT2  74زرنيخ 

NT2  75زرنيخ 
NT2  76زرنيخ 

NT2  77زرنيخ 

NT2  78زرنيخ 
NT2  79زرنيخ 

NT2  80زرنيخ 

NT2  81زرنيخ 
NT2  82زرنيخ 

NT2  83زرنيخ 

NT2  84زرنيخ 
NT2  85زرنيخ 

NT2  86زرنيخ 

NT2  87زرنيخ 
NT2  88زرنيخ 

NT2  89زرنيخ 

NT2  90زرنيخ 

NT2  91زرنيخ 

NT2  92زرنيخ 

NT2  54زنك 
NT2  55زنك 

NT2  56زنك 

NT2  57زنك 
NT2  58زنك 

NT2  59زنك 

NT2  60زنك 
NT2  61زنك 

NT2  62زنك 

NT2  63زنك 
NT2  64زنك 

NT2  65زنك 
NT2  66زنك 

NT2  67زنك 

NT2  68زنك 

NT2  69زنك 

NT2  70زنك 

NT2  71زنك 
NT2  72زنك 

NT2  73زنك 

NT2  74زنك 
NT2  75زنك 

NT2  76زنك 

NT2  77زنك 
NT2  78زنك 

NT2  79زنك 

NT2  80زنك 
NT2  81زنك 

NT2  82زنك 

NT2  83زنك 
NT2  100سترونسيوم 

NT2  101سترونسيوم 

NT2  102سترونسيوم 
NT2  103سترونسيوم 

NT2  104سترونسيوم 

NT2  105سترونسيوم 
NT2  73سترونسيوم 

NT2  74سترونسيوم 

NT2  75سترونسيوم 
NT2  76سترونسيوم 

NT2  77سترونسيوم 

NT2  78سترونسيوم 

NT2  79سترونسيوم 

NT2  80سترونسيوم 
NT2  81سترونسيوم 

NT2  82سترونسيوم 

NT2  83سترونسيوم 
NT2  84سترونسيوم 

NT2  85سترونسيوم 

NT2  86سترونسيوم 
NT2  87سترونسيوم 

NT2  88سترونسيوم 

NT2  89سترونسيوم 
NT2  90سترونسيوم 

NT2  91سترونسيوم 

NT2  92سترونسيوم 
NT2  93سترونسيوم 

NT2  94سترونسيوم 

NT2  95سترونسيوم 
NT2  96سترونسيوم 

NT2  97سترونسيوم 

NT2  98سترونسيوم 
NT2  99سترونسيوم 

NT2  41سكانديوم 

NT2  42سكانديوم 
NT2  43سكانديوم 

NT2  44سكانديوم 

NT2  45سكانديوم 
NT2  46سكانديوم 

NT2  47سكانديوم 

NT2  48سكانديوم 
NT2  49سكانديوم 

NT2  50سكانديوم 

NT2  51سكانديوم 
NT2  52سكانديوم 

NT2  53سكانديوم 

NT2  54سكانديوم 

NT2  55سكانديوم 

NT2  56سكانديوم 

NT2  57سكانديوم 
NT2  58سكانديوم 

NT2  59سكانديوم 

NT2  60سكانديوم 
NT2  61سكانديوم 

NT2  64سلينيوم 

NT2  65سلينيوم 
NT2  66سلينيوم 

NT2  67سلينيوم 

NT2  68سلينيوم 
NT2  69سلينيوم 

NT2  70سلينيوم 
NT2  71سلينيوم 

NT2  72سلينيوم 

NT2  73سلينيوم 

NT2  74سلينيوم 

NT2  75سلينيوم 

NT2  76سلينيوم 
NT2  77سلينيوم 

NT2  78سلينيوم 

NT2  79سلينيوم 
NT2  80سلينيوم 

NT2  81سلينيوم 

NT2  82سلينيوم 
NT2  83سلينيوم 

NT2  84سلينيوم 

NT2  85سلينيوم 
NT2  86سلينيوم 

NT2  87سلينيوم 

NT2  88سلينيوم 
NT2  89سلينيوم 

NT2 91لينيوم س 

NT2  112سيزيوم 
NT2  113سيزيوم 

NT2  114سيزيوم 

NT2  115سيزيوم 
NT2  116سيزيوم 

NT2  117سيزيوم 

NT2  118سيزيوم 
NT2  119سيزيوم 

NT2  120سيزيوم 

NT2  121سيزيوم 
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NT2  122سيزيوم 

NT2  123سيزيوم 
NT2  124سيزيوم 

NT2  125سيزيوم 

NT2  126سيزيوم 
NT2  127سيزيوم 

NT2  128سيزيوم 

NT2  129سيزيوم 
NT2  130سيزيوم 

NT2  131سيزيوم 

NT2  132سيزيوم 
NT2  133سيزيوم 

NT2  134سيزيوم 

NT2  135سيزيوم 
NT2  136سيزيوم 

NT2  137سيزيوم 

NT2  138سيزيوم 
NT2  139سيزيوم 

NT2  140سيزيوم 

NT2  141سيزيوم 
NT2  142سيزيوم 

NT2  143سيزيوم 

NT2  144سيزيوم 
NT2  145سيزيوم 

NT2  146سيزيوم 

NT2  147سيزيوم 
NT2  148سيزيوم 

NT2  149سيزيوم 

NT2  150سيزيوم 
NT2  151سيزيوم 

NT2   42سيليسيوم 

NT2  41سيليسيوم 
NT2  43سيليسيوم 

NT2  44سيليسيوم 

NT2  56غاليوم 

NT2  57غاليوم 

NT2  58غاليوم 

NT2  59غاليوم 
NT2  60غاليوم 

NT2  61غاليوم 

NT2  62غاليوم 
NT2  63غاليوم 

NT2  64غاليوم 

NT2  65غاليوم 
NT2  66غاليوم 

NT2  67غاليوم 

NT2  68غاليوم 
NT2  69غاليوم 

NT2  70غاليوم 
NT2  71غاليوم 

NT2  72غاليوم 

NT2  73غاليوم 

NT2  74غاليوم 

NT2  75غاليوم 

NT2  76غاليوم 
NT2  77غاليوم 

NT2  78غاليوم 

NT2  79غاليوم 
NT2  80غاليوم 

NT2  81غاليوم 

NT2  82غاليوم 
NT2  83غاليوم 

NT2  84غاليوم 

NT2  85غاليوم 
NT2  86غاليوم 

NT2  41فاناديوم 

NT2  42فاناديوم 
NT2  43فاناديوم 

NT2  44فاناديوم 

NT2  45فاناديوم 
NT2  46فاناديوم 

NT2  47فاناديوم 

NT2  48فاناديوم 
NT2  49فاناديوم 

NT2  50فاناديوم 

NT2  51فاناديوم 
NT2  52فاناديوم 

NT2  53فاناديوم 

NT2  54فاناديوم 

NT2  55فاناديوم 

NT2  56فاناديوم 
NT2  57فاناديوم 

NT2  58فاناديوم 

NT2  59فاناديوم 
NT2  60فاناديوم 

NT2  61فاناديوم 

NT2  63فاناديوم 
NT2  64فاناديوم 

NT2  65فاناديوم 

NT2  66فاناديوم 
NT2 62فاناديوم 

NT2  41فسفور 

NT2  42فسفور 
NT2  43فسفور 

NT2  44فسفور 

NT2  45فسفور 
NT2  46فسفور 

NT2  100فضة 

NT2  101فضة 
NT2  102فضة 

NT2  103فضة 

NT2  104فضة 
NT2  105فضة 

NT2  106فضة 

NT2  107فضة 
NT2  108فضة 

NT2  109فضة 

NT2  110فضة 
NT2  111فضة 

NT2  112فضة 

NT2  113فضة 
NT2  114فضة 

NT2  115فضة 

NT2  116فضة 

NT2  117فضة 

NT2  118فضة 

NT2  119فضة 
NT2  120فضة 

NT2  121فضة 

NT2  122فضة 
NT2  123فضة 

NT2  124فضة 

NT2  125فضة 
NT2  126فضة 

NT2  127فضة 

NT2  128فضة 
NT2  129فضة 

NT2  130فضة 
NT2  93فضة 

NT2  94فضة 

NT2  95فضة 

NT2  96فضة 

NT2  97فضة 

NT2  98فضة 
NT2  99فضة 

NT2  100قصدير 

NT2  101قصدير 
NT2  102قصدير 

NT2  103قصدير 

NT2  104قصدير 
NT2  105قصدير 

NT2  106قصدير 

NT2  107قصدير 
NT2  108قصدير 

NT2  109قصدير 

NT2  110قصدير 
NT2  111قصدير 

NT2  112قصدير 

NT2  113قصدير 
NT2  115قصدير 

NT2  116قصدير 

NT2  117قصدير 
NT2  118قصدير 

NT2  119قصدير 

NT2  120قصدير 
NT2  121قصدير 

NT2  123قصدير 

NT2  124قصدير 

NT2  125قصدير 

NT2  126قصدير 
NT2  127قصدير 

NT2  128قصدير 

NT2  129قصدير 
NT2  130قصدير 

NT2  131قصدير 

NT2  132قصدير 
NT2  133قصدير 

NT2  134قصدير 

NT2  135قصدير 
NT2  136قصدير 

NT2  137قصدير 

NT2  99قصدير 
NT2 114قصدير 

NT2  129كادميوم 

NT2  131كادميوم 
NT2  132كادميوم 

NT2  95كادميوم 

NT2  41كالسيوم 
NT2  42كالسيوم 

NT2  43كالسيوم 

NT2  44كالسيوم 
NT2  45كالسيوم 

NT2  46كالسيوم 

NT2  47كالسيوم 
NT2  48كالسيوم 

NT2  49كالسيوم 

NT2  50كالسيوم 
NT2  51كالسيوم 

NT2  52كالسيوم 

NT2  53كالسيوم 
NT2  54كالسيوم 

NT2  55كالسيوم 

NT2  56كالسيوم 

NT2  57كالسيوم 

NT2  58كالسيوم 

NT2  60كالسيوم 
NT2  41كبريت 

NT2  42كبريت 

NT2  43كبريت 
NT2  44كبريت 

NT2  45كبريت 

NT2  46كبريت 
NT2  47كبريت 

NT2  48كبريت 

NT2  49كبريت 
NT2  100كدميوم 

NT2  101كدميوم 
NT2  102كدميوم 

NT2  103كدميوم 

NT2  104كدميوم 

NT2  105كدميوم 

NT2  106كدميوم 

NT2  107كدميوم 
NT2  108كدميوم 

NT2  109كدميوم 

NT2  110كدميوم 
NT2  111كدميوم 

NT2  112كدميوم 

NT2  113كدميوم 
NT2  114كدميوم 

NT2  115كدميوم 

NT2  116كدميوم 
NT2  117كدميوم 

NT2  118كدميوم 

NT2  119كدميوم 
NT2  120كدميوم 

NT2  121كدميوم 

NT2  122كدميوم 
NT2  123كدميوم 

NT2  124كدميوم 

NT2  125كدميوم 
NT2  126كدميوم 

NT2  127كدميوم 

NT2  128كدميوم 
NT2  130كدميوم 

NT2  96كدميوم 

NT2  97كدميوم 
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NT2  98كدميوم 

NT2  99كدميوم 
NT2  69كربتون 

NT2  70كربتون 

NT2  71كربتون 
NT2  72كربتون 

NT2  73كربتون 

NT2  74كربتون 
NT2  75كربتون 

NT2  76كربتون 

NT2  77كربتون 
NT2  78كربتون 

NT2  79كربتون 

NT2  80كربتون 
NT2  81كربتون 

NT2  82كربتون 

NT2  83كربتون 
NT2  84كربتون 

NT2  85كربتون 

NT2  86كربتون 
NT2  87كربتون 

NT2  88كربتون 

NT2  89كربتون 
NT2  90كربتون 

NT2  91كربتون 

NT2  92كربتون 
NT2  93كربتون 

NT2  94كربتون 

NT2  95كربتون 
NT2  96كربتون 

NT2  97كربتون 

NT2  98كربتون 
NT2  42كروم 

NT2  43كروم 

NT2  44كروم 

NT2  45كروم 

NT2  46كروم 

NT2  47كروم 
NT2  48كروم 

NT2  49كروم 

NT2  50كروم 
NT2  51كروم 

NT2  52كروم 

NT2  53كروم 
NT2  54كروم 

NT2  55كروم 

NT2  56كروم 
NT2  57كروم 

NT2  58كروم 
NT2  59كروم 

NT2  60كروم 

NT2  61كروم 

NT2  62كروم 

NT2  63كروم 

NT2  64كروم 
NT2  65كروم 

NT2  66كروم 

NT2  67كروم 
NT2  68كروم 

NT2  100كريبتون 

NT2  99كريبتون 
NT2  109كزينون 

NT2  110كزينون 

NT2  111كزينون 
NT2  112كزينون 

NT2  113كزينون 

NT2  114كزينون 
NT2  115كزينون 

NT2  116كزينون 

NT2  117كزينون 
NT2  118كزينون 

NT2  119كزينون 

NT2  120كزينون 
NT2  121كزينون 

NT2  122كزينون 

NT2  123كزينون 
NT2  124كزينون 

NT2  125كزينون 

NT2  126كزينون 

NT2  127كزينون 

NT2  128كزينون 
NT2  129كزينون 

NT2  130كزينون 

NT2  131كزينون 
NT2  132كزينون 

NT2  133كزينون 

NT2  134كزينون 
NT2  135كزينون 

NT2  136كزينون 

NT2  137كزينون 
NT2  138كزينون 

NT2  139كزينون 

NT2  140كزينون 
NT2  141كزينون 

NT2  142كزينون 

NT2  143كزينون 
NT2  144كزينون 

NT2  145كزينون 

NT2  146كزينون 
NT2  147كزينون 

NT2  41كلور 

NT2  42كلور 
NT2  43كلور 

NT2  44كلور 

NT2  45كلور 
NT2  46كلور 

NT2  47كلور 

NT2  48كلور 
NT2  49كلور 

NT2  50كلور 

NT2  51كلور 
NT2  49كوبالت 

NT2  50كوبالت 

NT2 51 كوبالت 

NT2  52كوبالت 

NT2  53كوبالت 

NT2  54كوبالت 
NT2  55كوبالت 

NT2  56كوبالت 

NT2  57كوبالت 
NT2  58كوبالت 

NT2  59كوبالت 

NT2  60كوبالت 
NT2  61كوبالت 

NT2  62كوبالت 

NT2  63كوبالت 
NT2  64كوبالت 

NT2  65كوبالت 
NT2  66كوبالت 

NT2  67كوبالت 

NT2  68كوبالت 

NT2  69كوبالت 

NT2  70كوبالت 

NT2  71كوبالت  
NT2  72كوبالت   

NT2  73كوبالت  

NT2  74كوبالت  
NT2  75كوبالت 

NT2  45مغنيزيوم 

NT2  66مغنيزيوم 
NT2  67مغنيزيوم 

NT2  68مغنيزيوم 
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NT3  160نيوديميوم 

NT3  161نيوديميوم 

NT3  140هولميوم 

NT3  141هولميوم 

NT3  142هولميوم 
NT3  143هولميوم  

NT3  144هولميوم 

NT3  145هولميوم 
NT3  145هولميوم 

NT3  147هولميوم 

NT3  148هولميوم 
NT3  149هولميوم 

NT3  150هولميوم 

NT3  151هولميوم 
NT3  152هولميوم 

NT3  153هولميوم 
NT3  154هولميوم 

NT3  155هولميوم 

NT3  156هولميوم 

NT3  157هولميوم 

NT3  158هولميوم 

NT3  159هولميوم 
NT3  160هولميوم 

NT3  161هولميوم 

NT3  162هولميوم 
NT3  163هولميوم 

NT3  164هولميوم 

NT3  165هولميوم 
NT3  166هولميوم 

NT3  167هولميوم 

NT3  168هولميوم 
NT3  169هولميوم 

NT3  170هولميوم 

NT3  171هولميوم 
NT3  172هولميوم 

NT3  173هولميوم 

NT3  174هولميوم 
NT3  175هولميوم 

NT2  48نيكل 

NT2  49نيكل 
NT2  50نيكل 

NT2  51نيكل 

NT2  52نيكل 
NT2  53نيكل 

NT2  54نيكل 

NT2  55نيكل 

NT2  56نيكل 

NT2  57نيكل 
NT2  58نيكل 

NT2  59نيكل 

NT2  60نيكل 
NT2  61نيكل 

NT2  62نيكل 

NT2  63نيكل 
NT2  64نيكل 

NT2  65نيكل 

NT2  66نيكل 
NT2  67نيكل 

NT2  68نيكل 

NT2  69نيكل 
NT2  70نيكل 

NT2  71نيكل 

NT2  72نيكل 
NT2  73نيكل 

NT2  74نيكل 

NT2  75نيكل 
NT2  76نيكل 

NT2  77نيكل 

NT2  78نيكل 
NT2  100نيوبيوم 

NT2  101نيوبيوم 

NT2  102نيوبيوم 
NT2  103نيوبيوم 

NT2  104نيوبيوم 

NT2  105نيوبيوم 
NT2  106نيوبيوم 

NT2  107نيوبيوم 

NT2  108نيوبيوم 
NT2  109نيوبيوم 

NT2  110نيوبيوم 

NT2  111نيوبيوم 

NT2  112نيوبيوم 

NT2  113نيوبيوم 

NT2  81نيوبيوم 
NT2  82نيوبيوم 

NT2  83نيوبيوم 

NT2  84نيوبيوم 
NT2  85نيوبيوم 

NT2  86نيوبيوم 

NT2  87نيوبيوم 
NT2  88نيوبيوم 

NT2  89نيوبيوم 

NT2  90نيوبيوم 
NT2  91نيوبيوم 

NT2  92نيوبيوم 
NT2  93نيوبيوم 

NT2  94نيوبيوم 

NT2  95نيوبيوم 

NT2  96نيوبيوم 

NT2  97نيوبيوم 

NT2  98نيوبيوم 
NT2  99نيوبيوم 

NT2  153هافنيوم 

NT2  154هافنيوم 
NT2  155هافنيوم 

NT2  156هافنيوم 

NT2  157هافنيوم 
NT2  158هافنيوم 

NT2  159هافنيوم 

NT2  160هافنيوم 
NT2  161هافنيوم 

NT2  162هافنيوم 

NT2  163هافنيوم 
NT2  164هافنيوم 

NT2  165هافنيوم 

NT2  166هافنيوم 
NT2  167هافنيوم 

NT2  168هافنيوم 

NT2  169هافنيوم 
NT2  170هافنيوم 

NT2  171هافنيوم 

NT2  172هافنيوم 
NT2  173هافنيوم 

NT2  174هافنيوم 

NT2  175هافنيوم 

NT2  176هافنيوم 

NT2  176هافنيوم 
NT2  177هافنيوم 

NT2  178هافنيوم 

NT2  180هافنيوم 
NT2  108يود 

NT2  109يود 

NT2  110يود 
NT2  111يود 

NT2  112يود 

NT2  113يود 
NT2  114يود 

NT2  115يود 

NT2  116يود 
NT2  117يود 

NT2  118يود 

NT2  119يود 
NT2  120يود 

NT2  121يود 

NT2  122يود 
NT2  123يود 

NT2  124يود 

NT2  125يود 
NT2  126يود 

NT2  127يود 

NT2  128يود 
NT2  129يود 

NT2  130يود 

NT2  131يود 
NT2  132يود 

NT2  133يود 

NT2  134يود 
NT2  135يود 

NT2  136يود 

NT2  137يود 

NT2  138يود 

NT2  139يود 

NT2  140يود 
NT2  141يود 

NT2  142يود 

NT2  143يود 
NT2  144يود 

NT1 نوى كونية 

NT1 نوى متساوية عدد النترونات 
NT1 نوى مرآتية 

NT1 نوى مشوهة 

NT2 نوى فائقة التشوه 
NT1 نوى مضادة 

NT2 بروتونات مضادة 
NT2 تريتونات مضادة 

NT2 ديترونات مضادة 

NT1 نوى مفرطة 

NT1 هة  نوى موجَّ

RT بنية نووية 

RT ثوابت أساسية 
RT جزيئات نووية 

RT درجة حرارة نووية 

RT مادة نووية 
RT مفعول أوفرهاوزر 

RT نظائر 

 نوى )الخاليا(

USE نوى خلويّة 

 نوى )وقود(

USE حبيبات الوقود 

 نوى أيتكن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-01-30 
RT تلوث الهواء 

RT نوى تكثف 

RT هطوالت جوية 

 نوى إيزوبارية

BT1 نوى 

RT مماثالت إيزوبارية 

RT نوى مرآتية 

 نوى إيزوميرية

BT1 نوى 

RT إيزوميرات االنشطار 
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RT ت متماكبةانتقاال 

RT انزياح إيزوميري 
RT نسبة إيزوميرية 

RT نظائر انتقال متماكب 

 نوى األتربة النادرة

1997-01-30 
UF نظائر األتربة النادرة 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

NT1  145إربيوم 
NT1  147إربيوم 

NT1  148إربيوم 

NT1  149إربيوم 
NT1  150إربيوم 

NT1  151إربيوم 

NT1  152إربيوم 
NT1  153إربيوم 

NT1  154إربيوم 

NT1  155إربيوم 

NT1  156إربيوم 

NT1  157إربيوم 

NT1  158إربيوم 
NT1  159إربيوم 

NT1  160إربيوم 

NT1  161إربيوم 
NT1  162إربيوم 

NT1  163إربيوم 

NT1  164إربيوم 
NT1  165إربيوم 

NT1  166إربيوم 

NT1  167إربيوم 
NT1  168إربيوم 

NT1  169إربيوم 

NT1  170إربيوم 
NT1  171إربيوم 

NT1  172إربيوم 

NT1  173إربيوم 
NT1  174إربيوم 

NT1  175إربيوم 
NT1  143إريبيوم 

NT1  144إريبيوم 

NT1  176إريبيوم 
NT1  177إريبيوم 

NT1  130أوروبيوم 

NT1  131أوروبيوم 
NT1  132أوروبيوم 

NT1  133أوروبيوم 

NT1  134أوروبيوم 
NT1  135أوروبيوم 

NT1  136أوروبيوم 

NT1  137أوروبيوم 
NT1  138أوروبيوم 

NT1  139أوروبيوم 

NT1  140أوروبيوم 
NT1  141أوروبيوم 

NT1  142أوروبيوم 

NT1  143أوروبيوم 
NT1  144أوروبيوم 

NT1  145أوروبيوم 

NT1  146أوروبيوم 
NT1  147أوروبيوم 

NT1  148أوروبيوم 

NT1  149أوروبيوم 
NT1  150أوروبيوم 

NT1 151وروبيوم أ 

NT1  152أوروبيوم 
NT1  153أوروبيوم 

NT1  154أوروبيوم 

NT1  155أوروبيوم 

NT1  156أوروبيوم 

NT1  157أوروبيوم 

NT1  158أوروبيوم 
NT1  159أوروبيوم 

NT1  160أوروبيوم 

NT1  161أوروبيوم 
NT1  162أوروبيوم 

NT1  163أوروبيوم 

NT1  164أوروبيوم 
NT1  165أوروبيوم 

NT1  166أوروبيوم 

NT1  167أوروبيوم 
NT1  150إيتربيوم 

NT1  151إيتربيوم 

NT1  152إيتربيوم 
NT1  153إيتربيوم 

NT1  154إيتربيوم 

NT1  155إيتربيوم 
NT1  156إيتربيوم 

NT1  157إيتربيوم 

NT1  158إيتربيوم 
NT1  159إيتربيوم 

NT1  160إيتربيوم 

NT1  161إيتربيوم 
NT1  162إيتربيوم 

NT1  163إيتربيوم 

NT1  164إيتربيوم 
NT1  165إيتربيوم 

NT1  166إيتربيوم 

NT1  167إيتربيوم 
NT1  168إيتربيوم 

NT1  169إيتربيوم 

NT1  170إيتربيوم 
NT1  171إيتربيوم 

NT1  172إيتربيوم 

NT1  173إيتربيوم 
NT1  174إيتربيوم 

NT1  175إيتربيوم 

NT1  176إيتربيوم 
NT1  177إيتربيوم 

NT1  178إيتربيوم 

NT1  179إيتربيوم 
NT1  180إيتربيوم 

NT1  148ايتربيوم 

NT1  149ايتربيوم 

NT1  181ايتربيوم 

NT1  121براسيوديميوم 

NT1  122براسيوديميوم 
NT1  123براسيوديميوم 

NT1  124براسيوديميوم 

NT1  125براسيوديميوم 
NT1  126براسيوديميوم 

NT1  127براسيوديميوم 

NT1  128براسيوديميوم 
NT1  129براسيوديميوم 

NT1  130براسيوديميوم 

NT1  131براسيوديميوم 
NT1  132براسيوديميوم 

NT1  133براسيوديميوم 
NT1  134براسيوديميوم 

NT1  135براسيوديميوم 

NT1  136براسيوديميوم 

NT1  137براسيوديميوم 

NT1  138براسيوديميوم 

NT1  139براسيوديميوم 
NT1  140براسيوديميوم 

NT1  141براسيوديميوم 

NT1  142براسيوديميوم 
NT1  143براسيوديميوم 

NT1  144براسيوديميوم 

NT1  145براسيوديميوم 
NT1  146براسيوديميوم 

NT1  147براسيوديميوم 

NT1  148براسيوديميوم 
NT1  149براسيوديميوم 

NT1  150براسيوديميوم 

NT1  151براسيوديميوم 
NT1  152براسيوديميوم 

NT1  153براسيوديميوم 

NT1  154براسيوديميوم 
NT1  155براسيوديميوم 

NT1  156براسيوديميوم 

NT1  157براسيوديميوم 
NT1  158براسيوديميوم 

NT1  159براسيوديميوم 

NT1  126بروميتيوم  
NT1  127بروميتيوم 

NT1  128بروميتيوم 

NT1  129بروميتيوم 

NT1  130بروميتيوم 

NT1  131بروميتيوم 
NT1  132بروميتيوم 

NT1  133بروميتيوم 

NT1  134بروميتيوم 
NT1  135بروميتيوم 

NT1  136بروميتيوم 

NT1  137بروميتيوم 
NT1  138بروميتيوم 

NT1  139بروميتيوم 

NT1  140بروميتيوم 
NT1  141بروميتيوم 

NT1  142بروميتيوم 

NT1  143بروميتيوم 
NT1  144بروميتيوم 

NT1  145بروميتيوم 

NT1  146بروميتيوم 
NT1  147بروميتيوم 

NT1  148بروميتيوم 

NT1  149بروميتيوم 
NT1  150بروميتيوم 

NT1  151بروميتيوم 

NT1  152بروميتيوم 
NT1  153بروميتيوم 

NT1  154بروميتيوم 

NT1  155بروميتيوم 
NT1  156بروميتيوم 

NT1  157بروميتيوم 

NT1  158بروميتيوم 
NT1  159بروميتيوم 

NT1  160بروميتيوم 

NT1  161بروميتيوم 
NT1  162بروميتيوم 

NT1  163بروميتيوم 

NT1  135تربيوم 

NT1  136تربيوم 

NT1  137تربيوم 

NT1  138تربيوم 
NT1  139تربيوم 

NT1  140تربيوم 

NT1  141تربيوم 
NT1  142تربيوم 

NT1  143تربيوم 

NT1  144تربيوم 
NT1  145تربيوم 

NT1 146ربيوم ت 

NT1  147تربيوم 
NT1  148تربيوم 

NT1  149تربيوم 
NT1  150تربيوم 

NT1  151تربيوم 

NT1  152تربيوم 

NT1  153تربيوم 

NT1  154تربيوم 

NT1  155تربيوم 
NT1  156تربيوم 

NT1  157تربيوم 

NT1  158تربيوم 
NT1  159تربيوم 

NT1  160تربيوم 

NT1  161تربيوم 
NT1  162تربيوم 

NT1  163تربيوم 

NT1  164تربيوم 
NT1  165تربيوم 

NT1  166تربيوم 

NT1  167تربيوم 
NT1  168تربيوم 

NT1  169تربيوم 

NT1  170تربيوم 
NT1  171تربيوم 

NT1  144توليوم 

NT1  145توليوم 
NT1  146توليوم 

NT1  147توليوم 

NT1  148توليوم 
NT1  149توليوم 

NT1  150توليوم 

NT1  151توليوم 
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NT1  152توليوم 

NT1  153توليوم 
NT1  154توليوم 

NT1  155توليوم 

NT1  156توليوم 
NT1  157توليوم 

NT1  158توليوم 

NT1  159توليوم 
NT1  160توليوم 

NT1  161توليوم 

NT1  162توليوم 
NT1  163توليوم 

NT1  164توليوم 

NT1  165توليوم 
NT1  166توليوم 

NT1  167توليوم 

NT1  168توليوم 
NT1  169توليوم 

NT1  170توليوم 

NT1  171توليوم 
NT1  172توليوم 

NT1  173توليوم 

NT1  174توليوم 
NT1  175توليوم 

NT1  176توليوم 

NT1  177توليوم 
NT1  178توليوم 

NT1  179توليوم 

NT1  138ديسبروسيوم 
NT1  139ديسبروسيوم 

NT1  140ديسبروسيوم 

NT1  141ديسبروسيوم 
NT1  142ديسبروسيوم 

NT1  143ديسبروسيوم 

NT1  144ديسبروسيوم 

NT1  145ديسبروسيوم 

NT1  146ديسبروسيوم 

NT1  147ديسبروسيوم 
NT1  148ديسبروسيوم 

NT1  149ديسبروسيوم 

NT1  150ديسبروسيوم 
NT1  151ديسبروسيوم 

NT1  152ديسبروسيوم 

NT1  153ديسبروسيوم 
NT1  154ديسبروسيوم 

NT1  155ديسبروسيوم 

NT1  156ديسبروسيوم 
NT1  157ديسبروسيوم 

NT1  158ديسبروسيوم 
NT1  159ديسبروسيوم 

NT1  160ديسبروسيوم 

NT1  161ديسبروسيوم 

NT1  162ديسبروسيوم 

NT1  163ديسبروسيوم 

NT1  164ديسبروسيوم 
NT1  165ديسبروسيوم 

NT1  166ديسبروسيوم 

NT1  167ديسبروسيوم 
NT1  168ديسبروسيوم 

NT1  169ديسبروسيوم 

NT1  170ديسبروسيوم 
NT1  171ديسبروسيوم 

NT1  172ديسبروسيوم 

NT1  173ديسبروسيوم 
NT1  128ساماريوم 

NT1  129ساماريوم 

NT1  130ساماريوم 
NT1  131ساماريوم 

NT1  132ساماريوم 

NT1  133ساماريوم 
NT1  135ساماريوم 

NT1  136ساماريوم 

NT1  137ساماريوم 
NT1  138ساماريوم 

NT1  139ساماريوم 

NT1  140ساماريوم 
NT1  141ساماريوم 

NT1  142ساماريوم 

NT1  143ساماريوم 

NT1  144ساماريوم 

NT1  145ساماريوم 
NT1  146ساماريوم 

NT1  147ساماريوم 

NT1  148ساماريوم 
NT1  149ساماريوم 

NT1  150ساماريوم 

NT1  151ساماريوم 
NT1  152ساماريوم 

NT1  153ساماريوم 

NT1  154ساماريوم 
NT1  155ساماريوم 

NT1  156ساماريوم 

NT1  157ساماريوم 
NT1  158ساماريوم 

NT1  159ساماريوم 

NT1  160ساماريوم 
NT1  161ساماريوم 

NT1  162ساماريوم 

NT1  163ساماريوم 
NT1  164ساماريوم 

NT1  165ساماريوم 

NT1  134ساماريوم ساماريوم 
NT1  119سيريوم 

NT1  120سيريوم 

NT1  121سيريوم 
NT1  122سيريوم 

NT1  123سيريوم 

NT1  124سيريوم 
NT1  125سيريوم 

NT1  126سيريوم 

NT1  127سيريوم 
NT1  128سيريوم 

NT1  129سيريوم 

NT1  130سيريوم 

NT1  131سيريوم 

NT1  132سيريوم 

NT1  133سيريوم 
NT1  134سيريوم 

NT1  135سيريوم 

NT1  136سيريوم 
NT1  137سيريوم 

NT1  138سيريوم 

NT1  139سيريوم 
NT1  140سيريوم 

NT1  141سيريوم 

NT1  142سيريوم 
NT1  143سيريوم 

NT1  144سيريوم 
NT1  145سيريوم 

NT1  146سيريوم 

NT1  147سيريوم 

NT1  148سيريوم 

NT1  149سيريوم 

NT1  150سيريوم 
NT1  151سيريوم 

NT1  152سيريوم 

NT1  153سيريوم 
NT1  154سيريوم 

NT1  155سيريوم 

NT1  156سيريوم 
NT1  157سيريوم 

NT1  134غادولينيوم 

NT1  135غادولينيوم 
NT1  136غادولينيوم 

NT1  137غادولينيوم 

NT1  138غادولينيوم 
NT1  139غادولينيوم 

NT1  140غادولينيوم 

NT1  141غادولينيوم 
NT1  142غادولينيوم 

NT1  143غادولينيوم 

NT1  144غادولينيوم 
NT1  145غادولينيوم 

NT1  146غادولينيوم 

NT1  147غادولينيوم 
NT1  148غادولينيوم 

NT1  149غادولينيوم 

NT1  150غادولينيوم 

NT1  151غادولينيوم 

NT1  152غادولينيوم 
NT1  153غادولينيوم 

NT1  154غادولينيوم 

NT1  155غادولينيوم 
NT1  156غادولينيوم 

NT1 157م غادولينيو 

NT1  158غادولينيوم 
NT1  159غادولينيوم 

NT1  160غادولينيوم 

NT1  161غادولينيوم 
NT1  162غادولينيوم 

NT1  163غادولينيوم 

NT1  164غادولينيوم 
NT1  165غادولينيوم 

NT1  166غادولينيوم 

NT1  167غادولينيوم 
NT1  168غادولينيوم 

NT1  169غادولينيوم 

NT1  117النتانوم 
NT1  118النتانوم 

NT1  119النتانوم 

NT1  120النتانوم 
NT1  121النتانوم 

NT1  122النتانوم 

NT1  123النتانوم 
NT1  124النتانوم 

NT1  125النتانوم 

NT1  126النتانوم 
NT1  127النتانوم 

NT1  128النتانوم 

NT1  129النتانوم 
NT1  130النتانوم 

NT1  131النتانوم 

NT1  132النتانوم 

NT1 133نتانوم ال 

NT1  134النتانوم 

NT1  135النتانوم 
NT1  136النتانوم 

NT1  137النتانوم 

NT1  138النتانوم 
NT1  139النتانوم 

NT1  140النتانوم 

NT1  141النتانوم 
NT1  142النتانوم 

NT1  143النتانوم 

NT1  144النتانوم 
NT1  145النتانوم 

NT1  146النتانوم 
NT1  147النتانوم 

NT1  148النتانوم 

NT1  149النتانوم 

NT1  150النتانوم 

NT1  151النتانوم 

NT1  152النتانوم 
NT1  153النتانوم 

NT1  154النتانوم 

NT1  155النتانوم 
NT1  160لوتسيوم 

NT1  167لوتسيوم 

NT1  181لوتسيوم 
NT1  150لوتيسيوم 

NT1  151لوتيسيوم 

NT1  152لوتيسيوم 
NT1  153لوتيسيوم 

NT1  154لوتيسيوم 

NT1  155لوتيسيوم 
NT1  156لوتيسيوم 

NT1  157لوتيسيوم 

NT1  158لوتيسيوم 
NT1  159لوتيسيوم 

NT1  161لوتيسيوم 

NT1  162لوتيسيوم 
NT1  163لوتيسيوم 

NT1  164لوتيسيوم 

NT1  165لوتيسيوم 
NT1  166لوتيسيوم 

NT1  168لوتيسيوم 

NT1  169لوتيسيوم 
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NT1  170لوتيسيوم 

NT1  171لوتيسيوم 
NT1  172لوتيسيوم 

NT1  173لوتيسيوم 

NT1  174لوتيسيوم 
NT1  175لوتيسيوم 

NT1  176لوتيسيوم 

NT1  177لوتيسيوم 
NT1  178لوتيسيوم 

NT1  179لوتيسيوم 

NT1  180لوتيسيوم 
NT1  182لوتيسيوم 

NT1  183لوتيسيوم 

NT1  184لوتيسيوم 
NT1  187لوتيسيوم 

NT1  124نيوديميوم 

NT1  125نيوديميوم 
NT1  126نيوديميوم  

NT1  127نيوديميوم 

NT1  128نيوديميوم 
NT1  129نيوديميوم 

NT1  130نيوديميوم 

NT1  131نيوديميوم 
NT1  132نيوديميوم 

NT1  133نيوديميوم 

NT1  134نيوديميوم 
NT1  135نيوديميوم 

NT1  136نيوديميوم 

NT1  137نيوديميوم 
NT1  138نيوديميوم 

NT1  139نيوديميوم 

NT1  140نيوديميوم 
NT1  141نيوديميوم 

NT1  142نيوديميوم 

NT1  143نيوديميوم 

NT1  144نيوديميوم 

NT1  145نيوديميوم 

NT1  146نيوديميوم 
NT1  147نيوديميوم 

NT1  148نيوديميوم 

NT1  149نيوديميوم 
NT1  150نيوديميوم 

NT1  151نيوديميوم 

NT1  152نيوديميوم 
NT1  153نيوديميوم 

NT1  154نيوديميوم 

NT1  155نيوديميوم 
NT1  156نيوديميوم 

NT1  157نيوديميوم 
NT1  158نيوديميوم 

NT1  159نيوديميوم 

NT1  160نيوديميوم 

NT1  161نيوديميوم 

NT1  140هولميوم 

NT1  141هولميوم 
NT1  142هولميوم 

NT1  143هولميوم  

NT1  144هولميوم 
NT1  145هولميوم 

NT1  145هولميوم 

NT1  147هولميوم 
NT1  148هولميوم 

NT1  149هولميوم 

NT1  150هولميوم 
NT1  151هولميوم 

NT1  152هولميوم 

NT1  153هولميوم 
NT1  154هولميوم 

NT1  155هولميوم 

NT1  156هولميوم 
NT1  157هولميوم 

NT1  158هولميوم 

NT1  159هولميوم 
NT1  160هولميوم 

NT1  161هولميوم 

NT1  162هولميوم 
NT1  163هولميوم 

NT1  164هولميوم 

NT1  165هولميوم 

NT1  166هولميوم 

NT1  167هولميوم 
NT1  168هولميوم 

NT1  169هولميوم 

NT1  170هولميوم 
NT1  171هولميوم 

NT1  172هولميوم 

NT1  173هولميوم 
NT1  174هولميوم 

NT1  175هولميوم 

 نوى األكتينيدات

1996-01-11 
UF ائر األكتنيدنظ 

*BT1 نوى ثقيلة 

NT1   262مندليفيوم 
NT1  206أكتينيوم 

NT1  207أكتينيوم 

NT1  208أكتينيوم 

NT1  209أكتينيوم 

NT1  210أكتينيوم 

NT1  211أكتينيوم 
NT1  212أكتينيوم 

NT1  213أكتينيوم 

NT1  214أكتينيوم 
NT1  215أكتينيوم 

NT1  216أكتينيوم 

NT1  217أكتينيوم 
NT1  218أكتينيوم 

NT1  219أكتينيوم 

NT1  220أكتينيوم 
NT1  221أكتينيوم 

NT1  222أكتينيوم 

NT1  223أكتينيوم 
NT1  224أكتينيوم 

NT1  225أكتينيوم 

NT1  226أكتينيوم 
NT1  227أكتينيوم 

NT1  228أكتينيوم 
NT1  229أكتينيوم 

NT1  230أكتينيوم 

NT1  231أكتينيوم 
NT1  232أكتينيوم 

NT1 233كتينيوم أ 

NT1  234أكتينيوم 
NT1  235أكتينيوم 

NT1  236أكتينيوم 

NT1  232أمريسيوم 
NT1  233أمريسيوم 

NT1  234أمريسيوم 

NT1  235أمريسيوم 
NT1  236أمريسيوم 

NT1  237أمريسيوم 

NT1  238أمريسيوم 
NT1  239أمريسيوم 

NT1  240أمريسيوم 

NT1  241أمريسيوم 
NT1  242أمريسيوم 

NT1  243أمريسيوم 

NT1  244أمريسيوم 
NT1  245أمريسيوم 

NT1  246أمريسيوم 

NT1  247أمريسيوم 
NT1  248أمريسيوم 

NT1  249أمريسيوم 

NT1 231أمريسيوم 
NT1  240أينشتاينيوم 

NT1  241أينشتاينيوم 

NT1  242أينشتاينيوم 

NT1  243أينشتاينيوم 

NT1  246أينشتاينيوم 

NT1  248أينشتاينيوم 
NT1 249ينشتاينيوم أ 

NT1  250أينشتاينيوم 

NT1  251أينشتاينيوم 
NT1  253أينشتاينيوم 

NT1  254أينشتاينيوم 

NT1  257أينشتاينيوم 
NT1  258أينشتاينيوم 

NT1 244أينشتاينيوم 

NT1 245أينشتاينيوم 
NT1 247أينشتاينيوم 

NT1 252أينشتاينيوم 

NT1 255أينشتاينيوم 
NT1 256أينشتاينيوم 

NT1  235بركيليوم 

NT1  236بركيليوم 
NT1  237بركيليوم 

NT1  238بركيليوم 

NT1  239بركيليوم 
NT1  240بركيليوم 

NT1  241بركيليوم 

NT1  242بركيليوم 
NT1  243بركيليوم 

NT1  244بركيليوم 

NT1  245بركيليوم 
NT1  246بركيليوم 

NT1  247بركيليوم 

NT1  248بركيليوم 
NT1  249بركيليوم 

NT1 250ركيليوم ب 

NT1  251بركيليوم 
NT1  252بركيليوم 

NT1  253بركيليوم 

NT1  254بركيليوم 
NT1  212بروتكتينيوم 

NT1  213بروتكتينيوم 

NT1  214بروتكتينيوم 
NT1  215بروتكتينيوم 

NT1  216بروتكتينيوم 

NT1  217بروتكتينيوم 
NT1  218بروتكتينيوم 

NT1  219بروتكتينيوم 

NT1  220بروتكتينيوم 

NT1  221بروتكتينيوم 

NT1  222بروتكتينيوم 

NT1  223بروتكتينيوم 
NT1  224بروتكتينيوم 

NT1  225بروتكتينيوم 

NT1  226بروتكتينيوم 
NT1  227بروتكتينيوم 

NT1  228بروتكتينيوم 

NT1  229بروتكتينيوم 
NT1  230بروتكتينيوم 

NT1  231بروتكتينيوم 

NT1  232بروتكتينيوم 
NT1  233بروتكتينيوم 

NT1  234بروتكتينيوم 
NT1  235بروتكتينيوم 

NT1  236بروتكتينيوم 

NT1  237بروتكتينيوم 

NT1  238بروتكتينيوم 

NT1  239بروتكتينيوم 

NT1  240بروتكتينيوم 
NT1  228بلوتونيوم 

NT1  229بلوتونيوم 

NT1  230بلوتونيوم 
NT1  231بلوتونيوم 

NT1  232بلوتونيوم 

NT1  233بلوتونيوم 
NT1  234بلوتونيوم 

NT1  235بلوتونيوم 

NT1  236بلوتونيوم 
NT1  237بلوتونيوم 

NT1  238بلوتونيوم 

NT1  239بلوتونيوم 
NT1  240بلوتونيوم 

NT1  241بلوتونيوم 

NT1  242بلوتونيوم 
NT1  243بلوتونيوم 

NT1  244بلوتونيوم 

NT1  245بلوتونيوم 
NT1  246بلوتونيوم 

NT1  247بلوتونيوم 

NT1  248بلوتونيوم 
NT1  250بلوتونيوم 

NT1  208توريوم 

NT1  209توريوم 
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NT1  210توريوم 

NT1  211توريوم 
NT1  212توريوم 

NT1  213توريوم 

NT1  214توريوم 
NT1  215توريوم 

NT1  216توريوم 

NT1  217توريوم 
NT1  218توريوم 

NT1  219توريوم 

NT1  220توريوم 
NT1  221توريوم 

NT1  222توريوم 

NT1  223توريوم 
NT1  224توريوم 

NT1  225توريوم 

NT1  226توريوم 
NT1  227توريوم 

NT1  228توريوم 

NT1  229توريوم 
NT1  230توريوم 

NT1  231توريوم 

NT1  232توريوم 
NT1  233توريوم 

NT1  234توريوم 

NT1  235توريوم 
NT1  236توريوم 

NT1  237توريوم 

NT1  238توريوم 
NT1  241فرميوم 

NT1  242فرميوم 

NT1  243فرميوم 
NT1  244فرميوم 

NT1  245فرميوم 

NT1  246فرميوم 

NT1  247فرميوم 

NT1  248فرميوم 

NT1  249فرميوم 
NT1  250فرميوم 

NT1  251فرميوم 

NT1  252فرميوم 
NT1  253فرميوم 

NT1  254فرميوم 

NT1  255فرميوم 
NT1  256فرميوم 

NT1  257فرميوم 

NT1  258فرميوم 
NT1  259فرميوم 

NT1  260فرميوم 
NT1  264فرميوم 

NT1  238كاليفورنيوم 

NT1  239كاليفورنيوم 

NT1  240كاليفورنيوم 

NT1  241كاليفورنيوم 

NT1  242كاليفورنيوم 
NT1  243كاليفورنيوم 

NT1  244كاليفورنيوم 

NT1  245كاليفورنيوم 
NT1  246كاليفورنيوم 

NT1  247كاليفورنيوم 

NT1  248كاليفورنيوم 
NT1  249كاليفورنيوم 

NT1  250كاليفورنيوم 

NT1  251كاليفورنيوم 
NT1  252كاليفورنيوم 

NT1  253كاليفورنيوم 

NT1  254كاليفورنيوم 
NT1  255كاليفورنيوم 

NT1  256كاليفورنيوم 

NT1  236كاليفوريوم 
NT1  237كاليفوريوم 

NT1  232كوريوم 

NT1 233يوم كور 
NT1  234كوريوم 

NT1  235كوريوم 

NT1  236كوريوم 
NT1  237كوريوم 

NT1  238كوريوم 

NT1  239كوريوم 

NT1  240كوريوم 

NT1  241كوريوم 
NT1  242كوريوم 

NT1  243كوريوم 

NT1  244كوريوم 
NT1  245كوريوم 

NT1  246كوريوم 

NT1  247كوريوم 
NT1  248كوريوم 

NT1  249كوريوم 

NT1  250كوريوم 
NT1  251كوريوم 

NT1  252كوريوم 

NT1  251لورنسيوم 
NT1  252لورنسيوم 

NT1  253لورنسيوم 

NT1  254لورنسيوم 
NT1  255لورنسيوم 

NT1  256لورنسيوم 

NT1  257لورنسيوم 
NT1  258لورنسيوم 

NT1  259لورنسيوم 

NT1  260لورنسيوم 
NT1  261لورنسيوم 

NT1  262لورنسيوم 

NT1 263م لورنسيو 
NT1  264لورنسيوم 

NT1  265لورنسيوم 

NT1  266لورنسيوم 
NT1  245مندليفيوم 

NT1  246مندليفيوم 

NT1  247مندليفيوم 
NT1  248مندليفيوم 

NT1  249مندليفيوم 

NT1  250مندليفيوم 

NT1  251مندليفيوم 

NT1  252مندليفيوم 

NT1  253مندليفيوم 
NT1  254مندليفيوم 

NT1  255مندليفيوم 

NT1  256مندليفيوم 
NT1  257مندليفيوم 

NT1  258مندليفيوم 

NT1  259مندليفيوم 
NT1  260مندليفيوم 

NT1  261مندليفيوم 

NT1  225نبتونيوم 
NT1  226نبتونيوم 

NT1  227نبتونيوم 
NT1  228نبتونيوم 

NT1  229نبتونيوم 

NT1  230نبتونيوم 

NT1  231نبتونيوم 

NT1  232نبتونيوم 

NT1 233 نبتونيوم 
NT1  234نبتونيوم 

NT1  235نبتونيوم 

NT1  236نبتونيوم 
NT1  237نبتونيوم 

NT1  238نبتونيوم 

NT1  239نبتونيوم 
NT1  240نبتونيوم 

NT1  241نبتونيوم 

NT1  242نبتونيوم 
NT1  243نبتونيوم 

NT1  244نبتونيوم 

NT1  248نوبليوم 
NT1  250نوبليوم 

NT1  251نوبليوم 

NT1  252نوبليوم 
NT1  253نوبليوم 

NT1  254نوبليوم 

NT1  255نوبليوم 
NT1  256نوبليوم 

NT1  257نوبليوم 

NT1  258نوبليوم 
NT1  259نوبليوم 

NT1  260نوبليوم 

NT1  261نوبليوم 

NT1  262نوبليوم 

NT1  263نوبليوم 
NT1  264نوبليوم 

NT1  217يورانيوم 

NT1  218يورانيوم 
NT1  219يورانيوم 

NT1  220يورانيوم 

NT1  221يورانيوم 
NT1  222يورانيوم 

NT1  223يورانيوم 

NT1  224يورانيوم 
NT1  225يورانيوم 

NT1  226يورانيوم 

NT1  227يورانيوم 
NT1  228يورانيوم 

NT1  229يورانيوم 

NT1  230يورانيوم 
NT1  231يورانيوم 

NT1  232يورانيوم 

NT1  233يورانيوم 
NT1  234يورانيوم 

NT1  235يورانيوم 

NT1  236يورانيوم 
NT1  237يورانيوم 

NT1  238يورانيوم 

NT1  239يورانيوم 
NT1  240يورانيوم 

NT1  241يورانيوم 

NT1  242يورانيوم 

 نوى المجرات

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 

RT مجّرات 

 نوى الوقود

USE حبيبات الوقود 

 نوى تكثف

INIS: 1981-09-17; ETDE: 1978-04-06 

RT تكثف البخار 
RT جسيمات 

RT حالالت هوائية 

RT علم األرصاد الجوية 
RT نوى أيتكن 

 نوى ثقيلة

1997-06-05 

BT1 نوى 
NT1  191أستاتين 

NT1  192أستاتين 

NT1  193أستاتين 
NT1  194أستاتين 

NT1  195أستاتين 

NT1  196أستاتين 

NT1  197أستاتين 

NT1  198أستاتين 
NT1  199أستاتين 

NT1  200أستاتين 

NT1  201أستاتين 
NT1  202أستاتين 

NT1  203أستاتين 

NT1  204أستاتين 
NT1  205أستاتين 

NT1  206أستاتين 

NT1  207أستاتين 
NT1  208أستاتين 

NT1  209أستاتين 

NT1  210أستاتين 
NT1  211أستاتين 

NT1  212أستاتين 

NT1  213أستاتين 
NT1  214أستاتين 

NT1  215أستاتين 

NT1  216أستاتين 
NT1  217أستاتين 

NT1  218أستاتين 

NT1  219أستاتين 
NT1  220أستاتين 

NT1  221أستاتين 

NT1  222أستاتين 
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NT1  223أستاتين 

NT1  181أوسميوم 
NT1  182أوسميوم 

NT1  183أوسميوم 

NT1  184أوسميوم 
NT1  185أوسميوم 

NT1  186أوسميوم 

NT1  187أوسميوم 
NT1  188أوسميوم 

NT1  189أوسميوم 

NT1  190أوسميوم 
NT1  191أوسميوم 

NT1  192أوسميوم 

NT1  193أوسميوم 
NT1  194أوسميوم 

NT1  195أوسميوم 

NT1  196أوسميوم 
NT1  197أوسميوم 

NT1  199أوسميوم 

NT1  200أوسميوم 
NT1  294أوغانيسون 

NT1  181إيريديوم 

NT1  182إيريديوم 
NT1  183إيريديوم 

NT1  184إيريديوم 

NT1  185إيريديوم 
NT1  186إيريديوم 

NT1  187إيريديوم 

NT1  188إيريديوم 
NT1  189إيريديوم 

NT1  190إيريديوم 

NT1  191إيريديوم 
NT1  192إيريديوم 

NT1  193إيريديوم 

NT1  194إيريديوم 

NT1  195إيريديوم 

NT1  196إيريديوم 

NT1  197إيريديوم 
NT1  198إيريديوم 

NT1  285الفليروفيوم 

NT1  286الفليروفيوم 
NT1  287الفليروفيوم 

NT1  288الفليروفيوم 

NT1  289الفليروفيوم 
NT1  292الفليروفيوم 

NT1  199ايريديوم 

NT1  202ايريديوم 
NT1  186بزموت 

NT1  188بزموت 
NT1  189بزموت 

NT1  190بزموت 

NT1  191بزموت 

NT1  192بزموت 

NT1  193بزموت 

NT1  194بزموت 
NT1  195بزموت 

NT1  196بزموت 

NT1  197بزموت 
NT1  198بزموت 

NT1  199بزموت 

NT1  200بزموت 
NT1  201بزموت 

NT1  202بزموت 

NT1  203بزموت 
NT1  204بزموت 

NT1  205بزموت 

NT1  206بزموت 
NT1  207بزموت 

NT1  208بزموت 

NT1  209بزموت 
NT1  210بزموت 

NT1  211بزموت 

NT1 212ت بزمو 
NT1  213بزموت 

NT1  214بزموت 

NT1  215بزموت 
NT1  216بزموت 

NT1  218بزموت 

NT1 184بزموت 

NT1 185بزموت 

NT1 187بزموت 
NT1 217بزموت 

NT1  181بالتين 

NT1  182بالتين 
NT1  183بالتين 

NT1  184بالتين 

NT1  185بالتين 
NT1  186بالتين 

NT1  187بالتين 

NT1  188بالتين 
NT1  189بالتين 

NT1  190بالتين 

NT1  191بالتين 
NT1  192بالتين 

NT1  193بالتين 

NT1  194بالتين 
NT1  195بالتين 

NT1  196بالتين 

NT1  197بالتين 
NT1  198بالتين 

NT1  199بالتين 

NT1  200بالتين 
NT1  201بالتين 

NT1  202بالتين 

NT1  203بالتين 
NT1  204بالتين 

NT1  205بالتين 

NT1  206بالتين 
NT1  207بالتين 

NT1  208بالتين 

NT1  260بوريوم 
NT1  261بوريوم 

NT1  262بوريوم 

NT1  263بوريوم 

NT1  264بوريوم 

NT1  265بوريوم 

NT1  266بوريوم 
NT1  267بوريوم 

NT1  271بوريوم 

NT1  272بوريوم 
NT1  273بوريوم 

NT1  274بوريوم 

NT1  275بوريوم 
NT1  186بولونيوم 

NT1  187بولونيوم 

NT1  188بولونيوم 
NT1  189بولونيوم 

NT1  190بولونيوم 
NT1  191بولونيوم 

NT1  192بولونيوم 

NT1  193بولونيوم 

NT1  194بولونيوم 

NT1  195بولونيوم 

NT1  196بولونيوم 
NT1  197بولونيوم 

NT1  198بولونيوم 

NT1  199بولونيوم 
NT1  200بولونيوم 

NT1  201بولونيوم 

NT1  202بولونيوم 
NT1  203بولونيوم 

NT1  204بولونيوم 

NT1  205بولونيوم 
NT1  206بولونيوم 

NT1  207بولونيوم 

NT1  208بولونيوم 
NT1  209بولونيوم 

NT1  210بولونيوم 

NT1  211بولونيوم 
NT1  212بولونيوم 

NT1  213بولونيوم 

NT1  214بولونيوم 
NT1  215بولونيوم 

NT1  216بولونيوم 

NT1  217بولونيوم 
NT1  218بولونيوم 

NT1  219بولونيوم 

NT1  220بولونيوم 

NT1  181تاليوم 

NT1  182تاليوم 
NT1  183تاليوم 

NT1  184تاليوم 

NT1  185تاليوم 
NT1  186تاليوم 

NT1  187تاليوم 

NT1  188تاليوم 
NT1  189تاليوم 

NT1  190تاليوم 

NT1  191تاليوم 
NT1  192تاليوم 

NT1  193تاليوم 

NT1  194تاليوم 
NT1  195تاليوم 

NT1  196تاليوم 

NT1  197تاليوم 
NT1  198تاليوم 

NT1  199تاليوم 

NT1  200تاليوم 
NT1  201تاليوم 

NT1  202تاليوم 

NT1  203تاليوم 
NT1  204تاليوم 

NT1  205تاليوم 

NT1  206تاليوم 
NT1  207تاليوم 

NT1  208تاليوم 

NT1  209تاليوم 
NT1  210تاليوم 

NT1  211تاليوم 

NT1  212تاليوم 
NT1  181تنتاليوم 

NT1  182تنتاليوم 

NT1  183تنتاليوم 

NT1  184تنتاليوم 

NT1  185تنتاليوم 

NT1  186تنتاليوم 
NT1  187تنتاليوم 

NT1  188تنتاليوم 

NT1  189تنتاليوم 
NT1  190تنتاليوم 

NT1  181تنغستين 

NT1  182تنغستين 
NT1  183تنغستين 

NT1  184تنغستين 

NT1  185تنغستين 
NT1  186تنغستين 

NT1  187تنغستين 
NT1  188تنغستين 

NT1  189تنغستين 

NT1  190تنغستين 

NT1  191تنغستين 

NT1  192تنغستين 

NT1  267دارمستاديوم 
NT1  269دارمْستاديوم 

NT1  270دارمْستاديوم 

NT1  271دارمستاديوم 
NT1  272دارمستاديوم   

NT1  273دارمستاديوم 

NT1  279دارمستاديوم 
NT1  281دارمستاديوم 

NT1  255دوبنيوم 

NT1  256دوبنيوم 
NT1  257دوبنيوم 

NT1  258دوبنيوم 

NT1  259دوبنيوم 
NT1  260دوبنيوم 

NT1  261دوبنيوم 

NT1  262دوبنيوم 
NT1  263دوبنيوم 

NT1  264دوبنيوم   

NT1  265دوبنيوم 
NT1  266دوبنيوم 

NT1 267بنيوم دو 

NT1  268دوبنيوم 
NT1  269دوبنيوم 

NT1  181ذهب 

NT1  182ذهب 
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NT1  183ذهب 

NT1  184ذهب 
NT1  185ذهب 

NT1  186ذهب 

NT1  187ذهب 
NT1  188ذهب 

NT1  189ذهب 

NT1  190ذهب 
NT1  191ذهب 

NT1  192ذهب 

NT1  193ذهب 
NT1  194ذهب 

NT1  195ذهب 

NT1  196ذهب 
NT1  197ذهب 

NT1  198ذهب 

NT1  199ذهب 
NT1  200ذهب 

NT1  201ذهب 

NT1  202ذهب 
NT1  203ذهب 

NT1  204ذهب 

NT1  205ذهب 
NT1  193رادون 

NT1  194رادون 

NT1  195رادون 
NT1  196رادون 

NT1  197رادون 

NT1  198رادون 
NT1  199رادون 

NT1  200رادون 

NT1  201رادون 
NT1  202رادون 

NT1  203رادون 

NT1  204رادون 

NT1  205رادون 

NT1  206رادون 

NT1  207رادون 
NT1  208رادون 

NT1  209رادون 

NT1  210رادون 
NT1  211رادون 

NT1  212رادون 

NT1  213رادون 
NT1  214رادون 

NT1  215رادون 

NT1  216رادون 
NT1  217رادون 

NT1  218رادون 
NT1  219رادون 

NT1  220رادون 

NT1  221رادون 

NT1 222ن رادو 

NT1  223رادون 

NT1  224رادون 
NT1  225رادون 

NT1  226رادون 

NT1  227رادون 
NT1  228رادون 

NT1  229رادون 

NT1  201راديوم 
NT1  202راديوم 

NT1  203راديوم 

NT1  204راديوم 
NT1  205راديوم 

NT1  206راديوم 

NT1  207راديوم 
NT1  208راديوم 

NT1  209راديوم 

NT1  210راديوم 
NT1  211راديوم 

NT1  212راديوم 

NT1  213راديوم 
NT1  214راديوم 

NT1  215راديوم 

NT1  216راديوم 
NT1  217راديوم 

NT1  218راديوم 

NT1  219راديوم 

NT1  220راديوم 

NT1  221راديوم 
NT1  222راديوم 

NT1  223راديوم 

NT1  224راديوم 
NT1  225راديوم 

NT1  226راديوم 

NT1  227راديوم 
NT1  228راديوم 

NT1  229راديوم 

NT1  230راديوم 
NT1  231راديوم 

NT1  232راديوم 

NT1  233راديوم 
NT1  234راديوم 

NT1  253رذرفورديوم 

NT1  254رذرفورديوم 
NT1  255رذرفورديوم 

NT1  256رذرفورديوم 

NT1  257رذرفورديوم 
NT1  258رذرفورديوم 

NT1  259رذرفورديوم 

NT1  260رذرفورديوم 
NT1  261رذرفورديوم 

NT1  262رذرفورديوم 

NT1  263رذرفورديوم 
NT1  264رذرفورديوم 

NT1  265رذرفورديوم 

NT1  266رذرفورديوم 
NT1  267رذرفورديوم 

NT1  268رذرفورديوم 

NT1  181رصاص 
NT1  182رصاص 

NT1  183رصاص 

NT1  184رصاص 

NT1  185رصاص 

NT1  186رصاص 

NT1  187رصاص 
NT1  188رصاص 

NT1  189رصاص 

NT1  190رصاص 
NT1  191رصاص 

NT1  192رصاص 

NT1  193رصاص 
NT1  194رصاص 

NT1  195رصاص 

NT1  196رصاص 
NT1  197رصاص 

NT1  198رصاص 
NT1  199رصاص 

NT1  200رصاص 

NT1  201رصاص 

NT1  202رصاص 

NT1  203رصاص 

NT1  204رصاص 
NT1  205رصاص 

NT1  206رصاص 

NT1  207رصاص 
NT1  208رصاص 

NT1  209رصاص 

NT1  210رصاص 
NT1  211رصاص 

NT1  212رصاص 

NT1  213رصاص 
NT1  214رصاص 

NT1  215رصاص 

NT1  216رصاص 
NT1  273رونتغنيوم 

NT1  274رونتغنيوم 

NT1  272رونتغينيوم 
NT1  279رونتغينيوم 

NT1  280رونتغينيوم 

NT1  181رينيوم 
NT1  182رينيوم 

NT1  183رينيوم 

NT1  184رينيوم 
NT1  185رينيوم 

NT1  186رينيوم 

NT1  187رينيوم 

NT1  188رينيوم 

NT1  189رينيوم 
NT1  190رينيوم 

NT1  191رينيوم 

NT1  192رينيوم 
NT1  193رينيوم 

NT1  194رينيوم 

NT1  195رينيوم 
NT1  196رينيوم 

NT1  181زئبق 

NT1  182زئبق 
NT1  183زئبق 

NT1  184زئبق 

NT1  185زئبق 
NT1  186زئبق 

NT1  187زئبق 

NT1  188زئبق 
NT1  189زئبق 

NT1  190زئبق 

NT1  191زئبق 
NT1  192زئبق 

NT1  193زئبق 

NT1  194زئبق 
NT1  195زئبق 

NT1  196زئبق 

NT1  197زئبق 
NT1  198زئبق 

NT1  199زئبق 

NT1  200زئبق 
NT1  201زئبق 

NT1  202زئبق 

NT1  203زئبق 
NT1  204زئبق 

NT1  205زئبق 

NT1  206زئبق 

NT1  207زئبق 

NT1  208زئبق 

NT1  209زئبق 
NT1  211زئبق 

NT1  212زئبق 

NT1 210زئبق 
NT1  258سيبورجيوم 

NT1  259سيبورجيوم 

NT1  260سيبورجيوم 
NT1  261سيبورجيوم 

NT1  262سيبورجيوم 

NT1  263سيبورجيوم 
NT1  264سيبورجيوم 

NT1  265سيبورجيوم 
NT1  266سيبورجيوم 

NT1  268سيبورجيوم 

NT1  270سيبورجيوم 

NT1  271سيبورجيوم 

NT1  272سيبورجيوم 

NT1  273سيبورجيوم 
NT1  124 312عنصر 

NT1  199فرانسيوم 

NT1  200فرانسيوم 
NT1  201فرانسيوم 

NT1  202فرانسيوم 

NT1  203فرانسيوم 
NT1  204فرانسيوم 

NT1  205فرانسيوم 

NT1  206فرانسيوم 
NT1  207فرانسيوم 

NT1  208فرانسيوم 

NT1  209فرانسيوم 
NT1  210فرانسيوم 

NT1  211فرانسيوم 

NT1  212فرانسيوم 
NT1  213فرانسيوم 

NT1  214فرانسيوم 

NT1  215فرانسيوم 
NT1  216فرانسيوم 

NT1  217فرانسيوم 

NT1  218فرانسيوم 
NT1  219فرانسيوم 

NT1  220فرانسيوم 

NT1  221فرانسيوم 
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NT1  222فرانسيوم 

NT1  223فرانسيوم 
NT1  224فرانسيوم 

NT1  225فرانسيوم 

NT1  226فرانسيوم 
NT1  227فرانسيوم 

NT1  228فرانسيوم 

NT1  229فرانسيوم 
NT1  230فرانسيوم 

NT1  231فرانسيوم 

NT1  232فرانسيوم 
NT1  277كوبرنيسيوم 

NT1  278كوبرنيسيوم     

NT1  282كوبرنيسيوم 
NT1 283وم كوبرنيسي 

NT1  284كوبرنيسيوم 

NT1  285كوبرنيسيوم 
NT1  181لوتسيوم 

NT1  182لوتيسيوم 

NT1  183لوتيسيوم 
NT1  184لوتيسيوم 

NT1  187لوتيسيوم 

NT1  290ليفرموريوم 
NT1  291ليفرموريوم 

NT1  292ليفرموريوم 

NT1  293ليفرموريوم 
NT1  287موسكوفيوم 

NT1  288موسكوفيوم 

NT1  265ميتنريوم 
NT1  266ميتنريوم 

NT1  267ميتنريوم 

NT1  268ميتنريوم 
NT1  270ميتنريوم 

NT1  271ميتنريوم 

NT1  272ميتنريوم 

NT1  273ميتنريوم 

NT1  274ميتنريوم 

NT1  275ميتنريوم 
NT1  276ميتنريوم 

NT1  279ميتنريوم 

NT1 نوى األكتينيدات 
NT2   262مندليفيوم 

NT2  206أكتينيوم 

NT2  207أكتينيوم 
NT2  208أكتينيوم 

NT2  209أكتينيوم 

NT2  210أكتينيوم 
NT2  211أكتينيوم 

NT2  212أكتينيوم 
NT2  213أكتينيوم 

NT2  214أكتينيوم 

NT2  215أكتينيوم 

NT2  216أكتينيوم 

NT2  217أكتينيوم 

NT2  218أكتينيوم 
NT2  219أكتينيوم 

NT2  220أكتينيوم 

NT2  221أكتينيوم 
NT2  222أكتينيوم 

NT2  223أكتينيوم 

NT2  224أكتينيوم 
NT2  225أكتينيوم 

NT2  226أكتينيوم 

NT2  227أكتينيوم 
NT2  228أكتينيوم 

NT2  229أكتينيوم 

NT2  230أكتينيوم 
NT2  231أكتينيوم 

NT2  232أكتينيوم 

NT2  233أكتينيوم 
NT2  234أكتينيوم 

NT2  235أكتينيوم 

NT2  236أكتينيوم 
NT2  232أمريسيوم 

NT2  233أمريسيوم 

NT2  234أمريسيوم 
NT2  235أمريسيوم 

NT2  236أمريسيوم 

NT2  237أمريسيوم 

NT2  238أمريسيوم 

NT2  239أمريسيوم 
NT2  240أمريسيوم 

NT2  241أمريسيوم 

NT2  242أمريسيوم 
NT2  243أمريسيوم 

NT2  244أمريسيوم 

NT2  245أمريسيوم 
NT2  246أمريسيوم 

NT2  247أمريسيوم 

NT2  248أمريسيوم 
NT2  249أمريسيوم 

NT2 231أمريسيوم 

NT2  240أينشتاينيوم 
NT2  241أينشتاينيوم 

NT2  242أينشتاينيوم 

NT2  243أينشتاينيوم 
NT2  246أينشتاينيوم 

NT2  248أينشتاينيوم 

NT2  249أينشتاينيوم 
NT2  250أينشتاينيوم 

NT2  251أينشتاينيوم 

NT2 253اينيوم أينشت 
NT2  254أينشتاينيوم 

NT2  257أينشتاينيوم 

NT2  258أينشتاينيوم 
NT2 244أينشتاينيوم 

NT2 245أينشتاينيوم 

NT2 247أينشتاينيوم 
NT2 252أينشتاينيوم 

NT2 255أينشتاينيوم 

NT2 256أينشتاينيوم 
NT2  235بركيليوم 

NT2  236بركيليوم 

NT2  237بركيليوم 

NT2  238بركيليوم 

NT2  239بركيليوم 

NT2  240بركيليوم 
NT2  241بركيليوم 

NT2  242بركيليوم 

NT2  243بركيليوم 
NT2  244بركيليوم 

NT2  245بركيليوم 

NT2  246بركيليوم 
NT2  247بركيليوم 

NT2  248بركيليوم 

NT2  249بركيليوم 
NT2  250بركيليوم 

NT2  251بركيليوم 
NT2  252بركيليوم 

NT2  253بركيليوم 

NT2  254بركيليوم 

NT2  212بروتكتينيوم 

NT2  213بروتكتينيوم 

NT2  214بروتكتينيوم 
NT2  215بروتكتينيوم 

NT2  216بروتكتينيوم 

NT2  217بروتكتينيوم 
NT2  218بروتكتينيوم 

NT2  219بروتكتينيوم 

NT2  220بروتكتينيوم 
NT2  221بروتكتينيوم 

NT2  222بروتكتينيوم 

NT2  223بروتكتينيوم 
NT2  224بروتكتينيوم 

NT2  225بروتكتينيوم 

NT2  226بروتكتينيوم 
NT2  227بروتكتينيوم 

NT2  228بروتكتينيوم 

NT2  229بروتكتينيوم 
NT2  230بروتكتينيوم 

NT2  231بروتكتينيوم 

NT2  232بروتكتينيوم 
NT2  233بروتكتينيوم 

NT2  234بروتكتينيوم 

NT2  235بروتكتينيوم 
NT2  236بروتكتينيوم 

NT2  237بروتكتينيوم 

NT2  238بروتكتينيوم 

NT2  239بروتكتينيوم 

NT2  240بروتكتينيوم 
NT2  228بلوتونيوم 

NT2  229بلوتونيوم 

NT2  230بلوتونيوم 
NT2  231بلوتونيوم 

NT2  232بلوتونيوم 

NT2  233بلوتونيوم 
NT2  234بلوتونيوم 

NT2  235بلوتونيوم 

NT2  236بلوتونيوم 
NT2  237بلوتونيوم 

NT2  238بلوتونيوم 

NT2  239بلوتونيوم 
NT2  240بلوتونيوم 

NT2  241بلوتونيوم 

NT2  242بلوتونيوم 
NT2  243بلوتونيوم 

NT2  244بلوتونيوم 

NT2  245بلوتونيوم 
NT2  246بلوتونيوم 

NT2  247بلوتونيوم 

NT2  248بلوتونيوم 
NT2  250بلوتونيوم 

NT2  208توريوم 

NT2  209توريوم 
NT2  210توريوم 

NT2  211توريوم 

NT2  212توريوم 
NT2  213توريوم 

NT2  214توريوم 

NT2  215توريوم 
NT2  216توريوم 

NT2  217توريوم 

NT2  218توريوم 

NT2  219توريوم 

NT2  220توريوم 

NT2  221توريوم 
NT2  222توريوم 

NT2  223توريوم 

NT2  224توريوم 
NT2  225توريوم 

NT2  226توريوم 

NT2  227توريوم 
NT2  228توريوم 

NT2  229توريوم 

NT2  230توريوم 
NT2  231توريوم 

NT2  232توريوم 
NT2  233توريوم 

NT2  234توريوم 

NT2  235توريوم 

NT2  236توريوم 

NT2  237توريوم 

NT2  238توريوم 
NT2  241فرميوم 

NT2  242فرميوم 

NT2  243فرميوم 
NT2  244فرميوم 

NT2  245فرميوم 

NT2  246فرميوم 
NT2  247فرميوم 

NT2  248فرميوم 

NT2  249فرميوم 
NT2  250فرميوم 

NT2  251فرميوم 

NT2  252فرميوم 
NT2  253فرميوم 

NT2  254فرميوم 

NT2  255فرميوم 
NT2  256فرميوم 

NT2  257فرميوم 

NT2  258فرميوم 
NT2  259فرميوم 

NT2  260فرميوم 

NT2  264فرميوم 
NT2 238اليفورنيوم ك 

NT2  239كاليفورنيوم 

NT2  240كاليفورنيوم 
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NT2  241كاليفورنيوم 

NT2  242كاليفورنيوم 
NT2  243كاليفورنيوم 

NT2  244كاليفورنيوم 

NT2  245كاليفورنيوم 
NT2  246كاليفورنيوم 

NT2  247كاليفورنيوم 

NT2  248كاليفورنيوم 
NT2  249كاليفورنيوم 

NT2  250كاليفورنيوم 

NT2  251كاليفورنيوم 
NT2  252كاليفورنيوم 

NT2  253كاليفورنيوم 

NT2  254كاليفورنيوم 
NT2  255كاليفورنيوم 

NT2  256كاليفورنيوم 

NT2  236كاليفوريوم 
NT2  237كاليفوريوم 

NT2  232كوريوم 

NT2  233كوريوم 
NT2  234كوريوم 

NT2  235كوريوم 

NT2  236كوريوم 
NT2  237كوريوم 

NT2  238كوريوم 

NT2  239كوريوم 
NT2  240كوريوم 

NT2  241كوريوم 

NT2  242كوريوم 
NT2  243كوريوم 

NT2  244كوريوم 

NT2  245كوريوم 
NT2  246كوريوم 

NT2  247كوريوم 

NT2  248كوريوم 

NT2  249كوريوم 

NT2  250كوريوم 

NT2  251كوريوم 
NT2  252كوريوم 

NT2  251لورنسيوم 

NT2  252لورنسيوم 
NT2  253لورنسيوم 

NT2  254لورنسيوم 

NT2  255لورنسيوم 
NT2  256لورنسيوم 

NT2  257لورنسيوم 

NT2  258لورنسيوم 
NT2  259لورنسيوم 

NT2  260لورنسيوم 
NT2  261لورنسيوم 

NT2  262لورنسيوم 

NT2  263لورنسيوم 

NT2  264لورنسيوم 

NT2  265لورنسيوم 

NT2  266لورنسيوم 
NT2  245مندليفيوم 

NT2  246مندليفيوم 

NT2  247مندليفيوم 
NT2  248مندليفيوم 

NT2  249مندليفيوم 

NT2  250مندليفيوم 
NT2  251مندليفيوم 

NT2  252مندليفيوم 

NT2  253مندليفيوم 
NT2  254مندليفيوم 

NT2  255مندليفيوم 

NT2  256مندليفيوم 
NT2  257مندليفيوم 

NT2  258مندليفيوم 

NT2  259مندليفيوم 
NT2  260مندليفيوم 

NT2  261مندليفيوم 

NT2  225نبتونيوم 
NT2  226نبتونيوم 

NT2  227نبتونيوم 

NT2  228نبتونيوم 
NT2  229نبتونيوم 

NT2  230نبتونيوم 

NT2  231نبتونيوم 

NT2  232نبتونيوم 

NT2  233نبتونيوم 
NT2  234نبتونيوم 

NT2  235نبتونيوم 

NT2  236نبتونيوم 
NT2  237نبتونيوم 

NT2  238نبتونيوم 

NT2  239نبتونيوم 
NT2  240نبتونيوم 

NT2  241نبتونيوم 

NT2  242نبتونيوم 
NT2  243نبتونيوم 

NT2  244نبتونيوم 

NT2  248نوبليوم 
NT2  250نوبليوم 

NT2  251نوبليوم 

NT2  252نوبليوم 
NT2  253نوبليوم 

NT2  254نوبليوم 

NT2  255نوبليوم 
NT2  256نوبليوم 

NT2  257نوبليوم 

NT2  258نوبليوم 
NT2  259نوبليوم 

NT2  260نوبليوم 

NT2  261نوبليوم 
NT2  262نوبليوم 

NT2  263نوبليوم 

NT2  264نوبليوم 
NT2  217يورانيوم 

NT2  218يورانيوم 

NT2  219يورانيوم 
NT2  220يورانيوم 

NT2  221يورانيوم 

NT2  222يورانيوم 

NT2  223يورانيوم 

NT2  224يورانيوم 

NT2  225يورانيوم 
NT2  226يورانيوم 

NT2  227يورانيوم 

NT2  228يورانيوم 
NT2  229يورانيوم 

NT2  230يورانيوم 

NT2  231يورانيوم 
NT2  232يورانيوم 

NT2  233يورانيوم 

NT2  234يورانيوم 
NT2  235يورانيوم 

NT2  236يورانيوم 
NT2  237يورانيوم 

NT2  238يورانيوم 

NT2  239يورانيوم 

NT2  240يورانيوم 

NT2  241يورانيوم 

NT2  242يورانيوم 
NT1  278نيهونيوم 

NT1  283نيهونيوم 

NT1  284نيهونيوم 
NT1  263هاسيوم 

NT1  264هاسيوم 

NT1  265هاسيوم 
NT1  266هاسيوم 

NT1  267هاسيوم 

NT1  269هاسيوم  
NT1  270هاسيوم 

NT1  271هاسيوم 

NT1  272هاسيوم 
NT1  274هاسيوم 

NT1  275هاسيوم 

NT1  276هاسيوم 
NT1  181هافنيوم 

NT1  182هافنيوم 

NT1  183هافنيوم 
NT1  184هافنيوم 

NT1  185هافنيوم 

NT1  186هافنيوم 
NT1  187هافنيوم 

NT1  188هافنيوم 

RT بنية نووية 

 نوى حارة

1994-04-12 
BT1 نوى 

 نوى خفيفة

BT1 نوى 

NT1  30أرغون 
NT1  31أرغون 

NT1  32أرغون 

NT1  33أرغون 
NT1  34أرغون 

NT1  35أرغون 

NT1  36أرغون 
NT1  37أرغون 

NT1  38أرغون 

NT1  39أرغون 
NT1  40أرغون 

NT1  12أكسجين 

NT1  13أكسجين 
NT1  14أكسجين 

NT1  15أكسجين 

NT1  16أكسجين 
NT1  17أكسجين 

NT1  18أكسجين 
NT1  19أكسجين 

NT1  20أكسجين 

NT1  21أكسجين 
NT1  22أكسجين 

NT1  23أكسجين 

NT1  24أكسجين 
NT1  25أكسجين 

NT1  26أكسجين  

NT1  27أكسجين 
NT1  28أكسجين 

NT1  21ألمنيوم 

NT1  22ألمنيوم 
NT1  23ألمنيوم 

NT1  24ألمنيوم 

NT1  25ألمنيوم 
NT1  26ألمنيوم 

NT1  27ألمنيوم 

NT1  28ألمنيوم 
NT1  29ألمنيوم 

NT1  30ألمنيوم 

NT1  31ألمنيوم 
NT1  32ألمنيوم 

NT1  33ألمنيوم 

NT1  34ألمنيوم 
NT1  35ألمنيوم 

NT1  36ألمنيوم 

NT1  37ألمنيوم 
NT1  38ألمنيوم 

NT1  39ألمنيوم 

NT1  40ألمنيوم 
NT1  10بريليوم 

NT1  11بريليوم 

NT1  12بريليوم 
NT1  13بريليوم 

NT1  14بريليوم 

NT1  15بريليوم 
NT1  16بريليوم 

NT1  5بريليوم 

NT1  6بريليوم 
NT1  7بريليوم 

NT1  8بريليوم 

NT1  9بريليوم 
NT1  32بوتاسيوم 

NT1  33بوتاسيوم 

NT1  34بوتاسيوم 

NT1  35بوتاسيوم 

NT1  36بوتاسيوم 

NT1  37بوتاسيوم 
NT1  38بوتاسيوم 

NT1  39بوتاسيوم 

NT1  40بوتاسيوم 
NT1  10بور 

NT1  11بور 
NT1  12بور 

NT1  13بور 
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NT1  14بور 

NT1  15بور 
NT1  16بور 

NT1  17بور 

NT1  18بور 
NT1  19بور 

NT1  6بور 

NT1  7بور 
NT1  8بور 

NT1  9بور 

NT1 تريتيوم 
NT1  38تيتانيوم 

NT1  39تيتانيوم 

NT1  40تيتانيوم 
NT1 دوتوريوم 

NT1  36سكانديوم 

NT1  37سكانديوم 
NT1  38سكانديوم 

NT1  39سكانديوم 

NT1  40سكانديوم 
NT1   22سيليسيوم 

NT1   23سيليسيوم 

NT1   25سيليسيوم 
NT1   27سيليسيوم 

NT1   28سيليسيوم 

NT1   29سيليسيوم 
NT1   31سيليسيوم 

NT1   32سيليسيوم 

NT1   33سيليسيوم 
NT1   34سيليسيوم 

NT1   35سيليسيوم 

NT1   37سيليسيوم 
NT1   38سيليسيوم 

NT1   39سيليسيوم 

NT1   40سيليسيوم 

NT1  24سيليسيوم 

NT1  26سيليسيوم 

NT1  30سيليسيوم 
NT1  36سيليسيوم 

NT1  18صوديوم 

NT1  19صوديوم 
NT1  20صوديوم 

NT1  21صوديوم 

NT1  22صوديوم 
NT1  23صوديوم 

NT1  24صوديوم 

NT1  25صوديوم 
NT1  26صوديوم 

NT1  27صوديوم 
NT1  28صوديوم 

NT1  29صوديوم 

NT1  30صوديوم 

NT1  31صوديوم 

NT1  32صوديوم 

NT1  33صوديوم 
NT1  34صوديوم 

NT1  35صوديوم 

NT1  37صوديوم 
NT1  40فاناديوم 

NT1  21فسفور 

NT1  24فسفور 
NT1  25فسفور 

NT1  26فسفور 

NT1  27فسفور 
NT1  28فسفور 

NT1  29فسفور 

NT1  30فسفور 
NT1  31فسفور 

NT1  32فسفور 

NT1  33فسفور 
NT1  34فسفور 

NT1  35فسفور 

NT1  36فسفور 
NT1  37فسفور 

NT1  38فسفور 

NT1  39فسفور 
NT1  40فسفور 

NT1  14فلور 

NT1  15فلور 

NT1  16فلور 

NT1  17فلور 
NT1  18فلور 

NT1  19فلور 

NT1  20فلور 
NT1  21فلور 

NT1  22فلور 

NT1  23فلور 
NT1  24فلور 

NT1  25فلور 

NT1  26فلور 
NT1  27فلور 

NT1  28فلور 

NT1  29فلور 
NT1  30فلور 

NT1  31فلور 

NT1  34كالسيوم 
NT1  35كالسيوم 

NT1  36كالسيوم 

NT1  37كالسيوم 
NT1  39كالسيوم 

NT1  40كالسيوم 

NT1 38كالسيوم 
NT1  24كبريت 

NT1  26كبريت 

NT1  27كبريت 
NT1  28كبريت 

NT1  29كبريت 

NT1  30كبريت 
NT1  31كبريت 

NT1  32كبريت 

NT1  33كبريت 
NT1  34كبريت 

NT1  35كبريت 

NT1  36كبريت 

NT1  37كبريت 

NT1  38كبريت 

NT1  39كبريت 
NT1  40كبريت 

NT1  10كربون 

NT1  11كربون 
NT1  12كربون 

NT1  13كربون 

NT1  14كربون 
NT1  15كربون 

NT1  16كربون 

NT1  17كربون 
NT1  18كربون 

NT1  19كربون 
NT1  20كربون 

NT1 21 كربون 

NT1  22كربون 

NT1  8كربون 

NT1  9كربون 

NT1  28كلور 
NT1  29كلور 

NT1  30كلور 

NT1  31كلور 
NT1  32كلور 

NT1  33كلور 

NT1  34كلور 
NT1  35كلور 

NT1  36كلور 

NT1  37كلور 
NT1  38كلور 

NT1  39كلور 

NT1  40كلور 
NT1  10ليتيوم 

NT1  13ليتيوم 

NT1  3ليتيوم 
NT1  4ليتيوم 

NT1  5ليتيوم 

NT1  6ليتيوم 
NT1  8ليتيوم 

NT1  9ليتيوم 

NT1 11ليتيوم 
NT1 12ليتيوم 

NT1 7ليتيوم 

NT1  40مغننيزيوم 

NT1  19مغنيزيوم 

NT1  20مغنيزيوم 
NT1  21مغنيزيوم 

NT1  22مغنيزيوم 

NT1  23مغنيزيوم 
NT1  24مغنيزيوم 

NT1  25مغنيزيوم 

NT1  26مغنيزيوم 
NT1  27مغنيزيوم 

NT1  28مغنيزيوم 

NT1  29مغنيزيوم 
NT1  30مغنيزيوم 

NT1  31مغنيزيوم 

NT1  32مغنيزيوم 
NT1  33مغنيزيوم 

NT1  34مغنيزيوم 

NT1  35مغنيزيوم 
NT1  36مغنيزيوم 

NT1  37مغنيزيوم 

NT1  38مغنيزيوم 
NT1  39مغنيزيوم 

NT1  10نتروجين 

NT1  11نتروجين 
NT1  12نتروجين 

NT1  13نتروجين 

NT1 14جين نترو 
NT1  15نتروجين 

NT1  16نتروجين 

NT1  17نتروجين 
NT1  18نتروجين 

NT1  19نتروجين 

NT1  20نتروجين 
NT1  21نتروجين 

NT1  22نتروجين 

NT1  23نتروجين 

NT1  24نتروجين 

NT1  25نتروجين 

NT1   16نيون 
NT1  17نيون 

NT1  18نيون 

NT1  19نيون 
NT1  20نيون 

NT1  21نيون 

NT1  22نيون 
NT1  23نيون 

NT1  24نيون 

NT1  25نيون 
NT1  26نيون 

NT1  27نيون 
NT1  28نيون 

NT1  29نيون 

NT1  30نيون 

NT1  31نيون 

NT1  32نيون 

NT1  33نيون 
NT1  34نيون 

NT1  4هدروجين 

NT1  5هدروجين 
NT1  6هدروجين 

NT1  7هدروجين 

NT1 1هدروجين 
NT1  10هليوم 

NT1  2هليوم 

NT1  3هليوم 
NT2   3هليومa1 

NT2  3هليومa 

NT2  3هليومb 
NT1  4هليوم 

NT2  1هليوم 

NT2  11هليوم 
NT1  5هليوم 

NT1  6هليوم 

NT1  7هليوم 
NT1  8هليوم 

NT1  9هليوم 

RT بنية نووية 

 نوى خلويّة

UF )نوى )الخاليا 
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BT1 نات خلوية  مكّوِ

NT1 نويَّات 
RT عات تحت خلوية  توزُّ

RT حموض نووية 

RT صبغيات 
RT صبغيات بشرية 

RT كروماتين 

 زوجية -نوى زوجية 

1996-06-17 
BT1 نوى 

NT1  146إربيوم 

NT1  148إربيوم 
NT1  150إربيوم 

NT1  152إربيوم 

NT1  154إربيوم 
NT1  156إربيوم 

NT1  158إربيوم 

NT1  160إربيوم 

NT1  162إربيوم 

NT1  164إربيوم 

NT1  166إربيوم 
NT1  168إربيوم 

NT1  170إربيوم 

NT1  172إربيوم 
NT1  174إربيوم 

NT1  30أرغون 

NT1  32أرغون 
NT1  34أرغون 

NT1  36أرغون 

NT1  38أرغون 
NT1  40أرغون 

NT1  42أرغون 

NT1  44أرغون 
NT1  46أرغون 

NT1  48أرغون 

NT1  50أرغون 
NT1  52أرغون 

NT1  144إريبيوم 
NT1  176إريبيوم 

NT1  12أكسجين 

NT1  14أكسجين 
NT1  16أكسجين 

NT1  18أكسجين 

NT1  20أكسجين 
NT1  22أكسجين 

NT1  24أكسجين 

NT1  26أكسجين  
NT1  28أكسجين 

NT1  162أوسميوم 

NT1  164أوسميوم 
NT1  166أوسميوم 

NT1  168أوسميوم 

NT1  170أوسميوم 
NT1  172أوسميوم 

NT1  174أوسميوم 

NT1  176أوسميوم 
NT1  178أوسميوم 

NT1  180أوسميوم 

NT1  182أوسميوم 
NT1  184أوسميوم 

NT1  186أوسميوم 

NT1  188أوسميوم 
NT1  191أوسميوم 

NT1  192أوسميوم 

NT1  194أوسميوم 
NT1  196أوسميوم 

NT1  200أوسميوم 

NT1  294أوغانيسون 

NT1  150إيتربيوم 

NT1  152إيتربيوم 

NT1  154إيتربيوم 
NT1  156إيتربيوم 

NT1  158إيتربيوم 

NT1  160إيتربيوم 
NT1  162إيتربيوم 

NT1  164إيتربيوم 

NT1  166إيتربيوم 
NT1  168إيتربيوم 

NT1  170إيتربيوم 

NT1  172إيتربيوم 
NT1  174إيتربيوم 

NT1  176إيتربيوم 

NT1  178إيتربيوم 
NT1  180إيتربيوم 

NT1  286الفليروفيوم 

NT1  288الفليروفيوم 
NT1  292الفليروفيوم 

NT1  148ايتربيوم 

NT1  114باريوم 
NT1  116باريوم 

NT1  118باريوم 

NT1  120باريوم 
NT1  122باريوم 

NT1  124باريوم 

NT1  126باريوم 
NT1  128باريوم 

NT1  130باريوم 

NT1  132باريوم 
NT1  134باريوم 

NT1  136باريوم 

NT1  138باريوم 
NT1  142باريوم 

NT1  144باريوم 

NT1  146باريوم 
NT1  148باريوم 

NT1  150باريوم 

NT1  152باريوم 
NT1 140باريوم 

NT1  10بريليوم 

NT1  12بريليوم 
NT1  14بريليوم 

NT1  16بريليوم 

NT1  6بريليوم 

NT1  8بريليوم 

NT1  166بالتين 

NT1  168بالتين 
NT1  170بالتين 

NT1  172بالتين 

NT1  174بالتين 
NT1  176بالتين 

NT1  178بالتين 

NT1  180بالتين 
NT1  182بالتين 

NT1  184بالتين 

NT1  186بالتين 
NT1  188بالتين 

NT1  190بالتين 
NT1  192بالتين 

NT1  194بالتين 

NT1  196بالتين 

NT1  198بالتين 

NT1  200بالتين 

NT1  202بالتين 
NT1  204بالتين 

NT1  206بالتين 

NT1  208بالتين 
NT1  122بالديوم 

NT1  124بالديوم 

NT1  92بالديوم 
NT1  100بالّديوم 

NT1  102بالّديوم 

NT1  104بالّديوم 
NT1  106بالّديوم 

NT1  108بالّديوم 

NT1  110بالّديوم 
NT1  112بالّديوم 

NT1  114بالّديوم 

NT1  116بالّديوم 
NT1  118بالّديوم 

NT1  120بالّديوم 

NT1  94بالّديوم 
NT1  96بالّديوم 

NT1  98بالّديوم 

NT1  228بلوتونيوم 
NT1  230بلوتونيوم 

NT1  232بلوتونيوم 

NT1  234بلوتونيوم 

NT1  236بلوتونيوم 

NT1  238بلوتونيوم 
NT1  240بلوتونيوم 

NT1  242بلوتونيوم 

NT1  244بلوتونيوم 
NT1  246بلوتونيوم 

NT1  248بلوتونيوم 

NT1  250بلوتونيوم 
NT1  186بولونيوم 

NT1  188بولونيوم 

NT1  190بولونيوم 
NT1  192بولونيوم 

NT1  194بولونيوم 

NT1  196بولونيوم 
NT1  198بولونيوم 

NT1  200بولونيوم 

NT1  202بولونيوم 
NT1  204بولونيوم 

NT1  206بولونيوم 

NT1  208بولونيوم 
NT1  210بولونيوم 

NT1  212بولونيوم 

NT1  214بولونيوم 
NT1  216بولونيوم 

NT1  218بولونيوم 

NT1  220بولونيوم 
NT1 122تفاعالت القصدير 

NT1  140تلوريوم 

NT1  142تلوريوم 
NT1  106تلّوريوم 

NT1  108تلّوريوم 

NT1  110تلّوريوم 
NT1  112تلّوريوم 

NT1  114تلّوريوم 

NT1  116تلّوريوم 

NT1  118تلّوريوم 

NT1  120تلّوريوم 

NT1  122تلّوريوم 
NT1  124تلّوريوم 

NT1  126تلّوريوم 

NT1  128تلّوريوم 
NT1  130تلّوريوم 

NT1  132تلّوريوم 

NT1  134تلّوريوم 
NT1  136تلّوريوم 

NT1  138تلّوريوم 

NT1   176تنغستين 
NT1  158تنغستين 

NT1  160تنغستين 
NT1  162تنغستين 

NT1  164تنغستين 

NT1  166تنغستين 

NT1  168تنغستين 

NT1  170تنغستين 

NT1  172تنغستين 
NT1  174تنغستين 

NT1  178تنغستين 

NT1  180تنغستين 
NT1  182تنغستين 

NT1  184تنغستين 

NT1  186تنغستين 
NT1  188تنغستين 

NT1  190تنغستين 

NT1  192تنغستين 
NT1  208توريوم 

NT1  210توريوم 

NT1  212توريوم 
NT1  214توريوم 

NT1  216توريوم 

NT1  218توريوم 
NT1  220توريوم 

NT1  224توريوم 

NT1  226توريوم 
NT1  228توريوم 

NT1  230توريوم 

NT1  232توريوم 
NT1  234توريوم 

NT1  236توريوم 

NT1  238توريوم 
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NT1  38تيتانيوم 

NT1  40تيتانيوم 
NT1  42تيتانيوم 

NT1  44تيتانيوم 

NT1  46تيتانيوم 
NT1  48تيتانيوم 

NT1  50تيتانيوم 

NT1  52تيتانيوم 
NT1  54تيتانيوم 

NT1  56تيتانيوم 

NT1  58تيتانيوم 
NT1  60تيتانيوم 

NT1  62تيتانيوم 

NT1  58جرمانيوم 
NT1  60جرمانيوم  

NT1  62جرمانيوم 

NT1  64جرمانيوم 
NT1  66جرمانيوم 

NT1  68جرمانيوم 

NT1  70جرمانيوم 
NT1  72جرمانيوم 

NT1  74جرمانيوم 

NT1  76جرمانيوم 
NT1  78جرمانيوم 

NT1  80جرمانيوم 

NT1  82جرمانيوم 
NT1  84جرمانيوم 

NT1  86جرمانيوم 

NT1  88جرمانيوم 
NT1  46حديد 

NT1  48حديد 

NT1  52حديد 
NT1  52حديد 

NT1  54حديد 

NT1  56حديد 

NT1  58حديد 

NT1  60حديد 

NT1  62حديد 
NT1  64حديد 

NT1  66حديد 

NT1  68حديد 
NT1  70حديد 

NT1  72حديد 

NT1 270اديوم دارمْست 
NT1  272دارمستاديوم   

NT1  138ديسبروسيوم 

NT1  140ديسبروسيوم 
NT1  142ديسبروسيوم 

NT1  144ديسبروسيوم 
NT1  146ديسبروسيوم 

NT1  148ديسبروسيوم 

NT1  150ديسبروسيوم 

NT1  152ديسبروسيوم 

NT1  154ديسبروسيوم 

NT1  156ديسبروسيوم 
NT1  158ديسبروسيوم 

NT1  160ديسبروسيوم 

NT1  162ديسبروسيوم 
NT1  164ديسبروسيوم 

NT1  166ديسبروسيوم 

NT1  168ديسبروسيوم 
NT1  170ديسبروسيوم 

NT1  172ديسبروسيوم 

NT1  194رادون 
NT1  196رادون 

NT1  198رادون 

NT1  200رادون 
NT1  202رادون 

NT1  204رادون 

NT1  206رادون 
NT1  208رادون 

NT1  210رادون 

NT1  212رادون 
NT1  214رادون 

NT1  216رادون 

NT1  218رادون 
NT1  220رادون 

NT1  222رادون 

NT1  224رادون 

NT1  226رادون 

NT1  228رادون 
NT1  202راديوم 

NT1  204راديوم 

NT1  206راديوم 
NT1  208راديوم 

NT1  210راديوم 

NT1  212راديوم 
NT1  214راديوم 

NT1  216راديوم 

NT1  218راديوم 
NT1  220راديوم 

NT1  222راديوم 

NT1  224راديوم 
NT1  226راديوم 

NT1  228راديوم 

NT1  230راديوم 
NT1  232راديوم 

NT1  234راديوم 

NT1  254رذرفورديوم 
NT1  256رذرفورديوم 

NT1  258رذرفورديوم 

NT1  260رذرفورديوم 
NT1  262رذرفورديوم 

NT1  264رذرفورديوم 

NT1 266يوم رذرفورد 
NT1  268رذرفورديوم 

NT1  178رصاص 

NT1  180رصاص 
NT1  182رصاص 

NT1  184رصاص 

NT1  186رصاص 
NT1  188رصاص 

NT1  190رصاص 

NT1  192رصاص 

NT1  194رصاص 

NT1  196رصاص 

NT1  198رصاص 
NT1  200رصاص 

NT1  202رصاص 

NT1  204رصاص 
NT1  206رصاص 

NT1  208رصاص 

NT1  210رصاص 
NT1  212رصاص 

NT1  214رصاص 

NT1  216رصاص 
NT1  100روتينيوم 

NT1  102روتينيوم 
NT1  104روتينيوم 

NT1  106روتينيوم 

NT1  108روتينيوم 

NT1  110روتينيوم 

NT1  112روتينيوم 

NT1  114روتينيوم 
NT1  116روتينيوم 

NT1  118روتينيوم 

NT1  120روتينيوم 
NT1  88روتينيوم 

NT1  90روتينيوم 

NT1  92روتينيوم 
NT1  94روتينيوم 

NT1  96روتينيوم 

NT1  98روتينيوم 
NT1  172زئبق 

NT1  174زئبق 

NT1  178زئبق 
NT1  182زئبق 

NT1  184زئبق 

NT1  186زئبق 
NT1  188زئبق 

NT1  190زئبق 

NT1  192زئبق 
NT1  194زئبق 

NT1  196زئبق 

NT1  198زئبق 
NT1  200زئبق 

NT1  202زئبق 

NT1  204زئبق 

NT1  206زئبق 

NT1  208زئبق 
NT1  212زئبق 

NT1 176زئبق 

NT1 180زئبق 
NT1 210زئبق 

NT1  100زركونيوم 

NT1  102زركونيوم 
NT1  104زركونيوم 

NT1  106زركونيوم 

NT1  108زركونيوم 
NT1  110زركونيوم 

NT1  78زركونيوم 

NT1  80زركونيوم 
NT1  82زركونيوم 

NT1  84زركونيوم 

NT1  86زركونيوم 
NT1  88زركونيوم 

NT1  90زركونيوم 

NT1  92زركونيوم 
NT1  94زركونيوم 

NT1  96زركونيوم 

NT1  98زركونيوم 
NT1  54زنك 

NT1  56زنك 

NT1  58زنك 
NT1  60زنك 

NT1  62زنك 

NT1  64زنك 
NT1  66زنك 

NT1  68زنك 

NT1  70زنك 
NT1  72زنك 

NT1  74زنك 

NT1  76زنك 

NT1  78زنك 

NT1  80زنك 

NT1  82زنك 
NT1  128ساماريوم 

NT1  130ساماريوم 

NT1  132ساماريوم 
NT1  136ساماريوم 

NT1  138ساماريوم 

NT1  140ساماريوم 
NT1  142ساماريوم 

NT1  144ساماريوم 

NT1  146ساماريوم 
NT1  148ساماريوم 

NT1  150ساماريوم 
NT1  152ساماريوم 

NT1  154ساماريوم 

NT1  156ساماريوم 

NT1  158ساماريوم 

NT1  160ساماريوم 

NT1  162ساماريوم 
NT1  164ساماريوم 

NT1  134ساماريوم ساماريوم 

NT1  100سترونسيوم 
NT1  102سترونسيوم 

NT1  104سترونسيوم 

NT1  74سترونسيوم 
NT1  76سترونسيوم 

NT1  78سترونسيوم 

NT1  80سترونسيوم 
NT1  82سترونسيوم 

NT1  84سترونسيوم 

NT1  86سترونسيوم 
NT1  88سترونسيوم 

NT1  90سترونسيوم 

NT1  92سترونسيوم 
NT1  94سترونسيوم 

NT1  96سترونسيوم 

NT1  98سترونسيوم 
NT1  64سلينيوم 

NT1  66سلينيوم 

NT1  68سلينيوم 
NT1  70سلينيوم 

NT1  72سلينيوم 

NT1  74سلينيوم 
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NT1  76سلينيوم 

NT1  78سلينيوم 
NT1  80سلينيوم 

NT1 82ينيوم سل 

NT1  84سلينيوم 
NT1  86سلينيوم 

NT1  88سلينيوم 

NT1  258سيبورجيوم 
NT1  260سيبورجيوم 

NT1  262سيبورجيوم 

NT1  264سيبورجيوم 
NT1  266سيبورجيوم 

NT1  268سيبورجيوم 

NT1  270سيبورجيوم 
NT1  272سيبورجيوم 

NT1  120سيريوم 

NT1  122سيريوم 
NT1  124سيريوم 

NT1  126سيريوم 

NT1  128سيريوم 
NT1  130سيريوم 

NT1  132سيريوم 

NT1  134سيريوم 
NT1  136سيريوم 

NT1  138سيريوم 

NT1  140سيريوم 
NT1  142سيريوم 

NT1  144سيريوم 

NT1  146سيريوم 
NT1  148سيريوم 

NT1  150سيريوم 

NT1  152سيريوم 
NT1  154سيريوم 

NT1  156سيريوم 

NT1   22سيليسيوم 

NT1   28سيليسيوم 

NT1   32سيليسيوم 

NT1   34سيليسيوم 
NT1   38سيليسيوم 

NT1   40سيليسيوم 

NT1   42سيليسيوم 
NT1  24سيليسيوم 

NT1  26سيليسيوم 

NT1  30سيليسيوم 
NT1  36سيليسيوم 

NT1  44سيليسيوم 

NT1  124 312عنصر 
NT1  134غادولينيوم 

NT1  136غادولينيوم 
NT1  138غادولينيوم 

NT1  140غادولينيوم 

NT1  142غادولينيوم 

NT1  144غادولينيوم 

NT1  146غادولينيوم 

NT1  148غادولينيوم 
NT1  150غادولينيوم 

NT1  152غادولينيوم 

NT1  154غادولينيوم 
NT1  156غادولينيوم 

NT1  158غادولينيوم 

NT1  160غادولينيوم 
NT1  162غادولينيوم 

NT1  164غادولينيوم 

NT1 166وم غادوليني 
NT1  168غادولينيوم 

NT1  242فرميوم 

NT1  244فرميوم 
NT1  246فرميوم 

NT1  248فرميوم 

NT1  250فرميوم 
NT1  252فرميوم 

NT1  254فرميوم 

NT1  256فرميوم 
NT1  258فرميوم 

NT1  260فرميوم 

NT1  264فرميوم 
NT1  100قصدير 

NT1  102قصدير 

NT1  104قصدير 

NT1  106قصدير 

NT1  108قصدير 
NT1  110قصدير 

NT1  112قصدير 

NT1  116قصدير 
NT1  118قصدير 

NT1  120قصدير 

NT1  124قصدير 
NT1  126قصدير 

NT1  128قصدير 

NT1  130قصدير 
NT1  132قصدير 

NT1  134قصدير 

NT1  136قصدير 
NT1 114قصدير 

NT1  132كادميوم 

NT1  34كالسيوم 
NT1  36كالسيوم 

NT1  40كالسيوم 

NT1  42كالسيوم 
NT1  44كالسيوم 

NT1  46كالسيوم 

NT1  48كالسيوم 
NT1  50كالسيوم 

NT1  52كالسيوم 

NT1  54كالسيوم 
NT1  56كالسيوم 

NT1  58كالسيوم 

NT1  60كالسيوم 
NT1 38كالسيوم 

NT1  238كاليفورنيوم 

NT1  240كاليفورنيوم 
NT1  242كاليفورنيوم 

NT1  244كاليفورنيوم 

NT1  246كاليفورنيوم 

NT1  248كاليفورنيوم 

NT1  250كاليفورنيوم 

NT1  252كاليفورنيوم 
NT1  254كاليفورنيوم 

NT1  256كاليفورنيوم 

NT1  236كاليفوريوم 
NT1  24كبريت 

NT1  26كبريت 

NT1  28كبريت 
NT1  30كبريت 

NT1  32كبريت 

NT1  34كبريت 
NT1  36كبريت 

NT1  38كبريت 
NT1  40كبريت 

NT1  42كبريت 

NT1  44كبريت 

NT1  46كبريت 

NT1  48كبريت 

NT1  100كدميوم 
NT1  102كدميوم 

NT1  104كدميوم 

NT1  106كدميوم 
NT1  108كدميوم 

NT1  110كدميوم 

NT1  112كدميوم 
NT1  114كدميوم 

NT1  116كدميوم 

NT1  118كدميوم 
NT1  120كدميوم 

NT1  122كدميوم 

NT1  124كدميوم 
NT1  126كدميوم 

NT1  128كدميوم 

NT1  130كدميوم 
NT1  96كدميوم 

NT1  98كدميوم 

NT1  70كربتون 
NT1  72كربتون 

NT1  74كربتون 

NT1  76كربتون 
NT1  78كربتون 

NT1  80كربتون 

NT1  82كربتون 

NT1  84كربتون 

NT1  86كربتون 
NT1  88كربتون 

NT1  90كربتون 

NT1  92كربتون 
NT1  94كربتون 

NT1  96كربتون 

NT1  98كربتون 
NT1  10كربون 

NT1  12كربون 

NT1  14كربون 
NT1  16كربون 

NT1  18كربون 

NT1  20كربون 
NT1  22كربون 

NT1  8كربون 

NT1  42كروم 
NT1  44كروم 

NT1  46كروم 

NT1  48كروم 
NT1  50كروم 

NT1  52كروم 

NT1  54كروم 
NT1  56كروم 

NT1  58كروم 

NT1  60كروم 
NT1  62كروم 

NT1  64كروم 

NT1  66كروم 
NT1  68كروم 

NT1  100كريبتون 

NT1  110كزينون 
NT1  112كزينون 

NT1  114كزينون 

NT1  116كزينون 

NT1  118كزينون 

NT1  120كزينون 

NT1  122كزينون 
NT1  124كزينون 

NT1  126كزينون 

NT1  128كزينون 
NT1  130كزينون 

NT1  132كزينون 

NT1  134كزينون 
NT1  136كزينون 

NT1  138كزينون 

NT1  140كزينون 
NT1  142كزينون 

NT1  144كزينون 
NT1  146كزينون 

NT1  278كوبرنيسيوم     

NT1  282كوبرنيسيوم 

NT1  284كوبرنيسيوم 

NT1  232كوريوم 

NT1  234كوريوم 
NT1  236كوريوم 

NT1  238كوريوم 

NT1  240كوريوم 
NT1  242كوريوم 

NT1  244كوريوم 

NT1  246كوريوم 
NT1  248كوريوم 

NT1  250كوريوم 

NT1  252كوريوم 
NT1  290ليفرموريوم 

NT1  292ليفرموريوم 

NT1  40مغننيزيوم 
NT1  20مغنيزيوم 

NT1  22مغنيزيوم 

NT1  24مغنيزيوم 
NT1  26مغنيزيوم 

NT1  28مغنيزيوم 

NT1  30مغنيزيوم 
NT1  32مغنيزيوم 

NT1  34مغنيزيوم 

NT1  36مغنيزيوم 
NT1  38مغنيزيوم 

NT1  100موليبدنوم 

NT1  102موليبدنوم 
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NT1  104موليبدنوم 

NT1  106موليبدنوم 
NT1  108موليبدنوم 

NT1  110موليبدنوم 

NT1  112موليبدنوم 
NT1  114موليبدنوم 

NT1  84موليبدنوم 

NT1  86موليبدنوم 
NT1  88موليبدنوم 

NT1  90موليبدنوم 

NT1  92موليبدنوم 
NT1  94موليبدنوم 

NT1  96موليبدنوم 

NT1  98موليبدنوم 
NT1  248نوبليوم 

NT1  250نوبليوم 

NT1  252نوبليوم 
NT1  254نوبليوم 

NT1  256نوبليوم 

NT1  258نوبليوم 
NT1  260نوبليوم 

NT1  262نوبليوم 

NT1  264نوبليوم 
NT1  48نيكل 

NT1  50نيكل 

NT1  52نيكل 
NT1  54نيكل 

NT1  56نيكل 

NT1  58نيكل 
NT1  60نيكل 

NT1  62نيكل 

NT1  64نيكل 
NT1  66نيكل 

NT1  68نيكل 

NT1  70نيكل 

NT1  72نيكل 

NT1  74نيكل 

NT1  76نيكل 
NT1  78نيكل 

NT1  124نيوديميوم 

NT1  126نيوديميوم  
NT1  128نيوديميوم 

NT1  130نيوديميوم 

NT1  132نيوديميوم 
NT1  134نيوديميوم 

NT1  136نيوديميوم 

NT1  138نيوديميوم 
NT1  140نيوديميوم 

NT1  142نيوديميوم 
NT1  144نيوديميوم 

NT1  146نيوديميوم 

NT1  148نيوديميوم 

NT1  150نيوديميوم 

NT1  152نيوديميوم 

NT1  154نيوديميوم 
NT1  156نيوديميوم 

NT1  158نيوديميوم 

NT1  160نيوديميوم 
NT1   16نيون 

NT1  18نيون 

NT1  20نيون 
NT1  22نيون 

NT1  24نيون 

NT1  26نيون 
NT1  28نيون 

NT1  30نيون 

NT1  32نيون 
NT1  34نيون 

NT1  264هاسيوم 

NT1  266هاسيوم 
NT1  270هاسيوم 

NT1  272هاسيوم 

NT1  274هاسيوم 
NT1  276هاسيوم 

NT1  154هافنيوم 

NT1  156هافنيوم 
NT1  158هافنيوم 

NT1  160هافنيوم 

NT1  162هافنيوم 

NT1  164هافنيوم 

NT1  166هافنيوم 
NT1  168هافنيوم 

NT1  170هافنيوم 

NT1  172هافنيوم 
NT1  174هافنيوم 

NT1  176هافنيوم 

NT1  178هافنيوم 
NT1  180هافنيوم 

NT1  182هافنيوم 

NT1  184هافنيوم 
NT1  186هافنيوم 

NT1  188هافنيوم 

NT1  10هليوم 
NT1  2هليوم 

NT1  4هليوم 

NT2  1هليوم 
NT2  11هليوم 

NT1  6هليوم 

NT1  8هليوم 
NT1  218يورانيوم 

NT1  220يورانيوم 

NT1  222يورانيوم 
NT1  224يورانيوم 

NT1  226يورانيوم 

NT1  228يورانيوم 
NT1  230يورانيوم 

NT1  232يورانيوم 

NT1  234يورانيوم 
NT1  236يورانيوم 

NT1  238يورانيوم 

NT1  240يورانيوم 
NT1  242يورانيوم 

RT بنية نووية 
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BT1 نوى 

NT1  191أستاتين 
NT1  193أستاتين 

NT1  195أستاتين 

NT1  197أستاتين 
NT1  199أستاتين 

NT1  201أستاتين 

NT1  203أستاتين 
NT1  205أستاتين 

NT1  207أستاتين 

NT1  209أستاتين 
NT1  211أستاتين 

NT1  213أستاتين 

NT1  215أستاتين 
NT1  217أستاتين 

NT1  219أستاتين 

NT1  221أستاتين 
NT1  223أستاتين 

NT1  207أكتينيوم 

NT1  209أكتينيوم 
NT1  211أكتينيوم 

NT1  213أكتينيوم 

NT1  215أكتينيوم 
NT1  217أكتينيوم 

NT1  219أكتينيوم 

NT1  221أكتينيوم 
NT1  223أكتينيوم 

NT1  225أكتينيوم 

NT1  227أكتينيوم 
NT1  229أكتينيوم 

NT1  231أكتينيوم 

NT1  233أكتينيوم 

NT1  235أكتينيوم 

NT1  21ألمنيوم 

NT1  23ألمنيوم 
NT1  25ألمنيوم 

NT1  27ألمنيوم 

NT1  29ألمنيوم 
NT1  31ألمنيوم 

NT1  33ألمنيوم 

NT1  35ألمنيوم 
NT1  37ألمنيوم 

NT1  39ألمنيوم 

NT1  41ألمنيوم 
NT1  233أمريسيوم 

NT1  235أمريسيوم 

NT1  237أمريسيوم 
NT1  239أمريسيوم 

NT1  241أمريسيوم 

NT1  243أمريسيوم 
NT1  245أمريسيوم 

NT1  247أمريسيوم 

NT1  249أمريسيوم 
NT1 231أمريسيوم 

NT1  103أنتيموان 

NT1  105أنتيموان 
NT1  107أنتيموان 

NT1  109أنتيموان 

NT1  111أنتيموان 
NT1  113أنتيموان 

NT1  115أنتيموان 

NT1  117أنتيموان 
NT1  119أنتيموان 

NT1  121أنتيموان 

NT1  123أنتيموان 
NT1  125أنتيموان 

NT1  127أنتيموان 

NT1  129أنتيموان 
NT1  131أنتيموان 

NT1  133أنتيموان 

NT1  135أنتيموان 
NT1  137أنتيموان 

NT1  139أنتيموان 

NT1  101إنديوم 
NT1 103يوم إند 

NT1  105إنديوم 

NT1  107إنديوم 

NT1  109إنديوم 

NT1  111إنديوم 

NT1  113إنديوم 
NT1  115إنديوم 

NT1  117إنديوم 

NT1  119إنديوم 
NT1  121إنديوم 

NT1  123إنديوم 

NT1  125إنديوم 
NT1  127إنديوم 

NT1  129إنديوم 

NT1  131إنديوم 
NT1  133إنديوم 

NT1  135إنديوم 
NT1  97إنديوم 

NT1  99إنديوم 

NT1  131أوروبيوم 

NT1  133أوروبيوم 

NT1  135أوروبيوم 

NT1  137أوروبيوم 
NT1  139أوروبيوم 

NT1  141أوروبيوم 

NT1  143أوروبيوم 
NT1  145أوروبيوم 

NT1  147أوروبيوم 

NT1  149أوروبيوم 
NT1  151أوروبيوم 

NT1  153أوروبيوم 

NT1  155أوروبيوم 
NT1  157أوروبيوم 

NT1  159أوروبيوم 

NT1  161أوروبيوم 
NT1  163أوروبيوم 

NT1  165أوروبيوم 

NT1  167أوروبيوم 
NT1  101إيتريوم 

NT1  103إيتريوم 

NT1  77إيتريوم 
NT1  79إيتريوم 

NT1  81إيتريوم 

NT1  83إيتريوم 
NT1  85إيتريوم 

NT1  87إيتريوم 

NT1  89إيتريوم 
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NT1  91إيتريوم 

NT1  93إيتريوم 
NT1  95إيتريوم 

NT1  97إيتريوم 

NT1  99إيتريوم 
NT1  167إيريديوم 

NT1  169إيريديوم 

NT1  171إيريديوم 
NT1  173إيريديوم 

NT1  175إيريديوم 

NT1  177إيريديوم 
NT1  179إيريديوم 

NT1  181إيريديوم 

NT1  183إيريديوم 
NT1  185إيريديوم 

NT1  187إيريديوم 

NT1  189إيريديوم 
NT1  191إيريديوم 

NT1  193إيريديوم 

NT1  195إيريديوم 
NT1  197إيريديوم 

NT1  241أينشتاينيوم 

NT1  243أينشتاينيوم 
NT1  249أينشتاينيوم 

NT1  251أينشتاينيوم 

NT1  253أينشتاينيوم 
NT1  257أينشتاينيوم 

NT1 245أينشتاينيوم 

NT1 247أينشتاينيوم 
NT1 255أينشتاينيوم 

NT1  105ايتريوم 

NT1  107ايتريوم 
NT1  165ايريديوم 

NT1  199ايريديوم 

NT1  121براسيوديميوم 

NT1  123براسيوديميوم 

NT1  125براسيوديميوم 

NT1  127براسيوديميوم 
NT1  129براسيوديميوم 

NT1  131براسيوديميوم 

NT1  133براسيوديميوم 
NT1  135براسيوديميوم 

NT1  137براسيوديميوم 

NT1  139براسيوديميوم 
NT1  141براسيوديميوم 

NT1  143براسيوديميوم 

NT1  145براسيوديميوم 
NT1  147براسيوديميوم 

NT1  149براسيوديميوم 
NT1  151براسيوديميوم 

NT1  153براسيوديميوم 

NT1  155براسيوديميوم 

NT1  157براسيوديميوم 

NT1  159براسيوديميوم 

NT1  235بركيليوم 
NT1  237بركيليوم 

NT1  239بركيليوم 

NT1  241بركيليوم 
NT1  243بركيليوم 

NT1  245بركيليوم 

NT1  247بركيليوم 
NT1  249بركيليوم 

NT1  251بركيليوم 

NT1  253بركيليوم 
NT1  213بروتكتينيوم 

NT1  215بروتكتينيوم 

NT1  217بروتكتينيوم 
NT1  219بروتكتينيوم 

NT1 221ينيوم بروتكت 

NT1  223بروتكتينيوم 
NT1  225بروتكتينيوم 

NT1  227بروتكتينيوم 

NT1  229بروتكتينيوم 
NT1  231بروتكتينيوم 

NT1  233بروتكتينيوم 

NT1  235بروتكتينيوم 
NT1  237بروتكتينيوم 

NT1  239بروتكتينيوم 

NT1  67بروم 

NT1  69بروم 

NT1  71بروم 
NT1  73بروم 

NT1  75بروم 

NT1  77بروم 
NT1  79بروم 

NT1  81بروم 

NT1  83بروم 
NT1  85بروم 

NT1  87بروم 

NT1  89بروم 
NT1  91بروم 

NT1  93بروم 

NT1  95بروم 
NT1  97بروم 

NT1  127بروميتيوم 

NT1  129بروميتيوم 
NT1  131بروميتيوم 

NT1  133بروميتيوم 

NT1  135بروميتيوم 
NT1  137بروميتيوم 

NT1  139بروميتيوم 

NT1  141بروميتيوم 
NT1  143بروميتيوم 

NT1  145بروميتيوم 

NT1  147بروميتيوم 
NT1  149بروميتيوم 

NT1  151بروميتيوم 

NT1  153بروميتيوم 
NT1  155بروميتيوم 

NT1  157بروميتيوم 

NT1  159بروميتيوم 
NT1  161بروميتيوم 

NT1  163بروميتيوم 

NT1  189بزموت 

NT1  191بزموت 

NT1  193بزموت 

NT1  195بزموت 
NT1  197بزموت 

NT1  199بزموت 

NT1  201بزموت 
NT1  203بزموت 

NT1  205بزموت 

NT1  207بزموت 
NT1  209بزموت 

NT1  211بزموت 

NT1  213بزموت 
NT1  215بزموت 

NT1 185بزموت 
NT1 187بزموت 

NT1 217بزموت 

NT1  33بوتاسيوم 

NT1  35بوتاسيوم 

NT1  37بوتاسيوم 

NT1  39بوتاسيوم 
NT1  41بوتاسيوم 

NT1  43بوتاسيوم 

NT1  45بوتاسيوم 
NT1  47بوتاسيوم 

NT1  49بوتاسيوم 

NT1  51بوتاسيوم 
NT1  53بوتاسيوم 

NT1  55بوتاسيوم 

NT1  11بور 
NT1  13بور 

NT1  15بور 

NT1  17بور 
NT1  19بور 

NT1  7بور 

NT1  9بور 
NT1  261بوريوم 

NT1  263بوريوم 

NT1  265بوريوم 
NT1  267بوريوم 

NT1  271بوريوم 

NT1  273بوريوم 
NT1  275بوريوم 

NT1  177تاليوم 

NT1  179تاليوم 

NT1  181تاليوم 

NT1  183تاليوم 
NT1  185تاليوم 

NT1  187تاليوم 

NT1  189تاليوم 
NT1  191تاليوم 

NT1  193تاليوم 

NT1  195تاليوم 
NT1  197تاليوم 

NT1  199تاليوم 

NT1  201تاليوم 
NT1  203تاليوم 

NT1  205تاليوم 

NT1  207تاليوم 
NT1  209تاليوم 

NT1  211تاليوم 

NT1  135تربيوم 
NT1  137تربيوم 

NT1  139تربيوم 

NT1  141تربيوم 
NT1  143تربيوم 

NT1  145تربيوم 

NT1  147تربيوم 
NT1  149تربيوم 

NT1  151تربيوم 

NT1  153تربيوم 
NT1  155تربيوم 

NT1  157تربيوم 

NT1  159تربيوم 
NT1  161تربيوم 

NT1  163تربيوم 

NT1  165تربيوم 
NT1  167تربيوم 

NT1  169تربيوم 

NT1  171تربيوم 

NT1 تريتيوم 

NT1  101تكنيسيوم 

NT1  103تكنيسيوم 
NT1  105تكنيسيوم 

NT1  107تكنيسيوم 

NT1  109تكنيسيوم 
NT1  111تكنيسيوم 

NT1  113تكنيسيوم 

NT1 115يوم تكنيس 
NT1  117تكنيسيوم 

NT1  85تكنيسيوم 

NT1  87تكنيسيوم 
NT1  89تكنيسيوم 

NT1  91تكنيسيوم 
NT1  93تكنيسيوم 

NT1  95تكنيسيوم 

NT1  97تكنيسيوم 

NT1  99تكنيسيوم 

NT1  155تنتاليوم 

NT1  157تنتاليوم 
NT1  159تنتاليوم 

NT1  161تنتاليوم 

NT1  163تنتاليوم 
NT1  165تنتاليوم 

NT1  167تنتاليوم 

NT1  169تنتاليوم 
NT1  171تنتاليوم 

NT1  173تنتاليوم 

NT1  175تنتاليوم 
NT1  177تنتاليوم 

NT1  179تنتاليوم 

NT1  181تنتاليوم 
NT1  183تنتاليوم 

NT1  185تنتاليوم 

NT1  187تنتاليوم 
NT1  189تنتاليوم 

NT1  145توليوم 

NT1  147توليوم 
NT1  149توليوم 

NT1 151يوم تول 

NT1  153توليوم 
NT1  155توليوم 

NT1  157توليوم 

NT1  159توليوم 
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NT1  161توليوم 

NT1  163توليوم 
NT1  165توليوم 

NT1  167توليوم 

NT1  169توليوم 
NT1  171توليوم 

NT1  173توليوم 

NT1  175توليوم 
NT1  177توليوم 

NT1  179توليوم 

NT1  255دوبنيوم 
NT1  257دوبنيوم 

NT1  259دوبنيوم 

NT1  261دوبنيوم 
NT1  263دوبنيوم 

NT1  265دوبنيوم 

NT1  267دوبنيوم 
NT1  269دوبنيوم 

NT1  169ذهب 

NT1  171ذهب 
NT1  173ذهب 

NT1  175ذهب 

NT1  177ذهب 
NT1  179ذهب 

NT1  181ذهب 

NT1  183ذهب 
NT1  185ذهب 

NT1  187ذهب 

NT1  189ذهب 
NT1  191ذهب 

NT1  193ذهب 

NT1  195ذهب 
NT1  197ذهب 

NT1  199ذهب 

NT1  201ذهب 

NT1  203ذهب 

NT1  205ذهب 

NT1  101روبيديوم 
NT1  103روبيديوم 

NT1  71روبيديوم 

NT1  73روبيديوم 
NT1  75روبيديوم 

NT1  77روبيديوم 

NT1  79روبيديوم 
NT1  81روبيديوم 

NT1  83روبيديوم 

NT1  85روبيديوم 
NT1  87روبيديوم 

NT1  89روبيديوم 
NT1  91روبيديوم 

NT1  93روبيديوم 

NT1  95روبيديوم 

NT1  97روبيديوم 

NT1  99روبيديوم 

NT1  101روديوم 
NT1  103روديوم 

NT1  105روديوم 

NT1  107روديوم 
NT1  109روديوم 

NT1  111روديوم 

NT1  113روديوم 
NT1  115روديوم 

NT1  117روديوم 

NT1  119روديوم 
NT1  121روديوم 

NT1  89روديوم 

NT1  91روديوم 
NT1  92روديوم 

NT1  93روديوم 

NT1  95روديوم 
NT1  97روديوم 

NT1  273رونتغنيوم 

NT1  279رونتغينيوم 
NT1  159رينيوم 

NT1  161رينيوم 

NT1  163رينيوم 
NT1  165رينيوم 

NT1  167رينيوم 

NT1  169رينيوم 

NT1  171رينيوم 

NT1  173رينيوم 
NT1  175رينيوم 

NT1  177رينيوم 

NT1  179رينيوم 
NT1  181رينيوم 

NT1  183رينيوم 

NT1  185رينيوم 
NT1  187رينيوم 

NT1  189رينيوم 

NT1  191رينيوم 
NT1  193رينيوم 

NT1  195رينيوم 

NT1  61زرنيخ 
NT1  63زرنيخ 

NT1  65زرنيخ 

NT1  67زرنيخ 
NT1  69زرنيخ 

NT1  71زرنيخ 

NT1  73زرنيخ 
NT1  75زرنيخ 

NT1  77زرنيخ 

NT1  79زرنيخ 
NT1  81زرنيخ 

NT1  83زرنيخ 

NT1  85زرنيخ 
NT1  87زرنيخ 

NT1  89زرنيخ 

NT1  91زرنيخ 
NT1  37سكانديوم 

NT1  39سكانديوم 

NT1  41سكانديوم 
NT1  43سكانديوم 

NT1  45سكانديوم 

NT1  47سكانديوم 

NT1  49سكانديوم 

NT1  51سكانديوم 

NT1  53سكانديوم 
NT1  55سكانديوم 

NT1  57سكانديوم 

NT1  59سكانديوم 
NT1  61سكانديوم 

NT1  113سيزيوم 

NT1  115سيزيوم 
NT1  117سيزيوم 

NT1  119سيزيوم 

NT1  121سيزيوم 
NT1  123سيزيوم 

NT1  125سيزيوم 
NT1  127سيزيوم 

NT1  129سيزيوم 

NT1  131سيزيوم 

NT1  133سيزيوم 

NT1  135سيزيوم 

NT1  137سيزيوم 
NT1  139سيزيوم 

NT1  141سيزيوم 

NT1  143سيزيوم 
NT1  145سيزيوم 

NT1  147سيزيوم 

NT1  149سيزيوم 
NT1  151سيزيوم 

NT1  19صوديوم 

NT1  21صوديوم 
NT1  23صوديوم 

NT1  25صوديوم 

NT1  27صوديوم 
NT1  29صوديوم 

NT1  31صوديوم 

NT1  33صوديوم 
NT1  35صوديوم 

NT1  37صوديوم 

NT1  57غاليوم 
NT1  59غاليوم 

NT1  61غاليوم 

NT1  63غاليوم 
NT1  65غاليوم 

NT1  67غاليوم 

NT1  69غاليوم 

NT1  71غاليوم 

NT1  73غاليوم 
NT1  75غاليوم 

NT1  77غاليوم 

NT1  79غاليوم 
NT1  81غاليوم 

NT1  83غاليوم 

NT1  85غاليوم 
NT1  41فاناديوم 

NT1  43فاناديوم 

NT1  45فاناديوم 
NT1  47فاناديوم 

NT1  49فاناديوم 

NT1  51فاناديوم 
NT1  53فاناديوم 

NT1  55فاناديوم 

NT1  57فاناديوم 
NT1  59فاناديوم 

NT1  61فاناديوم 

NT1  63فاناديوم 
NT1  65فاناديوم 

NT1  199فرانسيوم 

NT1  201فرانسيوم 
NT1  203فرانسيوم 

NT1  205فرانسيوم 

NT1  207فرانسيوم 
NT1  209فرانسيوم 

NT1  211فرانسيوم 

NT1  213فرانسيوم 
NT1  215فرانسيوم 

NT1  217فرانسيوم 

NT1  219فرانسيوم 
NT1  221فرانسيوم 

NT1  223فرانسيوم 

NT1  225فرانسيوم 

NT1  227فرانسيوم 

NT1  229فرانسيوم 

NT1  231فرانسيوم 
NT1  21فسفور 

NT1  25فسفور 

NT1  27فسفور 
NT1  29فسفور 

NT1  31فسفور 

NT1  33فسفور 
NT1  35فسفور 

NT1  37فسفور 

NT1  39فسفور 
NT1  41فسفور 

NT1  43فسفور 
NT1  45فسفور 

NT1  101فضة 

NT1  103فضة 

NT1  105فضة 

NT1  107فضة 

NT1  109فضة 
NT1  111فضة 

NT1  113فضة 

NT1  115فضة 
NT1  117فضة 

NT1  119فضة 

NT1  121فضة 
NT1  123فضة 

NT1  125فضة 

NT1  127فضة 
NT1  129فضة 

NT1  93فضة 

NT1  95فضة 
NT1  97فضة 

NT1  99فضة 

NT1  15فلور 
NT1  17فلور 

NT1  19فلور 

NT1  21فلور 
NT1  23فلور 

NT1  25فلور 

NT1  27فلور 
NT1  29فلور 

NT1  31فلور 

NT1  29كلور 
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NT1  31كلور 

NT1  33كلور 
NT1  35كلور 

NT1  37كلور 

NT1  39كلور 
NT1  41كلور 

NT1  43كلور 

NT1  45كلور 
NT1  47كلور 

NT1  49كلور 

NT1  51كلور 
NT1  49كوبالت 

NT1  51كوبالت 

NT1  53كوبالت 
NT1  55كوبالت 

NT1  57كوبالت 

NT1  59كوبالت 
NT1  61كوبالت 

NT1  63كوبالت 

NT1  65كوبالت 
NT1  67كوبالت 

NT1  69كوبالت 

NT1  71كوبالت  
NT1  73كوبالت  

NT1  75كوبالت 

NT1  117النتانوم 
NT1  119النتانوم 

NT1  121النتانوم 

NT1  123النتانوم 
NT1  125النتانوم 

NT1  127النتانوم 

NT1  129النتانوم 
NT1  131النتانوم 

NT1  133النتانوم 

NT1  135النتانوم 

NT1  137النتانوم 

NT1  139النتانوم 

NT1  141النتانوم 
NT1  143النتانوم 

NT1  145النتانوم 

NT1  147النتانوم 
NT1  149النتانوم 

NT1  151النتانوم 

NT1  153النتانوم 
NT1  155النتانوم 

NT1  167لوتسيوم 

NT1  181لوتسيوم 
NT1  151لوتيسيوم 

NT1  153لوتيسيوم 
NT1  155لوتيسيوم 

NT1  157لوتيسيوم 

NT1  159لوتيسيوم 

NT1  161لوتيسيوم 

NT1  163لوتيسيوم 

NT1  165لوتيسيوم 
NT1  169لوتيسيوم 

NT1  171لوتيسيوم 

NT1  173لوتيسيوم 
NT1  175لوتيسيوم 

NT1  177لوتيسيوم 

NT1  179لوتيسيوم 
NT1  183لوتيسيوم 

NT1  187لوتيسيوم 

NT1  251لورنسيوم 
NT1  253لورنسيوم 

NT1  255لورنسيوم 

NT1  257لورنسيوم 
NT1  259لورنسيوم 

NT1  261لورنسيوم 

NT1  263لورنسيوم 
NT1  265لورنسيوم 

NT1  13ليتيوم 

NT1  3ليتيوم 
NT1  5ليتيوم 

NT1  9ليتيوم 

NT1 11ليتيوم 
NT1 7ليتيوم 

NT1  45مغنيزيوم 

NT1  67مغنيزيوم 

NT1  69مغنيزيوم 

NT1  245مندليفيوم 
NT1  247مندليفيوم 

NT1  249مندليفيوم 

NT1  251مندليفيوم 
NT1  253مندليفيوم 

NT1  255مندليفيوم 

NT1  257مندليفيوم 
NT1  259مندليفيوم 

NT1  261مندليفيوم 

NT1  47منغنيز 
NT1  49منغنيز 

NT1  51منغنيز 

NT1  53منغنيز 
NT1  55منغنيز 

NT1  57منغنيز 

NT1  59منغنيز 
NT1  61منغنيز 

NT1  63منغنيز 

NT1  65منغنيز 
NT1  287موسكوفيوم 

NT1  288موسكوفيوم 

NT1  265ميتنريوم 
NT1  267ميتنريوم 

NT1  271ميتنريوم 

NT1  273ميتنريوم 
NT1  275ميتنريوم 

NT1  279ميتنريوم 

NT1  225نبتونيوم 
NT1  227نبتونيوم 

NT1  229نبتونيوم 

NT1  231نبتونيوم 
NT1  233نبتونيوم 

NT1  235نبتونيوم 

NT1  237نبتونيوم 

NT1  239نبتونيوم 

NT1  241نبتونيوم 

NT1 243بتونيوم ن 
NT1  11نتروجين 

NT1  13نتروجين 

NT1  15نتروجين 
NT1  17نتروجين 

NT1  19نتروجين 

NT1  21نتروجين 
NT1  23نتروجين 

NT1  25نتروجين 

NT1  53نحاس 
NT1  55نحاس 

NT1  57نحاس 
NT1  59نحاس 

NT1  61نحاس 

NT1  63نحاس 

NT1  65نحاس 

NT1  67نحاس 

NT1  69نحاس 
NT1  71نحاس 

NT1  73نحاس 

NT1  75نحاس 
NT1  77نحاس 

NT1  79نحاس 

NT1  283نيهونيوم 
NT1  284نيهونيوم 

NT1  101نيوبيوم 

NT1  103نيوبيوم 
NT1  105نيوبيوم 

NT1  107نيوبيوم 

NT1  109نيوبيوم 
NT1  111نيوبيوم 

NT1  113نيوبيوم 

NT1  81نيوبيوم 
NT1  83نيوبيوم 

NT1  85نيوبيوم 

NT1  87نيوبيوم 
NT1 89وبيوم ني 

NT1  91نيوبيوم 

NT1  93نيوبيوم 
NT1  95نيوبيوم 

NT1  97نيوبيوم 

NT1  99نيوبيوم 

NT1  5هدروجين 

NT1  7هدروجين 
NT1 1هدروجين 

NT1  141هولميوم 

NT1  143هولميوم  
NT1  145هولميوم 

NT1  147هولميوم 

NT1  149هولميوم 
NT1  151هولميوم 

NT1  153هولميوم 

NT1  155هولميوم 
NT1  157هولميوم 

NT1  159هولميوم 

NT1  161هولميوم 
NT1  163هولميوم 

NT1  165هولميوم 

NT1  167هولميوم 
NT1  169هولميوم 

NT1  171هولميوم 

NT1  173هولميوم 
NT1  175هولميوم 

NT1  109يود 

NT1  111يود 
NT1  113يود 

NT1  115يود 

NT1  117يود 
NT1  119يود 

NT1  121يود 

NT1  123يود 
NT1  125يود 

NT1  127يود 

NT1  129يود 
NT1  131يود 

NT1  133يود 

NT1  135يود 

NT1  137يود 

NT1  139يود 

NT1  141يود 
NT1  143يود 

RT بنية نووية 
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BT1 نوى 

NT1  145إربيوم 
NT1  147إربيوم 

NT1  149إربيوم 

NT1  151إربيوم 
NT1  153إربيوم 

NT1  155إربيوم 

NT1  157إربيوم 
NT1  159إربيوم 

NT1  161إربيوم 

NT1  163إربيوم 
NT1  165إربيوم 

NT1  167إربيوم 

NT1  169إربيوم 
NT1  171إربيوم 

NT1  173إربيوم 

NT1  175إربيوم 
NT1  31أرغون 

NT1  33أرغون 

NT1  35أرغون 
NT1  37أرغون 

NT1  39أرغون 

NT1  41أرغون 
NT1  43أرغون 

NT1  45أرغون 

NT1  47أرغون 

NT1  49أرغون 

NT1  51أرغون 

NT1  53أرغون 
NT1  143إريبيوم 

NT1  177إريبيوم 

NT1  13أكسجين 
NT1  15أكسجين 

NT1  17أكسجين 

NT1  19أكسجين 
NT1  21أكسجين 
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NT1  23أكسجين 

NT1  25أكسجين 
NT1  27أكسجين 

NT1  161أوسميوم 

NT1  163أوسميوم 
NT1  165أوسميوم 

NT1  167أوسميوم 

NT1  169أوسميوم 
NT1  171أوسميوم 

NT1  173أوسميوم 

NT1  175أوسميوم 
NT1  177أوسميوم 

NT1  179أوسميوم 

NT1  181أوسميوم 
NT1  183أوسميوم 

NT1  185أوسميوم 

NT1  187أوسميوم 
NT1  189أوسميوم 

NT1  190أوسميوم 

NT1  193أوسميوم 
NT1  195أوسميوم 

NT1  197أوسميوم 

NT1  199أوسميوم 
NT1  151إيتربيوم 

NT1  153إيتربيوم 

NT1  155إيتربيوم 
NT1  157إيتربيوم 

NT1  159إيتربيوم 

NT1  161إيتربيوم 
NT1  163إيتربيوم 

NT1  165إيتربيوم 

NT1  167إيتربيوم 
NT1  169إيتربيوم 

NT1  171إيتربيوم 

NT1  173إيتربيوم 

NT1  175إيتربيوم 

NT1  177إيتربيوم 

NT1  179إيتربيوم 
NT1  285الفليروفيوم 

NT1  287الفليروفيوم 

NT1  289الفليروفيوم 
NT1  149ايتربيوم 

NT1  181ايتربيوم 

NT1  115باريوم 
NT1  117باريوم 

NT1  119باريوم 

NT1  121باريوم 
NT1  125باريوم 

NT1  127باريوم 
NT1  129باريوم 

NT1  131باريوم 

NT1  133باريوم 

NT1  135باريوم 

NT1  137باريوم 

NT1  141باريوم 
NT1  143باريوم 

NT1  145باريوم 

NT1  147باريوم 
NT1  149باريوم 

NT1  151باريوم 

NT1  153باريوم 
NT1 123باريوم 

NT1 139باريوم 

NT1  11بريليوم 
NT1  13بريليوم 

NT1  15بريليوم 

NT1  5بريليوم 
NT1  7بريليوم 

NT1  9بريليوم 

NT1  167بالتين 
NT1  169بالتين 

NT1  171بالتين 

NT1  173بالتين 
NT1  175بالتين 

NT1  177بالتين 

NT1  179بالتين 
NT1  181بالتين 

NT1  183بالتين 

NT1  185بالتين 

NT1  187بالتين 

NT1  189بالتين 
NT1  191بالتين 

NT1  193بالتين 

NT1  195بالتين 
NT1  197بالتين 

NT1  199بالتين 

NT1  201بالتين 
NT1  203بالتين 

NT1  205بالتين 

NT1  207بالتين 
NT1  121بالديوم 

NT1  123بالديوم 

NT1  91بالديوم 
NT1  103بالّديوم 

NT1  105بالّديوم 

NT1  107بالّديوم 
NT1  109بالّديوم 

NT1  111بالّديوم 

NT1  113بالّديوم 
NT1  115بالّديوم 

NT1  117بالّديوم 

NT1  119بالّديوم 
NT1  93بالّديوم 

NT1  95بالّديوم 

NT1  97بالّديوم 
NT1  99بالّديوم 

NT1 101بالّديوم 

NT1  229بلوتونيوم 
NT1  231بلوتونيوم 

NT1  233بلوتونيوم 

NT1  235بلوتونيوم 
NT1  237بلوتونيوم 

NT1  239بلوتونيوم 

NT1  241بلوتونيوم 

NT1  243بلوتونيوم 

NT1  245بلوتونيوم 

NT1  247بلوتونيوم 
NT1  187بولونيوم 

NT1  189بولونيوم 

NT1  191بولونيوم 
NT1  193بولونيوم 

NT1  195بولونيوم 

NT1  197بولونيوم 
NT1  199بولونيوم 

NT1  201بولونيوم 

NT1  203بولونيوم 
NT1  205بولونيوم 

NT1  207بولونيوم 
NT1  209بولونيوم 

NT1  211بولونيوم 

NT1  213بولونيوم 

NT1  215بولونيوم 

NT1 217ولونيوم ب 

NT1  219بولونيوم 
NT1  105تلوريوم 

NT1  139تلوريوم 

NT1  141تلوريوم 
NT1  107تلّوريوم 

NT1  109تلّوريوم 

NT1  111تلّوريوم 
NT1  113تلّوريوم 

NT1  115تلّوريوم 

NT1  117تلّوريوم 
NT1  119تلّوريوم 

NT1  121تلّوريوم 

NT1  123تلّوريوم 
NT1  125تلّوريوم 

NT1  127تلّوريوم 

NT1  129تلّوريوم 
NT1  131تلّوريوم 

NT1  133تلّوريوم 

NT1  135تلّوريوم 
NT1  137تلّوريوم 

NT1  157تنغستن 

NT1  159تنغستين 
NT1  161تنغستين 

NT1  163تنغستين 

NT1  165تنغستين 

NT1  167تنغستين 

NT1  169تنغستين 
NT1  171تنغستين 

NT1  173تنغستين 

NT1  175تنغستين 
NT1  177تنغستين 

NT1  179تنغستين 

NT1  181تنغستين 
NT1  183تنغستين 

NT1  185تنغستين 

NT1  187تنغستين 
NT1  189تنغستين 

NT1  191تنغستين 

NT1  209توريوم 
NT1  211توريوم 

NT1  213توريوم 

NT1  215توريوم 
NT1  217توريوم 

NT1  219توريوم 

NT1  221توريوم 
NT1  222توريوم 

NT1  223توريوم 

NT1  225توريوم 
NT1  227توريوم 

NT1  229توريوم 

NT1  231توريوم 
NT1  233توريوم 

NT1  235توريوم 

NT1  237توريوم 
NT1  39تيتانيوم 

NT1  41تيتانيوم 

NT1  43تيتانيوم 
NT1  45تيتانيوم 

NT1  47تيتانيوم 

NT1  49تيتانيوم 

NT1  51تيتانيوم 

NT1  53تيتانيوم 

NT1  55تيتانيوم 
NT1  57تيتانيوم 

NT1  59تيتانيوم 

NT1  61تيتانيوم 
NT1  63تيتانيوم 

NT1  59جرمانيوم 

NT1  61جرمانيوم 
NT1  63جرمانيوم 

NT1  65جرمانيوم 

NT1  67جرمانيوم 
NT1  69جرمانيوم 

NT1  71جرمانيوم 
NT1  73جرمانيوم 

NT1  75جرمانيوم 

NT1  77جرمانيوم 

NT1  79جرمانيوم 

NT1  81جرمانيوم 

NT1  83جرمانيوم 
NT1  85جرمانيوم 

NT1  87جرمانيوم 

NT1  89جرمانيوم 
NT1  45حديد 

NT1  47حديد 

NT1  49حديد 
NT1  51حديد 

NT1  53حديد 

NT1  55حديد 
NT1  57حديد 

NT1  59حديد 

NT1  61حديد 
NT1  63حديد 

NT1  65حديد 

NT1  67حديد 
NT1  69حديد 

NT1  71حديد 

NT1  267دارمستاديوم 
NT1  269دارمْستاديوم 

NT1  271دارمستاديوم 

NT1  273دارمستاديوم 
NT1  279دارمستاديوم 

NT1  281دارمستاديوم 

NT1  139ديسبروسيوم 
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NT1  141ديسبروسيوم 

NT1  143ديسبروسيوم 
NT1  145ديسبروسيوم 

NT1  147ديسبروسيوم 

NT1  149ديسبروسيوم 
NT1  151ديسبروسيوم 

NT1 153سبروسيوم دي 

NT1  155ديسبروسيوم 
NT1  157ديسبروسيوم 

NT1  159ديسبروسيوم 

NT1  161ديسبروسيوم 
NT1  163ديسبروسيوم 

NT1  165ديسبروسيوم 

NT1  167ديسبروسيوم 
NT1  169ديسبروسيوم 

NT1  171ديسبروسيوم 

NT1  173ديسبروسيوم 
NT1  193رادون 

NT1  195رادون 

NT1  197رادون 
NT1  199رادون 

NT1  201رادون 

NT1  203رادون 
NT1  205رادون 

NT1  207رادون 

NT1  209رادون 
NT1  211رادون 

NT1  213رادون 

NT1  215رادون 
NT1  217رادون 

NT1  219رادون 

NT1  221رادون 
NT1  223رادون 

NT1  225رادون 

NT1  227رادون 

NT1  229رادون 

NT1  201راديوم 

NT1  203راديوم 
NT1 205ديوم را 

NT1  207راديوم 

NT1  209راديوم 
NT1  211راديوم 

NT1  213راديوم 

NT1  215راديوم 
NT1  217راديوم 

NT1  219راديوم 

NT1  221راديوم 
NT1  223راديوم 

NT1  225راديوم 
NT1  227راديوم 

NT1  229راديوم 

NT1  231راديوم 

NT1  233راديوم 

NT1  253رذرفورديوم 

NT1  255رذرفورديوم 
NT1  257رذرفورديوم 

NT1  259رذرفورديوم 

NT1  261رذرفورديوم 
NT1  263رذرفورديوم 

NT1  265رذرفورديوم 

NT1  267رذرفورديوم 
NT1  179رصاص 

NT1  181رصاص 

NT1  183رصاص 
NT1  185رصاص 

NT1  187رصاص 

NT1  189رصاص 
NT1  191رصاص 

NT1  193رصاص 

NT1  195رصاص 
NT1  197رصاص 

NT1  199رصاص 

NT1  201رصاص 
NT1  203رصاص 

NT1  205رصاص 

NT1  207رصاص 
NT1  209رصاص 

NT1  211رصاص 

NT1  213رصاص 

NT1  215رصاص 

NT1  101روتينيوم 
NT1  103روتينيوم 

NT1  105روتينيوم 

NT1  107روتينيوم 
NT1  109روتينيوم 

NT1  111روتينيوم 

NT1  113روتينيوم 
NT1  115روتينيوم 

NT1  117روتينيوم 

NT1  119روتينيوم 
NT1  87روتينيوم 

NT1  89روتينيوم 

NT1  91روتينيوم 
NT1  93روتينيوم 

NT1  95روتينيوم 

NT1  97روتينيوم 
NT1  99روتينيوم 

NT1  171زئبق 

NT1  173زئبق 
NT1  175زئبق 

NT1  179زئبق 

NT1  181زئبق 
NT1  183زئبق 

NT1  185زئبق 

NT1  187زئبق 
NT1  189زئبق 

NT1  191زئبق 

NT1  193زئبق 
NT1  195زئبق 

NT1  197زئبق 

NT1  199زئبق 
NT1  201زئبق 

NT1  203زئبق 

NT1  205زئبق 

NT1  207زئبق 

NT1  209زئبق 

NT1  211زئبق 
NT1 177زئبق 

NT1  101زركونيوم 

NT1  103زركونيوم 
NT1  105زركونيوم 

NT1  107زركونيوم 

NT1  109زركونيوم 
NT1  79زركونيوم 

NT1  81زركونيوم 

NT1  83زركونيوم 
NT1  85زركونيوم 

NT1  87زركونيوم 
NT1  89زركونيوم 

NT1  91زركونيوم 

NT1  93زركونيوم 

NT1  95زركونيوم 

NT1  97زركونيوم 

NT1  99زركونيوم 
NT1  55زنك 

NT1  57زنك 

NT1  59زنك 
NT1  61زنك 

NT1  63زنك 

NT1  65زنك 
NT1  67زنك 

NT1  69زنك 

NT1  71زنك 
NT1  73زنك 

NT1  75زنك 

NT1  77زنك 
NT1  79زنك 

NT1  81زنك 

NT1  83زنك 
NT1  129ساماريوم 

NT1  131ساماريوم 

NT1  133ساماريوم 
NT1  135ساماريوم 

NT1  137ساماريوم 

NT1  139ساماريوم 
NT1  141ساماريوم 

NT1  143ساماريوم 

NT1  145ساماريوم 

NT1  147ساماريوم 

NT1  149ساماريوم 
NT1  151ساماريوم 

NT1  153ساماريوم 

NT1  155ساماريوم 
NT1  157ساماريوم 

NT1  159ساماريوم 

NT1  161ساماريوم 
NT1  163ساماريوم 

NT1  165ساماريوم 

NT1  101سترونسيوم 
NT1  103سترونسيوم 

NT1  105سترونسيوم 

NT1  73سترونسيوم 
NT1  75سترونسيوم 

NT1  77سترونسيوم 

NT1  79سترونسيوم 
NT1  81سترونسيوم 

NT1  83سترونسيوم 

NT1  85سترونسيوم 
NT1  87سترونسيوم 

NT1  89سترونسيوم 

NT1  91سترونسيوم 
NT1  93سترونسيوم 

NT1  95سترونسيوم 

NT1  97سترونسيوم 
NT1  99سترونسيوم 

NT1  65سلينيوم 

NT1  67سلينيوم 
NT1  69سلينيوم 

NT1  71سلينيوم 

NT1  73سلينيوم 
NT1  75سلينيوم 

NT1  77سلينيوم 

NT1  79سلينيوم 

NT1  81سلينيوم 

NT1  83سلينيوم 

NT1  85سلينيوم 
NT1  87سلينيوم 

NT1  89سلينيوم 

NT1  91سلينيوم 
NT1  259سيبورجيوم 

NT1  261سيبورجيوم 

NT1  263سيبورجيوم 
NT1  265سيبورجيوم 

NT1  271سيبورجيوم 

NT1  273سيبورجيوم 
NT1  119سيريوم 

NT1  121سيريوم 
NT1  123سيريوم 

NT1  125سيريوم 

NT1  127سيريوم 

NT1  129سيريوم 

NT1  131سيريوم 

NT1  133سيريوم 
NT1  135سيريوم 

NT1  137سيريوم 

NT1  139سيريوم 
NT1  141سيريوم 

NT1  143سيريوم 

NT1  145سيريوم 
NT1  147سيريوم 

NT1  149سيريوم 

NT1  151سيريوم 
NT1  153سيريوم 

NT1  155سيريوم 

NT1  157سيريوم 
NT1   23سيليسيوم 

NT1   25سيليسيوم 

NT1   27سيليسيوم 
NT1   29سيليسيوم 

NT1   31سيليسيوم 

NT1   33سيليسيوم 
NT1   35سيليسيوم 

NT1   37سيليسيوم 

NT1   39سيليسيوم 
NT1  41سيليسيوم 

NT1  43سيليسيوم 

NT1  135غادولينيوم 
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NT1  137غادولينيوم 

NT1  139غادولينيوم 
NT1  141غادولينيوم 

NT1  143غادولينيوم 

NT1  145غادولينيوم 
NT1  147غادولينيوم 

NT1  149غادولينيوم 

NT1  151غادولينيوم 
NT1  153غادولينيوم 

NT1  155غادولينيوم 

NT1  157غادولينيوم 
NT1  159غادولينيوم 

NT1  161غادولينيوم 

NT1  163غادولينيوم 
NT1  165غادولينيوم 

NT1  167غادولينيوم 

NT1  169غادولينيوم 
NT1  241فرميوم 

NT1  243فرميوم 

NT1  245فرميوم 
NT1  247فرميوم 

NT1  249فرميوم 

NT1  251فرميوم 
NT1  253فرميوم 

NT1  255فرميوم 

NT1  257فرميوم 
NT1  259فرميوم 

NT1  101قصدير 

NT1  103قصدير 
NT1  105قصدير 

NT1  107قصدير 

NT1  109قصدير 
NT1  111قصدير 

NT1  113قصدير 

NT1  115قصدير 

NT1  117قصدير 

NT1  119قصدير 

NT1  121قصدير 
NT1  123قصدير 

NT1  125قصدير 

NT1  127قصدير 
NT1  129قصدير 

NT1  131قصدير 

NT1  133قصدير 
NT1  135قصدير 

NT1  137قصدير 

NT1  99قصدير 
NT1  129كادميوم 

NT1  131كادميوم 
NT1  95كادميوم 

NT1  35كالسيوم 

NT1  37كالسيوم 

NT1  39كالسيوم 

NT1  41كالسيوم 

NT1  43كالسيوم 
NT1  45كالسيوم 

NT1  47كالسيوم 

NT1  49كالسيوم 
NT1  51كالسيوم 

NT1  53كالسيوم 

NT1  55كالسيوم 
NT1  57كالسيوم 

NT1  239كاليفورنيوم 

NT1  241كاليفورنيوم 
NT1  243كاليفورنيوم 

NT1  245كاليفورنيوم 

NT1  247كاليفورنيوم 
NT1  249كاليفورنيوم 

NT1  251كاليفورنيوم 

NT1  253كاليفورنيوم 
NT1  255كاليفورنيوم 

NT1  237كاليفوريوم 

NT1  27كبريت 
NT1  29كبريت 

NT1  31كبريت 

NT1  33كبريت 
NT1  35كبريت 

NT1  37كبريت 

NT1  39كبريت 

NT1  41كبريت 

NT1  43كبريت 
NT1  45كبريت 

NT1  47كبريت 

NT1  49كبريت 
NT1  101كدميوم 

NT1  103كدميوم 

NT1  105كدميوم 
NT1  107كدميوم 

NT1  109كدميوم 

NT1  111كدميوم 
NT1  113كدميوم 

NT1  115كدميوم 

NT1  117كدميوم 
NT1  119كدميوم 

NT1  121كدميوم 

NT1  123كدميوم 
NT1  125كدميوم 

NT1  127كدميوم 

NT1  97كدميوم 
NT1  99كدميوم 

NT1  69كربتون 

NT1  71كربتون 
NT1  73كربتون 

NT1  75كربتون 

NT1  77كربتون 
NT1  79كربتون 

NT1  81كربتون 

NT1  83كربتون 
NT1  85كربتون 

NT1  87كربتون 

NT1  89كربتون 
NT1  91كربتون 

NT1  93كربتون 

NT1  95كربتون 

NT1  97كربتون 

NT1  11كربون 

NT1  13كربون 
NT1  15كربون 

NT1  17كربون 

NT1  19كربون 
NT1  21كربون 

NT1  9كربون 

NT1  43كروم 
NT1  45كروم 

NT1  47كروم 

NT1  49كروم 
NT1  51كروم 

NT1  53كروم 
NT1  55كروم 

NT1  57كروم 

NT1  59كروم 

NT1  61كروم 

NT1  63كروم 

NT1  65كروم 
NT1  67كروم 

NT1  99كريبتون 

NT1  109كزينون 
NT1  111كزينون 

NT1  113كزينون 

NT1  115كزينون 
NT1  117كزينون 

NT1  119كزينون 

NT1  121كزينون 
NT1  123كزينون 

NT1  125كزينون 

NT1  127كزينون 
NT1  129كزينون 

NT1  131كزينون 

NT1  133كزينون 
NT1  135كزينون 

NT1  137كزينون 

NT1  139كزينون 
NT1  141كزينون 

NT1  143كزينون 

NT1  145كزينون 
NT1  147كزينون 

NT1  277كوبرنيسيوم 

NT1  283كوبرنيسيوم 

NT1  285كوبرنيسيوم 

NT1  233كوريوم 
NT1  235كوريوم 

NT1  237كوريوم 

NT1  239كوريوم 
NT1  241كوريوم 

NT1  243كوريوم 

NT1  245كوريوم 
NT1  247كوريوم 

NT1  249كوريوم 

NT1  251كوريوم 
NT1  291ليفرموريوم 

NT1  293ليفرموريوم 

NT1  19مغنيزيوم 
NT1  21مغنيزيوم 

NT1  23مغنيزيوم 

NT1  25مغنيزيوم 
NT1  27مغنيزيوم 

NT1  29مغنيزيوم 

NT1  31مغنيزيوم 
NT1  33مغنيزيوم 

NT1  35مغنيزيوم 

NT1  37مغنيزيوم 
NT1  39مغنيزيوم 

NT1  101موليبدنوم 

NT1  103موليبدنوم 
NT1  105موليبدنوم 

NT1  107موليبدنوم 

NT1  109موليبدنوم 
NT1  111موليبدنوم 

NT1  113موليبدنوم 

NT1  115موليبدنوم 
NT1  83موليبدنوم 

NT1  85موليبدنوم 

NT1  87موليبدنوم 

NT1  89موليبدنوم 

NT1  91موليبدنوم 

NT1  93موليبدنوم 
NT1  95موليبدنوم 

NT1  97موليبدنوم 

NT1  99موليبدنوم 
NT1  251نوبليوم 

NT1  253نوبليوم 

NT1  255نوبليوم 
NT1  257نوبليوم 

NT1  259نوبليوم 

NT1  261نوبليوم 
NT1  263نوبليوم 

NT1  49نيكل 
NT1  51نيكل 

NT1  53نيكل 

NT1  55نيكل 

NT1  57نيكل 

NT1  59نيكل 

NT1  61نيكل 
NT1  63نيكل 

NT1  65نيكل 

NT1  67نيكل 
NT1  69نيكل 

NT1  71نيكل 

NT1  73نيكل 
NT1  75نيكل 

NT1  77نيكل 

NT1  125نيوديميوم 
NT1  127نيوديميوم 

NT1  129نيوديميوم 

NT1  131نيوديميوم 
NT1  133نيوديميوم 

NT1  135نيوديميوم 

NT1  137نيوديميوم 
NT1  139نيوديميوم 

NT1  141نيوديميوم 

NT1  143نيوديميوم 
NT1  145نيوديميوم 

NT1  147نيوديميوم 

NT1  149نيوديميوم 
NT1  151نيوديميوم 

NT1  153نيوديميوم 

NT1  155نيوديميوم 
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NT1  157نيوديميوم 

NT1  159نيوديميوم 
NT1  161نيوديميوم 

NT1  17نيون 

NT1  19نيون 
NT1  21نيون 

NT1  23نيون 

NT1  25نيون 
NT1  27نيون 

NT1 29 نيون 

NT1  31نيون 
NT1  33نيون 

NT1  263هاسيوم 

NT1  265هاسيوم 
NT1  267هاسيوم 

NT1  269هاسيوم  

NT1  271هاسيوم 
NT1  275هاسيوم 

NT1  153هافنيوم 

NT1  155هافنيوم 
NT1  157هافنيوم 

NT1  159هافنيوم 

NT1  161هافنيوم 
NT1  163هافنيوم 

NT1  165هافنيوم 

NT1  167هافنيوم 
NT1  169هافنيوم 

NT1  171هافنيوم 

NT1  173هافنيوم 
NT1  175هافنيوم 

NT1  176هافنيوم 

NT1  177هافنيوم 
NT1  181هافنيوم 

NT1  183هافنيوم 

NT1  185هافنيوم 

NT1  187هافنيوم 

NT1  3هليوم 

NT2   3هليومa1 
NT2  3هليومa 

NT2  3هليومb 

NT1  5هليوم 
NT1  7هليوم 

NT1  9هليوم 

NT1 217م يورانيو 
NT1  219يورانيوم 

NT1  221يورانيوم 

NT1  223يورانيوم 
NT1  225يورانيوم 

NT1  227يورانيوم 
NT1  229يورانيوم 

NT1  231يورانيوم 

NT1  233يورانيوم 

NT1  235يورانيوم 

NT1  237يورانيوم 

NT1  239يورانيوم 
NT1  241يورانيوم 

RT بنية نووية 

 نوى سحرية

UF أعداد سحرية 
BT1 نوى 

RT بنية نووية 

RT نظائر مستقرة 

 نوى فائقة التشوه

1994-04-12 

*BT1 نوى مشوهة 

 فردية -نوى فردية 

1997-06-05 

BT1 نوى 

NT1   262مندليفيوم 
NT1  192أستاتين 

NT1  194أستاتين 

NT1  196أستاتين 
NT1  198أستاتين 

NT1  200أستاتين 

NT1  202أستاتين 
NT1  204أستاتين 

NT1  206أستاتين 

NT1  208أستاتين 

NT1  210أستاتين 
NT1  212أستاتين 

NT1  214أستاتين 

NT1  216أستاتين 
NT1  218أستاتين 

NT1  220أستاتين 

NT1  222أستاتين 
NT1  206أكتينيوم 

NT1  208أكتينيوم 

NT1  210أكتينيوم 
NT1  212أكتينيوم 

NT1  214أكتينيوم 

NT1  216أكتينيوم 
NT1  218أكتينيوم 

NT1  220أكتينيوم 

NT1  222أكتينيوم 
NT1  224أكتينيوم 

NT1  226أكتينيوم 

NT1  228أكتينيوم 
NT1  230أكتينيوم 

NT1  232أكتينيوم 

NT1  234أكتينيوم 
NT1  236أكتينيوم 

NT1  22ألمنيوم 

NT1  24ألمنيوم 
NT1  26ألمنيوم 

NT1  28ألمنيوم 

NT1  30ألمنيوم 
NT1  32ألمنيوم 

NT1  34ألمنيوم 

NT1  36ألمنيوم 
NT1  38ألمنيوم 

NT1  40ألمنيوم 

NT1  42ألمنيوم 

NT1  232أمريسيوم 

NT1  234أمريسيوم 

NT1  236أمريسيوم 
NT1  238أمريسيوم 

NT1  240أمريسيوم 

NT1  242أمريسيوم 
NT1  244أمريسيوم 

NT1  246أمريسيوم 

NT1  248أمريسيوم 
NT1  104أنتيموان 

NT1  106أنتيموان 

NT1  108أنتيموان 
NT1  110أنتيموان 

NT1  112أنتيموان 
NT1  114أنتيموان 

NT1  116أنتيموان 

NT1  118أنتيموان 

NT1  120أنتيموان 

NT1  122أنتيموان 

NT1  124أنتيموان 
NT1  126أنتيموان 

NT1  128أنتيموان 

NT1  130أنتيموان 
NT1  132أنتيموان 

NT1  134أنتيموان 

NT1  136أنتيموان 
NT1  138أنتيموان 

NT1  100إنديوم 

NT1  102إنديوم 
NT1  104إنديوم 

NT1  106إنديوم 

NT1  108إنديوم 
NT1  110إنديوم 

NT1  112إنديوم 

NT1  114إنديوم 
NT1  116إنديوم 

NT1  118إنديوم 

NT1  120إنديوم 
NT1  122إنديوم 

NT1  124إنديوم 

NT1  126إنديوم 
NT1  128إنديوم 

NT1  130إنديوم 

NT1  132إنديوم 

NT1  134إنديوم 

NT1  98إنديوم 
NT1  130أوروبيوم 

NT1  132أوروبيوم 

NT1  134أوروبيوم 
NT1  136أوروبيوم 

NT1  138أوروبيوم 

NT1  140أوروبيوم 
NT1  142أوروبيوم 

NT1  144أوروبيوم 

NT1  146أوروبيوم 
NT1  148أوروبيوم 

NT1  150أوروبيوم 

NT1  152أوروبيوم 
NT1  154أوروبيوم 

NT1  156أوروبيوم 

NT1  158أوروبيوم 
NT1  160أوروبيوم 

NT1  162أوروبيوم 

NT1  164أوروبيوم 
NT1  166أوروبيوم 

NT1  100إيتريوم 

NT1  102إيتريوم 
NT1  80إيتريوم 

NT1  82إيتريوم 

NT1  84إيتريوم 
NT1  86إيتريوم 

NT1  88إيتريوم 

NT1  90إيتريوم 
NT1  92إيتريوم 

NT1  94إيتريوم 

NT1  96إيتريوم 
NT1  98إيتريوم 

NT1  166إيريديوم 

NT1  168إيريديوم 

NT1  170إيريديوم 

NT1  172إيريديوم 

NT1  174إيريديوم 
NT1  176إيريديوم 

NT1  178إيريديوم 

NT1  180إيريديوم 
NT1  182إيريديوم 

NT1  184إيريديوم 

NT1  186إيريديوم 
NT1  188إيريديوم 

NT1  190إيريديوم 

NT1  192إيريديوم 
NT1  194إيريديوم 

NT1  196إيريديوم 
NT1  198إيريديوم 

NT1  240أينشتاينيوم 

NT1  242أينشتاينيوم 

NT1  246أينشتاينيوم 

NT1  248أينشتاينيوم 

NT1  250أينشتاينيوم 
NT1  254أينشتاينيوم 

NT1  258أينشتاينيوم 

NT1 244أينشتاينيوم 
NT1 252أينشتاينيوم 

NT1 256أينشتاينيوم 

NT1  104ايتريوم 
NT1  106ايتريوم 

NT1  108ايتريوم 

NT1  76ايتريوم 
NT1  78ايتريوم 

NT1  164ايريديوم 

NT1  202ايريديوم 
NT1  122براسيوديميوم 

NT1  124براسيوديميوم 

NT1  126براسيوديميوم 
NT1  128براسيوديميوم 

NT1  130براسيوديميوم 

NT1  132براسيوديميوم 
NT1  134براسيوديميوم 

NT1  136براسيوديميوم 

NT1  138براسيوديميوم 
NT1  140براسيوديميوم 

NT1  142براسيوديميوم 

NT1  144براسيوديميوم 
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NT1  146براسيوديميوم 

NT1  148براسيوديميوم 
NT1  150براسيوديميوم 

NT1  152براسيوديميوم 

NT1  154براسيوديميوم 
NT1  156براسيوديميوم 

NT1  158براسيوديميوم 

NT1  236بركيليوم 
NT1  238بركيليوم 

NT1  240بركيليوم 

NT1  242بركيليوم 
NT1  244بركيليوم 

NT1  246بركيليوم 

NT1  248بركيليوم 
NT1  250بركيليوم 

NT1  252بركيليوم 

NT1  254بركيليوم 
NT1  212بروتكتينيوم 

NT1  214بروتكتينيوم 

NT1  216بروتكتينيوم 
NT1  218بروتكتينيوم 

NT1  220بروتكتينيوم 

NT1  222بروتكتينيوم 
NT1  224بروتكتينيوم 

NT1  226بروتكتينيوم 

NT1  228بروتكتينيوم 
NT1  230بروتكتينيوم 

NT1  232بروتكتينيوم 

NT1  234بروتكتينيوم 
NT1  236بروتكتينيوم 

NT1  238بروتكتينيوم 

NT1  240بروتكتينيوم 
NT1  68بروم 

NT1  70بروم 

NT1  72بروم 

NT1  74بروم 

NT1  76بروم 

NT1  78بروم 
NT1  80بروم 

NT1  82بروم 

NT1  84بروم 
NT1  86بروم 

NT1  88بروم 

NT1  90بروم 
NT1  92بروم 

NT1  94بروم 

NT1  96بروم 
NT1  126بروميتيوم  

NT1  128بروميتيوم 
NT1  130بروميتيوم 

NT1  132بروميتيوم 

NT1  134بروميتيوم 

NT1  136بروميتيوم 

NT1  138بروميتيوم 

NT1  140بروميتيوم 
NT1  142بروميتيوم 

NT1  144بروميتيوم 

NT1  146بروميتيوم 
NT1  148بروميتيوم 

NT1  150بروميتيوم 

NT1  152بروميتيوم 
NT1  154بروميتيوم 

NT1  156بروميتيوم 

NT1  158بروميتيوم 
NT1  160بروميتيوم 

NT1  162بروميتيوم 

NT1  186بزموت 
NT1  188بزموت 

NT1  190بزموت 

NT1  192بزموت 
NT1  194بزموت 

NT1  196بزموت 

NT1  198بزموت 
NT1  200بزموت 

NT1  202بزموت 

NT1  204بزموت 
NT1  206بزموت 

NT1  208بزموت 

NT1  210بزموت 

NT1  212بزموت 

NT1  214بزموت 
NT1  216بزموت 

NT1  218بزموت 

NT1 184بزموت 
NT1  32بوتاسيوم 

NT1  34بوتاسيوم 

NT1  36بوتاسيوم 
NT1  38بوتاسيوم 

NT1  40بوتاسيوم 

NT1  42بوتاسيوم 
NT1  44بوتاسيوم 

NT1  46بوتاسيوم 

NT1  48بوتاسيوم 
NT1  50بوتاسيوم 

NT1  52بوتاسيوم 

NT1  54بوتاسيوم 
NT1  56بوتاسيوم 

NT1  10بور 

NT1  12بور 
NT1  14بور 

NT1  16بور 

NT1  18بور 
NT1  6بور 

NT1  8بور 

NT1  260بوريوم 
NT1  262بوريوم 

NT1  264بوريوم 

NT1  266بوريوم 
NT1  272بوريوم 

NT1  274بوريوم 

NT1  176تاليوم 
NT1  178تاليوم 

NT1  180تاليوم 

NT1  182تاليوم 

NT1  184تاليوم 

NT1  186تاليوم 

NT1  188تاليوم 
NT1  190تاليوم 

NT1  192تاليوم 

NT1  194تاليوم 
NT1  196تاليوم 

NT1  198تاليوم 

NT1  200تاليوم 
NT1  202تاليوم 

NT1  204تاليوم 

NT1  206تاليوم 
NT1  208تاليوم 

NT1  210تاليوم 
NT1  212تاليوم 

NT1  136تربيوم 

NT1  138تربيوم 

NT1  140تربيوم 

NT1  142تربيوم 

NT1  144تربيوم 
NT1  146تربيوم 

NT1  148تربيوم 

NT1  150تربيوم 
NT1  152تربيوم 

NT1  154تربيوم 

NT1  156تربيوم 
NT1  158تربيوم 

NT1  160تربيوم 

NT1  162تربيوم 
NT1  164تربيوم 

NT1  166تربيوم 

NT1  168تربيوم 
NT1  170تربيوم 

NT1  100تكنيسيوم 

NT1  102تكنيسيوم 
NT1  104تكنيسيوم 

NT1  106تكنيسيوم 

NT1  108تكنيسيوم 
NT1  110تكنيسيوم 

NT1  112تكنيسيوم 

NT1  114تكنيسيوم 
NT1  116تكنيسيوم 

NT1  118تكنيسيوم 

NT1  86تكنيسيوم 

NT1  88تكنيسيوم 

NT1  90تكنيسيوم 
NT1  92تكنيسيوم 

NT1  94تكنيسيوم 

NT1  96تكنيسيوم 
NT1  98تكنيسيوم 

NT1  156تنتاليوم 

NT1  158تنتاليوم 
NT1 160 تنتاليوم 

NT1  162تنتاليوم 

NT1  164تنتاليوم 
NT1  166تنتاليوم 

NT1  168تنتاليوم 

NT1  170تنتاليوم 
NT1  172تنتاليوم 

NT1  174تنتاليوم 

NT1  176تنتاليوم 
NT1  178تنتاليوم 

NT1  180تنتاليوم 

NT1  182تنتاليوم 
NT1  184تنتاليوم 

NT1  186تنتاليوم 

NT1  188تنتاليوم 
NT1  190تنتاليوم 

NT1  144توليوم 

NT1  146توليوم 
NT1  148توليوم 

NT1  150توليوم 

NT1  152توليوم 
NT1  154توليوم 

NT1  156توليوم 

NT1  158توليوم 
NT1  160توليوم 

NT1  162توليوم 

NT1  164توليوم 

NT1  166توليوم 

NT1  168توليوم 

NT1  170توليوم 
NT1  172توليوم 

NT1  174توليوم 

NT1  176توليوم 
NT1  178توليوم 

NT1  256دوبنيوم 

NT1  258دوبنيوم 
NT1  260دوبنيوم 

NT1  262دوبنيوم 

NT1  264دوبنيوم   
NT1  266دوبنيوم 

NT1  268دوبنيوم 
NT1 دوتوريوم 

NT1  170ذهب 

NT1  172ذهب 

NT1  174ذهب 

NT1  176ذهب 

NT1  178ذهب 
NT1  180ذهب 

NT1  182ذهب 

NT1  184ذهب 
NT1  186ذهب 

NT1  188ذهب 

NT1  190ذهب 
NT1  192ذهب 

NT1  194ذهب 

NT1  196ذهب 
NT1  198ذهب 

NT1  200ذهب 

NT1  202ذهب 
NT1  204ذهب 

NT1  100روبيديوم 

NT1  102روبيديوم 
NT1  72روبيديوم 

NT1  74روبيديوم 

NT1  76روبيديوم 
NT1  78روبيديوم 

NT1  80روبيديوم 

NT1  82روبيديوم 
NT1  84روبيديوم 

NT1  86روبيديوم 

NT1  88روبيديوم 
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NT1  90روبيديوم 

NT1  92روبيديوم 
NT1  94روبيديوم 

NT1  96روبيديوم 

NT1  98روبيديوم 
NT1  100روديوم 

NT1  102روديوم 

NT1  104روديوم 
NT1  106روديوم 

NT1  108روديوم 

NT1  110روديوم 
NT1  112روديوم 

NT1  114روديوم 

NT1  116روديوم 
NT1  118روديوم 

NT1  120روديوم 

NT1  122روديوم 
NT1  90روديوم 

NT1  92روديوم 

NT1  94روديوم 
NT1  96روديوم 

NT1  98روديوم 

NT1  274رونتغنيوم 
NT1  272رونتغينيوم 

NT1  280رونتغينيوم 

NT1  160رينيوم 
NT1  162رينيوم 

NT1  164رينيوم 

NT1  166رينيوم 
NT1  168رينيوم 

NT1  170رينيوم 

NT1  172رينيوم 
NT1  174رينيوم 

NT1  176رينيوم 

NT1  178رينيوم 

NT1  180رينيوم 

NT1  182رينيوم 

NT1  184رينيوم 
NT1  186رينيوم 

NT1  188رينيوم 

NT1  190رينيوم 
NT1  192رينيوم 

NT1  194رينيوم 

NT1  196رينيوم 
NT1  60زرنيخ 

NT1  62زرنيخ 

NT1  64زرنيخ 
NT1  66زرنيخ 

NT1  68زرنيخ 
NT1  70زرنيخ 

NT1  72زرنيخ 

NT1  74زرنيخ 

NT1  76زرنيخ 

NT1  78زرنيخ 

NT1  80زرنيخ 
NT1  82زرنيخ 

NT1  84زرنيخ 

NT1  86زرنيخ 
NT1  88زرنيخ 

NT1  90زرنيخ 

NT1  92زرنيخ 
NT1  36سكانديوم 

NT1  38سكانديوم 

NT1  40سكانديوم 
NT1  42سكانديوم 

NT1  44سكانديوم 

NT1  46سكانديوم 
NT1  48سكانديوم 

NT1  50سكانديوم 

NT1  52سكانديوم 
NT1  54سكانديوم 

NT1  56سكانديوم 

NT1  58سكانديوم 
NT1  60سكانديوم 

NT1  112سيزيوم 

NT1  114سيزيوم 
NT1  116سيزيوم 

NT1  118سيزيوم 

NT1  120سيزيوم 

NT1  122سيزيوم 

NT1  124سيزيوم 
NT1  126سيزيوم 

NT1  128سيزيوم 

NT1  130سيزيوم 
NT1  132سيزيوم 

NT1  134سيزيوم 

NT1  136سيزيوم 
NT1  138سيزيوم 

NT1  140سيزيوم 

NT1  142سيزيوم 
NT1  144سيزيوم 

NT1  146سيزيوم 

NT1  148سيزيوم 
NT1  150سيزيوم 

NT1  18صوديوم 

NT1  20صوديوم 
NT1  22صوديوم 

NT1  24صوديوم 

NT1 26م صوديو 
NT1  28صوديوم 

NT1  30صوديوم 

NT1  32صوديوم 
NT1  34صوديوم 

NT1  56غاليوم 

NT1  58غاليوم 
NT1  60غاليوم 

NT1  62غاليوم 

NT1  64غاليوم 
NT1  66غاليوم 

NT1  68غاليوم 

NT1  70غاليوم 
NT1  72غاليوم 

NT1  74غاليوم 

NT1  76غاليوم 

NT1  78غاليوم 

NT1  80غاليوم 

NT1  82غاليوم 
NT1  84غاليوم 

NT1  86غاليوم 

NT1  40فاناديوم 
NT1  42فاناديوم 

NT1  44فاناديوم 

NT1  46فاناديوم 
NT1  48فاناديوم 

NT1  50فاناديوم 

NT1  52فاناديوم 
NT1  54فاناديوم 

NT1  56فاناديوم 
NT1  58فاناديوم 

NT1  60فاناديوم 

NT1  64فاناديوم 

NT1  66فاناديوم 

NT1 62فاناديوم 

NT1  200فرانسيوم 
NT1  202فرانسيوم 

NT1  204فرانسيوم 

NT1  206فرانسيوم 
NT1  208فرانسيوم 

NT1  210فرانسيوم 

NT1  212فرانسيوم 
NT1  214فرانسيوم 

NT1  216فرانسيوم 

NT1  218فرانسيوم 
NT1  220فرانسيوم 

NT1  222فرانسيوم 

NT1  224فرانسيوم 
NT1  226فرانسيوم 

NT1  228فرانسيوم 

NT1  230فرانسيوم 
NT1  232فرانسيوم 

NT1  24فسفور 

NT1  26فسفور 
NT1  28فسفور 

NT1  30فسفور 

NT1  32فسفور 
NT1  34فسفور 

NT1  36فسفور 

NT1  38فسفور 

NT1  40فسفور 

NT1  42فسفور 
NT1  44فسفور 

NT1  46فسفور 

NT1  100فضة 
NT1  102فضة 

NT1  104فضة 

NT1  106فضة 
NT1  108فضة 

NT1  110فضة 

NT1  112فضة 
NT1  114فضة 

NT1  116فضة 

NT1  118فضة 
NT1  120فضة 

NT1  122فضة 

NT1  124فضة 
NT1  126فضة 

NT1  128فضة 

NT1  130فضة 
NT1  94فضة 

NT1  96فضة 

NT1  98فضة 
NT1  14فلور 

NT1  16فلور 

NT1  18فلور 
NT1  20فلور 

NT1  22فلور 

NT1  24فلور 
NT1  26فلور 

NT1  28فلور 

NT1  30فلور 
NT1  28كلور 

NT1  30كلور 

NT1  32كلور 

NT1  34كلور 

NT1  36كلور 

NT1  38كلور 
NT1  40كلور 

NT1  42كلور 

NT1  44كلور 
NT1  46كلور 

NT1  48كلور 

NT1  50كلور 
NT1  50كوبالت 

NT1  52كوبالت 

NT1  54كوبالت 
NT1  56كوبالت 

NT1  58كوبالت 
NT1  60كوبالت 

NT1  62كوبالت 

NT1  64كوبالت 

NT1  66كوبالت 

NT1  68كوبالت 

NT1  70كوبالت 
NT1  72كوبالت   

NT1  74كوبالت  

NT1  118النتانوم 
NT1  120النتانوم 

NT1  122النتانوم 

NT1  124النتانوم 
NT1  126النتانوم 

NT1  128النتانوم 

NT1  130النتانوم 
NT1  132النتانوم 

NT1  134النتانوم 

NT1  136النتانوم 
NT1  138النتانوم 

NT1  140النتانوم 

NT1  142النتانوم 
NT1  144النتانوم 

NT1  146النتانوم 

NT1  148النتانوم 
NT1  150النتانوم 

NT1  152النتانوم 

NT1  154النتانوم 
NT1  160لوتسيوم 

NT1  150لوتيسيوم 

NT1  152لوتيسيوم 
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NT1  154لوتيسيوم 

NT1  156لوتيسيوم 
NT1  158لوتيسيوم 

NT1  162لوتيسيوم 

NT1  164لوتيسيوم 
NT1  166لوتيسيوم 

NT1  168لوتيسيوم 

NT1  170لوتيسيوم 
NT1  172لوتيسيوم 

NT1  174لوتيسيوم 

NT1  176لوتيسيوم 
NT1  178لوتيسيوم 

NT1  180لوتيسيوم 

NT1  182لوتيسيوم 
NT1  184لوتيسيوم 

NT1  252لورنسيوم 

NT1  254لورنسيوم 
NT1  256لورنسيوم 

NT1  258لورنسيوم 

NT1  260لورنسيوم 
NT1  262لورنسيوم 

NT1  264لورنسيوم 

NT1  266لورنسيوم 
NT1  10ليتيوم 

NT1  4ليتيوم 

NT1  6ليتيوم 
NT1  8ليتيوم 

NT1 12ليتيوم 

NT1  66مغنيزيوم 
NT1  68مغنيزيوم 

NT1  246مندليفيوم 

NT1  248مندليفيوم 
NT1  250مندليفيوم 

NT1  252مندليفيوم 

NT1  254مندليفيوم 

NT1  256مندليفيوم 

NT1  258مندليفيوم 

NT1  260مندليفيوم 
NT1  44منغنيز 

NT1  46منغنيز 

NT1  48منغنيز 
NT1  50منغنيز 

NT1  52منغنيز 

NT1  54منغنيز 
NT1  56منغنيز 

NT1  58منغنيز 

NT1  60منغنيز 
NT1  62منغنيز 

NT1  64منغنيز 
NT1  70منغنيز 

NT1  266ميتنريوم 

NT1  268ميتنريوم 

NT1  270ميتنريوم 

NT1  272ميتنريوم 

NT1  274ميتنريوم 
NT1  276ميتنريوم 

NT1  226نبتونيوم 

NT1  228نبتونيوم 
NT1  230نبتونيوم 

NT1  232نبتونيوم 

NT1  234نبتونيوم 
NT1  236نبتونيوم 

NT1  238نبتونيوم 

NT1  240نبتونيوم 
NT1  242نبتونيوم 

NT1  244نبتونيوم 

NT1  10نتروجين 
NT1  12نتروجين 

NT1  14نتروجين 

NT1  16نتروجين 
NT1  18نتروجين 

NT1  20نتروجين 

NT1  22نتروجين 
NT1  24نتروجين 

NT1  52نحاس 

NT1  54نحاس 
NT1  56نحاس 

NT1  58نحاس 

NT1  60نحاس 

NT1  62نحاس 

NT1  64نحاس 
NT1  66نحاس 

NT1  68نحاس 

NT1  70نحاس 
NT1  72نحاس 

NT1  74نحاس 

NT1  76نحاس 
NT1  78نحاس 

NT1  80نحاس 

NT1  278نيهونيوم 
NT1  100نيوبيوم 

NT1  102نيوبيوم 

NT1  104نيوبيوم 
NT1  106نيوبيوم 

NT1  108نيوبيوم 

NT1  110نيوبيوم 
NT1  112نيوبيوم 

NT1  82نيوبيوم 

NT1  84نيوبيوم 
NT1  86نيوبيوم 

NT1  88نيوبيوم 

NT1  90نيوبيوم 
NT1  92نيوبيوم 

NT1  94نيوبيوم 

NT1  96نيوبيوم 
NT1  98نيوبيوم 

NT1  4هدروجين 

NT1  6هدروجين 
NT1  140هولميوم 

NT1  142هولميوم 

NT1  144هولميوم 
NT1  145هولميوم 

NT1  148هولميوم 

NT1  150هولميوم 

NT1  152هولميوم 

NT1  154هولميوم 

NT1  156هولميوم 
NT1  158هولميوم 

NT1  160هولميوم 

NT1  162هولميوم 
NT1  164هولميوم 

NT1  166هولميوم 

NT1  168هولميوم 
NT1  170هولميوم 

NT1  172هولميوم 

NT1  174هولميوم 
NT1  108يود 

NT1  110يود 
NT1  112يود 

NT1  114يود 

NT1  116يود 

NT1  118يود 

NT1  120يود 

NT1  122يود 
NT1  124يود 

NT1  126يود 

NT1  128يود 
NT1  130يود 

NT1  132يود 

NT1  134يود 
NT1  136يود 

NT1  138يود 

NT1  140يود 
NT1  142يود 

NT1  144يود 

RT بنية نووية 
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NT1  146إربيوم 
NT1  41أرغون 

NT1  42أرغون 

NT1  43أرغون 
NT1  44أرغون 

NT1  45أرغون 

NT1  46أرغون 
NT1  47أرغون 

NT1  48أرغون 

NT1  49أرغون 
NT1  50أرغون 

NT1  51أرغون 

NT1  52أرغون 
NT1  53أرغون 

NT1  41ألمنيوم 

NT1  42ألمنيوم 
NT1  103أنتيموان 

NT1  104أنتيموان 

NT1  105أنتيموان 
NT1  106أنتيموان 

NT1  107أنتيموان 

NT1  108أنتيموان 
NT1  109أنتيموان 

NT1  110أنتيموان 

NT1  111أنتيموان 
NT1  112أنتيموان 

NT1  113أنتيموان 

NT1  114أنتيموان 
NT1  115أنتيموان 

NT1  116أنتيموان 

NT1  117أنتيموان 
NT1  118أنتيموان 

NT1  119أنتيموان 

NT1  120أنتيموان 
NT1  121أنتيموان 

NT1  122أنتيموان 

NT1  123أنتيموان 
NT1  124أنتيموان 

NT1  125أنتيموان 

NT1  126أنتيموان 
NT1  127أنتيموان 

NT1  128أنتيموان 

NT1  129أنتيموان 

NT1  130أنتيموان 

NT1  131أنتيموان 

NT1  132أنتيموان 
NT1  133أنتيموان 

NT1  134أنتيموان 

NT1  135أنتيموان 
NT1  136أنتيموان 

NT1  137أنتيموان 

NT1  138أنتيموان 
NT1  139أنتيموان 

NT1  100إنديوم 

NT1  101إنديوم 
NT1  102إنديوم 

NT1  103إنديوم 
NT1  104إنديوم 

NT1  105إنديوم 

NT1  106إنديوم 

NT1  107إنديوم 

NT1  108إنديوم 

NT1  109إنديوم 
NT1  110إنديوم 

NT1  111إنديوم 

NT1  112إنديوم 
NT1  113إنديوم 

NT1  114إنديوم 

NT1  115إنديوم 
NT1  116إنديوم 

NT1  117إنديوم 

NT1  118إنديوم 
NT1  119إنديوم 

NT1  120إنديوم 

NT1  121إنديوم 
NT1  122إنديوم 

NT1  123إنديوم 

NT1  124إنديوم 
NT1  125إنديوم 

NT1  126إنديوم 

NT1  127إنديوم 
NT1  128إنديوم 

NT1  129إنديوم 

NT1  130إنديوم 
NT1  131إنديوم 

NT1  132إنديوم 

NT1  133إنديوم 
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NT1  134إنديوم 

NT1  135إنديوم 
NT1  97إنديوم 

NT1  98إنديوم 

NT1  99إنديوم 
NT1  161أوسميوم 

NT1  162أوسميوم 

NT1  163أوسميوم 
NT1  164أوسميوم 

NT1  165أوسميوم 

NT1  166أوسميوم 
NT1  167أوسميوم 

NT1  168أوسميوم 

NT1  169أوسميوم 
NT1  170أوسميوم 

NT1  171أوسميوم 

NT1  172أوسميوم 
NT1  173أوسميوم 

NT1  174أوسميوم 

NT1  175أوسميوم 
NT1  176أوسميوم 

NT1  177أوسميوم 

NT1  178أوسميوم 
NT1  179أوسميوم 

NT1  180أوسميوم 

NT1  100إيتريوم 
NT1  101إيتريوم 

NT1  102إيتريوم 

NT1  103إيتريوم 
NT1  77إيتريوم 

NT1  79إيتريوم 

NT1  80إيتريوم 
NT1  81إيتريوم 

NT1  82إيتريوم 

NT1  83إيتريوم 

NT1  84إيتريوم 

NT1  85إيتريوم 

NT1  86إيتريوم 
NT1  87إيتريوم 

NT1  88إيتريوم 

NT1  89إيتريوم 
NT1  90إيتريوم 

NT1  91إيتريوم 

NT1  92إيتريوم 
NT1  93إيتريوم 

NT1  94إيتريوم 

NT1  95إيتريوم 
NT1  96إيتريوم 

NT1  97إيتريوم 
NT1  98إيتريوم 

NT1  99إيتريوم 

NT1  166إيريديوم 

NT1  167إيريديوم 

NT1  168إيريديوم 

NT1  169إيريديوم 
NT1  170إيريديوم 

NT1  171إيريديوم 

NT1  172إيريديوم 
NT1  173إيريديوم 

NT1  174إيريديوم 

NT1  175إيريديوم 
NT1  176إيريديوم 

NT1  177إيريديوم 

NT1  178إيريديوم 
NT1  179إيريديوم 

NT1  180إيريديوم 

NT1  104ايتريوم 
NT1  105ايتريوم 

NT1  106ايتريوم 

NT1  107ايتريوم 
NT1  108ايتريوم 

NT1  76ايتريوم 

NT1  78ايتريوم 
NT1  164ايريديوم 

NT1  165ايريديوم 

NT1  114باريوم 
NT1  115باريوم 

NT1  116باريوم 

NT1  117باريوم 

NT1  118باريوم 

NT1  119باريوم 
NT1  120باريوم 

NT1  121باريوم 

NT1  122باريوم 
NT1  124باريوم 

NT1  125باريوم 

NT1  126باريوم 
NT1  127باريوم 

NT1  128باريوم 

NT1  129باريوم 
NT1  130باريوم 

NT1  131باريوم 

NT1  132باريوم 
NT1  133باريوم 

NT1  134باريوم 

NT1  135باريوم 
NT1  136باريوم 

NT1  137باريوم 

NT1  138باريوم 
NT1 141اريوم ب 

NT1  142باريوم 

NT1  143باريوم 
NT1  144باريوم 

NT1  145باريوم 

NT1  146باريوم 
NT1  147باريوم 

NT1  148باريوم 

NT1  149باريوم 
NT1  150باريوم 

NT1  151باريوم 

NT1  152باريوم 
NT1  153باريوم 

NT1 123باريوم 

NT1 139باريوم 

NT1 140باريوم 

NT1  67بروم 

NT1  68بروم 
NT1  69بروم 

NT1  70بروم 

NT1  71بروم 
NT1  72بروم 

NT1  73بروم 

NT1  74بروم 
NT1  75بروم 

NT1  76بروم 

NT1  77بروم 
NT1  78بروم 

NT1  79بروم 
NT1  80بروم 

NT1  81بروم 

NT1  82بروم 

NT1  83بروم 

NT1  84بروم 

NT1  85بروم 
NT1  86بروم 

NT1  87بروم 

NT1  88بروم 
NT1  89بروم 

NT1  90بروم 

NT1  91بروم 
NT1  92بروم 

NT1  93بروم 

NT1  94بروم 
NT1  95بروم 

NT1  96بروم 

NT1  97بروم 
NT1  166بالتين 

NT1  167بالتين 

NT1  168بالتين 
NT1  169بالتين 

NT1  170بالتين 

NT1  171بالتين 
NT1  172بالتين 

NT1  173بالتين 

NT1  174بالتين 
NT1  175بالتين 

NT1  176بالتين 

NT1  177بالتين 

NT1  178بالتين 

NT1  179بالتين 
NT1  180بالتين 

NT1  121بالديوم 

NT1  122بالديوم 
NT1  123بالديوم 

NT1  124بالديوم 

NT1  91بالديوم 
NT1  92بالديوم 

NT1  100بالّديوم 

NT1  102بالّديوم 
NT1  103بالّديوم 

NT1  104بالّديوم 

NT1  105بالّديوم 
NT1  106بالّديوم 

NT1  107بالّديوم 

NT1  108بالّديوم 
NT1  109بالّديوم 

NT1  110بالّديوم 

NT1  111بالّديوم 
NT1  112بالّديوم 

NT1  113بالّديوم 

NT1  114بالّديوم 
NT1  115بالّديوم 

NT1  116بالّديوم 

NT1  117بالّديوم 
NT1  118بالّديوم 

NT1  119بالّديوم 

NT1  120بالّديوم 
NT1  93بالّديوم 

NT1  94بالّديوم 

NT1  95بالّديوم 
NT1  96بالّديوم 

NT1  97بالّديوم 

NT1  98بالّديوم 

NT1  99بالّديوم 

NT1 101بالّديوم 

NT1  41بوتاسيوم 
NT1  42بوتاسيوم 

NT1  43بوتاسيوم 

NT1  44بوتاسيوم 
NT1  45بوتاسيوم 

NT1  46بوتاسيوم 

NT1  47بوتاسيوم 
NT1  48بوتاسيوم 

NT1  49بوتاسيوم 

NT1  50بوتاسيوم 
NT1  51بوتاسيوم 

NT1  52بوتاسيوم 
NT1  53بوتاسيوم 

NT1  54بوتاسيوم 

NT1  55بوتاسيوم 

NT1  56بوتاسيوم 

NT1  176تاليوم 

NT1  177تاليوم 
NT1  178تاليوم 

NT1  179تاليوم 

NT1  180تاليوم 
NT1 122تفاعالت القصدير 

NT1  100تكنيسيوم 

NT1  101تكنيسيوم 
NT1  102تكنيسيوم 

NT1  103تكنيسيوم 

NT1  104تكنيسيوم 
NT1  105تكنيسيوم 

NT1  106تكنيسيوم 

NT1  107تكنيسيوم 
NT1  108تكنيسيوم 

NT1  109تكنيسيوم 

NT1  110تكنيسيوم 
NT1  111تكنيسيوم 

NT1  112تكنيسيوم 

NT1  113تكنيسيوم 
NT1  114تكنيسيوم 

NT1  115تكنيسيوم 

NT1  116تكنيسيوم 
NT1  117تكنيسيوم 

NT1  118تكنيسيوم 

NT1  85تكنيسيوم 
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NT1  86تكنيسيوم 

NT1  87تكنيسيوم 
NT1  88تكنيسيوم 

NT1  89تكنيسيوم 

NT1  90تكنيسيوم 
NT1  91تكنيسيوم 

NT1  92تكنيسيوم 

NT1  93تكنيسيوم 
NT1  94تكنيسيوم 

NT1  95تكنيسيوم 

NT1  96تكنيسيوم 
NT1  97تكنيسيوم 

NT1  98تكنيسيوم 

NT1  99تكنيسيوم 
NT1  105تلوريوم 

NT1  139تلوريوم 

NT1  140تلوريوم 
NT1  141تلوريوم 

NT1  142تلوريوم 

NT1  106تلّوريوم 
NT1  107تلّوريوم 

NT1  108تلّوريوم 

NT1  109تلّوريوم 
NT1  110تلّوريوم 

NT1  111تلّوريوم 

NT1  112تلّوريوم 
NT1  113تلّوريوم 

NT1  114تلّوريوم 

NT1  ّ115وريوم تل 
NT1  116تلّوريوم 

NT1  117تلّوريوم 

NT1  118تلّوريوم 
NT1  119تلّوريوم 

NT1  120تلّوريوم 

NT1  121تلّوريوم 

NT1  122تلّوريوم 

NT1  123تلّوريوم 

NT1  124تلّوريوم 
NT1  125تلّوريوم 

NT1  126تلّوريوم 

NT1  127تلّوريوم 
NT1  128تلّوريوم 

NT1  129تلّوريوم 

NT1  130تلّوريوم 
NT1  131تلّوريوم 

NT1  132تلّوريوم 

NT1  133تلّوريوم 
NT1  134تلّوريوم 

NT1  135تلّوريوم 
NT1  136تلّوريوم 

NT1  137تلّوريوم 

NT1  138تلّوريوم 

NT1  155تنتاليوم 

NT1  156تنتاليوم 

NT1  157تنتاليوم 
NT1  158تنتاليوم 

NT1  159تنتاليوم 

NT1  160تنتاليوم 
NT1 161نتاليوم ت 

NT1  162تنتاليوم 

NT1  163تنتاليوم 
NT1  164تنتاليوم 

NT1  165تنتاليوم 

NT1  166تنتاليوم 
NT1  167تنتاليوم 

NT1  168تنتاليوم 

NT1  169تنتاليوم 
NT1  170تنتاليوم 

NT1  171تنتاليوم 

NT1  172تنتاليوم 
NT1  173تنتاليوم 

NT1  174تنتاليوم 

NT1  175تنتاليوم 
NT1  176تنتاليوم 

NT1  177تنتاليوم 

NT1  178تنتاليوم 
NT1  179تنتاليوم 

NT1  180تنتاليوم 

NT1  157تنغستن 

NT1   176تنغستين 

NT1  158تنغستين 
NT1  159تنغستين 

NT1  160تنغستين 

NT1  161تنغستين 
NT1  162تنغستين 

NT1  163تنغستين 

NT1  164تنغستين 
NT1  165تنغستين 

NT1  166تنغستين 

NT1  167تنغستين 
NT1  168تنغستين 

NT1  169تنغستين 

NT1  170تنغستين 
NT1  171تنغستين 

NT1  172تنغستين 

NT1  173تنغستين 
NT1  174تنغستين 

NT1  175تنغستين 

NT1  177تنغستين 
NT1  178تنغستين 

NT1  179تنغستين 

NT1  180تنغستين 
NT1  41تيتانيوم 

NT1  42تيتانيوم 

NT1  43تيتانيوم 
NT1  44تيتانيوم 

NT1  45تيتانيوم 

NT1  46تيتانيوم 
NT1  47تيتانيوم 

NT1  48تيتانيوم 

NT1  49تيتانيوم 
NT1  50تيتانيوم 

NT1  51تيتانيوم 

NT1  52تيتانيوم 

NT1  53تيتانيوم 

NT1  54تيتانيوم 

NT1  55تيتانيوم 
NT1  56تيتانيوم 

NT1  57تيتانيوم 

NT1  58تيتانيوم 
NT1  59تيتانيوم 

NT1  60تيتانيوم 

NT1  61تيتانيوم 
NT1  62تيتانيوم 

NT1  63تيتانيوم 

NT1  58جرمانيوم 
NT1  59جرمانيوم 

NT1  60جرمانيوم  
NT1  61جرمانيوم 

NT1  62جرمانيوم 

NT1  63جرمانيوم 

NT1  64جرمانيوم 

NT1  65جرمانيوم 

NT1  66جرمانيوم 
NT1  67جرمانيوم 

NT1  68جرمانيوم 

NT1  69جرمانيوم 
NT1  70جرمانيوم 

NT1  71جرمانيوم 

NT1  72جرمانيوم 
NT1  73جرمانيوم 

NT1  74جرمانيوم 

NT1  75جرمانيوم 
NT1  76جرمانيوم 

NT1  77جرمانيوم 

NT1  78جرمانيوم 
NT1  79جرمانيوم 

NT1  80جرمانيوم 

NT1  81جرمانيوم 
NT1  82جرمانيوم 

NT1  83جرمانيوم 

NT1  84جرمانيوم 
NT1  85جرمانيوم 

NT1  86جرمانيوم 

NT1  87جرمانيوم 
NT1  88جرمانيوم 

NT1  89جرمانيوم 

NT1  45حديد 

NT1  46حديد 

NT1  47حديد 
NT1  48حديد 

NT1  49حديد 

NT1  51حديد 
NT1  52حديد 

NT1  52حديد 

NT1  53حديد 
NT1  54حديد 

NT1  55حديد 

NT1  56حديد 
NT1  57حديد 

NT1  58حديد 

NT1  59حديد 
NT1  60حديد 

NT1  61حديد 

NT1  62حديد 
NT1  63حديد 

NT1  64حديد 

NT1  65حديد 
NT1  66حديد 

NT1  67حديد 

NT1  68حديد 
NT1  69حديد 

NT1  70حديد 

NT1  71حديد 
NT1  72حديد 

NT1  169ذهب 

NT1  170ذهب 
NT1  171ذهب 

NT1  172ذهب 

NT1  173ذهب 
NT1  174ذهب 

NT1  175ذهب 

NT1  176ذهب 

NT1  177ذهب 

NT1  178ذهب 

NT1  179ذهب 
NT1  180ذهب 

NT1  178رصاص 

NT1  179رصاص 
NT1  180رصاص 

NT1  100روبيديوم 

NT1  101روبيديوم 
NT1  102روبيديوم 

NT1  103روبيديوم 

NT1  71روبيديوم 
NT1  72روبيديوم 

NT1  73روبيديوم 
NT1  74روبيديوم 

NT1  75روبيديوم 

NT1  76روبيديوم 

NT1  77روبيديوم 

NT1  78روبيديوم 

NT1  79روبيديوم 
NT1  80روبيديوم 

NT1  81روبيديوم 

NT1  82روبيديوم 
NT1  83روبيديوم 

NT1  84روبيديوم 

NT1  85روبيديوم 
NT1  86روبيديوم 

NT1  87روبيديوم 

NT1  88روبيديوم 
NT1  89روبيديوم 

NT1  90روبيديوم 

NT1  91روبيديوم 
NT1  92روبيديوم 

NT1  93روبيديوم 

NT1  94روبيديوم 
NT1  95روبيديوم 

NT1  96روبيديوم 

NT1  97روبيديوم 
NT1  98روبيديوم 

NT1  99روبيديوم 

NT1  100روتينيوم 
NT1  101روتينيوم 

NT1  102روتينيوم 

NT1  103روتينيوم 



 نوى كتلها متوسطة 1158 نوى كتلها متوسطة

 

 

NT1  104روتينيوم 

NT1  105روتينيوم 
NT1  106روتينيوم 

NT1  107روتينيوم 

NT1  108روتينيوم 
NT1  109روتينيوم 

NT1  110روتينيوم 

NT1  111روتينيوم 
NT1  112روتينيوم 

NT1  113روتينيوم 

NT1  114روتينيوم 
NT1  115روتينيوم 

NT1  116روتينيوم 

NT1  117روتينيوم 
NT1  118روتينيوم 

NT1  119روتينيوم 

NT1  120روتينيوم 
NT1  87روتينيوم 

NT1  88روتينيوم 

NT1 89ينيوم روت 
NT1  90روتينيوم 

NT1  91روتينيوم 

NT1  92روتينيوم 
NT1  93روتينيوم 

NT1  94روتينيوم 

NT1  95روتينيوم 
NT1  96روتينيوم 

NT1  97روتينيوم 

NT1  98روتينيوم 
NT1  99روتينيوم 

NT1  100روديوم 

NT1  101روديوم 
NT1  102روديوم 

NT1  103روديوم 

NT1  104روديوم 

NT1  105روديوم 

NT1  106روديوم 

NT1  107روديوم 
NT1  108روديوم 

NT1  109روديوم 

NT1  110روديوم 
NT1  111روديوم 

NT1  112روديوم 

NT1  113روديوم 
NT1  114روديوم 

NT1  115روديوم 

NT1  116روديوم 
NT1  117روديوم 

NT1  118روديوم 
NT1  119روديوم 

NT1  120روديوم 

NT1  121روديوم 

NT1 122وديوم ر 

NT1  89روديوم 

NT1  90روديوم 
NT1  91روديوم 

NT1  92روديوم 

NT1  92روديوم 
NT1  93روديوم 

NT1  94روديوم 

NT1  95روديوم 
NT1  96روديوم 

NT1  97روديوم 

NT1  98روديوم 
NT1  159رينيوم 

NT1  160رينيوم 

NT1  161رينيوم 
NT1  162رينيوم 

NT1  163رينيوم 

NT1  164رينيوم 
NT1  165رينيوم 

NT1  166رينيوم 

NT1  167رينيوم 
NT1  168رينيوم 

NT1  169رينيوم 

NT1  170رينيوم 
NT1  171رينيوم 

NT1  172رينيوم 

NT1  173رينيوم 

NT1  174رينيوم 

NT1  175رينيوم 
NT1  176رينيوم 

NT1  177رينيوم 

NT1  178رينيوم 
NT1  179رينيوم 

NT1  180رينيوم 

NT1  171زئبق 
NT1  172زئبق 

NT1  173زئبق 

NT1  174زئبق 
NT1  175زئبق 

NT1  178زئبق 

NT1  179زئبق 
NT1 176زئبق 

NT1 177زئبق 

NT1 180زئبق 
NT1  100زركونيوم 

NT1  101زركونيوم 

NT1  102زركونيوم 
NT1  103زركونيوم 

NT1  104زركونيوم 

NT1  105زركونيوم 
NT1  106زركونيوم 

NT1  107زركونيوم 

NT1  108زركونيوم 
NT1  109زركونيوم 

NT1  110زركونيوم 

NT1  78زركونيوم 
NT1  79زركونيوم 

NT1  80زركونيوم 

NT1  81زركونيوم 
NT1  82زركونيوم 

NT1  83زركونيوم 

NT1  84زركونيوم 

NT1  85زركونيوم 

NT1  86زركونيوم 

NT1  87زركونيوم 
NT1  88زركونيوم 

NT1  89زركونيوم 

NT1  90زركونيوم 
NT1  91زركونيوم 

NT1  92زركونيوم 

NT1  93زركونيوم 
NT1  94زركونيوم 

NT1  95زركونيوم 

NT1  96زركونيوم 
NT1  97زركونيوم 

NT1  98زركونيوم 
NT1  99زركونيوم 

NT1  60زرنيخ 

NT1  61زرنيخ 

NT1  62زرنيخ 

NT1  63زرنيخ 

NT1  64زرنيخ 
NT1  65زرنيخ 

NT1  66زرنيخ 

NT1  67زرنيخ 
NT1  68زرنيخ 

NT1  69زرنيخ 

NT1  70زرنيخ 
NT1  71زرنيخ 

NT1  72زرنيخ 

NT1  73زرنيخ 
NT1  74زرنيخ 

NT1  75زرنيخ 

NT1  76زرنيخ 
NT1  77زرنيخ 

NT1  78زرنيخ 

NT1  79زرنيخ 
NT1  80زرنيخ 

NT1  81زرنيخ 

NT1  82زرنيخ 
NT1  83زرنيخ 

NT1  84زرنيخ 

NT1  85زرنيخ 
NT1  86زرنيخ 

NT1  87زرنيخ 

NT1  88زرنيخ 

NT1  89زرنيخ 

NT1  90زرنيخ 
NT1  91زرنيخ 

NT1  92زرنيخ 

NT1  54زنك 
NT1  55زنك 

NT1  56زنك 

NT1  57زنك 
NT1  58زنك 

NT1  59زنك 

NT1  60زنك 
NT1  61زنك 

NT1  62زنك 

NT1  63زنك 
NT1  64زنك 

NT1  65زنك 

NT1  66زنك 
NT1  67زنك 

NT1  68زنك 

NT1  69زنك 
NT1  70زنك 

NT1  71زنك 

NT1  72زنك 
NT1  73زنك 

NT1  74زنك 

NT1  75زنك 
NT1  76زنك 

NT1  77زنك 

NT1  78زنك 
NT1  79زنك 

NT1  80زنك 

NT1  81زنك 
NT1  82زنك 

NT1  83زنك 

NT1  100سترونسيوم 

NT1  101سترونسيوم 

NT1  102سترونسيوم 

NT1  103سترونسيوم 
NT1  104سترونسيوم 

NT1  105سترونسيوم 

NT1  73سترونسيوم 
NT1  74سترونسيوم 

NT1  75سترونسيوم 

NT1  76سترونسيوم 
NT1  77سترونسيوم 

NT1  78سترونسيوم 

NT1  79سترونسيوم 
NT1  80سترونسيوم 

NT1  81سترونسيوم 
NT1  82سترونسيوم 

NT1  83سترونسيوم 

NT1  84سترونسيوم 

NT1  85سترونسيوم 

NT1  86سترونسيوم 

NT1  87سترونسيوم 
NT1 88ترونسيوم س 

NT1  89سترونسيوم 

NT1  90سترونسيوم 
NT1  91سترونسيوم 

NT1  92سترونسيوم 

NT1  93سترونسيوم 
NT1  94سترونسيوم 

NT1  95سترونسيوم 

NT1  96سترونسيوم 
NT1  97سترونسيوم 

NT1  98سترونسيوم 

NT1  99سترونسيوم 
NT1  41سكانديوم 

NT1  42سكانديوم 

NT1  43سكانديوم 
NT1  44سكانديوم 

NT1  45سكانديوم 

NT1  46سكانديوم 
NT1  47سكانديوم 

NT1  48سكانديوم 

NT1  49سكانديوم 
NT1  50سكانديوم 

NT1  51سكانديوم 

NT1  52سكانديوم 
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NT1  53سكانديوم 

NT1  54سكانديوم 
NT1  55سكانديوم 

NT1  56سكانديوم 

NT1  57سكانديوم 
NT1  58سكانديوم 

NT1  59سكانديوم 

NT1  60سكانديوم 
NT1  61سكانديوم 

NT1  64سلينيوم 

NT1  65سلينيوم 
NT1  66سلينيوم 

NT1  67سلينيوم 

NT1  68سلينيوم 
NT1  69سلينيوم 

NT1  70سلينيوم 

NT1  71سلينيوم 
NT1  72سلينيوم 

NT1  73سلينيوم 

NT1  74سلينيوم 
NT1  75سلينيوم 

NT1  76سلينيوم 

NT1  77سلينيوم 
NT1  78سلينيوم 

NT1  79سلينيوم 

NT1  80سلينيوم 
NT1  81سلينيوم 

NT1  82سلينيوم 

NT1  83سلينيوم 
NT1  84سلينيوم 

NT1  85سلينيوم 

NT1  86سلينيوم 
NT1  87سلينيوم 

NT1  88سلينيوم 

NT1  89سلينيوم 

NT1  91سلينيوم 

NT1  112سيزيوم 

NT1  113سيزيوم 
NT1  114سيزيوم 

NT1  115سيزيوم 

NT1  116سيزيوم 
NT1  117سيزيوم 

NT1  118سيزيوم 

NT1  119سيزيوم 
NT1  120سيزيوم 

NT1  121سيزيوم 

NT1  122سيزيوم 
NT1  123سيزيوم 

NT1  124سيزيوم 
NT1  125سيزيوم 

NT1  126سيزيوم 

NT1  127سيزيوم 

NT1  128سيزيوم 

NT1  129سيزيوم 

NT1  130سيزيوم 
NT1  131سيزيوم 

NT1  132سيزيوم 

NT1  133سيزيوم 
NT1  134سيزيوم 

NT1  135سيزيوم 

NT1  136سيزيوم 
NT1  137سيزيوم 

NT1  138سيزيوم 

NT1  139سيزيوم 
NT1  140سيزيوم 

NT1  141سيزيوم 

NT1  142سيزيوم 
NT1  143سيزيوم 

NT1  144سيزيوم 

NT1  145سيزيوم 
NT1  146سيزيوم 

NT1  147سيزيوم 

NT1  148سيزيوم 
NT1  149سيزيوم 

NT1  150سيزيوم 

NT1  151سيزيوم 
NT1   42سيليسيوم 

NT1  41سيليسيوم 

NT1  43سيليسيوم 

NT1  44سيليسيوم 

NT1  56غاليوم 
NT1  57غاليوم 

NT1  58غاليوم 

NT1  59غاليوم 
NT1  60غاليوم 

NT1  61غاليوم 

NT1  62غاليوم 
NT1  63غاليوم 

NT1  64غاليوم 

NT1  65غاليوم 
NT1  66غاليوم 

NT1  67غاليوم 

NT1  68غاليوم 
NT1  69غاليوم 

NT1  70غاليوم 

NT1  71غاليوم 
NT1  72غاليوم 

NT1  73غاليوم 

NT1  74غاليوم 
NT1  75غاليوم 

NT1  76غاليوم 

NT1  77غاليوم 
NT1  78غاليوم 

NT1  79غاليوم 

NT1  80غاليوم 
NT1  81غاليوم 

NT1  82غاليوم 

NT1  83غاليوم 
NT1  84غاليوم 

NT1  85غاليوم 

NT1  86غاليوم 
NT1  41فاناديوم 

NT1  42فاناديوم 

NT1  43فاناديوم 

NT1  44فاناديوم 

NT1  45فاناديوم 

NT1  46فاناديوم 
NT1  47فاناديوم 

NT1  48فاناديوم 

NT1  49فاناديوم 
NT1  50فاناديوم 

NT1  51فاناديوم 

NT1  52فاناديوم 
NT1  53فاناديوم 

NT1  54فاناديوم 

NT1  55فاناديوم 
NT1  56فاناديوم 

NT1  57فاناديوم 
NT1  58فاناديوم 

NT1  59فاناديوم 

NT1  60فاناديوم 

NT1  61فاناديوم 

NT1  63فاناديوم 

NT1  64فاناديوم 
NT1  65فاناديوم 

NT1  66فاناديوم 

NT1 62فاناديوم 
NT1  41فسفور 

NT1  42فسفور 

NT1  43فسفور 
NT1  44فسفور 

NT1  45فسفور 

NT1  46فسفور 
NT1 100 فضة 

NT1  101فضة 

NT1  102فضة 
NT1  103فضة 

NT1  104فضة 

NT1  105فضة 
NT1  106فضة 

NT1  107فضة 

NT1  108فضة 
NT1  109فضة 

NT1  110فضة 

NT1  111فضة 
NT1  112فضة 

NT1  113فضة 

NT1  114فضة 

NT1  115فضة 

NT1  116فضة 
NT1  117فضة 

NT1  118فضة 

NT1  119فضة 
NT1  120فضة 

NT1  121فضة 

NT1  122فضة 
NT1  123فضة 

NT1  124فضة 

NT1  125فضة 
NT1  126فضة 

NT1  127فضة 

NT1  128فضة 
NT1  129فضة 

NT1  130فضة 

NT1  93فضة 
NT1  94فضة 

NT1  95فضة 

NT1  96فضة 
NT1  97فضة 

NT1  98فضة 

NT1  99فضة 
NT1  100قصدير 

NT1  101قصدير 

NT1  102قصدير 
NT1  103قصدير 

NT1  104قصدير 

NT1  105قصدير 
NT1  106قصدير 

NT1  107قصدير 

NT1  108قصدير 
NT1  109قصدير 

NT1  110قصدير 

NT1  111قصدير 

NT1  112قصدير 

NT1  113قصدير 

NT1  115قصدير 
NT1  116قصدير 

NT1  117قصدير 

NT1  118قصدير 
NT1  119قصدير 

NT1  120قصدير 

NT1  121قصدير 
NT1  123قصدير 

NT1  124قصدير 

NT1  125قصدير 
NT1  126قصدير 

NT1  127قصدير 
NT1  128قصدير 

NT1  129قصدير 

NT1  130قصدير 

NT1  131قصدير 

NT1  132قصدير 

NT1  133قصدير 
NT1  134قصدير 

NT1  135قصدير 

NT1  136قصدير 
NT1  137قصدير 

NT1  99قصدير 

NT1 114قصدير 
NT1  129كادميوم 

NT1  131كادميوم 

NT1  132كادميوم 
NT1  95كادميوم 

NT1  41كالسيوم 

NT1  42كالسيوم 
NT1  43كالسيوم 

NT1  44كالسيوم 

NT1  45كالسيوم 
NT1  46كالسيوم 

NT1  47كالسيوم 

NT1  48كالسيوم 
NT1  49كالسيوم 

NT1  50كالسيوم 

NT1  51كالسيوم 
NT1  52كالسيوم 

NT1  53كالسيوم 

NT1  54كالسيوم 
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NT1  55كالسيوم 

NT1  56كالسيوم 
NT1  57كالسيوم 

NT1  58كالسيوم 

NT1  60كالسيوم 
NT1  41كبريت 

NT1  42كبريت 

NT1  43كبريت 
NT1  44كبريت 

NT1  45كبريت 

NT1  46كبريت 
NT1  47كبريت 

NT1  48كبريت 

NT1  49كبريت 
NT1  100كدميوم 

NT1  101كدميوم 

NT1  102كدميوم 
NT1  103كدميوم 

NT1  104كدميوم 

NT1  105كدميوم 
NT1  106كدميوم 

NT1  107كدميوم 

NT1  108كدميوم 
NT1  109كدميوم 

NT1  110كدميوم 

NT1  111كدميوم 
NT1  112كدميوم 

NT1  113كدميوم 

NT1  114كدميوم 
NT1  115كدميوم 

NT1  116كدميوم 

NT1  117كدميوم 
NT1  118كدميوم 

NT1  119كدميوم 

NT1  120كدميوم 

NT1  121كدميوم 

NT1  122كدميوم 

NT1  123كدميوم 
NT1  124كدميوم 

NT1  125كدميوم 

NT1  126كدميوم 
NT1  127كدميوم 

NT1  128كدميوم 

NT1  130كدميوم 
NT1  96كدميوم 

NT1  97كدميوم 

NT1  98كدميوم 
NT1  99كدميوم 

NT1  69كربتون 
NT1  70كربتون 

NT1  71كربتون 

NT1  72كربتون 

NT1  73كربتون 

NT1  74كربتون 

NT1  75كربتون 
NT1  76كربتون 

NT1  77كربتون 

NT1  78كربتون 
NT1  79كربتون 

NT1  80كربتون 

NT1  81كربتون 
NT1  82كربتون 

NT1  83كربتون 

NT1  84كربتون 
NT1  85كربتون 

NT1  86كربتون 

NT1  87كربتون 
NT1  88كربتون 

NT1  89كربتون 

NT1  90كربتون 
NT1  91كربتون 

NT1  92كربتون 

NT1  93كربتون 
NT1  94كربتون 

NT1  95كربتون 

NT1  96كربتون 
NT1  97كربتون 

NT1  98كربتون 

NT1  42كروم 

NT1  43كروم 

NT1  44كروم 
NT1  45كروم 

NT1  46كروم 

NT1  47كروم 
NT1  48كروم 

NT1  49كروم 

NT1  50كروم 
NT1  51كروم 

NT1  52كروم 

NT1  53كروم 
NT1  54كروم 

NT1  55كروم 

NT1  56كروم 
NT1  57كروم 

NT1  58كروم 

NT1  59كروم 
NT1  60كروم 

NT1  61كروم 

NT1  62كروم 
NT1  63كروم 

NT1  64كروم 

NT1  65كروم 
NT1  66كروم 

NT1  67كروم 

NT1  68كروم 
NT1  100كريبتون 

NT1  99كريبتون 

NT1  109كزينون 
NT1  110كزينون 

NT1  111كزينون 

NT1  112كزينون 
NT1  113كزينون 

NT1  114كزينون 

NT1  115كزينون 

NT1  116كزينون 

NT1  117كزينون 

NT1  118كزينون 
NT1  119كزينون 

NT1  120كزينون 

NT1  121كزينون 
NT1  122كزينون 

NT1  123كزينون 

NT1  124كزينون 
NT1  125كزينون 

NT1  126كزينون 

NT1  127كزينون 
NT1  128كزينون 

NT1  129كزينون 
NT1  130كزينون 

NT1 131زينون ك 

NT1  132كزينون 

NT1  133كزينون 

NT1  134كزينون 

NT1  135كزينون 
NT1  136كزينون 

NT1  137كزينون 

NT1  138كزينون 
NT1  139كزينون 

NT1  140كزينون 

NT1  141كزينون 
NT1  142كزينون 

NT1  143كزينون 

NT1  144كزينون 
NT1  145كزينون 

NT1  146كزينون 

NT1  147كزينون 
NT1  41كلور 

NT1  42كلور 

NT1  43كلور 
NT1  44كلور 

NT1  45كلور 

NT1  46كلور 
NT1  47كلور 

NT1  48كلور 

NT1  49كلور 
NT1  50كلور 

NT1  51كلور 

NT1  49كوبالت 

NT1  50كوبالت 

NT1  51كوبالت 
NT1  52كوبالت 

NT1  53كوبالت 

NT1  54كوبالت 
NT1  55كوبالت 

NT1  56كوبالت 

NT1  57كوبالت 
NT1  58كوبالت 

NT1  59كوبالت 

NT1  60كوبالت 
NT1  61كوبالت 

NT1  62كوبالت 

NT1  63كوبالت 
NT1  64كوبالت 

NT1  65كوبالت 

NT1  66كوبالت 
NT1  67كوبالت 

NT1  68كوبالت 

NT1  69كوبالت 
NT1  70كوبالت 

NT1  71كوبالت  

NT1  72كوبالت   
NT1  73كوبالت  

NT1  74كوبالت  

NT1  75كوبالت 
NT1  45مغنيزيوم 

NT1  66مغنيزيوم 

NT1  67مغنيزيوم 
NT1  68مغنيزيوم 

NT1  69مغنيزيوم 

NT1  44منغنيز 
NT1  46منغنيز 

NT1  47منغنيز 

NT1  48منغنيز 

NT1  49منغنيز 

NT1  50منغنيز 

NT1  51منغنيز 
NT1  52منغنيز 

NT1  53منغنيز 

NT1  54منغنيز 
NT1  55منغنيز 

NT1  56منغنيز 

NT1  57منغنيز 
NT1  58منغنيز 

NT1  59منغنيز 

NT1  60منغنيز 
NT1  61منغنيز 

NT1  62منغنيز 
NT1  63منغنيز 

NT1  64منغنيز 

NT1  65منغنيز 

NT1  70منغنيز 

NT1  100موليبدنوم 

NT1  101موليبدنوم 
NT1  102موليبدنوم 

NT1  103موليبدنوم 

NT1  104موليبدنوم 
NT1  105موليبدنوم 

NT1 106م موليبدنو 

NT1  107موليبدنوم 
NT1  108موليبدنوم 

NT1  109موليبدنوم 

NT1  110موليبدنوم 
NT1  111موليبدنوم 

NT1  112موليبدنوم 

NT1  113موليبدنوم 
NT1  114موليبدنوم 

NT1  115موليبدنوم 

NT1  83موليبدنوم 
NT1  84موليبدنوم 

NT1  85موليبدنوم 

NT1  86موليبدنوم 
NT1  87موليبدنوم 

NT1  88موليبدنوم 

NT1  89موليبدنوم 
NT1  90موليبدنوم 

NT1  91موليبدنوم 

NT1  92موليبدنوم 
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NT1  93موليبدنوم 

NT1  94موليبدنوم 
NT1  95موليبدنوم 

NT1  96موليبدنوم 

NT1  97موليبدنوم 
NT1  98موليبدنوم 

NT1  99موليبدنوم 

NT1  52نحاس 
NT1  53نحاس 

NT1  54نحاس 

NT1  55نحاس 
NT1 56س نحا 

NT1  57نحاس 

NT1  58نحاس 
NT1  59نحاس 

NT1  60نحاس 

NT1  61نحاس 
NT1  62نحاس 

NT1  63نحاس 

NT1  64نحاس 
NT1  65نحاس 

NT1  66نحاس 

NT1  67نحاس 
NT1  68نحاس 

NT1  69نحاس 

NT1  70نحاس 
NT1  71نحاس 

NT1  72نحاس 

NT1  73نحاس 
NT1  74نحاس 

NT1  75نحاس 

NT1  76نحاس 
NT1  77نحاس 

NT1  78نحاس 

NT1  79نحاس 

NT1  80نحاس 

NT1 نوى األتربة النادرة 

NT2  145إربيوم 
NT2  147إربيوم 

NT2  148إربيوم 

NT2  149إربيوم 
NT2  150إربيوم 

NT2  151إربيوم 

NT2  152إربيوم 
NT2  153إربيوم 

NT2  154إربيوم 

NT2  155إربيوم 
NT2  156إربيوم 

NT2  157إربيوم 
NT2  158إربيوم 

NT2  159إربيوم 

NT2  160إربيوم 

NT2  161إربيوم 

NT2  162إربيوم 

NT2  163إربيوم 
NT2  164إربيوم 

NT2  165إربيوم 

NT2  166إربيوم 
NT2  167إربيوم 

NT2  168إربيوم 

NT2  169إربيوم 
NT2  170إربيوم 

NT2  171إربيوم 

NT2  172إربيوم 
NT2  173إربيوم 

NT2  174إربيوم 

NT2  175إربيوم 
NT2  143إريبيوم 

NT2  144إريبيوم 

NT2  176إريبيوم 
NT2  177إريبيوم 

NT2  130أوروبيوم 

NT2  131أوروبيوم 
NT2  132أوروبيوم 

NT2  133أوروبيوم 

NT2  134أوروبيوم 
NT2  135أوروبيوم 

NT2  136أوروبيوم 

NT2  137أوروبيوم 

NT2  138أوروبيوم 

NT2  139أوروبيوم 
NT2  140أوروبيوم 

NT2  141أوروبيوم 

NT2  142أوروبيوم 
NT2  143أوروبيوم 

NT2  144أوروبيوم 

NT2  145أوروبيوم 
NT2  146أوروبيوم 

NT2  147أوروبيوم 

NT2  148أوروبيوم 
NT2  149أوروبيوم 

NT2  150أوروبيوم 

NT2  151أوروبيوم 
NT2  152أوروبيوم 

NT2  153أوروبيوم 

NT2  154أوروبيوم 
NT2  155أوروبيوم 

NT2  156أوروبيوم 

NT2  157أوروبيوم 
NT2  158أوروبيوم 

NT2  159أوروبيوم 

NT2  160أوروبيوم 
NT2  161أوروبيوم 

NT2  162أوروبيوم 

NT2  163أوروبيوم 
NT2  164أوروبيوم 

NT2  165أوروبيوم 

NT2  166أوروبيوم 
NT2  167أوروبيوم 

NT2  150إيتربيوم 

NT2  151إيتربيوم 
NT2  152إيتربيوم 

NT2  153إيتربيوم 

NT2  154إيتربيوم 

NT2  155إيتربيوم 

NT2  156إيتربيوم 

NT2  157إيتربيوم 
NT2  158إيتربيوم 

NT2  159إيتربيوم 

NT2  160إيتربيوم 
NT2  161إيتربيوم 

NT2  162إيتربيوم 

NT2  163إيتربيوم 
NT2  164إيتربيوم 

NT2  165إيتربيوم 

NT2  166إيتربيوم 
NT2  167إيتربيوم 

NT2  168إيتربيوم 
NT2  169إيتربيوم 

NT2  170إيتربيوم 

NT2  171إيتربيوم 

NT2  172إيتربيوم 

NT2  173إيتربيوم 

NT2  174إيتربيوم 
NT2  175إيتربيوم 

NT2  176إيتربيوم 

NT2  177إيتربيوم 
NT2  178إيتربيوم 

NT2  179إيتربيوم 

NT2  180إيتربيوم 
NT2  148ايتربيوم 

NT2  149ايتربيوم 

NT2 181يتربيوم ا 
NT2  121براسيوديميوم 

NT2  122براسيوديميوم 

NT2  123براسيوديميوم 
NT2  124براسيوديميوم 

NT2  125براسيوديميوم 

NT2  126براسيوديميوم 
NT2  127براسيوديميوم 

NT2  128براسيوديميوم 

NT2  129براسيوديميوم 
NT2  130براسيوديميوم 

NT2  131براسيوديميوم 

NT2 132يوم براسيوديم 
NT2  133براسيوديميوم 

NT2  134براسيوديميوم 

NT2  135براسيوديميوم 

NT2  136براسيوديميوم 

NT2  137براسيوديميوم 
NT2  138براسيوديميوم 

NT2  139براسيوديميوم 

NT2  140براسيوديميوم 
NT2  141براسيوديميوم 

NT2  142براسيوديميوم 

NT2  143براسيوديميوم 
NT2  144براسيوديميوم 

NT2  145براسيوديميوم 

NT2  146براسيوديميوم 
NT2  147براسيوديميوم 

NT2  148براسيوديميوم 

NT2  149براسيوديميوم 
NT2  150براسيوديميوم 

NT2  151براسيوديميوم 

NT2  152براسيوديميوم 
NT2  153براسيوديميوم 

NT2  154براسيوديميوم 

NT2  155براسيوديميوم 
NT2 156يوديميوم براس 

NT2  157براسيوديميوم 

NT2  158براسيوديميوم 
NT2  159براسيوديميوم 

NT2  126بروميتيوم  

NT2  127بروميتيوم 
NT2  128بروميتيوم 

NT2  129بروميتيوم 

NT2  130بروميتيوم 
NT2  131بروميتيوم 

NT2  132بروميتيوم 

NT2  133بروميتيوم 
NT2  134بروميتيوم 

NT2  135بروميتيوم 

NT2  136بروميتيوم 

NT2  137بروميتيوم 

NT2  138بروميتيوم 

NT2  139بروميتيوم 
NT2  140بروميتيوم 

NT2  141بروميتيوم 

NT2  142بروميتيوم 
NT2  143بروميتيوم 

NT2  144بروميتيوم 

NT2  145بروميتيوم 
NT2  146بروميتيوم 

NT2  147بروميتيوم 

NT2  148بروميتيوم 
NT2  149بروميتيوم 

NT2  150بروميتيوم 
NT2  151بروميتيوم 

NT2  152بروميتيوم 

NT2  153بروميتيوم 

NT2  154بروميتيوم 

NT2  155بروميتيوم 

NT2  156بروميتيوم 
NT2  157بروميتيوم 

NT2  158بروميتيوم 

NT2  159بروميتيوم 
NT2  160بروميتيوم 

NT2  161بروميتيوم 

NT2  162بروميتيوم 
NT2  163بروميتيوم 

NT2  135تربيوم 

NT2  136تربيوم 
NT2  137تربيوم 

NT2  138تربيوم 

NT2  139تربيوم 
NT2  140تربيوم 

NT2  141تربيوم 

NT2  142تربيوم 
NT2  143تربيوم 

NT2  144تربيوم 

NT2  145تربيوم 
NT2  146تربيوم 

NT2  147تربيوم 

NT2  148تربيوم 
NT2  149تربيوم 

NT2  150تربيوم 

NT2  151تربيوم 



 نوى كتلها متوسطة 1162 نوى كتلها متوسطة

 

 

NT2 152ربيوم ت 

NT2  153تربيوم 
NT2  154تربيوم 

NT2  155تربيوم 

NT2  156تربيوم 
NT2  157تربيوم 

NT2  158تربيوم 

NT2  159تربيوم 
NT2  160تربيوم 

NT2  161تربيوم 

NT2  162تربيوم 
NT2  163تربيوم 

NT2  164تربيوم 

NT2  165تربيوم 
NT2  166تربيوم 

NT2  167تربيوم 

NT2  168تربيوم 
NT2  169تربيوم 

NT2  170تربيوم 

NT2  171تربيوم 
NT2  144توليوم 

NT2  145توليوم 

NT2  146توليوم 
NT2  147توليوم 

NT2  148توليوم 

NT2  149توليوم 
NT2  150توليوم 

NT2  151توليوم 

NT2  152توليوم 
NT2  153توليوم 

NT2  154توليوم 

NT2  155توليوم 
NT2  156توليوم 

NT2  157توليوم 

NT2  158توليوم 

NT2  159توليوم 

NT2  160توليوم 

NT2  161توليوم 
NT2  162توليوم 

NT2  163توليوم 

NT2  164توليوم 
NT2  165توليوم 

NT2  166توليوم 

NT2  167توليوم 
NT2  168توليوم 

NT2  169توليوم 

NT2  170توليوم 
NT2  171توليوم 

NT2  172توليوم 
NT2  173توليوم 

NT2  174توليوم 

NT2  175توليوم 

NT2  176توليوم 

NT2  177توليوم 

NT2  178توليوم 
NT2  179توليوم 

NT2  138ديسبروسيوم 

NT2  139ديسبروسيوم 
NT2  140ديسبروسيوم 

NT2  141ديسبروسيوم 

NT2  142ديسبروسيوم 
NT2  143ديسبروسيوم 

NT2  144ديسبروسيوم 

NT2  145ديسبروسيوم 
NT2  146ديسبروسيوم 

NT2  147ديسبروسيوم 

NT2  148ديسبروسيوم 
NT2  149ديسبروسيوم 

NT2  150ديسبروسيوم 

NT2  151ديسبروسيوم 
NT2  152ديسبروسيوم 

NT2  153ديسبروسيوم 

NT2  154ديسبروسيوم 
NT2  155ديسبروسيوم 

NT2  156ديسبروسيوم 

NT2  157ديسبروسيوم 
NT2  158ديسبروسيوم 

NT2  159ديسبروسيوم 

NT2 160م ديسبروسيو 

NT2  161ديسبروسيوم 

NT2  162ديسبروسيوم 
NT2  163ديسبروسيوم 

NT2  164ديسبروسيوم 

NT2  165ديسبروسيوم 
NT2  166ديسبروسيوم 

NT2  167ديسبروسيوم 

NT2  168ديسبروسيوم 
NT2  169ديسبروسيوم 

NT2  170ديسبروسيوم 

NT2  171ديسبروسيوم 
NT2  172ديسبروسيوم 

NT2  173ديسبروسيوم 

NT2  128ساماريوم 
NT2  129ساماريوم 

NT2  130ساماريوم 

NT2  131ساماريوم 
NT2  132ساماريوم 

NT2  133ساماريوم 

NT2  135ساماريوم 
NT2  136ساماريوم 

NT2  137ساماريوم 

NT2  138ساماريوم 
NT2  139ساماريوم 

NT2  140ساماريوم 

NT2  141ساماريوم 
NT2  142ساماريوم 

NT2  143ساماريوم 

NT2  144ساماريوم 
NT2  145ساماريوم 

NT2  146ساماريوم 

NT2  147ساماريوم 
NT2  148ساماريوم 

NT2  149ساماريوم 

NT2  150ساماريوم 

NT2  151ساماريوم 

NT2  152ساماريوم 

NT2  153ساماريوم 
NT2  154ساماريوم 

NT2  155ساماريوم 

NT2  156ساماريوم 
NT2  157ساماريوم 

NT2  158ساماريوم 

NT2  159ساماريوم 
NT2  160ساماريوم 

NT2  161ساماريوم 

NT2  162ساماريوم 
NT2  163ساماريوم 

NT2  164ساماريوم 
NT2  165ساماريوم 

NT2  134ساماريوم ساماريوم 

NT2  119سيريوم 

NT2  120سيريوم 

NT2  121سيريوم 

NT2  122سيريوم 
NT2  123سيريوم 

NT2  124سيريوم 

NT2  125سيريوم 
NT2 126 سيريوم 

NT2  127سيريوم 

NT2  128سيريوم 
NT2  129سيريوم 

NT2  130سيريوم 

NT2  131سيريوم 
NT2  132سيريوم 

NT2  133سيريوم 

NT2  134سيريوم 
NT2  135سيريوم 

NT2  136سيريوم 

NT2  137سيريوم 
NT2  138سيريوم 

NT2  139سيريوم 

NT2  140سيريوم 
NT2  141سيريوم 

NT2  142سيريوم 

NT2  143سيريوم 
NT2  144سيريوم 

NT2  145سيريوم 

NT2  146سيريوم 

NT2  147سيريوم 

NT2  148سيريوم 
NT2  149سيريوم 

NT2  150سيريوم 

NT2  151سيريوم 
NT2  152سيريوم 

NT2  153سيريوم 

NT2  154سيريوم 
NT2  155سيريوم 

NT2  156سيريوم 

NT2  157سيريوم 
NT2  134غادولينيوم 

NT2  135غادولينيوم 

NT2  136غادولينيوم 
NT2  137غادولينيوم 

NT2  138غادولينيوم 

NT2  139غادولينيوم 
NT2  140غادولينيوم 

NT2  141غادولينيوم 

NT2  142غادولينيوم 
NT2  143غادولينيوم 

NT2  144غادولينيوم 

NT2  145غادولينيوم 
NT2  146غادولينيوم 

NT2  147غادولينيوم 

NT2  148غادولينيوم 
NT2  149غادولينيوم 

NT2  150غادولينيوم 

NT2  151غادولينيوم 
NT2  152غادولينيوم 

NT2  153غادولينيوم 

NT2  154غادولينيوم 
NT2  155غادولينيوم 

NT2  156غادولينيوم 

NT2  157غادولينيوم 

NT2  158غادولينيوم 

NT2  159غادولينيوم 

NT2  160غادولينيوم 
NT2 161م غادولينيو 

NT2  162غادولينيوم 

NT2  163غادولينيوم 
NT2  164غادولينيوم 

NT2  165غادولينيوم 

NT2  166غادولينيوم 
NT2  167غادولينيوم 

NT2  168غادولينيوم 

NT2  169غادولينيوم 
NT2  117النتانوم 

NT2  118النتانوم 
NT2  119النتانوم 

NT2  120النتانوم 

NT2  121النتانوم 

NT2  122النتانوم 

NT2  123النتانوم 

NT2  124النتانوم 
NT2  125النتانوم 

NT2  126النتانوم 

NT2  127النتانوم 
NT2  128النتانوم 

NT2  129النتانوم 

NT2  130النتانوم 
NT2  131النتانوم 

NT2  132النتانوم 

NT2  133النتانوم 
NT2  134النتانوم 

NT2  135النتانوم 

NT2  136النتانوم 
NT2 137نتانوم ال 

NT2  138النتانوم 

NT2  139النتانوم 
NT2  140النتانوم 

NT2  141النتانوم 

NT2  142النتانوم 
NT2  143النتانوم 

NT2  144النتانوم 

NT2  145النتانوم 
NT2  146النتانوم 

NT2  147النتانوم 

NT2  148النتانوم 
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NT2  149النتانوم 

NT2  150النتانوم 
NT2  151النتانوم 

NT2  152النتانوم 

NT2  153النتانوم 
NT2  154النتانوم 

NT2  155النتانوم 

NT2  160لوتسيوم 
NT2  167لوتسيوم 

NT2  181لوتسيوم 

NT2  150لوتيسيوم 
NT2  151لوتيسيوم 

NT2  152لوتيسيوم 

NT2  153لوتيسيوم 
NT2  154لوتيسيوم 

NT2  155لوتيسيوم 

NT2  156لوتيسيوم 
NT2  157لوتيسيوم 

NT2  158لوتيسيوم 

NT2  159لوتيسيوم 
NT2  161لوتيسيوم 

NT2  162لوتيسيوم 

NT2  163لوتيسيوم 
NT2  164لوتيسيوم 

NT2  165لوتيسيوم 

NT2  166لوتيسيوم 
NT2  168لوتيسيوم 

NT2  169لوتيسيوم 

NT2  170لوتيسيوم 
NT2  171لوتيسيوم 

NT2  172لوتيسيوم 

NT2  173لوتيسيوم 
NT2  174لوتيسيوم 

NT2 175وتيسيوم ل 

NT2  176لوتيسيوم 

NT2  177لوتيسيوم 

NT2  178لوتيسيوم 

NT2  179لوتيسيوم 
NT2  180لوتيسيوم 

NT2  182لوتيسيوم 

NT2  183لوتيسيوم 
NT2  184لوتيسيوم 

NT2  187لوتيسيوم 

NT2  124نيوديميوم 
NT2  125نيوديميوم 

NT2  126نيوديميوم  

NT2  127نيوديميوم 
NT2  128نيوديميوم 

NT2  129نيوديميوم 
NT2  130نيوديميوم 

NT2  131نيوديميوم 

NT2  132نيوديميوم 

NT2  133نيوديميوم 

NT2  134نيوديميوم 

NT2  135نيوديميوم 
NT2  136نيوديميوم 

NT2  137نيوديميوم 

NT2  138نيوديميوم 
NT2  139نيوديميوم 

NT2  140نيوديميوم 

NT2  141نيوديميوم 
NT2  142نيوديميوم 

NT2  143نيوديميوم 

NT2  144نيوديميوم 
NT2  145نيوديميوم 

NT2  146نيوديميوم 

NT2  147نيوديميوم 
NT2  148نيوديميوم 

NT2  149نيوديميوم 

NT2  150نيوديميوم 
NT2  151نيوديميوم 

NT2  152نيوديميوم 

NT2  153نيوديميوم 
NT2  154نيوديميوم 

NT2  155نيوديميوم 

NT2  156نيوديميوم 
NT2  157نيوديميوم 

NT2  158نيوديميوم 

NT2  159نيوديميوم 

NT2  160نيوديميوم 

NT2  161نيوديميوم 
NT2  140هولميوم 

NT2  141هولميوم 

NT2  142هولميوم 
NT2  143هولميوم  

NT2  144هولميوم 

NT2  145هولميوم 
NT2  145هولميوم 

NT2  147هولميوم 

NT2  148هولميوم 
NT2  149هولميوم 

NT2 150وم هولمي 

NT2  151هولميوم 
NT2  152هولميوم 

NT2  153هولميوم 

NT2  154هولميوم 
NT2  155هولميوم 

NT2  156هولميوم 

NT2  157هولميوم 
NT2  158هولميوم 

NT2  159هولميوم 

NT2  160هولميوم 
NT2  161هولميوم 

NT2  162هولميوم 

NT2  163هولميوم 
NT2  164هولميوم 

NT2  165هولميوم 

NT2  166هولميوم 
NT2  167هولميوم 

NT2  168هولميوم 

NT2  169هولميوم 
NT2  170هولميوم 

NT2  171هولميوم 

NT2  172هولميوم 

NT2  173هولميوم 

NT2  174هولميوم 

NT2  175هولميوم 
NT1  48نيكل 

NT1  49نيكل 

NT1  50نيكل 
NT1  51نيكل 

NT1  52نيكل 

NT1  53نيكل 
NT1  54نيكل 

NT1  55نيكل 

NT1  56نيكل 
NT1  57نيكل 

NT1  58نيكل 
NT1  59نيكل 

NT1  60نيكل 

NT1  61نيكل 

NT1  62نيكل 

NT1  63نيكل 

NT1  64نيكل 
NT1  65نيكل 

NT1  66نيكل 

NT1  67نيكل 
NT1  68نيكل 

NT1  69نيكل 

NT1  70نيكل 
NT1  71نيكل 

NT1  72نيكل 

NT1  73نيكل 
NT1  74نيكل 

NT1  75نيكل 

NT1  76نيكل 
NT1  77نيكل 

NT1  78نيكل 

NT1  100نيوبيوم 
NT1  101نيوبيوم 

NT1  102نيوبيوم 

NT1  103نيوبيوم 
NT1  104نيوبيوم 

NT1  105نيوبيوم 

NT1  106نيوبيوم 
NT1  107نيوبيوم 

NT1  108نيوبيوم 

NT1  109نيوبيوم 

NT1  110نيوبيوم 

NT1  111نيوبيوم 
NT1  112نيوبيوم 

NT1  113نيوبيوم 

NT1  81نيوبيوم 
NT1  82نيوبيوم 

NT1  83نيوبيوم 

NT1  84نيوبيوم 
NT1  85نيوبيوم 

NT1  86نيوبيوم 

NT1  87نيوبيوم 
NT1  88نيوبيوم 

NT1  89نيوبيوم 

NT1  90نيوبيوم 
NT1  91نيوبيوم 

NT1  92نيوبيوم 

NT1  93نيوبيوم 
NT1  94نيوبيوم 

NT1  95نيوبيوم 

NT1  96نيوبيوم 
NT1  97نيوبيوم 

NT1  98نيوبيوم 

NT1  99نيوبيوم 
NT1  153هافنيوم 

NT1  154هافنيوم 

NT1  155هافنيوم 
NT1  156هافنيوم 

NT1  157هافنيوم 

NT1  158هافنيوم 
NT1  159هافنيوم 

NT1  160هافنيوم 

NT1  161هافنيوم 
NT1  162هافنيوم 

NT1  163هافنيوم 

NT1  164هافنيوم 

NT1  165هافنيوم 

NT1  166هافنيوم 

NT1  167هافنيوم 
NT1  168هافنيوم 

NT1  169هافنيوم 

NT1  170هافنيوم 
NT1  171هافنيوم 

NT1  172هافنيوم 

NT1  173هافنيوم 
NT1  174هافنيوم 

NT1  175هافنيوم 

NT1  176هافنيوم 
NT1  176هافنيوم 

NT1  177هافنيوم 
NT1  178هافنيوم 

NT1  180هافنيوم 

NT1  108يود 

NT1  109يود 

NT1  110يود 

NT1  111يود 
NT1  112يود 

NT1  113يود 

NT1  114يود 
NT1  115يود 

NT1  116يود 

NT1  117يود 
NT1  118يود 

NT1  119يود 

NT1  120يود 
NT1  121يود 

NT1  122يود 

NT1  123يود 
NT1  124يود 

NT1  125يود 

NT1  126يود 
NT1  127يود 

NT1  128يود 

NT1  129يود 
NT1  130يود 

NT1  131يود 

NT1  132يود 
NT1  133يود 

NT1  134يود 

NT1  135يود 
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NT1  136يود 

NT1  137يود 
NT1  138يود 

NT1  139يود 

NT1  140يود 
NT1  141يود 

NT1  142يود 

NT1  143يود 
NT1  144يود 

RT بنية نووية 

 نوى كونية

INIS: 1983-03-14; ETDE: 1975-07-29 
*BT1 إشعاع كوني أولي 

BT1 نوى 

 نوى المحورية

USE نوى مشوهة 

 نوى متساوية عدد النترونات

UF متساويات النترونات 

BT1 نوى 

 نوى مرآتية

BT1 نوى 

RT نوى إيزوبارية 

 نوى مرّكبة

RT  توماس -توزيع بورتر 
RT طريقة بيرلز 

RT فيشباخ -نظرية هاوِزر 

RT نماذج نووية 
RT نموذج جاكسون 

 نوى مستقطبة

USE هة  نوى موجَّ

 نوى مشوهة

UF نوى المحورية 

BT1 نوى 

NT1 نوى فائقة التشوه 
RT انحناء عكسي 

RT تشّوه نووي 

RT مخطط صفيف اقتراني 
RT نماذج نووية 

RT نموذج المنّظم 

RT  اهتزاز -نموذج دوران 
RT نموذج نووي مرفقي 

 نوى مضادة

*BT1 مادة مضادة 

BT1 نوى 
NT1 بروتونات مضادة 

NT1 تريتونات مضادة 

NT1 دةديترونات مضا 

 نوى مفرطة

UF شظايا مفرطة 

BT1 شظايا نووية 
BT1 نوى 

RT هيبرونات 

هة  نوى موجَّ

UF نوى مستقطبة 
BT1 نوى 

RT استقطاب 

RT تراصف نووي 

 نوى نقطية

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1978-03-08 

BT1 قلوب النوى 
RT امتصاص 

RT تدريع 

RT تدفق إشعاعي 
RT معادالت تكاملية 

 نويَّات

*BT1 نوى خلويّة 

RT رنا 
RT رنا ريبوزومي 

RT صبغيات 

RT صبغيات بشرية 

اءات  نوَّ

USE خاليا نقي العظم 

 نيازك

NT1 نيازك حجرية 

NT2 أكوندريتات 

NT2 )كوندريت )نيزك حجري 
NT1 نيازك حديدية 

RT أشباه النيازك 

RT تكتيتات 

 نيازك حجرية

BT1 نيازك 

NT1 أكوندريتات 
NT1 )كوندريت )نيزك حجري 

RT صخور 

 نيازك حديدية

BT1 نيازك 

RT ترويليت 

 نيبال

BT1 آسيا 

BT1 بلدان نامية 

 نيتروجين متعدد النوى الالمتجانس الحلقات

INIS: 1994-06-27; ETDE: 1983-11-23 

USE أزأرينات 

 نيتالّ 

*BT1 نوع من الطحالب 

 نيجر

BT1 أفريقيا 

BT1 بلدان نامية 
RT نهر النيجر 

 نيجيت

2000-04-12 

*BT1 فلزات التوريوم 
*BT1 معادن اليورانيوم 

*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد التوريوم 
RT أكاسيد الزركونيوم 

RT أكاسيد اليورانيوم 

 نيجيريا

BT1 أفريقيا 

BT1 بلدان نامية 

RT أوبك 
RT نهر النيجر 

 نيساسين )حمض النيكوتينيك(

INIS: 1976-02-05; ETDE: 2002-04-16 

USE حمض النيكوتينيك 

 نيغاترونات

USE إلكترونات 

 نيغاتونات

USE إلكترونات 

 نيغالّ 

USE فصيلة الحوذانيات 

 نيفادا

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

NT1 مجال اختبار تونوباه 
NT1 ينابيع ستيمبوت 

RT جبل يوّكا 

RT سهل سنيك ريفر 
RT غريت بيزين 

RT موقع اختبار نيفادا 

 نيكارغوا

1997-06-17 

*BT1 أمريكا الوسطى 

BT1 بلدان نامية 
RT حقل موموتومبو الجيوحراري 

 نيكل

*BT1 عناصر انتقالية 

RT تبعثر نيكل- td 
RT نيكل أسود 

 48نيكل 

2007-03-14 
*BT1 نظائر النيكل 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 49نيكل 

INIS: 2001-05-23; ETDE: 2001-04-30 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيكل 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 50نيكل 

2002-08-13 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيكل 

*BT1 انيةنظائر عمرها ميلي ث 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 51نيكل 

2007-03-14 
*BT1 نظائر النيكل 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 52نيكل 

INIS: 1996-06-17; ETDE: 1996-05-31 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيكل 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 53نيكل 

INIS: 1976-05-05; ETDE: 1976-08-24 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيكل 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 ةنوى كتلها متوسط 

 54نيكل 

1978-02-23 
*BT1 نظائر النيكل 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 55نيكل 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيكل 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 56نيكل 

*BT1  ائد المشعةز -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيكل 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 57نيكل 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيكل 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 58نيكل 

*BT1 نظائر النيكل 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

RT  58تفاعالت نيكل 
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 59نيكل 

*BT1 نظائر النيكل 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 رها سنواتنظائر مشعة عم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 60نيكل 

*BT1 نظائر النيكل 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 61نيكل 

*BT1 نظائر النيكل 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 62نيكل 

*BT1 نظائر النيكل 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 63نيكل 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيكل 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 64نيكل 

*BT1 نظائر النيكل 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 65نيكل 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيكل 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 66نيكل 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيكل 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 67نيكل 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيكل 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 68نيكل 

*BT1 نظائر النيكل 

*BT1 زوجية -ى زوجية نو 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 69نيكل 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيكل 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 70نيكل 

2005-01-25 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيكل 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 71نيكل 

INIS: 1990-05-17; ETDE: 1990-06-01 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيكل 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 72نيكل 

INIS: 1990-05-17; ETDE: 1990-06-01 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيكل 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 73نيكل 

INIS: 1990-05-17; ETDE: 1990-06-01 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 كلنظائر الني 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 74نيكل 

INIS: 1990-08-24; ETDE: 1990-09-10 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 75نيكل 

2007-03-14 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيكل 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 76نيكل 

2007-03-14 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيكل 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 77نيكل 

2007-03-14 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيكل 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 78نيكل 

INIS: 1980-11-28; ETDE: 1981-01-09 

*BT1 نظائر النيكل 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 نيكل أسود

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-12-11 

*BT1 طالءات سوداء 

RT ماّصات شمسية 
RT نيكل 

 نيكل قاسي

2000-04-12 

*BT1 إضافات السيليسيوم 
*BT1 إضافات الكبريت 

*BT1 إضافات المنغنيز 

*BT1 سبائك الحديد 
*BT1 سبائك الكروم 

*BT1 سبائك النيكل 

*BT1 كربيدات الحديد 

 نيكالت

BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات النيكل 

RT أكاسيد النيكل 

 td -نيكلي كرومي 

USE  تبعثر نيكل كروم- td 

 نيكوتيانا

UF نباتات التبغ 
*BT1 صف المغنوليّات 

RT تبغ 

RT منتجات التبغ 

 نيكوتين

*BT1 بيروليدينات 

*BT1 بيريدينات 

*BT1 حاالّت نظير ودية 
*BT1 قلوانيات 

*BT1 محاكيات نظير ودية 

 نيكوتين أميد

UF  فيتامينpp 
UF  معامل-pp 

*BT1 أميدات 

*BT1 بيريدينات 
*BT1  زمرة فيتامينb 

RT ثنائي نوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين 

RT ثنائي نوكليوتيد نيكوتين أميد أدنين ُمْرَجع 
RT حمض النيكوتينيك 

RT حموض حلقية المتجانسة 

RT نيكوتين أميد أدنين فسفات ثنائي نوكليوتيد 

 نيلة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-01-21 

UF أحمر النيلة 
BT1 أصباغ 

*BT1 إندوالت 

 نيلون

*BT1 بالستيك 
*BT1 متعدد األميدات 

 نينهيدرين

1996-10-23 

USE كيتونات 

 نيهونيوم 

2017-04-11 

استعمل لهذا  113العنصر   2017قبل آذار / مارس 
 العنصر.

UF  113بعد التاليوم، العنصر 

UF  113عنصر 
UF  (113يونينتريوم )العنصر 

*BT1 عناصر ما بعد األكتنيد 

 278نيهونيوم 

2017-04-11 
استعمل لهذا  278 113العنصر    2017قبل أذار / مارس 

 المفهوم.

UF  113 278عنصر  
*BT1  نظائر النيهونيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 ر مشعة من اضمحالل ألفانظائ 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 283نيهونيوم 

2017-04-11 

استعمل لهذا  283 113العنصر    2017قبل أذار / مارس 
 المفهوم.
UF  113 283عنصر 

*BT1  نظائر النيهونيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 ةنوى ثقيل 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 284نيهونيوم 

2017-04-11 

استعمل لهذا  284 113العنصر    2017قبل أذار / مارس 
 المفهوم.
UF  113 284عنصر 

*BT1  نظائر النيهونيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 نيو إنكلند

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-07-06 

USE الواليات المتحدة األمريكية 
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 نيو برونسويك

*BT1 كندا 

 نيو كاليدونيا

INIS: 1992-06-12; ETDE: 1979-12-10 

BT1 أوقيانوسيا 

 نيوباتات

BT1 مركبات أوكسجينية 
*BT1 مركبات النيوبيوم 

 نيوبرين

UF كلوروبرين 
UF كلوروبرين 

UF كلوروبرين 

*BT1 متماثرات عضوية 
*BT1 مركبات كلور عضوية 

*BT1 مقاييس المرونة 

RT بوتاديئين 

 نيوبنتان

USE 2،2-ثنائي متيل البروبان 

 نيوبنتان

USE 2،2-ثنائي متيل البروبان 

 نيوبيوم

UF نيوبيوم 

*BT1 عناصر انتقالية 

*BT1 معادن حرارية 
NT1  ألفا-نيوبيوم 

NT1  بتا-نيوبيوم 

 نيوبيوم

USE نيوبيوم 

 ألفا-نيوبيوم 

*BT1 نيوبيوم 

 بتا-نيوبيوم 

*BT1 نيوبيوم 

 100نيوبيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوبيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 101نيوبيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيوبيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 102نيوبيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيوبيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 103نيوبيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوبيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 104نيوبيوم 

INIS: 1976-11-08; ETDE: 1976-09-15 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوبيوم 

*BT1 ا ثوانينظائر مشعة عمره 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 105نيوبيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوبيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 106نيوبيوم 

INIS: 1981-08-18; ETDE: 1980-10-28 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوبيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 107نيوبيوم 

2007-04-19 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوبيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 108نيوبيوم 

1996-11-27 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوبيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 109نيوبيوم 

2007-04-19 

*BT1  ةناقص المشع  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوبيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 110نيوبيوم 

2007-04-19 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوبيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 111نيوبيوم 

2007-04-19 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيوبيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 112نيوبيوم 

2007-04-19 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيوبيوم 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 113نيوبيوم 

2007-04-19 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيوبيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 81نيوبيوم 

2007-04-19 

*BT1 نظائر النيوبيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 82نيوبيوم 

2007-04-19 

*BT1 نظائر النيوبيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 83نيوبيوم 

1988-10-10 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيوبيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 84نيوبيوم 

1977-11-02 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيوبيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1  مشعة عمرها ثوانينظائر 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 85نيوبيوم 

INIS: 1997-02-07; ETDE: 1980-05-06 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوبيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 86نيوبيوم 

*BT1 نظائر النيوبيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 87نيوبيوم 

*BT1 زائد المشعة -اضمحالل بيتا  نظائر 
*BT1 نظائر النيوبيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 88نيوبيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوبيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 89نيوبيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوبيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 90نيوبيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيوبيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 91نيوبيوم 

*BT1 لتحول الداخلي المشعةنظائر ا 
*BT1 نظائر النيوبيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 92نيوبيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوبيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 
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 93نيوبيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر النيوبيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 
RT  93تفاعالت نيوبيوم 

 94نيوبيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر النيوبيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 ها دقائقنظائر مشعة عمر 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 95نيوبيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوبيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 96نيوبيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوبيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 97نيوبيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوبيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 98نيوبيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيوبيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 تلها متوسطةنوى ك 

 99نيوبيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوبيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 نيوترالينوهات

2013-08-26 

*BT1 جسيمات فائقة التناظر 

RT فوتينوهات 
RT  محطة الطاقة النوويةzino   

RT هيغزينوس 

 نيوجرسي

1997-06-17 
*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

RT الشاطىء الشرقي في الواليات المتحدة 

RT خليج نيويورك 
RT نهر ديالور 

RT نهر هدسن 

 نيوديميوم

*BT1 أتربة نادرة 

 124نيوديميوم 

2007-03-13 

*BT1 نظائر النيوديميوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 125نيوديميوم 

2004-12-15 

*BT1 نظائر النيوديميوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

  126نيوديميوم 

2007-03-13 

*BT1 نظائر النيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 127نيوديميوم 

INIS: 1984-10-19; ETDE: 1984-11-06 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوديميوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 128نيوديميوم 

INIS: 1984-10-19; ETDE: 1984-11-06 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوديميوم 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 129نيوديميوم 

INIS: 1977-06-14; ETDE: 1977-10-20 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 130نيوديميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوديميوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 131نيوديميوم 

INIS: 1977-06-14; ETDE: 1977-10-20 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 ألتربة النادرةنوى ا 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 132نيوديميوم 

INIS: 1977-06-14; ETDE: 1977-10-20 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  وجيةز -نوى زوجية 

 133نيوديميوم 

INIS: 1977-06-14; ETDE: 1977-10-20 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوديميوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 134نيوديميوم 

1976-01-27 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 135نيوديميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوديميوم 

*BT1 ائر مشعة ذات األسر اإللكترونينظ 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 136نيوديميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 ألتربة النادرةنوى ا 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 137نيوديميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوديميوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 138نيوديميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 139نيوديميوم 

*BT1  المشعةزائد  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوديميوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 140نيوديميوم 

*BT1 نظائر النيوديميوم 

*BT1 سر اإللكترونينظائر مشعة ذات األ 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 141نيوديميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيوديميوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 142نيوديميوم 

*BT1 نظائر النيوديميوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 143نيوديميوم 

*BT1 نظائر النيوديميوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 144نيوديميوم 

*BT1 نظائر النيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
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 145نيوديميوم 

*BT1 نظائر النيوديميوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 146نيوديميوم 

*BT1 نظائر النيوديميوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 147نيوديميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر النيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 148نيوديميوم 

*BT1 نظائر النيوديميوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 149نيوديميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 150نيوديميوم 

*BT1 نظائر النيوديميوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

RT  150تفاعالت نيوديميوم 

 151نيوديميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 152نيوديميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوديميوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 153يميوم نيود

INIS: 1987-08-27; ETDE: 1987-10-02 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 154نيوديميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوديميوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 155نيوديميوم 

INIS: 1987-08-27; ETDE: 1987-09-18 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 156نيوديميوم 

INIS: 1987-08-27; ETDE: 1987-10-02 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيوديميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 157نيوديميوم 

2007-03-13 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوديميوم 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 158نيوديميوم 

2007-03-13 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوديميوم 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 159نيوديميوم 

2007-03-13 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوديميوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 160نيوديميوم 

2007-03-13 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوديميوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 161نيوديميوم 

2007-03-13 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيوديميوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 نيوريدين )سبيرمين(

USE سبرمين 

 نيوزيلند

1997-06-19 

BT1 آسيا الجنوبية 
BT1 بلدان متطورة 

BT1 ُجُزر 

RT أوقيانوسيا 
RT المحيط الهادي 

RT بحر تاسمان 

RT حقل برودالند الجيوحراري 
RT حقل كاويرو الجيوحراري 

RT حقل وايراكي الجيو حراري 

RT حقل وايوتابو الجيوحراري 
RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 

RT نيوغينيا 

 نيوساوث ويلز

1997-06-17 

*BT1 أستراليا 

RT  منشأةglen davis 

 نيوسترونجيلوس

1997-01-28 

USE ية ّصِ  دودة ّشِ

 نيوغينيا

ETDE: 1979-09-26 
BT1 آسيا الجنوبية 

BT1 ُجُزر 

NT1 بابوا نيوغينيا 
RT أستراليا 

RT المحيط الهادي 

RT نيوزيلند 

 نيوفاوندلند

BT1 ُجُزر 

*BT1 كندا 
RT المحيط األطلنطي 

 نيوكارسينوستاتين

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1980-01-24 
*BT1 صادّات 

*BT1 عقاقير محاكية إشعاعية 

*BT1 عقاقير مضادة للورم 
RT أورام 

RT عقاقير مضادة للتفتل 

RT عالج كيميائي 
RT مولِّدات الطفرة 

 نيومكسيكو

1997-06-19 

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 
NT1 لوس أالموس 

RT انفطار ريو غرانده 

RT جبال الجمز 
RT حقل باكا الجيوحراري 

RT حوض برمي 

RT مخبر لوس أالموس الوطني 
RT مختبرات سانديا 

RT مختبرات سانديا الوطنية 

RT معهد بحوث علم السموم االستنشاقية 
RT مكمن سانتاروزا 

RT منشأة حصر النفايات 
RT نهر ريو غرانده 

 نيوميسين

INIS: 1999-02-26; ETDE: 1981-04-20 

*BT1 صادّات 

 نيون

*BT1 غازات األتربة النادرة 

 16نيون  

*BT1 نظائر النيون 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 17نيون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيون 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 18نيون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيون 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 19نيون 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 يوننظائر الن 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 20نيون 

*BT1 نظائر النيون 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

RT  20تفاعالت نيون 

RT  20حزم نيون 

 21نيون 

*BT1 نظائر النيون 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 22نيون 

*BT1 نظائر النيون 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
RT  22تفاعالت نيون 

RT  22حزم نيون 
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 23نيون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيون 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1 فردية - نوى زوجية 

 24نيون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيون 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 25نيون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيون 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 26نيون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيون 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 27نيون 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيون 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 28 نيون

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-04-11 

*BT1 نظائر النيون 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 29نيون 

1985-10-22 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيون 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 30نيون 

1985-10-22 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيون 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 31نيون 

2007-03-13 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر النيون 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 32نيون 

INIS: 1990-07-24; ETDE: 1990-08-06 

*BT1 نظائر النيون 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 33نيون 

2007-03-13 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيون 

*BT1 نظائر عمرها عدة نانوثانية 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 34نيون 

2007-03-13 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر النيون 
*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 نيوهامشاير

1997-06-17 
*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

RT الشاطىء الشرقي في الواليات المتحدة 

RT حوض نهر كونكتيكوت 
RT خليج مين 

RT ونكتيكوتنهر ك 

 نيوهيدرين

UF )كلورمرودرين )نيوهيدرين 
*BT1 مدرات البول 

 نيويورك

1997-06-17 
*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

NT1 مدينة نيويورك 

RT الشاطىء الشرقي في الواليات المتحدة 

RT جبال أديرونداك 

RT خليج نيويورك 

RT )لونغ أيلند ساوند )اسم مكان 
RT مخبر بروكهافن الوطني 

RT مخبركنولز للطاقة الذرية 

RT نهر ألليغني 
RT نهر ديالور 

RT نهر سان لورانس 

RT نهر سوسكنّا 
RT نهر موهوك 

RT نهر نياغارا 

RT نهر هدسن 

 هابتوغلوبينات

*BT1 بروتينات مخاطية 

*BT1  الفا -غلوبيولينات 

 هاتشتّوليت

1996-06-28 
USE معادن اليورانيوم 

USE مواد أكسيدية 

 (108هاسيوم )العنصر 

2004-03-19 

UF 108بعد األوسميوم، العنصر 

UF  108عنصر 
UF  (108يونّيلوكتيوم )العنصر 

*BT1 عناصر ما بعد األكتنيد 

 263هاسيوم 

2007-01-30 
*BT1 نظائر الهاسيوم 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 264هاسيوم 

2004-03-19 
UF  108 264عنصر 

*BT1 نظائر الهاسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 265هاسيوم 

2004-03-19 

UF  108 265عنصر 
*BT1 نظائر الهاسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 266هاسيوم 

2004-03-19 

UF 108 266عنصر 
*BT1 نظائر الهاسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 267هاسيوم 

2004-11-30 

*BT1 نظائر الهاسيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

  269هاسيوم 

2007-01-30 

*BT1 نظائر الهاسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 270هاسيوم 

2004-03-19 

UF  108 270عنصر 
*BT1 نظائر الهاسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 271هاسيوم 

2006-09-04 
*BT1 نظائر الهاسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 272هاسيوم 

2007-01-30 
*BT1 نظائر الهاسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 274هاسيوم 

2007-01-30 
*BT1 نظائر الهاسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 275هاسيوم 

2007-01-30 

*BT1 نظائر الهاسيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 276هاسيوم 

2007-01-30 
*BT1 نظائر الهاسيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 هاشيما نتي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-05 

*BT1 يابان 
RT حقل أونوما الجيوحراري 

RT حقل تاكينو الجيو حراري 

RT حقل ماتسوكاوا الجيوحراري 
RT مناطق بركانية 

 هافار

1993-10-03 

*BT1 سبيكة-co43cr20fe18ni13w3 

 هافنات

BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات الهافنيوم 
RT أكاسيد  الهافنيوم 
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 هافنيوم

*BT1 عناصر انتقالية 
*BT1 معادن حرارية 

NT1  ألفا -هافنيوم 

NT1  بتا -هافنيوم 

 ألفا -هافنيوم 

*BT1 هافنيوم 

 بتا -هافنيوم 

*BT1 هافنيوم 

 153هافنيوم 

2007-11-01 

*BT1 نظائر الهافنيوم 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 154هافنيوم 

INIS: 1986-05-05; ETDE: 1986-07-03 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الهافنيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 155هافنيوم 

INIS: 1986-05-05; ETDE: 1986-07-03 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهافنيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 156هافنيوم 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 

*BT1 نظائر الهافنيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 157هافنيوم 

*BT1 نظائر الهافنيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 158هافنيوم 

*BT1 نظائر الهافنيوم 

*BT1 ترونينظائر مشعة ذات األسر اإللك 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 159هافنيوم 

*BT1 نظائر الهافنيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 160هافنيوم 

*BT1 نظائر الهافنيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 161هافنيوم 

*BT1 نظائر الهافنيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 162هافنيوم 

INIS: 1982-06-09; ETDE: 1982-02-08 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهافنيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 عة عمرها ثوانينظائر مش 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 163هافنيوم 

INIS: 1980-12-01; ETDE: 1980-08-25 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهافنيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 164هافنيوم 

INIS: 1982-04-14; ETDE: 1982-02-08 

*BT1 نظائر الهافنيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 165هافنيوم 

INIS: 1982-06-09; ETDE: 1982-07-08 

*BT1 نظائر الهافنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 166هافنيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الهافنيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 167هافنيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهافنيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 168هافنيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 ظائر الهافنيومن 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 169هافنيوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهافنيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 170هافنيوم 

*BT1 نظائر الهافنيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 171هافنيوم 

*BT1 نظائر الهافنيوم 

*BT1 شعة ذات األسر اإللكترونينظائر م 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 172هافنيوم 

*BT1 نظائر الهافنيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 173هافنيوم 

*BT1 نظائر الهافنيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 174هافنيوم 

*BT1 نظائر الهافنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 175هافنيوم 

*BT1 نظائر الهافنيوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 176هافنيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر الهافنيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 ظائر مستقرةن 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 176هافنيوم 

*BT1 نظائر الهافنيوم 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 177هافنيوم 

*BT1 نظائر الهافنيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 178هافنيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر الهافنيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 180هافنيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الهافنيوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 181هافنيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الهافنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 182هافنيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الهافنيوم 



 183هافنيوم  1171 هاليدات

 

 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 183هافنيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهافنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 184هافنيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الهافنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى ثقيلة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 185هافنيوم 

*BT1 نظائر الهافنيوم 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 186هافنيوم 

*BT1 نظائر الهافنيوم 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 187هافنيوم 

2007-11-01 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهافنيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 188هافنيوم 

2007-11-01 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهافنيوم 
*BT1 ظائر مشعة عمرها ثوانين 

*BT1 نوى ثقيلة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 هاالت )نجمية(

INIS: 1984-02-22; ETDE: 2002-06-13 

USE أكاليل نجمية 

 هاالت بروتونية

1995-07-03 
USE هاالت نووية 

 هاالت نترونية

1995-07-03 
USE هاالت نووية 

 هاالت نووية

1995-07-06 

UF حاالت الهالة 
UF هاالت بروتونية 

UF هاالت نترونية 

RT بنية نووية 
RT كمون نووي 

 هالة )شمسية(

USE إكليل الشمس 

 هالة أرضية

RT ريح شمسية 

RT غالف الجو األرضي 

RT فضاء بين كوكبي 

 هالتان

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-27 

*BT1 متعددة البورتان 

 هالوجينات

*BT1 المعادن 
NT1 أستاتين 

NT1 بروم 

NT1 فلور 
NT1 كلور 

NT1 يود 

 هاليدات

INIS: 2000-04-20; ETDE: 1985-09-23 
*BT1 معادن الهاليدات 

RT كلوريدات الصوديوم 

RT متبخرات 
RT مكامن ملحية 

 هاليدات

UF هاليدات حمضية 

BT1 مركبات الهالوجينات 
NT1 بروميدات 

NT2 برميدات البزموت 

NT2 بروميدات اإلربيوم 
NT2 بروميدات األستاتين 

NT2 بروميدات األكتينيوم 

NT2 بروميدات األلمنيوم 
NT2 بروميدات األمريسيوم 

NT2 بروميدات األنتيموان 

NT2 بروميدات اإلنديوم 
NT2 بروميدات اإليتربيوم 

NT2 بروميدات اإليتريوم 

NT2 بروميدات األينشتاينيوم 
NT2 بروميدات االوروبيوم 

NT2 بروميدات الباريوم 
NT2 بروميدات البراسيوديميوم 

NT2 بروميدات البركيليوم 

NT2 بروميدات البروتكتينيوم 
NT2 بروميدات البروميتيوم 

NT2 بروميدات البريليوم 

NT2 بروميدات البالتين 
NT2 بروميدات البالّديوم 

NT2 بروميدات البلوتونيوم 

NT2 بروميدات البوتاسيوم 
NT2 بروميدات البور 

NT2 بروميدات البولونيوم 

NT2 بروميدات التاليوم 
NT2 بروميدات التربيوم 

NT2 بروميدات التكنيسيوم 

NT2 بروميدات التلّوريوم 
NT2 بروميدات التنتاليوم 

NT2 بروميدات التنغستين 

NT2 بروميدات التوريوم 
NT2 بروميدات التوليوم 

NT2 بروميدات التيتانيوم 

NT2 بروميدات الجرمانيوم 
NT2 بروميدات الحديد 

NT2 بروميدات الديسبروسيوم 

NT2 بروميدات الذهب 
NT2 بروميدات الراديوم 

NT2 بروميدات الرصاص 

NT2 بروميدات الروبيديوم 

NT2 بروميدات الروتينيوم 

NT2 بروميدات الروديوم 

NT2 بروميدات الرينيوم 
NT2 بروميدات الزئبق 

NT2 بروميدات الزركونيوم 

NT2 بروميدات الزرنيخ 
NT2 بروميدات الزنك 

NT2 بروميدات الساماريوم 

NT2 بروميدات السترونسيوم 
NT2 بروميدات السكانديوم 

NT2 بروميدات السلينيوم 

NT2 بروميدات السيريوم 
NT2 بروميدات السيزيوم 

NT2 بروميدات السيليسيوم 

NT2 بروميدات الصوديوم 
NT2 بروميدات الغادولينيوم 

NT2 يدات الغاليومبروم 

NT2 بروميدات الفاناديوم 
NT2 بروميدات الفرميوم 

NT2 بروميدات الفسفور 

NT2 بروميدات الفضة 
NT2 بروميدات القصدير 

NT2 بروميدات الكالسيوم 
NT2 بروميدات الكاليفورنيوم 

NT2 بروميدات الكدميوم 

NT2 بروميدات الكربتون 
NT2 بروميدات الكروم 

NT2 بروميدات الكزينون 

NT2 بروميدات الكوبالت 
NT2 بروميدات الكوريوم 

NT2 بروميدات الالنتانوم 

NT2 بروميدات اللوتيسيوم 
NT2 بروميدات الليتيوم 

NT2 بروميدات المغنيزيوم 

NT2 بروميدات المنغنيز 
NT2 بروميدات الموليبدنوم 

NT2 بروميدات النبتونيوم 

NT2 بروميدات النتروجين 
NT2 بروميدات النحاس 

NT2 بروميدات النيكل 

NT2 بروميدات النيوبيوم 
NT2 بروميدات النيوديميوم 

NT2 بروميدات النيون 

NT2 بروميدات الهافنيوم 
NT2 بروميدات الهدروجين 

NT2 بروميدات الهولميوم 

NT2 بروميدات اليود 
NT2 بروميدات اليورانيوم 

NT1 فلوريدات 

NT2 فلوريدات أينشتاينيوم 
NT2 فلوريدات اإلربيوم 

NT2 فلوريدات األرغون 

NT2 فلوريدات األكتينيوم 
NT2 فلوريدات األلمنيوم 

NT2 فلوريدات األمريسيوم 

NT2 فلوريدات األمونيوم 
NT2 فلوريدات األنتيموان 

NT2 فلوريدات اإلنديوم 

NT2 فلوريدات األوسميوم 
NT2 فلوريدات اإليتربيوم 

NT2 فلوريدات اإليتريوم 

NT2 فلوريدات اإليريديوم 

NT2 فلوريدات االوروبيوم 

NT2 فلوريدات الباريوم 

NT2 فلوريدات البراسيوديميوم 
NT2 فلوريدات البركيليوم 

NT2 فلوريدات البروتكتينيوم 

NT2 فلوريدات البروم 
NT2 فلوريدات البروميتيوم 

NT2 فلوريدات البريليوم 

NT2 فلوريدات البزموت 
NT2 فلوريدات البالتين 

NT2 يومفلوريدات البالّد 

NT2 فلوريدات البلوتونيوم 
NT2 فلوريدات البوتاسيوم 

NT2 فلوريدات البور 
NT2 فلوريدات البولونيوم 

NT2 فلوريدات التاليوم 

NT2 فلوريدات التربيوم 

NT2 فلوريدات التكنيسيوم 

NT2 فلوريدات التلّوريوم 

NT2 فلوريدات التنتاليوم 
NT2 فلوريدات التنغستين 

NT2 فلوريدات التوريوم 

NT2 فلوريدات التوليوم 
NT2 فلوريدات التيتانيوم 

NT2 فلوريدات الجرمانيوم 

NT2 فلوريدات الحديد 
NT2 فلوريدات الديسبروسيوم 

NT2 فلوريدات الذهب 

NT2 فلوريدات الرادون 
NT2 فلوريدات الراديوم 

NT2 فلوريدات الرصاص 

NT2 فلوريدات الروبيديوم 
NT2 فلوريدات الروتينيوم 

NT2 فلوريدات الروديوم 

NT2 فلوريدات الرينيوم 
NT2 فلوريدات الزئبق 

NT2 فلوريدات الزركونيوم 

NT2 فلوريدات الزرنيخ 
NT2 فلوريدات الزنك 

NT2 فلوريدات الساماريوم 

NT2 فلوريدات السترونسيوم 
NT2 فلوريدات السكانديوم 

NT2 فلوريدات السلينيوم 

NT2 فلوريدات السيريوم 
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NT2 لسيزيومفلوريدات ا 

NT2 فلوريدات السيليسيوم 
NT2 فلوريدات الصوديوم 

NT2 فلوريدات الغادولينيوم 

NT2 فلوريدات الغاليوم 
NT2 فلوريدات الفاناديوم 

NT2 فلوريدات الفسفور 

NT2 فلوريدات الفضة 
NT2 فلوريدات القصدير 

NT2 فلوريدات الكالسيوم 

NT2 فلوريدات الكاليفورنيوم 
NT2 فلوريدات الكبريت 

NT2 فلوريدات الكدميوم 

NT2 فلوريدات الكربتون 
NT2 فلوريدات الكربون 

NT2 فلوريدات الكروم 

NT2 فلوريدات الكزينون 
NT2 فلوريدات الكلور 

NT2 فلوريدات الكوبالت 

NT2 فلوريدات الكوريوم 
NT2 فلوريدات الالنتانوم 

NT2 فلوريدات اللوتيسيوم 

NT2 فلوريدات الليتيوم 
NT2 فلوريدات المغنيزيوم 

NT2 فلوريدات المنغنيز 

NT2 فلوريدات الموليبدنوم 
NT2 فلوريدات النبتونيوم 

NT2 فلوريدات النتروجين 

NT2 فلوريدات النحاس 
NT2 فلوريدات النيكل 

NT2 فلوريدات النيوبيوم 

NT2 فلوريدات النيوديميوم 
NT2 فلوريدات النيون 

NT2 الهافنيوم فلوريدات 

NT2 فلوريدات الهدروجين 

NT2 فلوريدات الهولميوم 

NT2 فلوريدات اليود 

NT2 فلوريدات اليورانيل 
NT2 فلوريدات اليورانيوم 

NT3 رباعي فلوريد اليورانيوم 

NT3 سداسي فلوريد اليورانيوم 
NT3 سداسي فلوريد اليورانيوم 

NT1 كلوريدات 

NT2 أزرق المتلين 
NT2 تترازوليوم 

NT2 كلوريدات  اإليريديوم 

NT2 كلوريدات أينشتاينيوم 
NT2 كلوريدات اإلربيوم 

NT2 كلوريدات األرغون 
NT2 كلوريدات األستاتين 

NT2 كلوريدات األكتينيوم 

NT2 كلوريدات األلمنيوم 

NT2 كلوريدات األمريسيوم 

NT2 كلوريدات األمونيوم 

NT2 كلوريدات األنتيموان 
NT2 كلوريدات اإلنديوم 

NT2 كلوريدات األوسميوم 

NT2 كلوريدات اإليتربيوم 
NT2 كلوريدات اإليتريوم 

NT2 كلوريدات االوروبيوم 

NT2 كلوريدات الباريوم 
NT2 كلوريدات البراسيوديميوم 

NT2 كلوريدات البركيليوم 

NT2 كلوريدات البروتكتينيوم 
NT2 كلوريدات البروم 

NT2 كلوريدات البروميتيوم 

NT2 كلوريدات البريليوم 
NT2 كلوريدات البزموت 

NT2 كلوريدات البالتين 

NT2 كلوريدات البالّديوم 
NT2 كلوريدات البلوتونيوم 

NT2 كلوريدات البوتاسيوم 

NT2 كلوريدات البور 
NT2 كلوريدات البولونيوم 

NT2 كلوريدات التاليوم 

NT2 كلوريدات التربيوم 
NT2 كلوريدات التكنيسيوم 

NT2 ات التلّوريومكلوريد 

NT2 كلوريدات التنتاليوم 

NT2 كلوريدات التنغستين 

NT2 كلوريدات التوريوم 
NT2 كلوريدات التوليوم 

NT2 كلوريدات التيتانيوم 

NT2 كلوريدات التيونيل 
NT2 كلوريدات الجرمانيوم 

NT2 كلوريدات الحديد 

NT2 كلوريدات الديسبروسيوم 
NT2 كلوريدات الذهب 

NT2 كلوريدات الراديوم 

NT2 كلوريدات الرذرفورديوم 
NT2 كلوريدات الرصاص 

NT2 كلوريدات الروبيديوم 

NT2 كلوريدات الروتينيوم 
NT2 كلوريدات الروديوم 

NT2 كلوريدات الرينيوم 

NT2 كلوريدات الزئبق 
NT2 كلوريدات الزركونيوم 

NT2 كلوريدات الزرنيخ 

NT2 كلوريدات الزنك 
NT2 كلوريدات الساماريوم 

NT2 كلوريدات السترونسيوم 

NT2 كلوريدات السكانديوم 
NT2 كلوريدات السلينيوم 

NT2 كلوريدات السيريوم 

NT2 كلوريدات السيزيوم 
NT2 كلوريدات السيليسيوم 

NT2 كلوريدات الصوديوم 

NT2 كلوريدات الغادولينيوم 
NT2 كلوريدات الغاليوم 

NT2 كلوريدات الفاناديوم 

NT2 كلوريدات الفرانسيوم 
NT2 كلوريدات الفرميوم 

NT2 كلوريدات الفسفور 

NT2 كلوريدات الفضة 

NT2 كلوريدات القصدير 

NT2 كلوريدات الكالسيوم 

NT2 كلوريدات الكاليفورنيوم 
NT2 كلوريدات الكبريت 

NT2 كلوريدات الكدميوم 

NT2 كلوريدات الكربتون 
NT2 كلوريدات الكروم 

NT2 كلوريدات الكزينون 

NT2 كلوريدات الكوبالت 
NT2 كلوريدات الكوريوم 

NT2 كلوريدات الالنتانوم 

NT2 كلوريدات اللوتيسيوم 
NT2 كلوريدات الليتيوم 

NT2 كلوريدات المغنيزيوم 
NT2 كلوريدات المنغنيز 

NT2 كلوريدات الموليبدنوم 

NT2 كلوريدات النبتونيوم 

NT2 كلوريدات النتروجين 

NT2 كلوريدات النحاس 

NT2 كلوريدات النيكل 
NT2 كلوريدات النيوبيوم 

NT2 كلوريدات النيوديميوم 

NT2 كلوريدات النيون 
NT2 كلوريدات الهافنيوم 

NT2 كلوريدات الهدروجين 

NT2 كلوريدات الهليوم 
NT2 كلوريدات الهولميوم 

NT2 كلوريدات اليود 

NT2 كلوريدات اليورانيل 
NT2 يومكلوريدات اليوران 

NT1 هاليدات اإلربيوم 

NT2 بروميدات اإلربيوم 
NT2 فلوريدات اإلربيوم 

NT2 كلوريدات اإلربيوم 

NT2 يوديدات اإلربيوم 
NT1 هاليدات األرغون 

NT2 فلوريدات األرغون 

NT2 كلوريدات األرغون 
NT2 يوديدات األرغون 

NT1 هاليدات األستاتين 

NT2 بروميدات األستاتين 
NT2 كلوريدات األستاتين 

NT2 يوديدات األستاتين 

NT1 هاليدات األكتينيوم 

NT2 بروميدات األكتينيوم 

NT2 فلوريدات األكتينيوم 
NT2 كلوريدات األكتينيوم 

NT1 هاليدات األلمنيوم 

NT2 بروميدات األلمنيوم 
NT2 فلوريدات األلمنيوم 

NT2 كلوريدات األلمنيوم 

NT2 يوديدات األلمنيوم 
NT1 يدات األمونيومهال 

NT2 فلوريدات األمونيوم 

NT2 كلوريدات األمونيوم 
NT1 هاليدات األنتيموان 

NT2 بروميدات األنتيموان 

NT2 بودات األنتيموان 
NT2 فلوريدات األنتيموان 

NT2 كلوريدات األنتيموان 

NT1 هاليدات اإلنديوم 
NT2 بروميدات اإلنديوم 

NT2 فلوريدات اإلنديوم 

NT2 إلنديومكلوريدات ا 
NT2 يوديدات اإلنديوم 

NT1 هاليدات األنشتانيوم 

NT2 بروميدات األينشتاينيوم 
NT2 فلوريدات أينشتاينيوم 

NT2 كلوريدات أينشتاينيوم 

NT2 يودات أينشتاينيوم 
NT1 هاليدات األوروبيوم 

NT2 بروميدات االوروبيوم 

NT2 فلوريدات االوروبيوم 
NT2 كلوريدات االوروبيوم 

NT2 يوديدات االوروبيوم 

NT1 هاليدات األوسميوم 
NT2 فلوريدات األوسميوم 

NT2 كلوريدات األوسميوم 

NT1 هاليدات اإليتربيوم 

NT2 بروميدات اإليتربيوم 

NT2 فلوريدات اإليتربيوم 

NT2 كلوريدات اإليتربيوم 
NT2 يوديدات اإليتربيوم 

NT1 هاليدات اإليتريوم 

NT2 بروميدات اإليتريوم 
NT2 وريدات اإليتريومفل 

NT2 كلوريدات اإليتريوم 

NT2 يوديدات اإليتريوم 
NT1 هاليدات اإليريديوم 

NT2 فلوريدات اإليريديوم 

NT2 كلوريدات  اإليريديوم 
NT1 هاليدات االمريسيوم 

NT2 بروميدات األمريسيوم 
NT2 فلوريدات األمريسيوم 

NT2 كلوريدات األمريسيوم 

NT2 يوديدات األمريسيوم 

NT1 هاليدات الباريوم 

NT2 بروميدات الباريوم 

NT2 فلوريدات الباريوم 
NT2 كلوريدات الباريوم 

NT2 يوديدات الباريوم 

NT1 هاليدات البراسيوديميوم 
NT2 بروميدات البراسيوديميوم 

NT2 فلوريدات البراسيوديميوم 

NT2 كلوريدات البراسيوديميوم 
NT2 يوديدات البراسيوديميوم 

NT1 هاليدات البركيليوم 

NT2 بروميدات البركيليوم 
NT2 فلوريدات البركيليوم 

NT2 كلوريدات البركيليوم 

NT1 هاليدات البروتكتينيوم 
NT2 بروميدات البروتكتينيوم 

NT2 فلوريدات البروتكتينيوم 

NT2 كلوريدات البروتكتينيوم 
NT2 يوديدات البروتكتينيوم 

NT1 هاليدات البروم 

NT2  البرومفلوريدات 
NT2 كلوريدات البروم 

NT1  هاليدات البروميتيوم 

NT2 بروميدات البروميتيوم 
NT2 فلوريدات البروميتيوم 

NT2 كلوريدات البروميتيوم 

NT2 يوديدات البروميتيوم 
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NT1 هاليدات البزموت 

NT2 برميدات البزموت 
NT2 فلوريدات البزموت 

NT2 كلوريدات البزموت 

NT2 يوديدات البزموت 
NT1 هاليدات البالتين 

NT2 بروميدات البالتين 

NT2 فلوريدات البالتين 
NT2 كلوريدات البالتين 

NT2 يوديدات البالتين 

NT1 هاليدات البالديوم 
NT2 بروميدات البالّديوم 

NT2 فلوريدات البالّديوم 

NT2 كلوريدات البالّديوم 
NT2 يوديدات البالّديوم 

NT1 هاليدات البلوتونيوم 

NT2 بروميدات البلوتونيوم 
NT2 فلوريدات البلوتونيوم 

NT2 كلوريدات البلوتونيوم 

NT2 يوديدات البلوتونيوم 
NT1 هاليدات البوتاسيوم 

NT2 بروميدات البوتاسيوم 

NT2 فلوريدات البوتاسيوم 
NT2 كلوريدات البوتاسيوم 

NT2 يوديدات البوتاسيوم 

NT1 هاليدات البور 
NT2 بروميدات البور 

NT2 فلوريدات البور 

NT2 كلوريدات البور 
NT2 يوديات البور 

NT1 هاليدات البولونيوم 

NT2 بروميدات البولونيوم 
NT2 فلوريدات البولونيوم 

NT2 كلوريدات البولونيوم 

NT2 يوديدات البولونيوم 

NT1 هاليدات البيريليوم 

NT2 بروميدات البريليوم 

NT2 فلوريدات البريليوم 
NT2 ليومكلوريدات البري 

NT2 يوديدات البريليوم 

NT1 هاليدات التاليوم 
NT2 بروميدات التاليوم 

NT2 فلوريدات التاليوم 

NT2 كلوريدات التاليوم 
NT2 يوديدات التاليوم 

NT1 هاليدات التربيوم 

NT2 بروميدات التربيوم 
NT2 فلوريدات التربيوم 

NT2 كلوريدات التربيوم 
NT2 يوديدات التربيوم 

NT1 هاليدات التكنيسيوم 

NT2 بروميدات التكنيسيوم 

NT2 فلوريدات التكنيسيوم 

NT2 كلوريدات التكنيسيوم 

NT2 يوديدات التكنيسيوم 
NT1 هاليدات التلّوريوم 

NT2 بروميدات التلّوريوم 

NT2 فلوريدات التلّوريوم 
NT2 كلوريدات التلّوريوم 

NT2 يوديدات التلّوريوم 

NT1 هاليدات التنتاليوم 
NT2 بروميدات التنتاليوم 

NT2 فلوريدات التنتاليوم 

NT2 كلوريدات التنتاليوم 
NT2 يوديدات التنتاليوم 

NT1 هاليدات التنغستن 

NT2 بروميدات التنغستين 
NT2 فلوريدات التنغستين 

NT2 كلوريدات التنغستين 

NT2 يوديدات التنغستين 
NT1 هاليدات التوريوم 

NT2 بروميدات التوريوم 

NT2 فلوريدات التوريوم 
NT2 كلوريدات التوريوم 

NT2 يوديدات التوريوم 

NT1 هاليدات التوليوم 
NT2 بروميدات التوليوم 

NT2 فلوريدات التوليوم 

NT2 كلوريدات التوليوم 

NT2 يويدات التوليوم 

NT1 هاليدات التيتانيوم 
NT2 بروميدات التيتانيوم 

NT2 فلوريدات التيتانيوم 

NT2 كلوريدات التيتانيوم 
NT2 يوديدات التيتانيوم 

NT1 هاليدات التيونيل 

NT2 كلوريدات التيونيل 
NT1 هاليدات الجرمانيوم 

NT2 بروميدات الجرمانيوم 

NT2 فلوريدات الجرمانيوم 
NT2 كلوريدات الجرمانيوم 

NT2 يوديدات الجرمانيوم 

NT1 هاليدات الحديد 
NT2 بروميدات الحديد 

NT2  الحديدفلوريدات 

NT2 كلوريدات الحديد 
NT1 هاليدات الديسبروسيوم 

NT2 بروميدات الديسبروسيوم 

NT2 فلوريدات الديسبروسيوم 
NT2 كلوريدات الديسبروسيوم 

NT2 يوديات الديسبروسيوم 

NT1 هاليدات الذهب 
NT2 بروميدات الذهب 

NT2 فلوريدات الذهب 

NT2 كلوريدات الذهب 
NT2 يوديدات الذهب 

NT1 هاليدات الرادون 

NT2 فلوريدات الرادون 
NT1 هاليدات الراديوم 

NT2 بروميدات الراديوم 

NT2 فلوريدات الراديوم 
NT2 كلوريدات الراديوم 

NT1 هاليدات الرذرفورديوم 

NT2 كلوريدات الرذرفورديوم 

NT1 هاليدات الرصاص 

NT2 بروميدات الرصاص 

NT2 فلوريدات الرصاص 
NT2 كلوريدات الرصاص 

NT2 يوديدات الرصاص 

NT1 هاليدات الروبيديوم 
NT2 بروميدات الروبيديوم 

NT2 فلوريدات الروبيديوم 

NT2 كلوريدات الروبيديوم 
NT2 يوديدات الروبيديوم 

NT1 هاليدات الروتينيوم 

NT2 بروميدات الروتينيوم 
NT2 فلوريدات الروتينيوم 

NT2 كلوريدات الروتينيوم 
NT1 هاليدات الروديوم 

NT2 بروميدات الروديوم 

NT2 فلوريدات الروديوم 

NT2 كلوريدات الروديوم 

NT1 هاليدات الرينيوم 

NT2 بروميدات الرينيوم 
NT2 فلوريدات الرينيوم 

NT2 كلوريدات الرينيوم 

NT2 يوديدات الرينيوم 
NT1 هاليدات الزئبق 

NT2 بروميدات الزئبق 

NT2 فلوريدات الزئبق 
NT2 كلوريدات الزئبق 

NT2 يوديدات الزئبق 

NT1 هاليدات الزركونيوم 
NT2 بروميدات الزركونيوم 

NT2 فلوريدات الزركونيوم 

NT2 كلوريدات الزركونيوم 
NT2 يوديدات الزركونيوم 

NT1 هاليدات الزرنيخ 

NT2 بروميدات الزرنيخ 
NT2 فلوريدات الزرنيخ 

NT2 كلوريدات الزرنيخ 

NT2 يوديدات الزرنيخ 
NT1 هاليدات الزنك 

NT2 بروميدات الزنك 

NT2 فلوريدات الزنك 
NT2 كلوريدات الزنك 

NT2 يوديدات الزنك 

NT1 هاليدات الساماريوم 

NT2 بروميدات الساماريوم 

NT2 فلوريدات الساماريوم 
NT2 كلوريدات الساماريوم 

NT2 يوديدات الساماريوم 

NT1 هاليدات السترونسيوم 
NT2 بروميدات السترونسيوم 

NT2 ترونسيومفلوريدات الس 

NT2 كلوريدات السترونسيوم 
NT2 يوديدات السترونسيوم 

NT1 هاليدات السكانديوم 

NT2 بروميدات السكانديوم 
NT2 فلوريدات السكانديوم 

NT2 كلوريدات السكانديوم 

NT2 يوديدات السكانديوم 
NT1 هاليدات السلينيوم 

NT2 بروميدات السلينيوم 

NT2 فلوريدات السلينيوم 
NT2 كلوريدات السلينيوم 

NT2 يوديدات السلينيوم 

NT1 هاليدات السيريوم 
NT2 بروميدات السيريوم 

NT2 فلوريدات السيريوم 

NT2 كلوريدات السيريوم 
NT2 يوديدات السيريوم 

NT1 هاليدات السيزيوم 

NT2 بروميدات السيزيوم 
NT2 فلوريدات السيزيوم 

NT2 كلوريدات السيزيوم 

NT2 يوديدات السيزيوم 
NT1 هاليدات السيليسيوم 

NT2 بروميدات السيليسيوم 

NT2 فلوريدات السيليسيوم 
NT2 كلوريدات السيليسيوم 

NT2 يوديدات السليكون 

NT1 هاليدات الصوديوم 

NT2 بروميدات الصوديوم 

NT2 فلوريدات الصوديوم 

NT2 كلوريدات الصوديوم 
NT2 يوديدات الصوديوم 

NT1 هاليدات الغادولينيوم 

NT2 بروميدات الغادولينيوم 
NT2 فلوريدات الغادولينيوم 

NT2 كلوريدات الغادولينيوم 

NT2 يوديدات الغادولينيوم 
NT1 هاليدات الغاليوم 

NT2 بروميدات الغاليوم 

NT2 فلوريدات الغاليوم 
NT2 كلوريدات الغاليوم 

NT2 يوديدات الغاليوم 
NT1 هاليدات الفاناديوم 

NT2 بروميدات الفاناديوم 

NT2 فلوريدات الفاناديوم 

NT2 كلوريدات الفاناديوم 

NT2 يوديدات الفاناديوم 

NT1 هاليدات الفرانسيوم 
NT2 كلوريدات الفرانسيوم 

NT1 هاليدات الفرميوم 

NT2 بروميدات الفرميوم 
NT2 كلوريدات الفرميوم 

NT2 يوديدات الفرميوم 

NT1 هاليدات الفضة 
NT2 بروميدات الفضة 

NT2 فضةفلوريدات ال 

NT2 كلوريدات الفضة 
NT2 يوديدات الفضة 

NT1 هاليدات الفوسفور 

NT2 بروميدات الفسفور 
NT2 فلوريدات الفسفور 

NT2 كلوريدات الفسفور 

NT2 يوديدات الفسفور 
NT1 هاليدات القصدير 

NT2 بروميدات القصدير 

NT2 فلوريدات القصدير 
NT2 كلوريدات القصدير 

NT2 يوديدات القصدير 

NT1 هاليدات الكالسيوم 
NT2 بروميدات الكالسيوم 

NT2 فلوريدات الكالسيوم 

NT2 كلوريدات الكالسيوم 



 هاليدات اإلربيوم 1174 هاليدات اإلربيوم

 

 

NT2 يوديدات الكالسيوم 

NT1 هاليدات الكاليفورنيوم 
NT2 بروميدات الكاليفورنيوم 

NT2 فلوريدات الكاليفورنيوم 

NT2 كلوريدات الكاليفورنيوم 
NT2 يوديدات الكاليفورنيوم 

NT1 كبريتهاليدات ال 

NT2 فلوريدات الكبريت 
NT2 كلوريدات الكبريت 

NT1 هاليدات الكدميوم 

NT2 بروميدات الكدميوم 
NT2 فلوريدات الكدميوم 

NT2 كلوريدات الكدميوم 

NT2 يوديدات الكدميوم 
NT1 هاليدات الكربتون 

NT2 بروميدات الكربتون 

NT2 فلوريدات الكربتون 
NT2 كلوريدات الكربتون 

NT1 هاليدات الكربون 

NT2 فلوريدات الكربون 
NT1 هاليدات الكروم 

NT2 بروميدات الكروم 

NT2 فلوريدات الكروم 
NT2 كلوريدات الكروم 

NT2 يوديدات الكروم 

NT1 هاليدات الكزينون 
NT2 بروميدات الكزينون 

NT2 فلوريدات الكزينون 

NT2 كلوريدات الكزينون 
NT2 يوديدات الكزينون 

NT1 هاليدات الكلور 

NT2 فلوريدات الكلور 
NT1 هاليدات الكوبالت 

NT2 بروميدات الكوبالت 

NT2 فلوريدات الكوبالت 

NT2 كلوريدات الكوبالت 

NT2 يوديدات الكوبالت 

NT1 هاليدات الكوريوم 
NT2 بروميدات الكوريوم 

NT2 فلوريدات الكوريوم 

NT2 كلوريدات الكوريوم 
NT2 يوديدات الكوريوم 

NT1 هاليدات الالنتانوم 

NT2 بروميدات الالنتانوم 
NT2 فلوريدات الالنتانوم 

NT2 كلوريدات الالنتانوم 

NT2 يوديدات الالنتانوم 
NT1 هاليدات اللوتيسيوم 

NT2 بروميدات اللوتيسيوم 
NT2 فلوريدات اللوتيسيوم 

NT2 كلوريدات اللوتيسيوم 

NT2 يوديدات اللوتيسيوم 

NT1 هاليدات الليتيوم 

NT2 بروميدات الليتيوم 

NT2 فلوريدات الليتيوم 
NT2 كلوريدات الليتيوم 

NT2 يوديدات الليتيوم 

NT1 هاليدات المغنيزيوم 
NT2 بروميدات المغنيزيوم 

NT2 فلوريدات المغنيزيوم 

NT2 كلوريدات المغنيزيوم 
NT2 يوديدات المغنيزيوم 

NT1 هاليدات المنغنيز 

NT2 بروميدات المنغنيز 
NT2 فلوريدات المنغنيز 

NT2 كلوريدات المنغنيز 

NT2 يوديدات المنغنيز 
NT1 هاليدات الموليبدنوم 

NT2 بروميدات الموليبدنوم 

NT2 فلوريدات الموليبدنوم 
NT2 كلوريدات الموليبدنوم 

NT2 يوديدات الموليبدنوم 

NT1 هاليدات النبتونيوم 
NT2 بروميدات النبتونيوم 

NT2 فلوريدات النبتونيوم 

NT2 كلوريدات النبتونيوم 
NT2 يوديدات النبتونيوم 

NT1 هاليدات النتروجين 

NT2 بروميدات النتروجين 

NT2 فلوريدات النتروجين 

NT2 كلوريدات النتروجين 
NT2 يوديدات النتروجين 

NT1 هاليدات النحاس 

NT2 بروميدات النحاس 
NT2 فلوريدات النحاس 

NT2 كلوريدات النحاس 

NT2 سيوديدات النحا 
NT1 هاليدات النيكل 

NT2 بروميدات النيكل 

NT2 فلوريدات النيكل 
NT2 كلوريدات النيكل 

NT2 يوديدات النيكل 

NT1 هاليدات النيوبيوم 
NT2 بروميدات النيوبيوم 

NT2 فلوريدات النيوبيوم 

NT2 كلوريدات النيوبيوم 
NT2 يوديدات النيوبيوم 

NT1 هاليدات النيوديميوم 

NT2 بروميدات النيوديميوم 
NT2 فلوريدات النيوديميوم 

NT2 كلوريدات النيوديميوم 

NT2 يوديدات النيوديميوم 
NT1 هاليدات النيون 

NT2 بروميدات النيون 

NT2 فلوريدات النيون 
NT2 كلوريدات النيون 

NT2 يوديدات النيون 

NT1 هاليدات الهافنيوم 
NT2 بروميدات الهافنيوم 

NT2 نيومفلوريدات الهاف 

NT2 كلوريدات الهافنيوم 
NT2 يوديدات الهافنيوم 

NT1 هاليدات الهليوم 

NT2 كلوريدات الهليوم 

NT1 هاليدات الهولميوم 

NT2 بروميدات الهولميوم 

NT2 فلوريدات الهولميوم 
NT2 كلوريدات الهولميوم 

NT2 يوديدات الهولميوم 

NT1 هاليدات الهيدروجين 
NT2 بروميدات الهدروجين 

NT2 وريدات الهدروجينفل 

NT2 كلوريدات الهدروجين 
NT2 يوديدات الهدروجين 

NT1 هاليدات اليود 

NT2 بروميدات اليود 
NT2 فلوريدات اليود 

NT2 كلوريدات اليود 
NT1 هاليدات اليورانيل 

NT2 فلوريدات اليورانيل 

NT2 كلوريدات اليورانيل 

NT1 هاليدات اليورانيوم 

NT2 بروميدات اليورانيوم 

NT2 فلوريدات اليورانيوم 
NT3 رباعي فلوريد اليورانيوم 

NT3 سداسي فلوريد اليورانيوم 

NT3 سداسي فلوريد اليورانيوم 
NT2 كلوريدات اليورانيوم 

NT2 يوديدات اليورانيوم 

NT1 يوديدات 
NT2 بودات األنتيموان 

NT2 يودات أينشتاينيوم 

NT2 يوديات البور 
NT2 يوديات الديسبروسيوم 

NT2 ات اإلربيوميوديد 

NT2 يوديدات األرغون 
NT2 يوديدات األستاتين 

NT2 يوديدات األلمنيوم 

NT2 يوديدات األمريسيوم 
NT2 يوديدات اإلنديوم 

NT2 يوديدات اإليتربيوم 

NT2 يوديدات اإليتريوم 
NT2 يوديدات االوروبيوم 

NT2 يوديدات الباريوم 

NT2 يوديدات البراسيوديميوم 
NT2 يوديدات البروتكتينيوم 

NT2 يوديدات البروميتيوم 

NT2 يوديدات البريليوم 

NT2 يوديدات البزموت 

NT2 يوديدات البالتين 
NT2 يوديدات البالّديوم 

NT2 يوديدات البلوتونيوم 

NT2 يوديدات البوتاسيوم 
NT2 يوديدات البولونيوم 

NT2 يوديدات التاليوم 

NT2 يوديدات التربيوم 
NT2 يوديدات التكنيسيوم 

NT2 يوديدات التلّوريوم 

NT2 يوديدات التنتاليوم 
NT2 يوديدات التنغستين 

NT2 يوديدات التوريوم 

NT2 يوديدات التيتانيوم 
NT2 يوديدات الجرمانيوم 

NT2 يوديدات الحديد 

NT3 هاليدات الحديد 
NT4 بروميدات الحديد 

NT4 فلوريدات الحديد 

NT4 كلوريدات الحديد 
NT2 يوديدات الذهب 

NT2 يوديدات الرصاص 

NT2 يوديدات الروبيديوم 
NT2 يوديدات الرينيوم 

NT2 يوديدات الزئبق 

NT2 يوديدات الزركونيوم 
NT2 يوديدات الزرنيخ 

NT2 يوديدات الزنك 

NT2 يوديدات الساماريوم 
NT2 يوديدات السترونسيوم 

NT2 يوديدات السكانديوم 

NT2 يوديدات السليكون 
NT2 يوديدات السلينيوم 

NT2 يوديدات السيريوم 

NT2 يوديدات السيزيوم 

NT2 يوديدات الصوديوم 

NT2 يوديدات الغادولينيوم 

NT2 يوديدات الغاليوم 
NT2 يوديدات الفاناديوم 

NT2 يوديدات الفرميوم 

NT2 يوديدات الفسفور 
NT2 يوديدات الفضة 

NT2 يوديدات القصدير 

NT2 يوديدات الكالسيوم 
NT2 وديدات الكاليفورنيومي 

NT2 يوديدات الكدميوم 

NT2 يوديدات الكروم 
NT2 يوديدات الكزينون 

NT2 يوديدات الكوبالت 
NT2 يوديدات الكوريوم 

NT2 يوديدات الالنتانوم 

NT2 يوديدات اللوتيسيوم 

NT2 يوديدات الليتيوم 

NT2 يوديدات المغنيزيوم 

NT2 يوديدات المنغنيز 
NT2 يوديدات الموليبدنوم 

NT2 يوديدات النبتونيوم 

NT2 يوديدات النتروجين 
NT2 يوديدات النحاس 

NT2 يوديدات النيكل 

NT2 يوديدات النيوبيوم 
NT2 يوديدات النيوديميوم 

NT2 يوديدات النيون 

NT2 يوديدات الهافنيوم 
NT2 يوديدات الهدروجين 

NT2 يوديدات الهولميوم 

NT2 يوديدات اليورانيوم 
NT2 يويدات التوليوم 

 هاليدات اإلربيوم

2012-07-19 

*BT1 مركبات اإلربيوم 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات اإلربيوم 

NT1 فلوريدات اإلربيوم 
NT1 كلوريدات اإلربيوم 

NT1 يوديدات اإلربيوم 



 هاليدات األرغون 1175 هاليدات البيريليوم

 

 

 هاليدات األرغون

2012-07-19 
*BT1 مركبات األرغون 

*BT1 هاليدات 

NT1 فلوريدات األرغون 
NT1 كلوريدات األرغون 

NT1 يوديدات األرغون 

 هاليدات األستاتين

2008-02-07 
*BT1 مركبات األستاتين 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات األستاتين 
NT1 كلوريدات األستاتين 

NT1 يوديدات األستاتين 

 هاليدات األكتينيوم

2008-02-07 

*BT1 مركبات األكتينيوم 

*BT1 هاليدات 
NT1 ومبروميدات األكتيني 

NT1 فلوريدات األكتينيوم 

NT1 كلوريدات األكتينيوم 

 هاليدات األكسجين

INIS: 1989-11-24; ETDE: 1989-12-08 

BT1 مركبات أوكسجينية 

BT1 مركبات الهالوجينات 
NT1 أكسي بروميدات 

NT1 أكسي فلوريدات 

NT1 أكسي كلوريدات 
NT1 يوديدات األكسجين 

 هاليدات األلمنيوم

2012-07-19 

BT1 مركبات األلمنيوم 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات األلمنيوم 

NT1 فلوريدات األلمنيوم 
NT1 كلوريدات األلمنيوم 

NT1 يوديدات األلمنيوم 

 هاليدات األمونيوم

INIS: 1984-01-18; ETDE: 1977-03-08 

BT1 مركبات األمونيوم 

*BT1 هاليدات 
NT1 فلوريدات األمونيوم 

NT1 كلوريدات األمونيوم 

 ليدات األنتيموانها

2012-07-19 
BT1 مركبات األنتيموان 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات األنتيموان 

NT1 بودات األنتيموان 

NT1 فلوريدات األنتيموان 

NT1 كلوريدات األنتيموان 

 هاليدات اإلنديوم

2012-07-19 

BT1 مركبات اإلنديوم 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات اإلنديوم 

NT1 فلوريدات اإلنديوم 
NT1 كلوريدات اإلنديوم 

NT1 يوديدات اإلنديوم 

 هاليدات األنشتانيوم

2008-02-07 
*BT1 مركبات أينشتاينيوم 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات األينشتاينيوم 
NT1 فلوريدات أينشتاينيوم 

NT1 كلوريدات أينشتاينيوم 

NT1 يودات أينشتاينيوم 

 هاليدات األوروبيوم

2012-07-19 

*BT1 مركبات االوروبيوم 

*BT1 هاليدات 
NT1 بروميدات االوروبيوم 

NT1 فلوريدات االوروبيوم 

NT1 كلوريدات االوروبيوم 

NT1 يوديدات االوروبيوم 

 هاليدات األوسميوم

2012-07-20 

*BT1 مركبات األوسميوم 

*BT1 هاليدات 
NT1 فلوريدات األوسميوم 

NT1 كلوريدات األوسميوم 

 هاليدات اإليتربيوم

2012-07-25 
*BT1 مركبات اإليتربيوم 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات اإليتربيوم 
NT1 فلوريدات اإليتربيوم 

NT1 كلوريدات اإليتربيوم 

NT1 يوديدات اإليتربيوم 

 هاليدات اإليتريوم

2012-07-25 

*BT1 مركبات اإليتريوم 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات اإليتريوم 

NT1 فلوريدات اإليتريوم 
NT1 كلوريدات اإليتريوم 

NT1 يوديدات اإليتريوم 

 هاليدات اإليريديوم

2012-07-19 
*BT1 مركبات اإليريديوم 

*BT1 هاليدات 

NT1 فلوريدات اإليريديوم 
NT1 كلوريدات  اإليريديوم 

 هاليدات االمريسيوم

2008-02-07 

*BT1 مركبات األمريسيوم 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات األمريسيوم 
NT1 فلوريدات األمريسيوم 

NT1 كلوريدات األمريسيوم 

NT1 يوديدات األمريسيوم 

 هاليدات الباريوم

2012-07-19 

*BT1 مركبات الباريوم 

*BT1 هاليدات 
NT1 بروميدات الباريوم 

NT1 فلوريدات الباريوم 

NT1 كلوريدات الباريوم 
NT1 يوديدات الباريوم 

 ديميومهاليدات البراسيو

2012-07-25 

*BT1 مركبات البراسيوديميوم 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات البراسيوديميوم 

NT1 فلوريدات البراسيوديميوم 
NT1 كلوريدات البراسيوديميوم 

NT1 يوديدات البراسيوديميوم 

 هاليدات البركيليوم

2012-07-19 

*BT1 مركبات البركيليوم 

*BT1 هاليدات 
NT1 بروميدات البركيليوم 

NT1 فلوريدات البركيليوم 

NT1 كلوريدات البركيليوم 

 هاليدات البروتكتينيوم

2008-02-07 

*BT1 مركبات البروتكتينيوم 

*BT1 هاليدات 
NT1 بروميدات البروتكتينيوم 

NT1 فلوريدات البروتكتينيوم 

NT1 كلوريدات البروتكتينيوم 
NT1 يوديدات البروتكتينيوم 

 هاليدات البروم

2012-07-19 

*BT1 مركبات البروم 

*BT1 هاليدات 

NT1 فلوريدات البروم 
NT1 كلوريدات البروم 

 هاليدات البروميتيوم 

2008-02-07 

*BT1 مركبات البروميتيوم 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات البروميتيوم 

NT1 فلوريدات البروميتيوم 
NT1 كلوريدات البروميتيوم 

NT1 بروميتيوميوديدات ال 

 هاليدات البزموت

2012-07-19 
BT1 مركبات البزموت 

*BT1 هاليدات 

NT1 برميدات البزموت 
NT1 فلوريدات البزموت 

NT1 كلوريدات البزموت 

NT1 يوديدات البزموت 

 هاليدات البالتين

2012-07-25 

*BT1 مركبات البالتين 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات البالتين 

NT1 فلوريدات البالتين 
NT1 كلوريدات البالتين 

NT1 يوديدات البالتين 

 هاليدات البالديوم

2012-07-25 
*BT1 مركبات البالّديوم 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات البالّديوم 

NT1 فلوريدات البالّديوم 

NT1 كلوريدات البالّديوم 

NT1 يوديدات البالّديوم 

 هاليدات البلوتونيوم

2012-07-25 

*BT1 وممركبات البلوتوني 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات البلوتونيوم 

NT1 فلوريدات البلوتونيوم 
NT1 كلوريدات البلوتونيوم 

NT1 يوديدات البلوتونيوم 

 هاليدات البوتاسيوم

2012-07-25 
*BT1 مركبات البوتاسيوم 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات البوتاسيوم 

NT1 فلوريدات البوتاسيوم 

NT1 كلوريدات البوتاسيوم 

NT1 يوديدات البوتاسيوم 

 هاليدات البور

2012-07-19 

BT1 مركبات البور 

*BT1 هاليدات 
NT1 بروميدات البور 

NT1 فلوريدات البور 

NT1 كلوريدات البور 
NT1 يوديات البور 

 هاليدات البولونيوم

2008-02-07 
BT1 مركبات البولونيوم 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات البولونيوم 
NT1 فلوريدات البولونيوم 

NT1 كلوريدات البولونيوم 

NT1 يوديدات البولونيوم 

 هاليدات البيريليوم

2008-02-07 

*BT1 مركبات البريليوم 

*BT1 هاليدات 
NT1 بروميدات البريليوم 

NT1 فلوريدات البريليوم 



 هاليدات التاليوم 1176 هاليدات السكانديوم

 

 

NT1 كلوريدات البريليوم 

NT1 يوديدات البريليوم 

 هاليدات التاليوم

INIS: 1985-01-17; ETDE: 1976-05-13 

BT1 مركبات التاليوم 

*BT1 هاليدات 
NT1 بروميدات التاليوم 

NT1 فلوريدات التاليوم 

NT1 كلوريدات التاليوم 
NT1 يوديدات التاليوم 

 هاليدات التربيوم

2012-07-25 

*BT1 مركبات التربيوم 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات التربيوم 

NT1 فلوريدات التربيوم 
NT1 ت التربيومكلوريدا 

NT1 يوديدات التربيوم 

 هاليدات التكنيسيوم

2012-07-25 

*BT1 مركبات التكنيسيوم 

*BT1 هاليدات 
NT1 بروميدات التكنيسيوم 

NT1 فلوريدات التكنيسيوم 

NT1 كلوريدات التكنيسيوم 
NT1 يوديدات التكنيسيوم 

 هاليدات التلّوريوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1975-10-01 

BT1 مركبات التلّوريوم 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات التلّوريوم 

NT1 فلوريدات التلّوريوم 

NT1 كلوريدات التلّوريوم 

NT1 يوديدات التلّوريوم 

 هاليدات التنتاليوم

2012-07-25 

*BT1 مركبات التنتاليوم 

*BT1 هاليدات 
NT1 بروميدات التنتاليوم 

NT1 فلوريدات التنتاليوم 

NT1 نتاليومكلوريدات الت 
NT1 يوديدات التنتاليوم 

 هاليدات التنغستن

2012-07-25 

*BT1 مركبات التنغستين 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات التنغستين 

NT1 فلوريدات التنغستين 

NT1 كلوريدات التنغستين 

NT1 يوديدات التنغستين 

 هاليدات التوريوم

2012-07-25 
*BT1 مركبات التوريوم 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات التوريوم 
NT1 فلوريدات التوريوم 

NT1 كلوريدات التوريوم 

NT1 يوديدات التوريوم 

 هاليدات التوليوم

2012-07-25 

*BT1 مركبات التوليوم 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات التوليوم 

NT1 فلوريدات التوليوم 
NT1 كلوريدات التوليوم 

NT1 يويدات التوليوم 

 هاليدات التيتانيوم

2012-07-25 
*BT1 مركبات التيتانيوم 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات التيتانيوم 
NT1 فلوريدات التيتانيوم 

NT1 كلوريدات التيتانيوم 

NT1 يوديدات التيتانيوم 

 هاليدات التيونيل

2012-07-25 
*BT1 مركبات كبريت عضوية 

*BT1 هاليدات 

NT1 كلوريدات التيونيل 

 هاليدات الجرمانيوم

2012-07-19 

BT1 مركبات الجرمانيوم 

*BT1 هاليدات 
NT1 بروميدات الجرمانيوم 

NT1 فلوريدات الجرمانيوم 

NT1 كلوريدات الجرمانيوم 
NT1 يوديدات الجرمانيوم 

 هاليدات الحديد

2012-07-19 

*BT1 مركبات الحديد 

*BT1 هاليدات 

*BT1 يوديدات الحديد 
NT1 بروميدات الحديد 

NT1 فلوريدات الحديد 

NT1 كلوريدات الحديد 

 هاليدات الديسبروسيوم

2012-07-19 

*BT1 مركبات الديسبروسيوم 

*BT1 هاليدات 
NT1 بروميدات الديسبروسيوم 

NT1 فلوريدات الديسبروسيوم 

NT1 كلوريدات الديسبروسيوم 
NT1 يوديات الديسبروسيوم 

 هاليدات الذهب

2012-07-19 

*BT1 مركبات الذهب 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات الذهب 
NT1 فلوريدات الذهب 

NT1 كلوريدات الذهب 

NT1 يوديدات الذهب 

 هاليدات الرادون

2012-07-25 

*BT1 مركبات الرادون 

*BT1 هاليدات 
NT1 فلوريدات الرادون 

 هاليدات الراديوم

2008-02-07 

*BT1 مركبات الراديوم 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات الراديوم 

NT1 مفلوريدات الراديو 
NT1 كلوريدات الراديوم 

 هاليدات الرذرفورديوم

2012-07-25 
*BT1 مركبات الرذرفورديوم 

*BT1 هاليدات 

NT1 كلوريدات الرذرفورديوم 

 هاليدات الرصاص

1984-04-04 

BT1 مركبات الرصاص 

*BT1 هاليدات 
NT1 بروميدات الرصاص 

NT1 فلوريدات الرصاص 

NT1 كلوريدات الرصاص 
NT1 يوديدات الرصاص 

 هاليدات الروبيديوم

2012-07-25 

*BT1 مركبات الروبيديوم 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات الروبيديوم 

NT1 فلوريدات الروبيديوم 
NT1 كلوريدات الروبيديوم 

NT1 يوديدات الروبيديوم 

 هاليدات الروتينيوم

2012-07-25 
*BT1 مركبات الروتينيوم 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات الروتينيوم 
NT1 لوريدات الروتينيومف 

NT1 كلوريدات الروتينيوم 

 هاليدات الروديوم

2012-07-25 
*BT1 مركبات الروديوم 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات الروديوم 
NT1 فلوريدات الروديوم 

NT1 كلوريدات الروديوم 

 هاليدات الرينيوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1975-07-29 

*BT1 مركبات الرينيوم 

*BT1 هاليدات 
NT1 بروميدات الرينيوم 

NT1 فلوريدات الرينيوم 

NT1 كلوريدات الرينيوم 
NT1 يوديدات الرينيوم 

 هاليدات الزئبق

1988-11-16 

BT1 مركبات الزئبق 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات الزئبق 

NT1 فلوريدات الزئبق 
NT1 كلوريدات الزئبق 

NT1 يوديدات الزئبق 

 هاليدات الزركونيوم

2012-07-25 
*BT1 مركبات الزركونيوم 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات الزركونيوم 
NT1 فلوريدات الزركونيوم 

NT1 كلوريدات الزركونيوم 
NT1 يوديدات الزركونيوم 

 هاليدات الزرنيخ

2012-07-19 

BT1 مركبات الزرنيخ 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات الزرنيخ 

NT1 فلوريدات الزرنيخ 
NT1 كلوريدات الزرنيخ 

NT1 يوديدات الزرنيخ 

 هاليدات الزنك

1991-09-16 

BT1 مركبات الزنك 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات الزنك 
NT1 فلوريدات الزنك 

NT1 كلوريدات الزنك 

NT1 يوديدات الزنك 

 هاليدات الساماريوم

2012-07-25 

*BT1 مركبات الساماريوم 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات الساماريوم 

NT1 فلوريدات الساماريوم 
NT1 كلوريدات الساماريوم 

NT1 يوديدات الساماريوم 

 هاليدات السترونسيوم

2012-07-25 
*BT1 مركبات السترونسيوم 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات السترونسيوم 
NT1 فلوريدات السترونسيوم 

NT1 كلوريدات السترونسيوم 

NT1 يوديدات السترونسيوم 

 هاليدات السكانديوم

2012-07-25 

*BT1 مركبات السكانديوم 



 هاليدات السلينيوم 1177 هاليدات المغنيزيوم

 

 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات السكانديوم 
NT1 فلوريدات السكانديوم 

NT1 كلوريدات السكانديوم 

NT1 يوديدات السكانديوم 

 هاليدات السلينيوم

2012-07-25 

BT1 مركبات السلينيوم 

*BT1 هاليدات 
NT1 بروميدات السلينيوم 

NT1 فلوريدات السلينيوم 

NT1 لوريدات السلينيومك 
NT1 يوديدات السلينيوم 

 هاليدات السيريوم

2012-07-19 

*BT1 مركبات السيريوم 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات السيريوم 

NT1 فلوريدات السيريوم 
NT1 كلوريدات السيريوم 

NT1 يوديدات السيريوم 

 هاليدات السيزيوم

2012-07-19 

*BT1 مركبات السيزيوم 

*BT1 هاليدات 
NT1 بروميدات السيزيوم 

NT1 فلوريدات السيزيوم 

NT1 كلوريدات السيزيوم 
NT1 يوديدات السيزيوم 

 هاليدات السيليسيوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1978-02-15 

BT1 مركبات السيليسيوم 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات السيليسيوم 

NT1 فلوريدات السيليسيوم 
NT1 كلوريدات السيليسيوم 

NT1  السليكونيوديدات 

 هاليدات الصوديوم

2012-07-25 

*BT1 مركبات الصوديوم 

*BT1 هاليدات 
NT1 بروميدات الصوديوم 

NT1 فلوريدات الصوديوم 

NT1 كلوريدات الصوديوم 
NT1 يوديدات الصوديوم 

 هاليدات الغادولينيوم

2012-07-19 

*BT1 مركبات الغادولينيوم 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات الغادولينيوم 

NT1 فلوريدات الغادولينيوم 
NT1 كلوريدات الغادولينيوم 

NT1 يوديدات الغادولينيوم 

 هاليدات الغاليوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1984-06-29 
BT1 مركبات الغاليوم 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات الغاليوم 
NT1 فلوريدات الغاليوم 

NT1 كلوريدات الغاليوم 
NT1 يوديدات الغاليوم 

 الفاناديوم هاليدات

2012-07-25 

*BT1 مركبات الفاناديوم 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات الفاناديوم 

NT1 فلوريدات الفاناديوم 
NT1 كلوريدات الفاناديوم 

NT1 يوديدات الفاناديوم 

 هاليدات الفرانسيوم

2007-01-19 
*BT1 مركبات الفرانسيوم 

*BT1 هاليدات 

NT1 كلوريدات الفرانسيوم 

 ميومهاليدات الفر

2008-02-07 
*BT1 مركبات الفرميوم 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات الفرميوم 
NT1 كلوريدات الفرميوم 

NT1 يوديدات الفرميوم 

 هاليدات الفضة

2012-07-25 
*BT1 مركبات الفضة 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات الفضة 
NT1 فلوريدات الفضة 

NT1 كلوريدات الفضة 

NT1 يوديدات الفضة 

 هاليدات الفوسفور

2012-07-25 

BT1 مركبات الفسفور 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات الفسفور 

NT1 فلوريدات الفسفور 
NT1 كلوريدات الفسفور 

NT1 يوديدات الفسفور 

 هاليدات القصدير

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1977-06-24 
BT1 مركبات القصدير 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات القصدير 
NT1 دات القصديرفلوري 

NT1 كلوريدات القصدير 

NT1 يوديدات القصدير 

 هاليدات الكالسيوم

1983-10-14 

*BT1 مركبات الكالسيوم 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات الكالسيوم 

NT1 فلوريدات الكالسيوم 
NT1 كلوريدات الكالسيوم 

NT1 يوديدات الكالسيوم 

 هاليدات الكاليفورنيوم

2008-02-07 
*BT1 مركبات الكاليفورنيوم 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات الكاليفورنيوم 
NT1 فلوريدات الكاليفورنيوم 

NT1 كلوريدات الكاليفورنيوم 

NT1 يوديدات الكاليفورنيوم 

 هاليدات الكبريت

2012-07-25 

BT1 مركبات الكبريت 

*BT1 هاليدات 
NT1 فلوريدات الكبريت 

NT1 كلوريدات الكبريت 

 هاليدات الكدميوم

1984-04-04 

BT1 مركبات الكدميوم 

*BT1 هاليدات 
NT1 بروميدات الكدميوم 

NT1 فلوريدات الكدميوم 

NT1 كلوريدات الكدميوم 
NT1 يوديدات الكدميوم 

 هاليدات الكربتون

2012-07-19 

*BT1 مركبات الكربتون 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات الكربتون 

NT1 فلوريدات الكربتون 
NT1 كلوريدات الكربتون 

 هاليدات الكربون

2012-07-19 

BT1 مركبات الكربون 

*BT1 هاليدات 

NT1 فلوريدات الكربون 

 هاليدات الكروم

2012-07-19 

*BT1 مركبات الكروم 

*BT1 هاليدات 
NT1 بروميدات الكروم 

NT1 فلوريدات الكروم 

NT1 كلوريدات الكروم 
NT1 يوديدات الكروم 

 هاليدات الكزينون

2012-07-25 

*BT1 مركبات الكزينون 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات الكزينون 

NT1 فلوريدات الكزينون 
NT1 كلوريدات الكزينون 

NT1 يوديدات الكزينون 

 هاليدات الكلور

2012-07-19 

*BT1 مركبات الكلور 

*BT1 هاليدات 
NT1 فلوريدات الكلور 

 هاليدات الكوبالت

2012-07-19 

*BT1 مركبات الكوبالت 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات الكوبالت 

NT1 فلوريدات الكوبالت 
NT1 كلوريدات الكوبالت 

NT1 يوديدات الكوبالت 

 هاليدات الكوريوم

2012-07-19 
*BT1 مركبات الكوريوم 

*BT1 هاليدات 
NT1 بروميدات الكوريوم 

NT1 فلوريدات الكوريوم 

NT1 كلوريدات الكوريوم 
NT1  الكوريوميوديدات 

 هاليدات الالنتانوم

2012-07-19 

*BT1 مركبات الالنتانوم 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات الالنتانوم 

NT1 فلوريدات الالنتانوم 
NT1 كلوريدات الالنتانوم 

NT1 يوديدات الالنتانوم 

 هاليدات اللوتيسيوم

2012-07-19 
*BT1 مركبات اللوتيسيوم 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات اللوتيسيوم 
NT1 فلوريدات اللوتيسيوم 

NT1 كلوريدات اللوتيسيوم 

NT1 يوديدات اللوتيسيوم 

 هاليدات الليتيوم

1981-08-06 

*BT1 مركبات الليتيوم 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات الليتيوم 

NT1 فلوريدات الليتيوم 
NT1 كلوريدات الليتيوم 

NT1 يوديدات الليتيوم 

 ومهاليدات المغنيزي

2012-07-19 
*BT1 مركبات المغنيزيوم 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات المغنيزيوم 
NT1 فلوريدات المغنيزيوم 

NT1 كلوريدات المغنيزيوم 

NT1 يوديدات المغنيزيوم 
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 هاليدات المنغنيز

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1975-07-29 
*BT1 مركبات المنغنيز 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات المنغنيز 
NT1 فلوريدات المنغنيز 

NT1 كلوريدات المنغنيز 

NT1 يوديدات المنغنيز 

 هاليدات الموليبدنوم

2012-07-19 

*BT1 مركبات الموليبدنوم 

*BT1 هاليدات 
NT1 بروميدات الموليبدنوم 

NT1 فلوريدات الموليبدنوم 

NT1 كلوريدات الموليبدنوم 
NT1 يوديدات الموليبدنوم 

 هاليدات النبتونيوم

2012-07-20 
*BT1 مركبات النبتونيوم 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات النبتونيوم 
NT1 فلوريدات النبتونيوم 

NT1 كلوريدات النبتونيوم 

NT1 يوديدات النبتونيوم 

 هاليدات النتروجين

2012-07-20 

BT1 مركبات النتروجين 

*BT1 هاليدات 
NT1 بروميدات النتروجين 

NT1 فلوريدات النتروجين 

NT1 كلوريدات النتروجين 
NT1 يوديدات النتروجين 

 هاليدات النحاس

1986-04-03 

*BT1 مركبات النحاس 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات النحاس 
NT1 فلوريدات النحاس 

NT1 كلوريدات النحاس 

NT1 يوديدات النحاس 

 هاليدات النيكل

2012-07-20 

*BT1 مركبات النيكل 

*BT1 هاليدات 
NT1 بروميدات النيكل 

NT1 فلوريدات النيكل 

NT1 كلوريدات النيكل 
NT1 يوديدات النيكل 

 هاليدات النيوبيوم

2012-07-20 

*BT1 مركبات النيوبيوم 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات النيوبيوم 

NT1 فلوريدات النيوبيوم 
NT1 كلوريدات النيوبيوم 

NT1 يوديدات النيوبيوم 

 هاليدات النيوديميوم

2012-07-20 

*BT1 مركبات النيوديميوم 

*BT1 هاليدات 
NT1 بروميدات النيوديميوم 

NT1 فلوريدات النيوديميوم 

NT1 كلوريدات النيوديميوم 
NT1 يوديدات النيوديميوم 

 هاليدات النيون

2012-07-20 

*BT1 مركبات النيون 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات النيون 

NT1 فلوريدات النيون 
NT1 كلوريدات النيون 

NT1 يدات النيونيود 

 هاليدات الهافنيوم

2012-07-19 
*BT1 مركبات الهافنيوم 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات الهافنيوم 
NT1 فلوريدات الهافنيوم 

NT1 كلوريدات الهافنيوم 

NT1 يوديدات الهافنيوم 

 هاليدات الهليوم

2012-07-19 

*BT1 مركبات الهليوم 

*BT1 هاليدات 
NT1 كلوريدات الهليوم 

 هاليدات الهولميوم

2012-07-19 
*BT1 مركبات الهولميوم 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات الهولميوم 
NT1 فلوريدات الهولميوم 

NT1 كلوريدات الهولميوم 

NT1 يوديدات الهولميوم 

 هاليدات الهيدروجين

2012-07-26 

BT1 مركبات الهدروجين 

*BT1 هاليدات 
NT1 بروميدات الهدروجين 

NT1 لهدروجينفلوريدات ا 

NT1 كلوريدات الهدروجين 
NT1 يوديدات الهدروجين 

 هاليدات اليود

2012-07-19 

*BT1 مركبات اليود 

*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات اليود 

NT1 فلوريدات اليود 
NT1 كلوريدات اليود 

 هاليدات اليورانيل

2012-07-25 
*BT1 مركبات اليورانيل 

*BT1 هاليدات 

NT1 فلوريدات اليورانيل 
NT1 كلوريدات اليورانيل 

 هاليدات اليورانيوم

2012-07-25 

*BT1 مركبات اليورانيوم 
*BT1 هاليدات 

NT1 بروميدات اليورانيوم 

NT1 فلوريدات اليورانيوم 

NT2 رباعي فلوريد اليورانيوم 

NT2 سداسي فلوريد اليورانيوم 

NT2 سداسي فلوريد اليورانيوم 
NT1 كلوريدات اليورانيوم 

NT1 يوديدات اليورانيوم 

 هاليدات حمضية

2000-04-12 

USE حموض الكربوكسيلية 

USE هاليدات 

 هاليمونديت

2000-04-12 

*BT1 معادن اليورانيوم 

*BT1 مواد أكسيدية 
RT أكاسيد الرصاص 

RT أكاسيد الزرنيخ 

RT أكاسيد اليورانيوم 

 هامستر سوري

USE همسترات 

 هامش القارة

INIS: 1991-10-07; ETDE: 1978-12-11 
NT1 رف قاري 

NT1 منحدر قاري 

RT مياه ساحلية 

 هاملتونيات

UF مؤثرات الطاقة 
UF مؤثرات هاملتون 

*BT1 مؤثرات كمومية 

RT تقريب فجائي 
RT دالة هاملتونية 

RT مبدأ التوازن التفصيلي 

 105العنصر  -هاهنيوم 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-06-13 
USE دوبنيوم 

 هاوائي

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 
BT1 ُجُزر 

RT المحيط الهادي 

RT بركان كيلوا 

 هايتي

INIS: 1988-04-15; ETDE: 1979-09-26 

BT1 أمريكا الالتينية 

BT1 بلدان نامية 
*BT1 هيسبانيوال 

 هاينريشيت

2000-04-12 

*BT1 معادن اليورانيوم 
*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد الباريوم 

RT أكاسيد الزرنيخ 
RT أكاسيد اليورانيوم 

 هبتان

*BT1 ألكانات 

 هبتانات

*BT1 ألكنات 

 هبوط الضغط

RT تابعية الضغط 

RT تدرجات الضغط 
RT جريان الموائع 

RT معدل الجريان 

 هبوط الفلطية

INIS: 1999-07-01; ETDE: 1976-01-07 

NT1 عابرات كهربائية 

RT كمون كهربائي 
RT مقاِومات 

 هبّات أشعة سينية شمسية

*BT1 نشاط شمسي 

RT  إشعاعx 
RT إشعاع شمسي 

RT إعادة الربط المغنطيسي 

RT الشمس 
RT ُشواظ شمسي 

 َهبّات راديوية شمسية

*BT1 إشعاع أمواج راديوية 

*BT1 نشاط شمسي 
RT إشعاع أمواج راديوية شمسية 

RT إشعاع شمسي 

RT إعادة الربط المغنطيسي 
RT الشمس 

RT ُشواظ شمسي 

RT علم الفلك الراديوي 

 هجرات تعاقبية

BT1 همرات 

RT نظرية التعاقب 
RT همرات كونية 

 هجرة

INIS: 1991-08-09; ETDE: 1976-05-13 

RT تحركات سكانية 
RT منشآت مرور السمك 

 هجرة )لب النواة(

INIS: 1991-08-09; ETDE: 1979-03-05 

USE تأثير األميبا 
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 هجرة )نكليد مشع(

INIS: 1991-08-09; ETDE: 1981-01-27 
USE هجرة نكليدات مشعة 

 هجرة النظير المشع

USE هجرة نكليدات مشعة 

 هجرة كهربائية

USE رحالن كهربائي 

 هجرة نكليدات مشعة

UF انتقال نكليدات مشعة 

UF )نقل )الراديونكليدات البيئية 
UF )نقل )في البيئة 

UF )نقل النكليدات المشعّة البيئية 

UF )هجرة )نكليد مشع 
UF هجرة النظير المشع 

*BT1 نقل بيئي 

RT إتاحية بيولوجية 

RT أتربة 

RT إعادة تعليق الجسيمات 

RT إمالء 
RT إيكولوجيا إشعاعية 

RT انتثار 

RT بيئة 
RT تركيز ايكولوجي إشعاعي 

RT تغيير الموضع 

RT تقنيات االقتفاء 
RT تلّوث عبر الحدود 

RT تماثلي طبيعي 

RT  ّري 
RT سالسل غذائية 

RT غضار 

RT ض البيئي  مسار التعرُّ
RT مكامن السقط 

RT منظومات بيئية 

RT مياه جوفية 
RT نظائر مشعة 

 ُهُجن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-15 
USE كالب 

 هجناء

USE تهجين 

 هجنومات

INIS: 1986-05-23; ETDE: 1984-01-27 
UF خاليا مندمجة 

BT1 خاليا حيوانية 

RT أضداد وحيدة النسيلة 
RT تقانة حيوية 

RT تهجين الدنا 

RT خاليا لمفاوية 

RT مستنبتات خلوية 

 هجومات نووية

USE أسلحة نووية 

 هدبيّات

INIS: 1993-07-13; ETDE: 1981-06-17 

*BT1 حيوانات أولية 

NT1 باراميسيوم 
NT1 راعيّات األغشية 

 هدرات البركيليوم

1997-01-28 

*BT1 مركبات البركيليوم 
*BT1 هدريدات 

 هدرادات

NT1 سداسي هيدرات نترات اليورانيل 

NT1 هيرات الغاز 

RT ماء 

 هدرازونات

*BT1 مركبات آزوت عضوية 
RT ألدهيدات 

RT كيتونات 

RT هدرازين 

 هدرازيدات

*BT1 مركبات آزوت عضوية 

NT1 إيزونيازيد 

RT حموض عضوية 
RT هدرازين 

 هدرازين

1996-07-08 

BT1 مركبات النتروجين 
RT ثنائي فنيل بكريل هيدرازيل 

RT هدرازونات 

RT هدرازيدات 

 هدرجة

BT1 تفاعالت كيميائية 

NT1  عملية غولفgulf-hds في الهدرجة الحفزية 

RT  ترويش -اصطناع فيشر 
RT دوترة 

RT  عمليةcs-r في التغويز الهدروجيني 

RT عملية تحلل حراري مائي وميضية 
RT  عملية حفزية هدروجينية- lc 

RT عملية كوك نظيف تجمع بين التكربن والهدرجة 

RT نزع الهدروجين 

 هدردة

BT1 تفاعالت كيميائية 

RT نزع الهيدريد 
RT هدروجين 

RT هدريدات 

RT هشاشة هدروجينية 

 هدروتوريت

2000-04-12 

*BT1 فلزات التوريوم 

*BT1 معادن السيليكيت 
RT سليكات التوريوم 

 وجينهدر

*BT1 المعادن 

RT إنتاج الهدروجين 
RT اقتصاد معتمد على الهدروجين 

RT تخزين الهدروجين 
RT خطوط بالِمر 

RT خطوط ليمان 

RT مقاييس الهدروجين 
RT  مناطقh1 

RT ية  موائع قّرِ

RT نزع الهيدريد 
RT هدردة 

RT هشاشة هدروجينية 

RT وقود هدروجيني 

 2هدروجين 

USE دوتوريوم 

 3هدروجين 

USE تريتيوم 

 4هدروجين 

*BT1 نظائر الهدروجين 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 5هدروجين 

*BT1 نظائر الهدروجين 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 6هدروجين 

*BT1 نظائر الهدروجين 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 7هدروجين 

*BT1 نظائر الهدروجين 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 1هدروجين

UF بروتيوم 

*BT1 نظائر الهدروجين 
*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
RT دوتريدات الهدروجين 

 هدروديناميك

*BT1 ميكانيك الموائع 
NT1 إلكتروهدروديناميك 

NT1 هدروديناميك مغنطيسي 

RT جريان الموائع 
RT جريان سائل 

RT عدم استقرار الفلوت 

RT  تايلور -ال استقرارية رايلي 
RT مفعول الكتلة الهدرودينامية 

RT منظومات  متعاكسة الجريان 

RT منظومات ذات تيارات متقاطعة 
RT موائع التشغيل 

RT هندسة الموائع 

 هدروديناميك مغنطيسي

*BT1 هدروديناميك 
RT بالزما 

RT تحويل مباشر للطاقة 

RT توازن مغنطيسي هدروديناميكي 
RT جريان الموائع 

RT ديناميك الغازات المغنطيسي 

RT عدد رينولدز المغنطيسي 
RT عدد هارتمان 

RT معادالت المائع البالزمي 
RT معيار ميرسييه 

RT منشآت طاقة مغنطيسية هدروديناميكية 

RT مولّدات مغنطيسية هدروديناميكية 

 هدروكربونات

1996-10-22 

BT1 مركبات عضوية 

NT1 أشباه الكازوتينات 
NT1 ألكانات 

NT2 2-ايزو البنتان 

NT2 2-ايزو البوتان 
NT2 2،2-ثنائي متيل البروبان 

NT2 إسكواالن 

NT2 أوكتان 
NT2 إيتان 

NT2 بارافين 

NT2 بروبان 
NT2 بنتان 

NT2 بوتان 

NT2 حلقيات أليفاتية 
NT3 حلقي الهكسان 

NT3 ديكالين 

NT2 دودكان 
NT2 ديكان 

NT2 سداسي الديكان 

NT2 ِمتان 
NT2 هبتان 

NT2 هكسان 

NT1 ألكنات 
NT2 أتيلين 

NT2 أوكتينات 

NT2 ايزو البوتلين 
NT2 بروبيلين 

NT2 بنتِن 

NT2 بوتنات 
NT2 حلقيات األلكن 

NT3 حلقي البنتاديين 

NT3 رباعي الحلقات 
NT3 نوربورنادين 

NT2 هبتانات 
NT2 هكسينات 

NT1 ألكينات 

NT2 أستيلين 
NT2 بروبين 

NT2 حلقيات األلكين 

NT1 عطريات 
NT2 أزأرينات 

NT3 أكريدينات 

NT4 برتقالي األكريدين 
NT4 فالفينات 

NT5 أكريفالفين 

NT5 بروفالفين 
NT3 إندوالت 

NT4 أخضر اإلندوسيانين 

NT4 تريبتامينات 
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NT5 سيروتونين 

NT6 بوفوتينين 
NT5 ميالتونين 

NT4 تريبتوفان 

NT4 حمض الليسرجيك 
NT4 ريزيربين 

NT4 ستريكنين 

NT4 فِْنبالستين 
NT4 نيلة 

NT3 بتريدينات 

NT4 أمينوبترين 
NT4 حمض الفوليك 

NT3 بورينات 

NT4 أدينينات 
NT5 كْينيتن 

NT4 إينوزين 

NT4 غوانوزين 
NT4 غوانين 

NT4 كزانتينات 

NT5 تيوبرومين 
NT5 تيوفيلّين 

NT5 حمض اليوريك 

NT5 كافئين 
NT4 مركبتو بورين 

NT4 هيبوكسانتين 

NT3 فنانترولينات 
NT4 أورتو الفنانترولين 

NT4 فروئين 

NT3 كربازوالت 
NT3 كينولينات 

NT4 أكسين 

NT4 فّرون 
NT4 كينالدين 

NT2 أستوفِنون 

NT2 أصباغ ثالثي فنيل  فسفين 

NT3 أزرق متيل التيمول 

NT3 بنفسجي المتيل 

NT2 إندان 
NT2 أنيلين 

NT2 بنزن 

NT2 بنزيدين 
NT2 بيثيدين 

NT2 تترالين 

NT2 تيروزين المتيل 
NT2 ثنائي البنزيل 

NT2 ثنائي الفينيل 

NT2 ثنائي فنيل البنزن 
NT2 ثنائي كلورفنيل ثالثي كلور االيتان 

NT2 ستيلبن 
NT2 عطور مؤلكلة 

NT3 تولوين 

NT3 دورين 

NT3 ستيرين 

NT3 سْيمين 

NT3 كزيلينات 
NT4  بارا -كزيلين 

NT3 كومين 

NT3 متيل النفتالينات 
NT3 مزيتيلين 

NT2 فحوم هدروكربونية عطرية مهلجنة 

NT3 هدروكربونات عطرية مبرومة 
NT3 هدروكربونات عطرية مفلورة 

NT3 هدروكربونات عطرية مكلورة 

NT4 ألدرين 
NT4 ثنائي الفنيل متعدد الكلورة 

NT3 هدروكربونات عطرية ميودنة 

NT2 فنوالت 
NT3 أصباغ إيروكرومية 

NT3 تيرامين 

NT3 تيمول 
NT3 ثنائي نتروالفنول 

NT3 حمض البكريك 

NT3 فنول 
NT3 فنول فتالئين 

NT3 كريزوالت 

NT3 كزيلنوالت 
NT3 متعدد الفنوالت 

NT4 أرسناذو 

NT4 بروموسلفوفتالئين 

NT4 بريديالزوريزورسينول 

NT4 )بيروغالول )حمض البيروغاليك 
NT4 تيرون 

NT4 )حمض التنّيك )حمض العفص 

NT4 دوبامين 
NT4 ريزورسينول 

NT4 ستيلبسترول 

NT4 فلوريسين 
NT5 إريثروزين 

NT4 كاتشوالمين 

NT4 كاتيكول ناري 
NT4 كَرَستين 

NT4 كوركومين 

NT4 مورين 
NT4 هماتوكسيلين 

NT3 نتروالفينول 

NT3 نفتوالت 
NT4 1-نافتول-2-نتروزو 

NT4 أزرق تريبان 

NT4 بريديالزونافتول 
NT4 تورين 

NT4  ملح نتروزو-r 

NT3 هدروكسي بروبيوفينون 
NT2 فنيل األستيلين 

NT2 فنيل االنين 

NT2 قليل الفنيلينات 
NT2 كحول البنزيل 

NT2 كينونات 

NT3 أنتراكينونات 
NT4 أليزارين 

NT4 حمض الكرمنيك 

NT4 كينيزارين 
NT3 بنزوكينونات 

NT4 بالستوكينون 

NT4 حمض الكلورانيليك 

NT4 كلورانيل 

NT4 يوبيكوينون 

NT3 حمض الروديزوئيك 
NT3  فيتامينk 

NT2 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

NT3 3-متيل الكوالنترين 
NT3 أخضر اإلندوسيانين 

NT3 أزولين 

NT3 أسينفتين 
NT3 أنتراِسن 

NT3 إندين 

NT3 بريلين 
NT3 بنتاسن 

NT3 بنزأنتراسين 
NT3 بنزوبيرن 

NT3 بيرين 

NT3 تتراسين 

NT3 ثالثي الفنيلين 

NT3 ثنائي متيل بنز أنتراسين 

NT3 رباعي الفيالت 
NT3 فلورين 

NT3 فنانترين 

NT3 كاليكسارينات 
NT3 كريسين 

NT3 كوالنترين 

NT3 متعدد الفنيالت 
NT4 ترفنيالت 

NT5  أورتو -ترفنيل 

NT5  بارا -ترفنيل 
NT3 متيل النفتالينات 

NT3 نفتالين 

NT1 متعدد اإلزدواج 
NT2 إسكوالين 

NT2 ديينات 

NT3 ألين 
NT3 إيزوبرين 

NT3 بنتاديينات 

NT3 بوتاديئين 
NT3 حلقي البنتاديين 

NT3 فّروسين 

NT2 متعدد االستيلينات 
RT  ترويش -اصطناع فيشر 

RT بروموفورم 

RT تربنتين 

RT رغوة المروج 

RT زيت السمك 
RT عملية أكسدة جزئية 

RT عملية شل في التغويز 

RT عملية هدرجة الطبقة المميّعة 
RT فريونات 

RT فلوروفورم 

RT مبّردات 
RT نفط 

RT نفوط 

RT يودوفورم 

 هدروكربونات أليفاتية حلقية مفلورة

2000-04-12 

*BT1 فحوم هدروكربونية حلقية أليفاتية مهلجنة 

*BT1 مركبات فلور عضوية 

 نةهدروكربونات أليفاتية حلقية ميود

2000-04-12 

*BT1 فحوم هدروكربونية حلقية أليفاتية مهلجنة 

*BT1 مركبات يود عضوية 

 هدروكربونات أليفاتية مفلورة

1991-09-30 

UF )متعدد )فلوريدفنيليدين 
*BT1 فحوم هدروكربونية أليفاتية مهلجنة 

*BT1 مركبات فلور عضوية 

NT1 رباعي فلوريد الكربون 
NT1 فلوروفورم 

NT1 فلوريد المتيل 

NT1 متعدد رباعي فلورواتيلين 
NT2 تفلون 

NT1 مركبات تدالر 

RT كربونات الكلور والفلور 

 هدروكربونات أليفاتية مكلورة

1991-09-30 

*BT1 فحوم هدروكربونية أليفاتية مهلجنة 

*BT1 مركبات كلور عضوية 
NT1 ثالثي كلور حمض الخل 

NT1 رباعي كلورات الكربون 

NT1 كلوروفورم 
NT1 كلوريد الفينيل 

NT1 كلوريد المتيل 

NT1 كلوريد متعددة الفنيل 
RT كربونات الكلور والفلور 

 هدروكربونات أليفاتية ميودنة

1991-09-30 
*BT1 فحوم هدروكربونية أليفاتية مهلجنة 

*BT1 مركبات يود عضوية 

NT1 يودوفورم 
NT1 يوديد المتيل 

 هدروكربونات أليفانية مبرومة

1999-04-13 

*BT1 فحوم هدروكربونية أليفاتية مهلجنة 
*BT1 مركبات بروم عضوية 

NT1 بروموفورم 

NT1 بروميد المتيل 

 هدروكربونات حلقية أليفاتية مكلورة

2000-04-12 

*BT1 فحوم هدروكربونية حلقية أليفاتية مهلجنة 

*BT1 مركبات كلور عضوية 
NT1 لندان 

 ومةهدروكربونات حلقية أليفانية مبر

2000-04-12 
USE فحوم هدروكربونية حلقية أليفاتية مهلجنة 

USE مركبات بروم عضوية 

 هدروكربونات عطرية

ETDE: 2002-06-07 
USE عطريات 

 هدروكربونات عطرية مبرومة

1991-10-01 

*BT1 فحوم هدروكربونية عطرية مهلجنة 
*BT1 مركبات بروم عضوية 



 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 1181 هدروكسيدات األلمنيوم

 

 

 هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات

INIS: 1992-03-17; ETDE: 1976-08-24 
UF عطريات متعددة النووية 

UF عطريات مكثفة 

UF فحوم هدروجينية عطرية متعددة النوى 
UF فحوم هدروجينية متعددة النوى 

UF فلورانتين 

UF هدروكربونات عطرية متعددة الحلقات 
*BT1 عطريات 

NT1 3-متيل الكوالنترين 

NT1 أخضر اإلندوسيانين 
NT1 أزولين 

NT1 أسينفتين 

NT1 أنتراِسن 
NT1 إندين 

NT1 بريلين 

NT1 بنتاسن 
NT1 بنزأنتراسين 

NT1 بنزوبيرن 

NT1 بيرين 
NT1 تتراسين 

NT1 ثالثي الفنيلين 

NT1 ثنائي متيل بنز أنتراسين 
NT1 رباعي الفيالت 

NT1 فلورين 

NT1 فنانترين 
NT1 كاليكسارينات 

NT1 كريسين 

NT1 كوالنترين 
NT1 متعدد الفنيالت 

NT2 ترفنيالت 

NT3  أورتو -ترفنيل 
NT3  بارا -ترفنيل 

NT1 متيل النفتالينات 

NT1 نفتالين 

RT أزأرينات 

RT أمينات عطرية متعددة الحلقات 
RT كبريت متعدد النوى الالمتجانس الحلقات 

RT مركبات نترو متعددة الحلقات 

RT مسرطنات 
RT مولِّدات الطفرة 

 هدروكربونات عطرية متعددة الحلقات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-24 

USE هدروكربونات عطرية متعدد الحلقات 

 هدروكربونات عطرية مفلورة

1991-10-01 

*BT1 فحوم هدروكربونية عطرية مهلجنة 

*BT1 مركبات فلور عضوية 

 هدروكربونات عطرية مكلورة

1991-10-01 

*BT1  عطرية مهلجنةفحوم هدروكربونية 
*BT1 مركبات كلور عضوية 

NT1 ألدرين 

NT1 ثنائي الفنيل متعدد الكلورة 

 هدروكربونات عطرية ميودنة

1991-10-01 

*BT1 فحوم هدروكربونية عطرية مهلجنة 

*BT1 مركبات يود عضوية 

 هدروكربونات مبرومة

ETDE: 2002-06-13 

USE مركبات بروم عضوية 

 هدروكربونات مفلورة

ETDE: 2002-06-13 

USE مركبات فلور عضوية 

 هدروكربونات مكلورة

ETDE: 2002-06-13 
USE مركبات كلور عضوية 

 هدروكربونات مهلجنة

ETDE: 2002-06-13 

USE مركبات هالوجين عضوية 

 هدروكربونات ميودنة

ETDE: 2002-06-13 

USE مركبات يود عضوية 

 هدروكسلة

INIS: 1977-07-05; ETDE: 1976-12-16 
BT1 تفاعالت كيميائية 

RT مركبات أكسجينية 

RT هدروكسيدات 

 سيمن -بارا  -هدروكسي 

USE تيمول 

 هدروكسي ألفا األمين بتا )سرين(

USE سيرين 

 هدروكسي أندروستنون

UF منقوص هدروابي األندروسترون 

*BT1 أندروجينات 

*BT1 كيتونات 
*BT1 مركبات أكسجينية 

 هدروكسي التريبتوفان

*BT1 حموض أكسجينية 

*BT1 حموض أمينية 
*BT1 مواد وقائية من اإلشعاع 

RT تريبتوفان 

 هدروكسي التولوينات

USE كريزوالت 

 هدروكسي الكسيلنات

2000-04-12 

USE كزيلنوالت 

 هدروكسي النفتالينات

USE نفتوالت 

 هدروكسي اليوريا

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 

*BT1 أميدات 

*BT1 مركبات أكسجينية 

 هدروكسي بروبيوفينون

ETDE: 2005-02-01 
USE هدروكسي بروبيوفينون 

 هدروكسي بروبيوفينون

ETDE: 2005-02-01 

UF باروكسيبروبيون 
UF هدروكسي بروبيوفينون 

*BT1 فنوالت 

*BT1 كيتونات 

 هدروكسي برولين

*BT1 بيروليدينات 

*BT1 حموض أكسجينية 

*BT1 حموض أمينية 
*BT1 حموض حلقية المتجانسة 

RT برولين 

RT كوالجين 

 هدروكسي بريغنون

UF بريغنانولون 

*BT1  سيترويداتpregnanes 
*BT1 كيتونات 

*BT1 مركبات أكسجينية 

RT بروجسترون 

 هدروكسي بنزن )فينول(

USE فنول 

 هدروكسيدات

1997-06-19 

UF أيونات الهدروكسيل 
UF قلويات 

BT1 مركبات أوكسجينية 

BT1 بات الهدروجينمرك 

NT1 هدروكسيدات اإلربيوم 

NT1 هدروكسيدات األكتينيوم 
NT1 هدروكسيدات األلمنيوم 

NT1 هدروكسيدات األمريسيوم 

NT1 هدروكسيدات األمونيوم 
NT1 هدروكسيدات األنتيموان 

NT1 هدروكسيدات اإلنديوم 

NT1 هدروكسيدات اإليتربيوم 
NT1 هدروكسيدات اإليتريوم 

NT1 هدروكسيدات االوروبيوم 

NT1 هدروكسيدات الباريوم 
NT1 هدروكسيدات البراسيوديميوم 

NT1 هدروكسيدات البروتكتينيوم 

NT1 هدروكسيدات البروميتيوم 
NT1 هدروكسيدات البريليوم 

NT1 هدروكسيدات البزموت 

NT1 هدروكسيدات البالتين 
NT1 هدروكسيدات البالّديوم 

NT1 هدروكسيدات البلوتونيوم 

NT1 هدروكسيدات البوتاسيوم 
NT1 هدروكسيدات البور 

NT1 هدروكسيدات التاليوم 

NT1 هدروكسيدات التربيوم 
NT1 هدروكسيدات التلّوريوم 

NT1 هدروكسيدات التنتاليوم 

NT1 هدروكسيدات التنغستين 
NT1 هدروكسيدات التوريوم 

NT1 هدروكسيدات التوليوم 

NT1 هدروكسيدات التيتانيوم 
NT1 سيدات الجرمانيومهدروك 

NT1 هدروكسيدات الحديد 

NT1 هدروكسيدات الديسبروسيوم 
NT1 هدروكسيدات الرصاص 

NT1 هدروكسيدات الروبيديوم 

NT1 هدروكسيدات الروتينيوم 
NT1 هدروكسيدات الروديوم 

NT1 هدروكسيدات الرينيوم 

NT1 هدروكسيدات الزركونيوم 
NT1 هدروكسيدات الزنك 

NT1 هدروكسيدات الساماريوم 

NT1 هدروكسيدات السترونسيوم 
NT1 هدروكسيدات السكانديوم 

NT1 هدروكسيدات السيريوم 

NT1 هدروكسيدات السيزيوم 

NT1 هدروكسيدات السيليسيوم 

NT1 هدروكسيدات الصوديوم 

NT1 هدروكسيدات الغادولينيوم 
NT1 هدروكسيدات الغاليوم 

NT1 هدروكسيدات الفاناديوم 

NT1 دروكسيدات الفضةه 
NT1 هدروكسيدات القصدير 

NT1 هدروكسيدات الكالسيوم 

NT1 هدروكسيدات الكدميوم 
NT1 هدروكسيدات الكروم 

NT1 هدروكسيدات الكوبالت 

NT1 هدروكسيدات الكوريوم 
NT1 هدروكسيدات الالنتانوم 

NT1 هدروكسيدات اللوتيسيوم 
NT1 هدروكسيدات الليتيوم 

NT1 يومهدروكسيدات المغنيز 

NT1 هدروكسيدات المنغنيز 

NT1 هدروكسيدات الموليبدنوم 

NT1 هدروكسيدات النبتونيوم 

NT1 هدروكسيدات النحاس 
NT1 هدروكسيدات النيكل 

NT1 هدروكسيدات النيوبيوم 

NT1 هدروكسيدات النيوديميوم 
NT1 هدروكسيدات الهافنيوم 

NT1 هدروكسيدات الهليوم 

NT1 هدروكسيدات الهولميوم 
NT1 هدروكسيدات اليورانيوم 

RT جذور الهدروكسيل 

RT داوسونيت 
RT قواعد 

RT مهدئات هدروكسيدية 

RT هدروكسلة 

 هدروكسيدات اإلربيوم

*BT1 مركبات اإلربيوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات األكتينيوم

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1977-11-10 
*BT1 مركبات األكتينيوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 ات األلمنيومهدروكسيد

BT1 مركبات األلمنيوم 

*BT1 هدروكسيدات 



 هدروكسيدات األمريسيوم 1182 هدروكسيدات الموليبدنوم

 

 

RT بوكسيت 

RT جبسيت 
RT نوردسترانديت 

 هدروكسيدات األمريسيوم

*BT1 مركبات األمريسيوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات األمونيوم

BT1 مركبات األمونيوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات األنتيموان

BT1 مركبات األنتيموان 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات اإلنديوم

BT1 مركبات اإلنديوم 
*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات اإليتربيوم

*BT1 مركبات اإليتربيوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات اإليتريوم

*BT1 مركبات اإليتريوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات االوروبيوم

*BT1 مركبات االوروبيوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الباريوم

*BT1 مركبات الباريوم 
*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات البراسيوديميوم

*BT1 مركبات البراسيوديميوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات البروتكتينيوم

1996-07-23 

*BT1 مركبات البروتكتينيوم 
*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات البروميتيوم

2000-04-12 

*BT1 مركبات البروميتيوم 
*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات البريليوم

*BT1 مركبات البريليوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات البزموت

BT1 مركبات البزموت 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات البالتين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-07-24 

*BT1 مركبات البالتين 

*BT1 هدروكسيدات 

 ديومهدروكسيدات البالّ 

INIS: 1996-07-08; ETDE: 1979-05-25 

*BT1 مركبات البالّديوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات البلوتونيوم

*BT1 مركبات البلوتونيوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات البوتاسيوم

*BT1 مركبات البوتاسيوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات البور

BT1 مركبات البور 
*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات التاليوم

1996-07-08 
BT1 مركبات التاليوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات التربيوم

*BT1 مركبات التربيوم 
*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات التلّوريوم

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-06 

BT1 مركبات التلّوريوم 
*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات التنتاليوم

*BT1 نتاليوممركبات الت 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات التنغستين

*BT1 مركبات التنغستين 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات التوريوم

*BT1 مركبات التوريوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات التوليوم

2000-04-12 
*BT1 مركبات التوليوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات التيتانيوم

*BT1 مركبات التيتانيوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الجرمانيوم

INIS: 1996-07-18; ETDE: 1978-04-06 
BT1 مركبات الجرمانيوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الحديد

*BT1 مركبات الحديد 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الديسبروسيوم

*BT1 مركبات الديسبروسيوم 
*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الرصاص

BT1 مركبات الرصاص 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الروبيديوم

*BT1 مركبات الروبيديوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الروتينيوم

*BT1 مركبات الروتينيوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الروديوم

INIS: 1996-07-23; ETDE: 1975-11-26 
*BT1 مركبات الروديوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الرينيوم

1996-07-08 
*BT1 مركبات الرينيوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الزركونيوم

*BT1 مركبات الزركونيوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الزنك

BT1 مركبات الزنك 
*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الساماريوم

*BT1 مركبات الساماريوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 ونسيومهدروكسيدات الستر

*BT1 مركبات السترونسيوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات السكانديوم

*BT1 مركبات السكانديوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات السيريوم

*BT1 مركبات السيريوم 
*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات السيزيوم

*BT1 مركبات السيزيوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات السيليسيوم

BT1 مركبات السيليسيوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الصوديوم

UF صناعة القلويات الكلورية 

*BT1 مركبات الصوديوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الغادولينيوم

*BT1 مركبات الغادولينيوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الغاليوم

BT1 مركبات الغاليوم 
*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الفاناديوم

*BT1 مركبات الفاناديوم 
*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الفضة

2000-04-12 

*BT1 مركبات الفضة 
*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات القصدير

BT1 مركبات القصدير 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الكالسيوم

*BT1 مركبات الكالسيوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الكدميوم

BT1 مركبات الكدميوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الكروم

*BT1 مركبات الكروم 
*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الكوبالت

*BT1 مركبات الكوبالت 
*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الكوريوم

1997-01-28 

*BT1 مركبات الكوريوم 
*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الالنتانوم

*BT1 مركبات الالنتانوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات اللوتيسيوم

*BT1 مركبات اللوتيسيوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الليتيوم

*BT1 مركبات الليتيوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات المغنيزيوم

*BT1 مركبات المغنيزيوم 
*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات المنغنيز

*BT1 مركبات المنغنيز 
*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الموليبدنوم

ETDE: 1975-08-19 

*BT1 مركبات الموليبدنوم 
*BT1 هدروكسيدات 
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 هدروكسيدات النبتونيوم

*BT1 مركبات النبتونيوم 
*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات النحاس

*BT1 مركبات النحاس 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات النيكل

*BT1 مركبات النيكل 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات النيوبيوم

*BT1 مركبات النيوبيوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات النيوديميوم

*BT1 مركبات النيوديميوم 
*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الهافنيوم

*BT1 مركبات الهافنيوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الهدروجين

USE ماء 

 هدروكسيدات الهليوم

1996-06-28 
*BT1 مركبات الهليوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات الهولميوم

*BT1 مركبات الهولميوم 
*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيدات اليورانيوم

*BT1 مركبات اليورانيوم 

*BT1 هدروكسيدات 

 هدروكسيل األمين

*BT1 أمينات 

RT أكسيمات 

 هدروكلوريداالميتادون

INIS: 1984-05-24; ETDE: 1976-12-15 

*BT1 رات  مخدِّ

ْدروكورتيزون  هِّ

UF كورتيزول 

*BT1 كورتيكوئيدات سكرية 

 غليكوزيل -Oهدروالزات 

INIS: 1986-12-03; ETDE: 1981-01-12 
*BT1 هدروالزات الغليوكوزيل 

NT1 آز الهالورونيد 

NT1 آزالغاالكتوزيد 
NT1 أميالز 

NT1 سليلوالز 

NT1 غلوكورونيداز 
NT1 غلوكوزيداز 

NT1 كسيالناز 

NT1 ليزوزيم 

 هدروالزات الغليوكوزيل

*BT1 آزات الحلمهة 

NT1  هدروالزاتo- غليكوزيل 

NT2 آز الهالورونيد 
NT2 آزالغاالكتوزيد 

NT2 أميالز 

NT2 سليلوالز 
NT2 غلوكورونيداز 

NT2 غلوكوزيداز 

NT2 كسيالناز 

NT2 ليزوزيم 

 هدروالزات ببتيدية

*BT1 آزات الحلمهة 
NT1 أمينو ببتيدازات 

NT1 ببتيدازات الكربوكسي 

NT1 ببتيدازات النوعية 
NT2 رنيين 

NT2 يوروكيناز 

NT1  بروتينازات-sh 

NT2 بابائين 

NT2 بروتيناز ِعْقدية 
NT2 كاتبسينات 

NT1 بروتينازات السيرين 

NT2 تربسين 
NT2 ثرومبين 

NT2 حال لليفين 

NT2 كاليكرين 
NT2 كيموتريسين 

NT1 بروتينازات حمضية 

NT2 بيبسين 
RT تحلّل بروتيني 

 هدرولوجيا

RT أنهار 

RT بحيرات 
RT حقن المائع 

RT حوامل مائية 

RT صرف 

RT فيضانات 

RT قياس الضغط 

RT مستويات المياه الجوفية 
RT موصلية مائية 

RT مياه جوفية 

RT مياه سطحية 
RT ميزات الموقع 

RT ولوج  المياه 

RT ينابيع المياه 

 هدروليك حراري

2003-10-21 

USE ليك حراريهدرو 

 هدروليك حراري

2003-10-21 

UF هدروليك حراري 

*BT1 هندسة الموائع 
RT تابعية لدرجة الحرارة 

RT تحليل حراري 

RT ترموديناميك 
RT توزع درجة الحرارة 

RT جريان الموائع 

RT نماذج الجريان 

 َهدرونات

UF  منشأة تجريب الهادرون لمجمع أبحاث مسرع

 بروتوني ياباني

BT1 جسيمات أولية 
NT1 باريونات 

NT2  باريوناتn* 

NT3  باريوناتn 
NT4  باريوناتn-1440 

NT4  باريوناتn-1520 

NT4  باريوناتn-1535 

NT4  باريوناتn-1650 

NT4  باريوناتn-1675 
NT4  باريوناتn-1680 

NT4  باريوناتn-1700 

NT4  باريوناتn-1710 
NT4  باريوناتn-1720 

NT4  باريوناتn-1960 

NT4  باريوناتn-1990 
NT4  باريوناتn-2000 

NT4  باريوناتn-2080 

NT4  باريوناتn-2100 
NT4  باريوناتn-2190 

NT4  باريوناتn-2250 

NT4  باريوناتn-3000 
NT3 باريونات دلتا 

NT4  باريوناتdelta-1950 

NT4  1232 -باريونات دلتا 
NT4  1600 -باريونات دلتا 

NT4  1620 -باريونات دلتا 

NT4  1700 -باريونات دلتا 
NT4  1900 -باريونات دلتا 

NT4  1905 -باريونات دلتا 

NT4  1910 -باريونات دلتا 
NT4  1920 -باريونات دلتا 

NT4  1930 -باريونات دلتا 

NT4  2000 -باريونات دلتا 

NT4  2150 -باريونات دلتا 

NT4  2200 -باريونات دلتا 
NT4  2400 -باريونات دلتا 

NT4  2420 -باريونات دلتا 

NT4  3000 -باريونات دلتا 
NT2 باريونات ثنائية 

NT3  باريونات ثنائيةnn-2170 

NT3  باريونات ثنائيةnn-2250 
NT3  2130 -باريونات المبدا-n 

NT3 بروتونات ثنائية 

NT3 نترونات ثنائية 
NT2 باريونات جمال 

NT3  باريونات المبداb لمعتدلةا 

NT2 باريونات مضادة 
NT3 نكليونات مضادة 

NT4 بروتونات مضادة 

NT4 نترونات مضادة 
NT3 هيبرونات مضادة 

NT4 جسيمات أوميغا مضادة 

NT4 جسيمات سيغما المضادة 
NT4 جسيمات كساي المضادة 

NT4 جسيمات المبدا المضادة 

NT2 باريونات مفتونة 
NT3  باريوناتxi c المعتدلة 

NT3  باريوناتxi c زائد 

NT3  باريونات أوميغاc المعتدلة 
NT3  باريونات سيغماc-2455 

NT3  باريونات المبداc-2625 

NT3  باريونات المبداc زائد 
NT2 نكليونات 

NT3 بروتونات 

NT4 بروتونات ثنائية 
NT4 بروتونات شمسية 

NT4 بروتونات ضوئية 

NT4 بروتونات فورية 

NT4 بروتونات كونية 

NT4 بروتونات مأسورة 

NT4 بروتونات متأخرة 
NT4 بروتونات مضادة 

NT3 نترونات 

NT4 متعددة النترينوهات 
NT5 ثالثي النترونات 

NT5 نترونات ثنائية 

NT5 نترونات رباعية 
NT4 نترونات االنشطار 

NT5 نترونات فورية 

NT5 نترونات متأخرة 
NT4 نترونات التجاوب 

NT4 نترونات المفاعل 
NT4 نترونات باردة 

NT5 نترونات فوق باردة 

NT4 نترونات بطيئة 

NT4 نترونات حرارية 

NT4 نترونات سريعة 

NT4 نترونات شمسية 
NT4 نترونات فوتونية 

NT4 نترونات فوق حرارية 

NT4 نترونات كونية 
NT4 بيتا -نترونات متأخرة 

NT4 نترونات متوسطة 

NT4 نترونات مضادة 
NT3 نكليونات ضوئية 

NT4 روتونات ضوئيةب 

NT4 نترونات فوتونية 
NT3 نكليونات مضادة 

NT4 بروتونات مضادة 

NT4 نترونات مضادة 
NT2 هيبرونات 

NT3 * باريوناتz 

NT3  باريوناتxi 
NT4  باريوناتxi - 1530 

NT4  باريوناتxi - 1690 

NT4  باريوناتxi - 1820 
NT4  باريوناتxi - 1950 

NT4  باريوناتxi - 2030 

NT4  باريوناتxi - 2250 
NT4  باريوناتxi - 2500 

NT4  جسيماتxi 

NT5  جسيماتxi المعتدلة 
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NT5  جسيماتxi ناقص 

NT5 جسيمات كساي المضادة 
NT3 باريونات أوميغا 

NT4  2250 -باريونات أوميغا 

NT4 جسيمات أوميغا 
NT5 جسيمات أوميغا مضادة 

NT5 جسيمات أوميغا ناقص 

NT3 باريونات سيغما 
NT4  1385 -باريونات سيغما 

NT4  1660 -باريونات سيغما 

NT4  1670 -باريونات سيغما 
NT4  1750 -باريونات سيغما 

NT4  1770 -باريونات سيغما 

NT4  1775 -باريونات سيغما 
NT4  1915 -باريونات سيغما 

NT4  1941 -باريونات سيغما 

NT4  2030 -باريونات سيغما 
NT4  2455 -باريونات سيغما 

NT4 جسيمات سيغما 

NT5 جسيمات سيغما المضادة 
NT5 جسيمات سيغما المعتدلة 

NT5 جسيمات سيغما زائد 

NT5 جسيمات سيغما ناقص 
NT3 باريونات المبدا 

NT4  1405 -باريونات المبدا 

NT4  1520 -باريونات المبدا 
NT4  1600 -باريونات المبدا 

NT4  1670 -باريونات المبدا 

NT4 1690 -مبدا باريونات ال 
NT4  1800 -باريونات المبدا 

NT4  1810 -باريونات المبدا 

NT4  1820 -باريونات المبدا 
NT4  1830 -باريونات المبدا 

NT4  1890 -باريونات المبدا 

NT4  2100 -باريونات المبدا 

NT4  2110باريونات المبدا 

NT4 جسيمات المبدا 

NT5 جسيمات المبدا المضادة 
NT3  2130 -المبدا باريونات-n 

NT3 هيبرونات مضادة 

NT4 جسيمات أوميغا مضادة 
NT4 جسيمات سيغما المضادة 

NT4 جسيمات كساي المضادة 

NT4 جسيمات المبدا المضادة 
NT1 جسيمات التجاوب 

NT2 تجاوبات غريبة 

NT1 ميزونات 
NT2 باريونيوم 

NT2 بوتومونيوم 
NT3  10023 -ميزونات إبسيلون 

NT3  10355 -ميزونات إبسيلون 

NT3  10580 -ميزونات إبسيلون 

NT3  10860 -ميزونات إبسيلون 

NT3  11020 -ميزونات إبسيلون 

NT3  9460 -ميزونات إبسيلون 
NT3  10235ميزونات خي - b0 

NT3  10255ميزونات خي - b1 

NT3  10270ميزونات خي - b2 
NT3  9860ميزونات خي - b0 

NT3  9890ميزونات خي - b1 

NT3  9915ميزونات خي - b2 
NT2 تشارمونيوم 

NT3  ميزوناتeta c-2980 

NT3  ميزوناتeta c-3590 
NT3  ميزوناتj psi-3097 

NT3  ميزوناتpsi-3685 

NT3  ميزوناتpsi-3770 
NT3  ميزوناتpsi-4040 

NT3  ميزوناتpsi-4160 

NT3  ميزوناتpsi-4415 
NT3  3415 - 0ميزونات خي 

NT3  3510 - 1ميزونات خي 

NT3  3555 - 2ميزونات خي 
NT2 توبونيوم 

NT2 سترينجونيوم 

NT3  ميزوناتf2 prime - 1525 
NT2  ميزوناتphi 

NT3  ميزوناتphi-1020 

NT3  ميزوناتphi-1680 

NT3  ميزوناتphi3-1850 

NT2  ميزوناتx - 1700 
NT2  ميزوناتx - 1935 

NT2  ميزوناتx - 2220 

NT2  ميزوناتx- 3075 
NT2 ميزونات الشعاع المحوري 

NT3   ميزوناتb1 - 1235 

NT3  ميزوناتa1-1260 
NT3  ميزوناتd s-2536 

NT3  ميزوناتd1-2420 

NT3  ميزوناتf1 - 1285 
NT3  ميزوناتf1 - 1420 

NT3  ميزوناتf1 - 1510 

NT3  ميزوناتh1-1170 
NT3  ميزوناتk1-1270 

NT3  ميزوناتk1-1400 

NT3  3510 - 1ميزونات خي 
NT3  9890ميزونات خي - b1 

NT2 ميزونات تنسورية 

NT3  ميزوناتa2-1320 
NT3  ميزوناتa4-2040 

NT3  ميزوناتa6-2450 

NT3  ميزوناتd*2-2460 
NT3  ميزوناتf2 - 1270 

NT3  ميزوناتf2 - 1430 

NT3  ميزوناتf2 - 1720 
NT3  ميزوناتf2 - 1810 

NT3  ميزوناتf2 - 2010 

NT3  ميزوناتf2 - 2300 
NT3  ميزوناتf2 - 2340 

NT3  ميزوناتf2 prime - 1525 

NT3  ميزوناتf4 - 2050 
NT3  ميزوناتf4 - 2300 

NT3  ميزوناتf6 - 2510 

NT3  ميزوناتk*2-1430 

NT3  ميزوناتk*3-1780 

NT3  ميزوناتk*4-2045 

NT3  ميزوناتk2-1770 
NT3  ميزوناتk2-1820 

NT3  ميزوناتphi3-1850 

NT3  ميزوناتpi2-1670 
NT3  ميزوناتpi2-2100 

NT3  ميزوناتrho-1690 

NT3  ميزوناتrho-2250 
NT3  ميزوناتrho-2350 

NT3  1670 -ميزونات أوميغا 

NT3  3555 - 2ميزونات خي 
NT3  9915ميزونات خي - b2 

NT2 ميزونات جمال 
NT3  ميزوناتb 

NT4  ميزوناتb المعتدلة 

NT5  ميزوناتb المضادة المعتدلة 

NT4  ميزوناتb زائد 

NT4  ميزوناتb ناقص 

NT3  ميزوناتb c 
NT3  ميزوناتb s 

NT3  ميزوناتb*-5325 

NT2 ميزونات سلّمية 
NT3  ميزوناتa0-980 

NT3  ميزوناتf0 - 1240 

NT3  ميزوناتf0 - 1300 
NT3  ميزوناتf0 - 1590 

NT3  ميزوناتf0 - 1730 

NT3  ميزوناتf0 - 980 
NT3  ميزوناتk*0-1430 

NT3  3415 - 0ميزونات خي 

NT2 ميزونات شبه سلمية 
NT3 بيونات 

NT4 بيونات زائدة 

NT4 بيونات كونية 
NT4 بيونات معتدلة 

NT4 بيونات ناقص 

NT3 كاؤونات 
NT4 كاؤونات زائد 

NT4 كاؤونات كونية 

NT4 كاؤونات مضادة 
NT5 كاؤونات مضادة معتدلة 

NT4 كاؤونات معتدل 

NT5 كاؤونات مضادة معتدلة 

NT5 كاؤونات معتدلة طويلة العمر 

NT5 كاؤونات معتدلة قصيرة العمر 
NT4 كاؤونات ناقص 

NT3  ميزوناتb 

NT4  ميزوناتb المعتدلة 
NT5  ميزوناتb المضادة المعتدلة 

NT4  ميزوناتb زائد 

NT4  ميزوناتb ناقص 
NT3  ميزوناتb c 

NT3  ميزوناتb s 

NT3  ميزوناتd 
NT4  ميزوناتd زائد 

NT4  ميزوناتd معتدلة 

NT5  ميزوناتd المضادة المعتدلة 
NT4  ميزوناتd ناقص 

NT3  ميزوناتds 

NT3  ميزوناتeta 
NT3  ميزوناتeta-1295 

NT3  ميزوناتeta-1440 

NT3  ميزوناتeta c-2980 
NT3  ميزوناتeta prime-958 

NT3  ميزوناتk-1460 

NT3  ميزوناتk-1830 
NT3  ميزوناتpi-1300 

NT3  ميزوناتpi-1770 

NT3 ميزونات مضادة شبه سلمية 
NT4  ميزوناتb المضادة المعتدلة 

NT4  ميزوناتd المضادة المعتدلة 

NT2 ميزونات غريبة 
NT3 كاؤونات 

NT4 كاؤونات زائد 

NT4 كاؤونات كونية 
NT4 كاؤونات مضادة 

NT5 كاؤونات مضادة معتدلة 

NT4 كاؤونات معتدل 

NT5 كاؤونات مضادة معتدلة 

NT5 كاؤونات معتدلة طويلة العمر 

NT5 كاؤونات معتدلة قصيرة العمر 
NT4 كاؤونات ناقص 

NT3  ميزوناتb s 

NT3  ميزوناتd s-2536 
NT3  ميزوناتd*s-2110 

NT3  ميزوناتds 

NT3  ميزوناتk-1460 
NT3  ميزوناتk-1830 

NT3  ميزوناتk*-1410 

NT3  ميزوناتk*-1680 
NT3  ميزوناتk*-892 

NT3  ميزوناتk*0-1430 
NT3  ميزوناتk*2-1430 

NT3  ميزوناتk*3-1780 

NT3  ميزوناتk*4-2045 

NT3  ميزوناتk1-1270 

NT3  ميزوناتk1-1400 

NT3  ميزوناتk2-1770 
NT3  ميزوناتk2-1820 

NT2 ميزونات متجهة 

NT3  ميزوناتb*-5325 
NT3  ميزوناتd*-2010 

NT3  ميزوناتj psi-3097 

NT3  ميزوناتk*-1410 
NT3  ميزوناتk*-1680 

NT3  ميزوناتk*-892 

NT3  ميزوناتphi-1020 
NT3  ميزوناتphi-1680 

NT3  ميزوناتpsi-3685 

NT3  ميزوناتpsi-3770 
NT3  ميزوناتpsi-4040 

NT3  ميزوناتpsi-4160 

NT3  ميزوناتpsi-4415 
NT3  ميزوناتrho-1450 

NT3 يزونات مrho-1700 

NT3  ميزوناتrho-2150 
NT3  ميزوناتrho-770 

NT3  10023 -ميزونات إبسيلون 

NT3  10355 -ميزونات إبسيلون 
NT3  10580 -ميزونات إبسيلون 

NT3  10860 -ميزونات إبسيلون 

NT3  11020 -ميزونات إبسيلون 
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NT3  9460 -ميزونات إبسيلون 

NT3  1420 -ميزونات أوميغا 
NT3  1675 -ميزونات أوميغا 

NT3  782 -ميزونات أوميغا 

NT2 ميزونات مضادة 
NT3 ميزونات مضادة شبه سلمية 

NT4  ميزوناتb المضادة المعتدلة 

NT4  ميزوناتd المضادة المعتدلة 
NT2 ميزونات مفتونة 

NT3  ميزوناتb c 

NT3  ميزوناتd 
NT4  ميزوناتd زائد 

NT4  ميزوناتd معتدلة 

NT5  ميزوناتd المضادة المعتدلة 
NT4  ميزوناتd ناقص 

NT3  ميزوناتd s-2536 

NT3  ميزوناتd*-2010 
NT3  ميزوناتd*2-2460 

NT3  ميزوناتd*s-2110 

NT3  ميزوناتd1-2420 
NT3  ميزوناتds 

RT  أحداث من نوعcentauro 

RT تحويل ميلوش 
RT جسيمات فتنة 

RT  نموذجcim 

 هدريات اإلربيوم

*BT1 مركبات اإلربيوم 
*BT1 هدريدات 

 هدريد التريتيوم

INIS: 1976-07-06; ETDE: 2002-06-13 
USE ثالثي الهدروجين 

 هدريد الدوتوريوم

USE دوتريدات الهدروجين 

 هدريدات

1997-06-17 
BT1 مركبات الهدروجين 

NT1 بورانات 

NT1 سيالنات 
NT1 هدرات البركيليوم 

NT1 هدريات اإلربيوم 

NT1 هدريدات األرغون 
NT1 هدريدات األكتينيوم 

NT1 هدريدات األلمنيوم 

NT1 هدريدات األمريسيوم 
NT1 هدريدات اإلنديوم 

NT1 هدريدات اإليتربيوم 

NT1 هدريدات اإليتريوم 
NT1 هدريدات اإليريديوم 

NT1 هدريدات االوروبيوم 

NT1 هدريدات الباريوم 

NT1 هدريدات البراسيوديميوم 

NT1 هدريدات البروتكتينيوم 
NT1 هدريدات البريليوم 

NT1 هدريدات البزموت 

NT1 هدريدات البالتين 
NT1 هدريدات البالّديوم 

NT1 هدريدات البلوتونيوم 

NT1 هدريدات البوتاسيوم 
NT1 هدريدات البور 

NT1 هدريدات التاليوم 

NT1 هدريدات التربيوم 
NT1 هدريدات التكنيسيوم 

NT1 ريومهدريدات التلّو 

NT1 هدريدات التنتاليوم 
NT1 هدريدات التنغستين 

NT1 هدريدات التوريوم 

NT1 هدريدات التوليوم 
NT1 هدريدات التيتانيوم 

NT1 هدريدات الجرمانيوم 

NT1 هدريدات الحديد 
NT1 هدريدات الديسبروسيوم 

NT1 هدريدات الذهب 

NT1 هدريدات الرصاص 
NT1 هدريدات الروبيديوم 

NT1 هدريدات الروتينيوم 

NT1 هدريدات الروديوم 

NT1 هدريدات الرينيوم 

NT1 هدريدات الزئبق 
NT1 هدريدات الزركونيوم 

NT1 هدريدات الزرنيخ 

NT1 هدريدات الزنك 
NT1 هدريدات الساماريوم 

NT1 هدريدات السترونسيوم 

NT1 هدريدات السكانديوم 
NT1 هدريدات السلينيوم 

NT1 هدريدات السيريوم 

NT1 هدريدات السيزيوم 
NT1 هدريدات الصوديوم 

NT1 هدريدات الغادولينيوم 

NT1 هدريدات الفاناديوم 
NT1 هدريدات الفسفور 

NT1 هدريدات الفضة 

NT1 هدريدات القصدير 
NT1 هدريدات الكالسيوم 

NT1 هدريدات الكربتون 

NT1 هدريدات الكروم 
NT1 هدريدات الكزينون 

NT1 هدريدات الكوبالت 

NT1 ريدات الكوريومهد 
NT1 هدريدات الالنتانوم 

NT1 هدريدات اللوتيسيوم 

NT1 هدريدات الليتيوم 
NT2 ثالثي الليتيوم 

NT2 دوتريدات الليتيوم 

NT1 هدريدات المغنيزيوم 
NT1 هدريدات المنغنيز 

NT1 هدريدات الموليبدنوم 

NT1 هدريدات النبتونيوم 
NT1 هدريدات النتروجين 

NT2 )أمونيا )نشادر 

NT1 هدريدات النحاس 

NT1 هدريدات النيكل 

NT1 هدريدات النيوبيوم 

NT1 هدريدات النيوديميوم 
NT1 هدريدات النيون 

NT1 هدريدات الهافنيوم 

NT1 هدريدات الهليوم 
NT1 هدريدات الهولميوم 

NT1 هدريدات اليورانيوم 

NT1 هدريدات ألنتيموان 
RT إضافات الهدروجين 

RT تخزين الهدروجين 

RT دئات هدريديةمه 
RT هدردة 

 هدريدات األرغون

*BT1 مركبات األرغون 
*BT1 هدريدات 

 هدريدات األكتينيوم

1997-01-28 

*BT1 مركبات األكتينيوم 
*BT1 هدريدات 

 هدريدات األكسجين

USE ماء 

 هدريدات األلمنيوم

BT1 مركبات األلمنيوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات األمريسيوم

1984-11-30 
*BT1 مركبات األمريسيوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات اإلنديوم

BT1 مركبات اإلنديوم 
*BT1 هدريدات 

 هدريدات اإليتربيوم

*BT1 مركبات اإليتربيوم 
*BT1 هدريدات 

 هدريدات اإليتريوم

*BT1 مركبات اإليتريوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات اإليريديوم

1979-11-02 
*BT1 مركبات اإليريديوم 

*BT1 هدريدات 

 دريدات االوروبيومه

*BT1 مركبات االوروبيوم 
*BT1 هدريدات 

 هدريدات الباريوم

*BT1 مركبات الباريوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات البراسيوديميوم

*BT1 مركبات البراسيوديميوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات البروتكتينيوم

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1984-08-06 

*BT1 مركبات البروتكتينيوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات البريليوم

*BT1 مركبات البريليوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات البزموت

1996-07-16 

BT1 مركبات البزموت 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات البالتين

1979-11-02 

*BT1 مركبات البالتين 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات البالّديوم

*BT1 مركبات البالّديوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات البلوتونيوم

*BT1 مركبات البلوتونيوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات البوتاسيوم

*BT1 مركبات البوتاسيوم 
*BT1 هدريدات 

 هدريدات البور

1996-08-05 

BT1 مركبات البور 
*BT1 هدريدات 

 هدريدات البور

BT1 مركبات البور 
BT1 مركبات الهدروجين 

NT1 بوروهدرات اليورانيوم 

 هدريدات التاليوم

INIS: 1981-06-19; ETDE: 1980-08-12 
BT1 مركبات التاليوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات التربيوم

*BT1 مركبات التربيوم 
*BT1 هدريدات 

 هدريدات التكنيسيوم

INIS: 1983-03-14; ETDE: 1982-09-10 
*BT1 مركبات التكنيسيوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات التلّوريوم

INIS: 1977-06-14; ETDE: 1977-01-10 
BT1 مركبات التلّوريوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات التنتاليوم

*BT1 مركبات التنتاليوم 
*BT1 هدريدات 

 هدريدات التنغستين

1977-01-26 
*BT1 مركبات التنغستين 

*BT1 هدريدات 
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 هدريدات التوريوم

*BT1 مركبات التوريوم 
*BT1 هدريدات 

 هدريدات التوليوم

*BT1 مركبات التوليوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات التيتانيوم

*BT1 مركبات التيتانيوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات الجرمانيوم

UF هدريدات الجرمانيوم 

BT1 مركبات الجرمانيوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات الجرمانيوم

USE هدريدات الجرمانيوم 

 هدريدات الحديد

*BT1 مركبات الحديد 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات الديسبروسيوم

*BT1 ديسبروسيوممركبات ال 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات الذهب

1978-11-24 

*BT1 مركبات الذهب 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات الرصاص

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-10-10 

BT1 مركبات الرصاص 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات الروبيديوم

*BT1 مركبات الروبيديوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات الروتينيوم

INIS: 1976-02-05; ETDE: 1975-10-28 

*BT1 مركبات الروتينيوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات الروديوم

1978-11-24 

*BT1 مركبات الروديوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات الرينيوم

1979-11-02 

*BT1 مركبات الرينيوم 
*BT1 هدريدات 

 هدريدات الزئبق

INIS: 1987-03-24; ETDE: 1987-11-24 

BT1 مركبات الزئبق 
*BT1 هدريدات 

 هدريدات الزركونيوم

*BT1 مركبات الزركونيوم 

*BT1 هدريدات 
RT مهدئات هدريدية 

 هدريدات الزرنيخ

BT1 مركبات الزرنيخ 
*BT1 هدريدات 

 هدريدات الزنك

1976-11-08 

BT1 مركبات الزنك 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات الساماريوم

*BT1 مركبات الساماريوم 

*BT1 هدريدات 

 ومهدريدات السترونسي

*BT1 مركبات السترونسيوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات السكانديوم

*BT1 مركبات السكانديوم 
*BT1 هدريدات 

 هدريدات السلينيوم

UF سلنيدات الهدروجين 

BT1 مركبات السلينيوم 
*BT1 هدريدات 

 هدريدات السيريوم

*BT1 مركبات السيريوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات السيزيوم

*BT1 مركبات السيزيوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات السيليسيوم

USE سيالنات 

 هدريدات الصوديوم

*BT1 مركبات الصوديوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات الغادولينيوم

*BT1 مركبات الغادولينيوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات الفاناديوم

*BT1 مركبات الفاناديوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات الفسفور

BT1 مركبات الفسفور 
*BT1 تهدريدا 

RT فسفينات 

 هدريدات الفضة

1979-09-18 

*BT1 مركبات الفضة 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات القصدير

BT1 مركبات القصدير 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات الكالسيوم

*BT1 مركبات الكالسيوم 
*BT1 هدريدات 

 هدريدات الكبريت

USE كبريتيدات الهدروجين 

 هدريدات الكربتون

*BT1 مركبات الكربتون 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات الكروم

1978-07-03 
*BT1 مركبات الكروم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات الكزينون

1996-07-15 

*BT1 مركبات الكزينون 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات الكوبالت

*BT1 مركبات الكوبالت 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات الكوريوم

1997-01-28 
*BT1 مركبات الكوريوم 

*BT1 هدريدات 

 نومهدريدات الالنتا

*BT1 مركبات الالنتانوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات اللوتيسيوم

*BT1 مركبات اللوتيسيوم 
*BT1 هدريدات 

 هدريدات الليتيوم

*BT1 مركبات الليتيوم 
*BT1 هدريدات 

NT1 ثالثي الليتيوم 

NT1 دوتريدات الليتيوم 

تان  هدريدات المِّ

INIS: 1993-01-28; ETDE: 1983-01-21 

USE هيرات الغاز 

 هدريدات المغنيزيوم

*BT1 مركبات المغنيزيوم 
*BT1 هدريدات 

 هدريدات المنغنيز

INIS: 1977-10-17; ETDE: 1976-04-19 
*BT1 مركبات المنغنيز 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات الموليبدنوم

*BT1 مركبات الموليبدنوم 
*BT1 هدريدات 

 هدريدات النبتونيوم

INIS: 1976-11-17; ETDE: 1976-03-11 

*BT1 مركبات النبتونيوم 
*BT1 هدريدات 

 هدريدات النتروجين

BT1 مركبات النتروجين 
*BT1 هدريدات 

NT1 )أمونيا )نشادر 

 هدريدات النحاس

*BT1 مركبات النحاس 
*BT1 هدريدات 

 هدريدات النيكل

*BT1 مركبات النيكل 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات النيوبيوم

*BT1 مركبات النيوبيوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات النيوديميوم

*BT1 مركبات النيوديميوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات النيون

*BT1 مركبات النيون 
*BT1 هدريدات 

 هدريدات الهافنيوم

*BT1 مركبات الهافنيوم 
*BT1 هدريدات 

 هدريدات الهليوم

*BT1 مركبات الهليوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات الهولميوم

*BT1 مركبات الهولميوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات اليورانيوم

*BT1 مركبات اليورانيوم 

*BT1 هدريدات 

 هدريدات ألنتيموان

BT1 مركبات األنتيموان 
*BT1 هدريدات 

 161هدف  ديسبروسيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 162هدف  ديسبروسيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 163هدف  ديسبروسيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 
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 164هدف  ديسبروسيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 165هدف  ديسبروسيوم 

INIS: 1981-08-06; ETDE: 1981-09-22 

BT1 أهداف 

 36هدف أرغون 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 37هدف أرغون 

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1979-03-28 

BT1 أهداف 

 38هدف أرغون 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 40رغون هدف أ

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 212هدف أستاتين 

INIS: 1992-09-22; ETDE: 1977-11-10 

BT1 أهداف 

 227هدف أكتينيوم 

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 14هدف أكسجين 

1998-01-27 
BT1 أهداف 

 15هدف أكسجين 

INIS: 1976-04-03; ETDE: 1976-07-12 
BT1 أهداف 

 16هدف أكسجين 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 17هدف أكسجين 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 18هدف أكسجين 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 241هدف أمريسيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 242هدف أمريسيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 243هدف أمريسيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 118هدف أنتيموان 

INIS: 1992-09-22; ETDE: 1982-03-29 

BT1 أهداف 

 120هدف أنتيموان 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 121هدف أنتيموان 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 123هدف أنتيموان 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 127هدف أنتيموان 

INIS: 1979-01-18; ETDE: 1978-10-23 

BT1 أهداف 

 101هدف إنديوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 113هدف إنديوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 115هدف إنديوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 127هدف إنديوم 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 

BT1 أهداف 

 151هدف أوروبيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 152هدف أوروبيوم 

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1977-12-22 

BT1 أهداف 

 153هدف أوروبيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 154هدف أوروبيوم 

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1978-03-08 

BT1 أهداف 

 155هدف أوروبيوم 

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1980-01-24 
BT1 أهداف 

 184هدف أوسميوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 186سميوم هدف أو

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 187هدف أوسميوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 188هدف أوسميوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 189هدف أوسميوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 190هدف أوسميوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 191هدف أوسميوم 

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1979-05-25 

BT1 أهداف 

 192هدف أوسميوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 193هدف أوسميوم 

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1982-03-29 
BT1 أهداف 

 168هدف إيتربيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 169هدف إيتربيوم 

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1982-03-29 

BT1 أهداف 

 170هدف إيتربيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 171هدف إيتربيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 172هدف إيتربيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 173هدف إيتربيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 174هدف إيتربيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 176هدف إيتربيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 87هدف إيتريوم 

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1977-04-13 

BT1 أهداف 

 88هدف إيتريوم 

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1977-04-13 

BT1 أهداف 

 89هدف إيتريوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 162هدف إيربيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 163هدف إيربيوم 

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1979-03-28 
BT1 أهداف 

 164هدف إيربيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 165هدف إيربيوم 

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1979-03-28 

BT1 أهداف 

 166هدف إيربيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 167هدف إيربيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 168هدف إيربيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 170هدف إيربيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 189هدف إيريديوم 

INIS: 1978-01-16; ETDE: 1978-03-03 

BT1 أهداف 

 190هدف إيريديوم 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-11-14 
BT1 أهداف 

 191هدف إيريديوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 193هدف إيريديوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 194هدف إيريديوم 

INIS: 1987-06-29; ETDE: 1987-07-09 

BT1 أهداف 
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 255هدف أينشتاينيوم 

INIS: 1978-09-28; ETDE: 1978-07-05 
BT1 أهداف 

 253هدف أينشتاينيوم

INIS: 1978-01-13; ETDE: 1977-08-24 

BT1 أهداف 

 254هدف أينشتاينيوم

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 هدف الدوتوريوم

UF  ديترون -تآثرات لبتون 

UF  ديترون -تفاعالت ديترون 

UF  ديترون -تفاعالت ميزون 
UF هدف ديتروني 

BT1 أهداف 

 35هدف الكلور 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 36هدف الكلور 

INIS: 1985-07-22; ETDE: 1985-08-08 

BT1 أهداف 

 37هدف الكلور 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 1هدف الهدروجين 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 165هدف الهولميوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 127هدف اليود 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 128هدف اليود 

INIS: 1984-07-20; ETDE: 1984-08-20 

BT1 أهداف 

 129هدف اليود 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 127هدف باريوم 

INIS: 1992-09-22; ETDE: 1977-05-07 

BT1 أهداف 

 130باريوم هدف 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 134هدف باريوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 135هدف باريوم 

INIS: 1977-04-07; ETDE: 1977-03-04 

BT1 أهداف 

 136هدف باريوم 

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1976-07-12 

BT1 أهداف 

 137هدف باريوم 

INIS: 1977-04-07; ETDE: 1977-06-02 
BT1 أهداف 

 138هدف باريوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 139هدف باريوم 

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 105هدف باالديوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 141هدف براسيوديميوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 هدف بركيليوم

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-01 

BT1 أهداف 

 231هدف بروتاكتينيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 232هدف بروتاكتينيوم 

1979-11-02 
BT1 أهداف 

 233هدف بروتاكتينيوم 

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-08-12 

BT1 أهداف 

 71هدف بروم 

INIS: 1980-05-14; ETDE: 1988-12-05 

BT1 أهداف 

 76هدف بروم 

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1979-03-28 

BT1 أهداف 

 79هدف بروم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 81هدف بروم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 145هدف بروميتيوم 

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1986-04-29 

BT1 أهداف 

 147هدف بروميتيوم 

INIS: 1984-05-24; ETDE: 1980-01-15 

BT1 أهداف 

 149هدف بروميتيوم 

INIS: 1976-03-17; ETDE: 1976-07-12 

BT1 أهداف 

 10هدف بريليوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 11هدف بريليوم 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 

BT1 أهداف 

 6هدف بريليوم 

INIS: 1992-09-22; ETDE: 1977-05-07 

BT1 أهداف 

 7هدف بريليوم 

INIS: 1976-11-08; ETDE: 1976-12-16 

BT1 افأهد 

 8هدف بريليوم 

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1979-03-28 
BT1 أهداف 

 9هدف بريليوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 207هدف بزموت 

INIS: 1978-01-16; ETDE: 1978-03-03 

BT1 أهداف 

 208هدف بزموت 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1978-11-14 

BT1 أهداف 

 209هدف بزموت 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 210هدف بزموت 

INIS: 1976-10-29; ETDE: 1976-08-24 

BT1 أهداف 

 190هدف بالتين 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-10-23 

BT1 أهداف 

 192هدف بالتين 

INIS: 1978-01-13; ETDE: 1977-06-02 

BT1 أهداف 

 194هدف بالتين 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 195هدف بالتين 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 196هدف بالتين

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 198هدف بالتين

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 102هدف بالّديوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 104هدف بالّديوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 106هدف بالّديوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 107هدف بالّديوم 

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1977-11-28 

BT1 أهداف 

 110هدف بالّديوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 118هدف بالّديوم 

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1979-07-18 
BT1 أهداف 

 108هدف بالّديوم

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 235هدف بلوتونيوم 

ETDE: 1976-08-24 

BT1 أهداف 

 241هدف بلوتونيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 242هدف بلوتونيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 244هدف بلوتونيوم 

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-08-24 

BT1 أهداف 

 236هدف بلوتونيوم

1977-11-02 

BT1 أهداف 

 237هدف بلوتونيوم

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1977-04-13 

BT1 أهداف 
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 238هدف بلوتونيوم

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 240هدف بلوتويوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 239هدف بلوتينيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 243هدف بلوتينيوم 

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1978-03-08 

BT1 أهداف 

 39هدف بوتاسيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 40هدف بوتاسيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 41هدف بوتاسيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 10هدف بور 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 11هدف بور 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 12هدف بور 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 13هدف بور 

INIS: 1975-12-19; ETDE: 1976-07-12 

BT1 أهداف 

 8هدف بور 

INIS: 1992-09-22; ETDE: 1981-11-10 

BT1 أهداف 

 210هدف بولونيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 218هدف بولونيوم 

1983-03-14 
BT1 أهداف 

 169هدف تاليوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 171هدف تاليوم 

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1982-01-21 

BT1 أهداف 

 203هدف تاليوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 205هدف تاليوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 207هدف تاليوم 

1980-05-14 

BT1 أهداف 

 209هدف تاليوم 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1984-07-10 

BT1 أهداف 

 179هدف تانتاليوم 

INIS: 1986-04-02; ETDE: 1985-12-11 

BT1 أهداف 

 180هدف تانتاليوم 

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1976-07-12 
BT1 أهداف 

 159هدف تِّربيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 160هدف تِّربيوم 

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1979-05-25 

BT1 أهداف 

 هدف تريتيوم

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 99هدف تكنيسيوم 

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 124هدف تلّوريوم  

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 125هدف تلّوريوم  

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 126هدف تلّوريوم  

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 128هدف تلّوريوم  

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 130هدف تلّوريوم  

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 119هدف تلّوريوم 

INIS: 1975-09-01; ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 120هدف تلّوريوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 122هدف تلّوريوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 123هدف تلّوريوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 181هدف تنتاليوم   

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 182هدف تنتاليوم  

INIS: 1976-08-17; ETDE: 1976-11-01 

BT1 أهداف 

 183هدف تنغستين  

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 185هدف تنغستين  

INIS: 1985-11-16; ETDE: 1985-12-11 
BT1 أهداف 

 186هدف تنغستين  

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 180هدف تنغستين 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 182هدف تنغستين 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 184هدف تنغستين 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 44هدف تيتانيوم 

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-09-11 

BT1 أهداف 

 45هدف تيتانيوم 

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1978-03-08 

BT1 أهداف 

 46هدف تيتانيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 47هدف تيتانيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 48هدف تيتانيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 49يتانيوم هدف ت

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 50هدف تيتانيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 228هدف ثوريوم 

INIS: 1986-10-29; ETDE: 1984-09-21 
BT1 أهداف 

 229هدف ثوريوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 230هدف ثوريوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 231هدف ثوريوم 

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1978-03-08 

BT1 أهداف 

 232هدف ثوريوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 233هدف ثوريوم 

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1978-03-08 
BT1 أهداف 

 234هدف ثوريوم 

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1984-09-21 

BT1 أهداف 

 238هدف ثوريوم 

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1980-06-22 

BT1 أهداف 

 239وريوم هدف ث

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 71هدف جرمانيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 72هدف جرمانيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 73هدف جرمانيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 74هدف جرمانيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 
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 74هدف جرمانيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 75هدف جرمانيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 76هدف جرمانيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 86هدف جرمانيوم 

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-08-12 

BT1 أهداف 

 54هدف حديد 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 55هدف حديد 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 56هدف حديد 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 57هدف حديد 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 58هدف حديد 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 هدف ديتروني

ETDE: 2002-06-13 
USE هدف الدوتوريوم 

 154هدف ديسبروسيوم 

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1977-11-10 

BT1 أهداف 

 156هدف ديسبروسيوم 

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1976-07-12 

BT1 أهداف 

 157هدف ديسبروسيوم 

INIS: 1975-09-26; ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 160هدف ديسبروسيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 226هدف راديوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 200هدف رصاص 

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1980-01-24 

BT1 أهداف 

 202هدف رصاص 

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1978-08-07 

BT1 أهداف 

 204هدف رصاص 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 205هدف رصاص 

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-04-05 

BT1 أهداف 

 206هدف رصاص 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 207هدف رصاص 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 208هدف رصاص 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 209هدف رصاص 

INIS: 1976-07-30; ETDE: 1976-11-01 

BT1 أهداف 

 210هدف رصاص 

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-08-24 

BT1 أهداف 

 85هدف روبيديوم  

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 87هدف روبيديوم  

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 88هدف روبيديوم  

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-08-12 

BT1 أهداف 

 84هدف روبيديوم 

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-08-24 

BT1 أهداف 

 100هدف روثينيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 101هدف روثينيوم 

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-01 
BT1 أهداف 

 102هدف روثينيوم 

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 103هدف روثينيوم 

INIS: 1984-02-23; ETDE: 1981-08-21 

BT1 أهداف 

 104هدف روثينيوم 

INIS: 1984-08-23; ETDE: 1984-09-20 

*BT1 تفاعالت األيونات الثقيلة 

 96هدف روثينيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 98هدف روثينيوم 

1979-02-21 
BT1 أهداف 

 99هدف روثينيوم 

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 

BT1 أهداف 

 103هدف روديوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 96هدف روديوم 

INIS: 1975-11-27; ETDE: 1976-07-12 

BT1 أهداف 

 184هدف رينيوم 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1977-04-12 
BT1 أهداف 

 185هدف رينيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 186هدف رينيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 187ينيوم هدف ر

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 193هدف زئبق 

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1981-05-18 
BT1 أهداف 

 196هدف زئبق 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1984-07-10 

BT1 أهداف 

 198هدف زئبق 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 199هدف زئبق 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 200هدف زئبق 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 201هدف زئبق 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 202هدف زئبق 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 204هدف زئبق 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 206هدف زئبق 

1980-05-14 
BT1 أهداف 

 90هدف زركونيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 91هدف زركونيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 92هدف زركونيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 93هدف زركونيوم 

INIS: 1986-01-21; ETDE: 1981-08-21 

BT1 أهداف 

 94هدف زركونيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 96هدف زركونيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 75هدف زرنيخ 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 64هدف زنك 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 65هدف زنك 

INIS: 1984-05-24; ETDE: 1984-02-10 
BT1 أهداف 

 66هدف زنك 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 67هدف زنك 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 68هدف زنك 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 
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 70هدف زنك 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 84هدف سترونسيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 86هدف سترونسيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 87هدف سترونسيوم 

INIS: 1976-03-17; ETDE: 1976-07-12 

BT1 أهداف 

 88هدف سترونسيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 90هدف سترونسيوم 

INIS: 1983-09-01; ETDE: 1976-11-01 

BT1 أهداف 

 45هدف سكانديوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 47هدف سكانديوم 

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1979-07-24 

BT1 أهداف 

 72هدف سلينيوم 

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1976-07-12 
BT1 أهداف 

 72هدف سلينيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 74هدف سلينيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 75هدف سلينيوم 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1982-10-20 

BT1 أهداف 

 76هدف سلينيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 77هدف سلينيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 78هدف سلينيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 80هدف سلينيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 144هدف سماريوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 145هدف سماريوم 

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 145هدف سماريوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 146هدف سماريوم 

INIS: 1975-12-19; ETDE: 1976-07-12 

BT1 أهداف 

 147هدف سماريوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 148هدف سماريوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 149هدف سماريوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 150هدف سماريوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 151هدف سماريوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 152هدف سماريوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 136هدف سيريوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 138هدف سيريوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 140هدف سيريوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 141هدف سيريوم 

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 144هدف سيريوم 

INIS: 1992-09-22; ETDE: 1981-08-21 
BT1 أهداف 

 142هدف سيريوم

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 131هدف سيزيوم 

1988-02-02 

BT1 أهداف 

 132هدف سيزيوم 

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1979-03-28 

BT1 أهداف 

 133هدف سيزيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 134هدف سيزيوم 

1988-02-02 

BT1 أهداف 

 135هدف سيزيوم 

INIS: 1988-02-02; ETDE: 1981-08-21 

BT1 أهداف 

 137هدف سيزيوم 

INIS: 1988-08-02; ETDE: 1981-08-21 

BT1 أهداف 

 28هدف سيليسيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 29هدف سيليسيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 30هدف سيليسيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 32هدف سيليسيوم 

INIS: 1981-07-06; ETDE: 1981-08-04 

BT1 أهداف 

 34هدف سيليسيوم 

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1985-05-31 
BT1 أهداف 

 21هدف صوديوم 

INIS: 1986-12-09; ETDE: 1987-02-24 

BT1 أهداف 

 22هدف صوديوم 

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-01 

BT1 أهداف 

 23هدف صوديوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 142هدف غادولينيوم 

INIS: 1992-09-22; ETDE: 1977-05-07 
BT1 أهداف 

 148هدف غادولينيوم 

INIS: 1982-01-13; ETDE: 1981-07-18 

BT1 أهداف 

 152هدف غادولينيوم 

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 154هدف غادولينيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 155هدف غادولينيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 156هدف غادولينيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 157هدف غادولينيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 158هدف غادولينيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 159هدف غادولينيوم 

INIS: 1976-04-03; ETDE: 1976-07-12 

BT1 أهداف 

 160هدف غادولينيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 65هدف غاليوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 67هدف غاليوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 69هدف غاليوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 71هدف غاليوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 48هدف فاناديوم 

INIS: 1982-10-28; ETDE: 1979-06-06 

BT1 أهداف 

 49هدف فاناديوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 50هدف فاناديوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 
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 51هدف فاناديوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 30هدف فسفور 

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1984-11-29 

BT1 أهداف 

 31هدف فسفور 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 32هدف فسفور 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 106هدف فضة 

INIS: 1986-01-21; ETDE: 1986-02-21 
BT1 أهداف 

 107هدف فضة 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 108هدف فضة 

INIS: 1977-02-08; ETDE: 1976-09-21 

BT1 أهداف 

 109هدف فضة 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 110هدف فضة 

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1984-02-10 
BT1 أهداف 

 16هدف فلور 

INIS: 1992-09-22; ETDE: 1977-05-07 
BT1 أهداف 

 17هدف فلور 

1998-01-29 

BT1 أهداف 

 18ر هدف فلو

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1979-08-09 

BT1 أهداف 

 19هدف فلور 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 253هدف فيرميوم 

1980-05-14 
BT1 أهداف 

 254هدف فيرميوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 255هدف فيرميوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 256هدف فيرميوم 

1980-05-14 

BT1 أهداف 

 257هدف فيرميوم 

INIS: 1976-03-02; ETDE: 1976-07-12 
BT1 أهداف 

 258هدف فيرميوم 

1980-05-14 

BT1 أهداف 

 259هدف فيرميوم 

1980-05-14 

BT1 أهداف 

 260هدف فيرميوم 

1980-05-14 

BT1 أهداف 

 110هدف قصدير 

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-08-12 
BT1 أهداف 

 112هدف قصدير 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 114هدف قصدير 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 115هدف قصدير 

INIS: 1976-10-29; ETDE: 1976-12-16 

BT1 أهداف 

 116هدف قصدير 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 117هدف قصدير 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 118هدف قصدير 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 119هدف قصدير 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 120هدف قصدير 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 122هدف قصدير 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 124هدف قصدير 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 125هدف قصدير 

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1984-10-10 

BT1 أهداف 

 126هدف قصدير 

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1980-05-06 

BT1 أهداف 

 39هدف كالسيوم 

INIS: 1992-09-22; ETDE: 1983-11-09 
BT1 أهداف 

 40هدف كالسيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 41هدف كالسيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 42هدف كالسيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 43هدف كالسيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 44سيوم هدف كال

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 46هدف كالسيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 48هدف كالسيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 49هدف كالسيوم 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1984-07-10 
BT1 أهداف 

 244هدف كاليفورنيوم 

INIS: 1992-09-22; ETDE: 1978-09-11 

BT1 أهداف 

 246هدف كاليفورنيوم 

INIS: 1992-09-22; ETDE: 1984-08-06 

BT1 أهداف 

 249هدف كاليفورنيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 250هدف كاليفورنيوم 

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1977-08-24 
BT1 أهداف 

 251هدف كاليفورنيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 252هدف كاليفورنيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 254هدف كاليفورنيوم 

INIS: 1978-09-28; ETDE: 1978-07-05 

BT1 أهداف 

 32هدف كبريت 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 33هدف كبريت 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 34هدف كبريت 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 36هدف كبريت 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 106هدف كدميوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 108هدف كدميوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 109هدف كدميوم 

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1979-03-28 

BT1 أهداف 

 110هدف كدميوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 111هدف كدميوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 112هدف كدميوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 114هدف كدميوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 116هدف كدميوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 113هدف كدميوم

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 



 11هدف كربون  1193 193هدف من الذهب 

 

 

 11هدف كربون 

INIS: 1986-04-02; ETDE: 1979-07-24 
BT1 أهداف 

 12هدف كربون 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 13هدف كربون 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 14هدف كربون 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 16هدف كربون 

INIS: 1992-09-22; ETDE: 1977-05-07 
BT1 أهداف 

 50هدف كروم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 52هدف كروم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 53هدف كروم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 54هدف كروم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 56هدف كروم 

INIS: 1981-07-13; ETDE: 1981-08-04 
BT1 أهداف 

 76هدف كريبتون 

INIS: 1992-09-22; ETDE: 1985-05-31 

BT1 أهداف 

 77هدف كريبتون 

INIS: 1992-09-22; ETDE: 1985-05-31 

BT1 أهداف 

 78هدف كريبتون 

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1976-09-28 

BT1 أهداف 

 80هدف كريبتون 

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 82هدف كريبتون 

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1976-09-28 

BT1 أهداف 

 83هدف كريبتون 

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1976-09-28 

BT1 أهداف 

 84هدف كريبتون 

ETDE: 1976-07-12 

BT1 أهداف 

 85هدف كريبتون 

INIS: 1985-11-18; ETDE: 1977-03-04 
BT1 أهداف 

 86هدف كريبتون 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 123هدف كزينون 

INIS: 1975-12-17; ETDE: 1976-07-12 

BT1 أهداف 

 124هدف كزينون 

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1976-07-12 

BT1 أهداف 

 125هدف كزينون 

INIS: 1978-07-31; ETDE: 1978-09-11 
BT1 أهداف 

 126هدف كزينون 

INIS: 1976-02-11; ETDE: 1976-07-12 

BT1 أهداف 

 127هدف كزينون 

INIS: 1979-02-21; ETDE: 1979-03-28 

BT1 أهداف 

 128هدف كزينون 

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 129هدف كزينون 

INIS: 1984-05-24; ETDE: 1984-06-29 
BT1 أهداف 

 130هدف كزينون 

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 131هدف كزينون 

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1977-06-02 

BT1 أهداف 

 132هدف كزينون 

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 134هدف كزينون 

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 136هدف كزينون 

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 56هدف كوبالت 

INIS: 1982-10-28; ETDE: 1982-11-30 

BT1 أهداف 

 57هدف كوبالت 

INIS: 1977-01-25; ETDE: 1977-04-13 

BT1 أهداف 

 58هدف كوبالت 

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-08-24 

BT1 أهداف 

 59هدف كوبالت 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 60هدف كوبالت 

INIS: 1975-12-09; ETDE: 1976-07-12 

BT1 أهداف 

 242هدف كوريوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 243هدف كوريوم 

INIS: 1976-10-29; ETDE: 1976-11-29 

BT1 أهداف 

 244هدف كوريوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 245هدف كوريوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 246هدف كوريوم 

INIS: 1976-10-29; ETDE: 1976-09-29 

BT1 أهداف 

 247هدف كوريوم 

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1978-03-08 

BT1 أهداف 

 248هدف كوريوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 249هدف كوريوم 

INIS: 1992-09-22; ETDE: 1984-09-05 

BT1 أهداف 

 250هدف كوريوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 139هدف النتانيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 174هدف لوتيتيوم 

INIS: 1975-12-19; ETDE: 1976-07-12 
BT1 أهداف 

 175هدف لوتيتيوم 

ETDE: 1976-07-12 

BT1 أهداف 

 176هدف لوتيتيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 11هدف ليتيوم 

INIS: 1998-01-27; ETDE: 1998-02-24 

BT1 أهداف 

 6هدف ليتيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 7هدف ليتيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 8هدف ليتيوم 

INIS: 1991-10-22; ETDE: 1991-11-26 

BT1 أهداف 

 9هدف ليتيوم 

INIS: 1976-03-17; ETDE: 1976-07-12 

BT1 أهداف 

 23هدف مغنزيوم 

INIS: 1976-04-03; ETDE: 1976-07-12 

BT1 أهداف 

 24هدف مغنزيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 25هدف مغنزيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 26هدف مغنزيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 27هدف مغنزيوم 

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1979-05-25 

BT1 أهداف 

 27هدف من األلمنيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 28هدف من األلمنيوم 

INIS: 1979-04-27; ETDE: 1979-05-25 

BT1 أهداف 

 187هدف من الذهب 

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1978-12-20 

BT1 أهداف 

 193هدف من الذهب 

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1978-03-08 

BT1 أهداف 



 194هدف من الذهب  1194 179هدف هفنيوم 

 

 

 194هدف من الذهب 

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1978-03-08 
BT1 أهداف 

 195هدف من الذهب 

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1978-03-08 

BT1 أهداف 

 196هدف من الذهب 

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1978-03-08 

BT1 أهداف 

 197هدف من الذهب 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 198هدف من الذهب 

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1978-03-08 
BT1 أهداف 

 199هدف من الذهب 

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1978-03-08 

BT1 أهداف 

 51هدف منغنيز 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 52هدف منغنيز 

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1979-06-06 

BT1 أهداف 

 53هدف منغنيز 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 54هدف منغنيز 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1977-04-12 
BT1 أهداف 

 55هدف منغنيز 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 100هدف موليبدينوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 92هدف موليبدينوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 94هدف موليبدينوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 95هدف موليبدينوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 96هدف موليبدينوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 97هدف موليبدينوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 98هدف موليبدينوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 12هدف نتروجين 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 13هدف نتروجين 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 14هدف نتروجين 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 15هدف نتروجين 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 فأهدا 

 16هدف نتروجين 

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1977-11-10 

BT1 أهداف 

 61هدف نحاس 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 63هدف نحاس 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 64هدف نحاس 

INIS: 1978-04-21; ETDE: 1978-07-06 
BT1 أهداف 

 65هدف نحاس 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 137هدف نيبتونيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 232هدف نيبتونيوم 

INIS: 1976-07-06; ETDE: 1976-08-24 

BT1 أهداف 

 236هدف نيبتونيوم 

INIS: 1981-07-06; ETDE: 1981-08-04 
BT1 أهداف 

 239هدف نيبتونيوم 

INIS: 1984-02-23; ETDE: 1979-08-09 
BT1 أهداف 

 238هدف نيبتونيوم

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1978-03-08 

BT1 أهداف 

 56هدف نيكل 

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1981-11-24 

BT1 أهداف 

 58هدف نيكل 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 59هدف نيكل 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 60هدف نيكل 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 61هدف نيكل 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 62هدف نيكل 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 63هدف نيكل 

INIS: 1992-07-06; ETDE: 1992-08-07 
BT1 أهداف 

 64هدف نيكل 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 91هدف نيوبيوم 

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1977-03-04 

BT1 أهداف 

 92هدف نيوبيوم 

INIS: 1988-05-13; ETDE: 1983-03-23 

BT1 أهداف 

 93هدف نيوبيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 94هدف نيوبيوم 

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-01 

BT1 أهداف 

 95هدف نيوبيوم 

INIS: 1979-11-02; ETDE: 1979-01-30 

BT1 أهداف 

 96هدف نيوبيوم 

INIS: 1976-10-07; ETDE: 1976-11-01 

BT1 أهداف 

 142هدف نيوديميوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 143هدف نيوديميوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 144هدف نيوديميوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 145هدف نيوديميوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 146هدف نيوديميوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 147هدف نيوديميوم 

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-08-12 
BT1 أهداف 

 148هدف نيوديميوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 149هدف نيوديميوم 

INIS: 1980-07-24; ETDE: 1980-08-12 

BT1 أهداف 

 150هدف نيوديميوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 20هدف نيون 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 21هدف نيون 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 22هدف نيون 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 174هدف هفنيوم 

INIS: 1977-09-15; ETDE: 1977-05-07 

BT1 أهداف 

 176هدف هفنيوم 

INIS: 1976-04-03; ETDE: 1976-07-12 
BT1 أهداف 

 177هدف هفنيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 178هدف هفنيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 179هدف هفنيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 



 180هدف هفنيوم  1195 هرمونات ببتيدية

 

 

 180هدف هفنيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 3هدف هليوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 4هدف هليوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 6هدف هليوم 

INIS: 1986-01-21; ETDE: 1977-05-07 

BT1 أهداف 

 232 -هدف يورانيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 233 -هدف يورانيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 234 -هدف يورانيوم 

ETDE: 1976-07-12 

BT1 أهداف 

 235 -هدف يورانيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 236 -هدف يورانيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 237 -هدف يورانيوم 

ETDE: 1976-07-09 
BT1 أهداف 

 238 -هدف يورانيوم 

ETDE: 1976-07-09 

UF هدف يورانيوم طبيعي 
BT1 أهداف 

 239 -هدف يورانيوم 

ETDE: 1976-07-09 

BT1 أهداف 

 240 -هدف يورانيوم 

INIS: 1978-07-03; ETDE: 1978-03-08 

BT1 أهداف 

 243 -هدف يورانيوم 

INIS: 1992-09-23; ETDE: 1981-08-21 

BT1 أهداف 

 هدف يورانيوم طبيعي

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-04-16 
USE  238 -هدف يورانيوم 

 هدم

NT1 تفكيك المفاعل 

 هدنبرجيت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-07 

*BT1 معادن السيليكيت 

 ACTHهرمون 

UF ه قشر الكظر  هرمون ُموّجِ
*BT1 هرمونات نخامية 

RT ستيروئيدات قشرية 

RT غدد كظرية 
RT كورتيكوئيدات سكرية 

 t3هرمون 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-09-11 
USE ثالث يود التيرونين 

 t4هرمون 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1975-09-11 

USE ثيروكسين 

 هرمون الغدة مجاورة الدرقية

*BT1 هرمونات ببتيدية 

RT أنسجة عظمية 

RT غدد درقية 
RT كالسيوم 

 هرمون النمو

USE هرمون منشط جسمي 

ر للهرمون الُملَوتن  هرمون محّرِّ

*BT1 ليبرينات 
RT هرمون ُملَْوتن 

 هرمون مشط للدرق

USE ط للدرق  هرمون منّشِ

 هرمون مضاد لإلبالة

USE فازوبرّسين 

 هرمون ُمْطلق للتيروتروبين

UF هرمون ُمْطِلق للثيروتروبين 

*BT1 هرمونات ببتيدية 

RT ط للدرق  هرمون منّشِ

RT وطاء 

 هرمون ُمْطلِّق للثيروتروبين

USE هرمون ُمْطلق للتيروتروبين 

 رمون ُملَْوتنه

ETDE: 2005-01-28 

UF هرمون ُملَْوتِن 
UF هرمون منبِّه للخاليا البَْينيّة 

*BT1 بروتينات سكرية 

*BT1 منشطات للمناسل 
RT أندروجينات 

RT دورة اإليستروس 

RT ر للهرمون الُملَوتن  هرمون محّرِ

 هرمون ُملَْوتِّن

ETDE: 2005-01-28 

USE هرمون ُملَْوتن 

 للخاليا البَْينيّةهرمون منبِّّه 

USE هرمون ُملَْوتن 

 هرمون منشط جسمي

UF هرمون النمو 

UF ط جسمي  هرمون منّشِ
*BT1 هرمونات نخامية 

RT ابتناء 

RT سوماتوستاتين 
RT ضخامة النهايات 

RT الكتوجين مشيمي بشري 

RT نمو 

 هرمون منشط للجريب

USE ط للجريب  هرمون منّشِ

 هرمون منشط للّوتنة

USE هرمون منشط ِللَّْوتنة 

لَّْوتنة  هرمون منشط لِّ

UF بروالكتين 

UF هرمون منشط للّوتنة 

*BT1 منشطات للمناسل 
RT بروجسترون 

RT غدد ثَْدييّة 

ط جسمي  هرمون منّشِّ

USE هرمون منشط جسمي 

ط للجريب  هرمون منّشِّ

UF هرمون منشط للجريب 

*BT1 منشطات للمناسل 

RT إستروجينات 

ط لل  درقهرمون منّشِّ

UF هرمون مشط للدرق 

*BT1 هرمونات نخامية 
RT هرمون ُمْطلق للتيروتروبين 

RT هرمونات درقية 

ه قشر الكظر  هرمون ُموّجِّ

USE  هرمونacth 

 هرمونات

NT1 هرمونات ببتيدية 

NT2 إريثروبويتين 

NT2 أنسولين 
NT2 ثيرونين 

NT2 سكرتين 

NT2 غاسترين 
NT2 غلوكاغون 

NT2 كلسيتونين 

NT2 ِلْبتين 
NT2 هرمون الغدة مجاورة الدرقية 

NT2 هرمون ُمْطلق للتيروتروبين 

NT2 هرمونات درقية 
NT3 ثالث يود التيرونين 

NT3 ثيروكسين 

NT3 ديودوتيروكسين 
NT3 كلسيتونين درقي 

NT2 هرمونات نخامية 

NT3 أوكسيتوسين 
NT3 فازوبرّسين 

NT3 ليبرينات 

NT4 ر للهرمون الُملَوتن  هرمون محّرِ
NT3 منشطات للمناسل 

NT4 ط منسلي كوريوني بشري  منّشِ

NT4 هرمون ُملَْوتن 
NT4 هرمون منشط ِللَّْوتنة 

NT4 ط للجريب  هرمون منّشِ

NT3  هرمونacth 
NT3 هرمون منشط جسمي 

NT3 ط للدرق  هرمون منّشِ

NT1 هرمونات ستيروئيدية 
NT2 إستروجينات 

NT3 إستراديول 

NT3 أسترون 
NT3 إستريول 

NT2 أندروجينات 

NT3 أندروستيرون 

NT3 أندروستينديون 

NT3 تستستيرون 

NT3 هدروكسي أندروستنون 
NT2 بروجسترون 

NT2 ستيروئيدات قشرية 

NT3 ثنائي أوكسي كورتي كوسترون الخالت 
NT4 ألدوسترون 

NT3 كورتيكوئيدات سكرية 

NT4 بردنيزولون 
NT4 بردنيزون 

NT4 ديكساميتازون 

NT4 ستيرون قشري 
NT4 كروتيزون 

NT4 ِهْدروكورتيزون 
NT1 هرمونات كظرية 

NT2 أدرينالين 

NT2 ستيروئيدات قشرية 

NT3 ثنائي أوكسي كورتي كوسترون الخالت 

NT4 ألدوسترون 

NT3 كورتيكوئيدات سكرية 
NT4 بردنيزولون 

NT4 بردنيزون 

NT4 ديكساميتازون 
NT4 ستيرون قشري 

NT4 كروتيزون 

NT4 ِهْدروكورتيزون 
NT2 درينالين )نوربيفرين(نوار 

RT أمراض الغدد الصم 

RT استتباب 
RT بروستا غالندينات 

RT تنبيه 

RT حمض األبسيزيك 
RT ستيروئيدات 

RT سوماتوستاتين 

RT عامل داخلي المنشأ 
RT غدد صم 

RT فيزيولوجيا 

RT كيمياء حيوية 
RT مستقبالت 

 هرمونات ببتيدية

1995-07-03 

*BT1 بروتينات 
BT1 هرمونات 
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NT1 إريثروبويتين 

NT1 أنسولين 
NT1 ثيرونين 

NT1 سكرتين 

NT1 غاسترين 
NT1 غلوكاغون 

NT1 كلسيتونين 

NT1 ِلْبتين 
NT1 هرمون الغدة مجاورة الدرقية 

NT1 هرمون ُمْطلق للتيروتروبين 

NT1 هرمونات درقية 
NT2 ثالث يود التيرونين 

NT2 ثيروكسين 

NT2 ديودوتيروكسين 
NT2 كلسيتونين درقي 

NT1 هرمونات نخامية 

NT2 أوكسيتوسين 
NT2 فازوبرّسين 

NT2 ليبرينات 

NT3 ر للهرمون الُملَوتن  هرمون محّرِ
NT2 منشطات للمناسل 

NT3 ط منسلي كوريوني بشري  منّشِ

NT3 هرمون ُملَْوتن 
NT3 هرمون منشط ِللَّْوتنة 

NT3 ط للجريب  هرمون منّشِ

NT2  هرمونacth 
NT2 هرمون منشط جسمي 

NT2 ط للدرق  هرمون منّشِ

RT عوامل اإلنماء 
RT الكتوجينات 

 هرمونات درقية

*BT1 هرمونات ببتيدية 

NT1 ثالث يود التيرونين 
NT1 ثيروكسين 

NT1 ديودوتيروكسين 

NT1 كلسيتونين درقي 
RT استقالب 

RT ثيرونين 
RT غدة درقية 

RT غلوبيولين درقي 

RT فرط الدرق 
RT قصور الدرق 

RT ط لل  درقهرمون منّشِ

RT يود 
RT يود مرتبط بالبروتين 

 هرمونات ستيروئيدية

BT1 هرمونات 

NT1 إستروجينات 
NT2 إستراديول 

NT2 أسترون 

NT2 إستريول 

NT1 أندروجينات 

NT2 أندروستيرون 

NT2 أندروستينديون 
NT2 تستستيرون 

NT2 هدروكسي أندروستنون 

NT1 بروجسترون 
NT1 ستيروئيدات قشرية 

NT2 ثنائي أوكسي كورتي كوسترون الخالت 

NT3 ألدوسترون 
NT2 كورتيكوئيدات سكرية 

NT3 بردنيزولون 

NT3 بردنيزون 
NT3 ديكساميتازون 

NT3 ستيرون قشري 

NT3 كروتيزون 
NT3 ِهْدروكورتيزون 

RT هرمونات كظرية 

 هرمونات كظرية

BT1 هرمونات 

NT1 أدرينالين 

NT1 ستيروئيدات قشرية 
NT2 ثنائي أوكسي كورتي كوسترون الخالت 

NT3 ألدوسترون 

NT2 كورتيكوئيدات سكرية 
NT3 بردنيزولون 

NT3 بردنيزون 

NT3 ديكساميتازون 

NT3 ستيرون قشري 
NT3 كروتيزون 

NT3 ِهْدروكورتيزون 

NT1 )نواردرينالين )نوربيفرين 
RT أندروجينات 

RT غدد كظرية 

RT قَْطُع الكظر 
RT هرمونات ستيروئيدية 

رة  هرمونات محّرِّ

INIS: 1983-02-03; ETDE: 1983-03-07 

USE ليبرينات 

 هرمونات نخامية

*BT1 هرمونات ببتيدية 

NT1 أوكسيتوسين 

NT1 فازوبرّسين 
NT1 ليبرينات 

NT2 ر للهرمون الُملَوتن  هرمون محّرِ

NT1 منشطات للمناسل 
NT2 ط منسلي كوريوني بشري  منّشِ

NT2 هرمون ُملَْوتن 

NT2 هرمون منشط ِللَّْوتنة 
NT2 ط للجريب  هرمون منّشِ

NT1  هرمونacth 
NT1 هرمون منشط جسمي 

NT1 ط للدرق  هرمون منّشِ

RT استئصال النخامى 
RT غدة نخامية 

 هزات الحقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-06-14 

RT زالزل 
RT زالزل مكروية 

RT ما قبل الهزات 

 هزات نجمية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-04-19 
RT نبّاضات 

RT نجوم نترونية 

 هزازات

*BT1 تجهيزات إلكترونية 

NT1 هزازات ترانزستورية 

NT1 هزازات حاصرة 
NT1 هزازات وسيطية 

RT أجهزة شبه موصلة 

RT تقنية نبضية 
RT دارات إلكترونية 

RT مجاوبات 

RT هزازات المفاعل 

 هزازات )مفاعل(

USE هزازات المفاعل 

 هزازات المفاعل

UF )هزازات )مفاعل 

RT تقنيات اهتزاز المفاعل 
RT هزازات 

 هزازات ترانزستورية

*BT1 هزازات 
RT ترانزستورات 

RT دارات نبضية 

 النغموير -هزازات تونكس 

USE  النغموير -نظرية تونكس 

 هزازات حاصرة

*BT1 هزازات 

RT مولدات نبضات 

 هزازات ال توافقية

INIS: 1981-08-06; ETDE: 1979-09-26 

RT الميكانيك 

RT رياضيات 
RT معادالت الحركة 

RT مهتزات توافقية 

 هزازات وسيطية

INIS: 1994-06-27; ETDE: 1978-12-11 
*BT1 هزازات 

RT تجهيزات ضوئية 

 هزة مكروية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-03-04 
USE ضجيج سيسمي 

 هسبريدين

1996-06-28 

USE غليكوزيدات 
USE فالفونات 

 هستامين

*BT1 أمينات 
*BT1 إيميدازوالت 

RT أرجيّة 

RT شعريّات 
RT مضادات هيستامينية 

 هستونات

*BT1 بروتينات 

RT بروتينات نووية 
RT )جسيمات نووية )نوكليوزومات 

 هستيدين

*BT1 إيميدازوالت 

*BT1 حموض أمينية 
*BT1 حموض حلقية المتجانسة 

 هسيس الشفق القطبي

*BT1 هرمغنطيسيإشعاع ك 
RT صافرات 

RT غالف أيوني 

 هشاشة

NT1 هشاشة بوجود الهليوم 
NT1 هشاشة هدروجينية 

RT  قَصوف -انتقاالت َسحوب 

RT َسحوب -انتقاالت قَصوف 
RT قصافة 

 هشاشة بوجود الهليوم

INIS: 1992-06-17; ETDE: 1985-03-26 

BT1 هشاشة 
RT توليد الهليوم البيني 

RT خواص االنكسار 

RT قصافة 
RT  10هليوم 

 هشاشة هدروجينية

INIS: 1992-06-17; ETDE: 1980-06-06 
BT1 هشاشة 

RT توليد الهدروجين البيني 

RT خواص االنكسار 
RT قصافة 

RT هدردة 

RT هدروجين 

 هضم

NT1 هضم داخل معوي 

NT1 هضم ال هوائي 

NT2 عملية غاز حيوي 
NT1 هضم هوائي 

RT أميالز 

RT أنزيمات 
RT ابتالع 

RT استيعاب 

RT امتصاص معوي 
RT بيبسين 

RT تربسين 

RT جهاز الهضم 
RT حمض الغاستريك 

RT فيزيولوجيا 

RT كيموتريسين 

 هضم داخل معوي

BT1 هضم 

RT بلعمة 
RT خاليا حيوانية 

 هضم ال هوائي

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1975-07-29 

SF إعادة تدوير الخلية 
SF عمليات ميكروبية 
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BT1 تحول حيوي 

BT1 هضم 
NT1 عملية غاز حيوي 

RT تخّمر 

RT ثقافة دُْفعية 
RT حمأة مياه المجارير 

RT شروط أليفة االعتدال 

RT شروط ال هوائية 
RT  ً  شروط مالئمة حراريا

RT متعّضات دقيقة 

RT مستنبت متواصل 
RT مستنبت نصف دُفُعي 

RT معالجة النفايات 

RT وقود إصطناعي 

 هضم هوائي

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1975-10-28 

BT1 تحول حيوي 

BT1 هضم 

RT ثقافة دُْفعية 

RT شروط هوائية 

RT متعّضات دقيقة 
RT مستنبت متواصل 

RT مستنبت نصف دُفُعي 

RT معالجة النفايات 

 هطل )مطري(

INIS: 1992-08-17; ETDE: 1984-12-10 

*BT1 مياه األمطار 
RT اعتراض 

RT تبخر 

RT جريان الماء 
RT جرظالّت الش 

RT غابات 

RT مطر حامضي 
RT نباتات 

RT هطوالت جوية 

 هطل إلكتروني

BT1 َهْطل الجسيمات المشحونة 
RT أحزمة إشعاعية 

RT إلكترونات مأسورة 

RT إهليلج الشفق القطبي 
RT شفق قطبي 

RT شفق منتصف النهار 

RT قرن قطبي 

 َهْطل الجسيمات المشحونة

NT1 هطل إلكتروني 

NT1 هطل بروتوني 

RT أحزمة إشعاعية 
RT إهليلج الشفق القطبي 

RT جسيمات مشحونة 

RT شفق قطبي 

RT شفق منتصف النهار 

 هطل بروتوني

BT1 َهْطل الجسيمات المشحونة 
RT أحزمة إشعاعية 

RT إهليلج الشفق القطبي 

RT بروتونات مأسورة 
RT شفق قطبي 

RT شفق منتصف النهار 

RT قرن قطبي 

 هطل عالمي االنتشار

USE  عالميسقط 

 هطوالت )جوية(

USE هطوالت جوية 

 هطوالت جوية

UF )هطوالت )جوية 

NT1 بََرد 

NT1 ثلج 
NT1 مطر 

NT2 مطر حامضي 

RT اجتراف 
RT اعتراض 

RT جريان الماء 

RT جفاف 
RT ُسُحب 

RT َسْقط 

RT ضباب 
RT طقس 

RT علم األرصاد الجوية 

RT عواصف 
RT غالف الجو األرضي 

RT غالف مائي 

RT فصول 
RT قطيرات 

RT مناخات 

RT مواد بيئية 
RT مياه األمطار 

RT مياه جوفية 

RT مياه سطحية 
RT نوى أيتكن 

RT )هطل )مطري 

 هكتوريت

USE مونتموريلّونيت 

 هكسان

*BT1 ألكانات 

RT حلقي الهكسان 

 هكسانوالت

UF كحوالت الهكسيل 

*BT1 كحول 

 هكسوزات

UF سيسازين 
UF فوكوز 

*BT1 أحاديات السكريد 

NT1 أمينات هكسوزية 
NT2 غلوكوزامين 

NT1 سوربوز 

NT1 غاالكتوز 

NT1 غلوكوز 

NT1 فركتوز 

NT1 منّوز 

 هكسوكيناز

*BT1 آزات نقل الفسفور 

 هكسينات

*BT1 ألكنات 

 ُهالم

*BT1 بروتينات 

*BT1 غروانيات 

 هالم السليكا

BT1 ماّزات 
RT أكاسيد السيليسيوم 

RT امتزاز 

RT مواد التبادل األيوني 

 هالم ملكي

2000-04-12 

SEE مواد وقائية من اإلشعاع 

 هالمات

*BT1 غروانيات 

NT1 بوليمرات أليفة للماء 

NT1 هالمات مائية 
RT تسيّل بالرج 

RT عوامل االنسداد 

 هالمات مائية

2006-02-06 
*BT1 هالمات 

RT بوليمرات 
RT ماء 

 هلجنة

BT1 تفاعالت كيميائية 

NT1 أستنة 
NT1 برومة 

NT1 فلورة 

NT1 كلورة 
NT2 كلورة سلفونية 

NT1 يودنة 

 هلفيت

2000-04-12 
*BT1 معادن السيليكيت 

RT سليكات البريليوم 

RT سليكات الحديد 
RT سليكات المنغنيز 

لياك   H-1هِّ

INIS: 1995-09-14; ETDE: 1990-05-16 

*BT1 مفاعالت اندماج لولبية 
RT  مفاعل اندماجsheila heliac 

 هليوترون

1998-09-29 
*BT1 أجهزة بالزمية مغلقة 

RT  جهاز لولبي كبيرlhd 

RT مفاعالت اندماج تورساترون 

 هليوثيس

USE دودة لوزة القطن 

 3A1هليوم  

INIS: 1981-08-31; ETDE: 1977-06-02 

*BT1  3هليوم 
RT ميوعة فائقة 

 1هليوم 

*BT1  4هليوم 

 10هليوم 

*BT1 نظائر الهليوم 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 10هليوم 

*BT1 غازات األتربة النادرة 

RT ية  موائع قّرِ

RT هشاشة بوجود الهليوم 

 11هليوم 

*BT1 موائع كمومية 

*BT1  4هليوم 

RT جريان غشائي 
RT ميوعة فائقة 

RT نظرية النداو للهليوم السائل 

 2هليوم 

1980-02-26 

*BT1 نظائر الهليوم 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

RT بروتونات ثنائية 

 3هليوم 

*BT1 نظائر الهليوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
NT1   3هليومa1 

NT1  3هليومa 

NT1  3هليومb 
RT  3حزم هليوم 

RT موائع كمومية 

 3Aهليوم 

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1975-08-19 

*BT1  3هليوم 

RT ميوعة فائقة 

 3Bهليوم 

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1975-08-19 

*BT1  3هليوم 

RT ميوعة فائقة 

 4هليوم 

*BT1 نظائر الهليوم 

*BT1 نظائر مستقرة 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

NT1  1هليوم 

NT1  11هليوم 
RT  3حزم هليوم 

RT موائع كمومية 
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RT نقطة المبدا 

 5هليوم 

*BT1 نظائر الهليوم 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 6هليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهليوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

RT  6حزم الهيليوم 

 7هليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهليوم 

*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 8هليوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الهليوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نوى خفيفة 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

RT  8حزم هليوم 

 9هليوم 

*BT1 نظائر الهليوم 
*BT1 نوى خفيفة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 هماتوكسيلين

1996-06-28 

BT1 أصباغ 

*BT1 بيرانات 
*BT1 متعدد الفنوالت 

 همرات

NT1 هجرات تعاقبية 

NT1 همرات كونية 
NT2 همرات جوية كثيفة 

 همرات الطوارئ

USE مرشَّات األمان 

 همرات جوية كثيفة

*BT1 همرات كونية 

RT  أحداث من نوعcentauro 

 همرات كونية

*BT1 إشعاع كوني ثانوي 

BT1 همرات 

NT1 همرات جوية كثيفة 

RT  أحداث من نوعcentauro 
RT هجرات تعاقبية 

 َهَمْستر صيني

USE همسترات 

 همسترات

UF قداديات 

UF ميزوكريستوس 

UF هامستر سوري 
UF َهَمْستر صيني 

*BT1 قوارض 

 هندسات انعطافية

UF سياج مراقبة 
UF نقطة انعطاف 

*BT1 تشكيالت مفتوحة 

RT هندسة 

 هندسة

BT1 رياضيات 

NT1 هندسة تفاضلية 

NT1 هندسة لوباتشفسكي 
RT انضواء صامد 

RT تشكيلة 

RT رسم الخريطة 
RT ِكرات 

RT كروانيات 

RT مواشير 
RT هندسات انعطافية 

 هندسة

NT1 تقانات استثمار المناجم 

NT1 هندسة األمان 
NT1 هندسة الخزانات 

NT1 )هندسة العوامل البشرية )اإلنسانية 

NT1 هندسة بيئية 
NT1 هندسة كهربائية 

NT1 هندسة كيميائية 

NT1 هندسة مدنيّة 
NT1 هندسة ميكانيكية 

NT1 هندسة نووية 

RT جيولوجيا هندسية 

 هندسة األمان

1999-07-06 

BT1 هندسة 

RT أمان 
RT أمان المفاعل 

RT انفالت الضغط 

RT تحليل المنظومات 
RT ثقافة األمان 

RT حرائق 
RT حماية بالتجميد 

RT عزل سيسمي 

RT عوامل بشرية 
RT مخاطر 

RT مكاشيف الدخان 

RT منظومات أمان تقنية 
RT منظومات اإلنذار 

RT هوامش اآلمان 

 هندسة البروتين

INIS: 1994-09-08; ETDE: 1988-04-15 
RT تتابع الحمض األميني 

RT تفاعل متسلسل متعدد اآلز 

RT تقانة حيوية 
RT حركيات التفاعل الكيمياحيوي 

RT عالقات الفعالية بالبنية 

RT )هندسة جينية )وراثية 

 هندسة الخزانات

INIS: 1992-05-21; ETDE: 1977-03-04 

BT1 هندسة 

RT خزانات المياه 
RT صخر الخزان 

 هندسة العوامل البشرية

INIS: 1995-01-10; ETDE: 1982-06-07 
USE )هندسة العوامل البشرية )اإلنسانية 

 هندسة العوامل البشرية )اإلنسانية(

INIS: 1995-01-23; ETDE: 1982-06-07 

UF هندسة العوامل البشرية 
BT1 هندسة 

RT أمان 

RT تجهيزات 
RT حوادث 

RT شروط العمل 

RT مجموع الموظفين 
RT مخاطر 

RT  آلة -منظومات إنسان 

 هندسة الموائع

*BT1 ميكانيك الموائع 

NT1 هدروليك حراري 

RT أجهزة تحكم هدروليكي 
RT اندفاعات 

RT تجهيزات هدروليكية 

RT جريان األجسام الصلبة 
RT جريان الموائع 

RT علم الغازات المضغوطة 

RT عنفات هدروليكية 
RT قنوات الخزان 

RT مدّخرات هدروليكية 

RT مطرقة مائية 
RT حتكاكمعامل اال 

RT معدل الجريان 

RT نقل هدروليكي 

RT هدروديناميك 

 هندسة بيئية

BT1 هندسة 

RT تجهيزات مراقبة التلوث 

RT تكييف الهواء 
RT علم الجمال 

RT فعل إصالحي 

 هندسة تفاضلية

1983-03-15 
*BT1 هندسة 

RT حساب تفاضلي 

RT فضاء رياضياتي 

 هندسة جينية )وراثية(

INIS: 1984-12-04; ETDE: 1981-07-18 

BT1 تقانة حيوية 

NT1 تهجين الحمض النووي 

NT2 )تهجين )في الموقع 

NT2 تهجين الدنا 
NT3 كلَونة الدنا 

RT بيولوجيا ُجَزْيئية 

RT تأثيرات إشعاعية جينية 
RT ترانسبوزونات 

RT تضخيم الجينة 

RT تفاعل متسلسل متعدد اآلز 
RT تمايز خلوي 

RT تنظيم جيني 

RT تهجين 
RT جينات 

RT دنا 

RT طفرات جينيّة 
RT عالج جيني 

RT هندسة البروتين 

 هندسة جيولوجية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-03-08 
USE جيولوجيا هندسية 

 هندسة ريمان

USE فضاء ريمان 

 هندسة كهربائية

INIS: 1992-01-22; ETDE: 1978-06-14 

BT1 هندسة 

 هندسة كيميائية

INIS: 1992-02-03; ETDE: 1984-09-05 
BT1 هندسة 

RT كيمياء 

 هندسة لوباتشفسكي

1999-08-24 

UF فضاء لوباتشفسكي 

UF  بولياي -هندسة لوباتشفسكي 
*BT1 هندسة 

RT فضاء رياضياتي 

 بولياي -هندسة لوباتشفسكي 

USE هندسة لوباتشفسكي 

 هندسة مدنيّة

INIS: 1991-10-01; ETDE: 1982-08-11 

BT1 هندسة 

 هندسة ميكانيكية

INIS: 1999-02-15; ETDE: 1982-07-08 
BT1 هندسة 

 هندسة نووية

BT1 هندسة 

RT تقانات ثنائية االستعمال 

RT تقانة المفاعالت 

RT صناعة نووية 
RT مفاعالت 

RT نقل التقانة 

 هنغاريا

*BT1 أوروبا الشرقية 
BT1 بلدان نامية 

RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 



 هنود )أمريكيون( 1199 154هولميوم 

 

 

RT نهر الدانوب 

 هنود )أمريكيون(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-11-14 
USE هنود أميركيون 

 هنود أميركيون

INIS: 1999-04-30; ETDE: 1977-11-29 

UF )هنود )أمريكيون 
SF تحفّظات هندية 

*BT1 سكان أصليون 

*BT1 مجموعات أقلية 

 هواء

*BT1 غازات 

NT1 هواء سطحي 
NT1 هواء مضغوط 

RT أجهزة تنفس اصطناعية 

RT تثبيت النتروجين 

RT تثبيت ثنائي أكسيد الكربون 

RT تروبوسفير 

RT تسرب الهواء 
RT تكييف الهواء 

RT تنفُّس 

RT تهوية 
RT تهوية 

RT جريان الهواء 

RT جهاز التنفُّس 
RT حالالت هوائية 

RT ريح 

RT ستائر هوائية 
RT ُسُحب مشعة 

RT َسْقط 

RT شهيق 
RT طائرة 

RT غالف الجو األرضي 

RT مراقبة من الجو 
RT مواد بيئية 

RT  هواء -نسبة وقود 

RT نَفَس 

 هواء سطحي

*BT1 هواء 

RT إعادة تعليق الجسيمات 

RT غالف الجو األرضي 

 هواء مضغوط

1992-01-16 

*BT1 غازات مضغوطة 
*BT1 هواء 

RT تاثير المكبس 

RT تجهيزات خزن طاقة الهواء المضغوط 
RT خزن طاقة الهواء المضغوط 

RT منشآت طاقة مخزونة بالهواء المضغوط 

 هوائيات

1999-02-26 
*BT1 تجهيزات كهربائية 

NT1 مقاريب راديوية 

NT1 مة  هوائيات مقّوِ
RT معدات راديو 

 هوائيات مقّوِّمة

2000-04-12 

*BT1 هوائيات 
RT نقل استطاعة األمواج المكروية 

 هواتف

INIS: 1999-07-05; ETDE: 1976-08-24 
NT1 هواتف محمولة 

RT اتصاالت 

RT مرافق عامة 
RT نقل البيانات 

 هواتف محمولة

2015-04-16 

BT1 هواتف 

 هوامش

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-05-03 

USE أرباح 

 هوامش اآلمان

INIS: 2004-11-26; ETDE: 2004-12-01 
RT أمان المفاعل 

RT تقدير الخطورة 

RT معايير األمان 
RT منظومات أمان تقنية 

RT هندسة األمان 

RT وثوقية 

 هواوين

RT إسمنت 

RT تدعيم باألسمنت 

RT خرسانات 
RT مواد بناء 

 هوتونيت

1997-01-28 
USE فلزات التوريوم 

USE معادن السيليكيت 

 هورنبلند

*BT1 )أمفيبول )معدن 
RT بريدوتيتات 

RT غرانيت 

 هورنفلسات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 
USE صخور متحولة 

 هوالنديت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-01-23 
*BT1 زيوليتات 

 هولميوم

*BT1 أتربة نادرة 

 هولميوم

INIS: 1985-01-18; ETDE: 1982-11-08 
USE جذور فوق أكسي مائية 

 140هولميوم 

2007-02-14 

*BT1 نظائر الهولميوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 141هولميوم 

INIS: 2001-03-15; ETDE: 2001-02-12 
*BT1 نظائر الهولميوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من االضمحالل البروتوني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1 فردية - نوى زوجية 

 142هولميوم 

2007-02-14 
*BT1 نظائر الهولميوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

  143هولميوم 

2004-12-15 

*BT1 نظائر الهولميوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 144هولميوم 

INIS: 1987-02-25; ETDE: 1987-05-01 

*BT1 نظائر الهولميوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 145هولميوم 

INIS: 1988-04-15; ETDE: 1988-05-23 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهولميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 145هولميوم 

1981-09-17 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 ئر الهولميومنظا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 147هولميوم 

1982-06-09 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهولميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 148هولميوم 

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-04-11 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهولميوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 149هولميوم 

*BT1 زائد المشعة -ر اضمحالل بيتا نظائ 
*BT1 نظائر الهولميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 150هولميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهولميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 151هولميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهولميوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 شعة عمرها ثوانينظائر م 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 152هولميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الهولميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 153هولميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الهولميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 154هولميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهولميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 



 155هولميوم  1200 هيئة الطاقة االتحادية في الواليات المتحدة

 

 

*BT1 ربة النادرةنوى األت 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 155هولميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهولميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 156هولميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهولميوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 157هولميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهولميوم 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 158هولميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 ظائر الهولميومن 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 159هولميوم 

*BT1 نظائر الهولميوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 ئر مشعة عمرها ثوانينظا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 160هولميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر الهولميوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 161هولميوم 

*BT1 نظائر الهولميوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نينظائر مشعة عمرها ثوا 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 162هولميوم 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهولميوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  عمرها ساعاتنظائر مشعة 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 163هولميوم 

*BT1 نظائر الهولميوم 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 164هولميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر الهولميوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 
*BT1  فردية -نوى فردية 

 165هولميوم 

*BT1 نظائر الهولميوم 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 166هولميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهولميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 تربة النادرةنوى األ 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 167هولميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهولميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 168هولميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الهولميوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 169هولميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهولميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 170هولميوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر الهولميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 171هولميوم 

INIS: 1988-03-08; ETDE: 1988-04-07 

*BT1  لمشعةناقص ا  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهولميوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 172هولميوم 

INIS: 1990-12-05; ETDE: 1991-01-14 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهولميوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 173هولميوم 

2007-02-14 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهولميوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 174هولميوم 

2007-02-14 
*BT1  المشعة ناقص  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهولميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى فردية 

 175هولميوم 

2007-02-14 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر الهولميوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نوى األتربة النادرة 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 هولندا )األراضي المنخفضة(

1995-04-03 

*BT1 أوروبا الغربية 

BT1 بلدان متطورة 
RT بحر وادن 

RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 

RT نهر الراين 

 هولنديت

INIS: 1981-09-18; ETDE: 1981-06-13 

*BT1 مواد أكسيدية 

RT أكاسيد األلمنيوم 
RT أكاسيد الباريوم 

RT أكاسيد التيتانيوم 

RT )عملية سينروك )صخور صنعية 

 هولوغرافيا

RT تصوير فوتوغرافي 

 هوماليت

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1979-03-27 
RT أرالديت 

RT تحليل اإلجهاد 

RT مرونة ضوئية 

 هوموسيستئين

ETDE: 1997-03-15 

*BT1 حموض أمينية 

RT سيستئين 

 هوموسيستين

1996-07-18 

USE حموض أمينية 

 هوندوراس

*BT1 أمريكا الوسطى 

BT1 بلدان نامية 

 هونغ كونغ

*BT1 الصين 

 هيئات مدمجة

INIS: 1992-08-20; ETDE: 1984-03-19 

RT إدارة النُفايات المشعّة 

RT تعاون بين الحكومات 
RT حكومة والية 

RT نفايات مشعة منخفضة السوية 

 هيئة أمان المفاعالت

INIS: 1978-01-13; ETDE: 1978-03-03 

*BT1 منظمات ألمانيا اإلتحادية 

 هيئة استشارية لبحوث الطاقة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 
USE برامج البحوث 

USE لجان استشارية 

 هيئة البحوث العلمية النووية في يولش

1995-04-13 
USE مركز بحوث يولشي 

 هيئة التنظيم النووي في الواليات المتحدة

*BT1 نظمات في الواليات المتحدةم 
RT هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة 

 هيئة الطاقة االتحادية في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1992-02-24 

UF لجنة الطاقة الفدرالية 



 هيئة الطاقة الذرية األسترالية 1201 هيبرونات

 

 

UF هيئة الطاقة الفدرالية 

*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

 هيئة الطاقة الذرية األسترالية

INIS: 1996-01-30; ETDE: 1978-04-28 

USE منظمة العلوم النووية والتكنولوجيا األسترالية 

 هيئة الطاقة الذرية الدانمركية

ETDE: 1975-09-11 
*BT1 منظمات دانمركية 

 هيئة الطاقة الذرية العريية

INIS: 1992-03-24; ETDE: 1992-04-09 
BT1 منظمات دولية 

 هيئة الطاقة الذرية الفلبينية

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1977-10-19 

USE هيئة الطاقة الذرية الفيلبينية 

 هيئة الطاقة الذرية الفيلبينية

INIS: 1977-09-06; ETDE: 1977-10-19 

UF هيئة الطاقة الذرية الفلبينية 

*BT1 معهد البحوث النووية الفيلبيني 

 لذرية المصريةهيئة الطاقة ا

2006-10-13 

*BT1 منظمات مصرية 

 هيئة الطاقة الذرية الهنغارية

INIS: 1986-04-03; ETDE: 2002-03-28 

USE هيئة الطاقة الذرية الهنغارية 

 هيئة الطاقة الذرية الهنغارية

1986-04-03 
UF هيئة الطاقة الذرية الهنغارية 

*BT1 منظمات هنغارية 

 هيئة الطاقة الذرية الوطنية للجمهورية األرجنتينية

INIS: 1993-10-01; ETDE: 1993-11-08 
UF )لجنة وطنية للطاقة النووية )األرجنتين 

*BT1 منظمات أرجنتينية 

 هيئة الطاقة الذّرية اإلسرائيلية

1979-11-02 

*BT1 منظمات إسرائلية 

NT1 مركز البحوث النووية في النجف 
NT1 حوث النووية في سوريكمركز الب 

 هيئة الطاقة الذّرية العراقية

INIS: 1985-06-10; ETDE: 1985-07-19 

*BT1 منظمات عراقية 
NT1 مركز البحوث النووي العراقي 

 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية

UF هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية 

*BT1 منظمات فرنسية 

NT1 لوشاتيلهيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في بروير 

NT1 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في بيرالت 

NT1 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في ساكليه 
NT1 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في غرونوبل 

NT1 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في فونتي أوروز 
NT1 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في كاداراش 

NT1 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في الهاغ 

NT1 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في ماركول 
RT  دورة وقودareva النووي 

RT فرنسا 

 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية

INIS: 1993-11-05; ETDE: 2002-06-13 
USE هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية 

 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في برويرلوشاتيل

INIS: 1989-12-08; ETDE: 1990-01-03 

*BT1 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية 

 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في بيرالت

UF ( بييريليتcea) 

*BT1 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية 

 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في ساكليه

UF ( ساكليcea) 

*BT1 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية 

 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في غرونوبل

*BT1 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية 

 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في فونتي أوروز

UF )فونتني أو روز )هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية 
*BT1 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية 

 الفرنسية في كاداراش هيئة الطاقة الذّرية

UF ( كاداراشcea) 

*BT1 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية 

 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في الهاغ

*BT1 منشآت إعادة معالجة الوقود 

*BT1 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية 

 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية في ماركول

UF ( ماركوليcea) 

*BT1 هيئة الطاقة الذّرية الفرنسية 

 هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة

USE هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة 

 هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة

1995-03-28 

UF هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة 

*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 
NT1 )بيتس )مختبر قدرة ذرية 

NT1 عملية هانفورد للمنتجات الذرية 

NT1  محطة معالجة كيميائيةidaho 
NT1 مخبر آرغون الوطني 

NT1 مخبر أوك ريدج الوطني 
NT1 مخبر بروكهافن الوطني 

NT1 مخبر لورنس بيركلي 

NT1 مخبر لورنس ليفرمور 
NT1 مخبر ماوند 

NT1 مخبركنولز للطاقة الذرية 

NT1 ر مختبames 
NT1 مختبرات سانديا 

NT1 مركز إنتاج المواد العلفية 

NT1  منشأةpaducah 
NT1  منشأةy-12 

NT1  منشأة إنتاج سكيوياuf6 

NT1 منشأة روكي فالتس 
NT1 منشأة سافاناه ريفر 

RT إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 

RT أدلة تنظيمية 
RT الواليات المتحدة األمريكية 

RT هيئة التنظيم النووي في الواليات المتحدة 

RT وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

 هيئة الطاقة الفدرالية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-10-13 

USE هيئة الطاقة االتحادية في الواليات المتحدة 

 هيئة الطاقة النووية الوطنية البرازيلية

INIS: 1982-08-27; ETDE: 1982-09-10 
UF الهيئة الوطنية البرازيلية للطاقة النووية 

UF لجنة وطنية للطاقة النووية في البرازيل 
*BT1 منظمات برازيلية 

 هيئة المواصفات الدولية

1993-11-08 

USE )هيئة المواصفات العالمية )إيزو 

 هيئة المواصفات العالمية )إيزو(

UF هيئة المواصفات الدولية 

BT1 منظمات دولية 

RT  الدولية للتقانة الكهربائيةالهيئة 
RT تنظيمات 

RT توصيات 

RT مصطلحات معيارية 
RT وثيقة معايير 

 هيئة الوقاية اإلشعاعية

INIS: 1978-11-24; ETDE: 1980-07-23 
*BT1 منظمات ألمانيا اإلتحادية 

RT وقاية من اإلشعاع 

 هيئة الوقاية اإلشعاعية الوطنية

INIS: 1979-12-20; ETDE: 1980-01-24 
UF لجنة وطنية للحماية اإلشعاعية 

*BT1 منظمات بريطانية 

 هيئة تفتيش المنشآت النووية

INIS: 1993-11-09; ETDE: 2002-04-17 
USE هيئة تفتيش المنشأة النووية البريطانية 

 هيئة تفتيش المنشأة النووية البريطانية

INIS: 1993-11-10; ETDE: 1983-07-07 
USE نووية البريطانيةهيئة تفتيش المنشأة ال 

 هيئة تفتيش المنشأة النووية البريطانية

INIS: 1983-06-02; ETDE: 1983-07-07 

UF .)تفتيش المنشآت النووية )المملكة المتحدة 
UF هيئة تفتيش المنشآت النووية 

UF هيئة تفتيش المنشأة النووية البريطانية 

*BT1 منظمات بريطانية 

 الواليات المتحدة هيئة تنظيم الطاقة اإلتحادية في

INIS: 1992-02-03; ETDE: 1978-02-14 

UF هيئة تنظيم الطاقة الفدرالية 
*BT1 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

RT تنظيمات 

RT  مناطق غازferc 

 هيئة تنظيم الطاقة الفدرالية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-02-14 

USE هيئة تنظيم الطاقة اإلتحادية في الواليات المتحدة 

 هيئة دولية للحماية من اإلشعاع

1993-11-08 
USE الهيئة الدولية للحماية من اإلشعاع 

 هيبارين

*BT1 متعدد سكريدات مخاطية 
*BT1 مركبات كبريت عضوية 

*BT1 مضادات التخثر 

RT خاليا َحلَميّة 

 هيباك

1996-10-23 

USE أميدات 

USE مركبات الصوديوم 
USE مركبات يود عضوية 

 هيبرونات

UF باريونات غريبة 

*BT1 باريونات 
*BT1 جسيمات غريبة 

NT1 * باريوناتz 

NT1  باريوناتxi 
NT2  باريوناتxi - 1530 

NT2  باريوناتxi - 1690 

NT2  باريوناتxi - 1820 
NT2  باريوناتxi - 1950 

NT2  باريوناتxi - 2030 

NT2  باريوناتxi - 2250 
NT2  باريوناتxi - 2500 

NT2  جسيماتxi 

NT3  جسيماتxi المعتدلة 
NT3  جسيماتxi ناقص 

NT3 جسيمات كساي المضادة 
NT1 باريونات أوميغا 

NT2  2250 -باريونات أوميغا 

NT2 جسيمات أوميغا 
NT3 جسيمات أوميغا مضادة 

NT3 جسيمات أوميغا ناقص 

NT1 باريونات سيغما 
NT2  1385 -باريونات سيغما 

NT2  1660 -باريونات سيغما 

NT2  1670 -باريونات سيغما 
NT2  1750 -باريونات سيغما 

NT2  1770 -باريونات سيغما 

NT2  1775 -باريونات سيغما 
NT2  1915 -باريونات سيغما 

NT2  1941 -باريونات سيغما 

NT2  2030 -باريونات سيغما 
NT2  2455 -باريونات سيغما 

NT2 جسيمات سيغما 

NT3 جسيمات سيغما المضادة 
NT3 جسيمات سيغما المعتدلة 

NT3 جسيمات سيغما زائد 

NT3 جسيمات سيغما ناقص 
NT1 باريونات المبدا 

NT2  1405 -باريونات المبدا 

NT2  1520 -باريونات المبدا 
NT2  1600 -باريونات المبدا 

NT2  1670 -باريونات المبدا 



 هيبرونات مضادة 1202 وادي نهر رافت

 

 

NT2  1690 -باريونات المبدا 

NT2  1800 -باريونات المبدا 
NT2  1810 -باريونات المبدا 

NT2  1820 -باريونات المبدا 

NT2  1830 -باريونات المبدا 
NT2  1890 -باريونات المبدا 

NT2  2100 -باريونات المبدا 

NT2  2110باريونات المبدا 
NT2 جسيمات المبدا 

NT3 جسيمات المبدا المضادة 

NT1  2130 -باريونات المبدا-n 
NT1 هيبرونات مضادة 

NT2 جسيمات أوميغا مضادة 

NT2 جسيمات سيغما المضادة 
NT2 جسيمات كساي المضادة 

NT2 جسيمات المبدا المضادة 

RT نوى مفرطة 

 هيبرونات مضادة

*BT1 باريونات مضادة 

*BT1 هيبرونات 

NT1 جسيمات أوميغا مضادة 
NT1 ةجسيمات سيغما المضاد 

NT1 جسيمات كساي المضادة 

NT1 جسيمات المبدا المضادة 

 هيبوران

UF )أورتو يودو الهيبورات )هيبوران 

UF أورتويودوهيبورات الصوديوم 
UF يودوبنز أمينو خالت الصوديوم 

UF يودوبنزيل أمينو الخالت-n-o 

UF  يودوهيبورات- na 
UF )يودوهيبورات )هيبوران 

UF يوروهيبورات الصوديوم 

BT1 وسائط التباين 
RT حمض الهيبوريك 

 هيبوكسانتين

*BT1 بورينات 

*BT1 مركبات أكسجينية 
RT إينوزين 

RT كزانتينات 

RT نوكليوتيدات 

 هيداتيدوزيز )مرض المكورات الشوكية(

*BT1 أمراض طفيلية 

RT شريطيات 

RT طفيليات 

 هيدانتوينات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-05-07 

*BT1 إيميدازوالت 
RT بولة 

 هيدرة

*BT1 السعات 

 هيرات الغاز

INIS: 1993-01-28; ETDE: 1977-01-28 
UF هدريدات الِمتان 

BT1 هدرادات 

RT خطوط أنابيب 
RT غاز طبيعي 

RT مكامن هدرات الغاز الطبيعي 

 هيروشيما

*BT1 يابان 

RT أسلحة نووية 

RT انفجارات نووية 
RT  قنبلة ذريةlittle boy 

RT ناجون من القنبلة الذرية 

 هيروين

1996-07-08 
UF دياستيل مورفين 

*BT1 رات  مخدِّ

RT كودئين 
RT مورفين 

 هيزي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-03-24 

USE سيكلوترون هيزي 

 هيسبانيوال

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1980-02-11 
*BT1 جبال األنتيل الكبرى 

NT1 جمهورية الدومينيكان 

NT1 هايتي 

 هيغزينوس

2013-08-26 

*BT1 جسيمات فائقة التناظر 

RT بوزونات هيغر 
RT نيوترالينوهات 

 هيكل خارجي

*BT1 هيكل عظمي 
RT شوكيات الجلد 

 هيكل عظمي

UF عظام 

*BT1 أعضاء 

NT1 ُجْمُجمة 

NT2   فك 

NT1 ظنبوب 
NT1 فخذ 

NT1 فقرات 

NT1 مفاصل عظمية 
NT1 هيكل خارجي 

RT أطراف 

RT أمراض هيكلية 
RT أنسجة عظمية 

RT كثافة المعادن في العظام 

 هيم

UF )هيماتوبورفيرين )هيم 
UF هيماتين 

UF هيمين 

BT1 أصبغة 

*BT1 بورفيرين 

RT حديد 

RT كربوكسي هيموغلبين 
RT ميتهيموغلوبين 

RT هيموغلوبين 

 هيماتوبورفيرين )هيم(

USE هيم 

 هيماتوبورفيرينات

BT1 أصبغة 

*BT1 بورفيرين 
RT هيموغلوبين 

 هيماتيت

*BT1 أركزة حديدية 

*BT1 مواد أكسيدية 
RT أكاسيد الحديد 

RT ليمونيت 

 هيماتين

USE هيم 

 هيمااليا )جبال(

1977-11-02 

BT1 جبال 

 هيموزيدرين

BT1 أصبغة 

*BT1 بروتينات معدنية 

*BT1 بورفيرين 
RT حديد 

RT دم 

RT فيّرتين 
RT هيموغلوبين 

 هيموسيانين

*BT1 بروتينات معدنية 
RT دم 

 هيموغلوبين

BT1 أصبغة 

*BT1 بورفيرين 
*BT1 غلوبينات 

NT1 ميتهيموغلوبين 

RT أنواع فقر الدم 
RT بروتوبور فيرينات 

RT تنفُّس 

RT حديد 
RT كربوكسي هيموغلبين 

RT كريات حمراء 

RT هيم 
RT هيماتوبورفيرينات 

RT هيموزيدرين 

 هيموفيلوس

UF ُمْستَْدمية 
*BT1 بكتريا 

 هيمين

USE هيم 

 هيوسيامين

1996-07-18 

USE قلوانيات 

 هيولى

BT1 نات خلوية  مكّوِ
RT بالزميدات 

RT جسيمات شحمية 

RT رات  متقدِّ

 وابائين

*BT1 ستروفانيتنات 

 واجهات المراقبة

RT أجهزة عرض 
RT تجهيزات إلكترونية 

RT غرف التحكم 

 واحدات

NT1 أيام درجات الحرارة 
NT1  وحداتsi الدولية 

NT1 وحدات التفاعلية 

NT2 إناور 
NT2 دوالرات 

NT1 وحدات جرعة إشعاعية 

NT1 وحدات طبيعية 
NT2 يونيتون 

 واحدات العدّ 

USE واحدات تقييس 

 واحدات تقييس

UF  ّواحدات العد 

*BT1 تجهيزات إلكترونية 

RT  ّأنابيب العد 
RT تقنية نبضية 

RT  ّدارات عد 

RT مكاشيف إشعاع 

 )واحدة تعّرض( rواحدة 

USE وحدات جرعة إشعاعية 

 واحدة سيفرت

1997-06-05 

USE  وحداتsi الدولية 
USE وحدات جرعة إشعاعية 

 واحدي

RT تمثيالت الواحدية 
RT تناظر واحدي 

RT  مصفوفةs 

 وادي إمبريال

1997-06-19 
BT1 وديان 

RT بحر صولتن 

RT حقل إيست ميزا الجيوحراري 
RT ةحقول جيوحراري 

RT كاليفورنيا 

RT مستجمع األمطار 

 وادي لونغ

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1976-04-19 

BT1 وديان 

RT كاليفورنيا 

 وادي نهر رافت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-17 

BT1 وديان 
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RT إيداهو 

 واسمات اسنادية

2015-05-18 
كائنات وضعت في مجال الرؤية من نظام التصوير التي  

تظهر في الصورة المنتجة، الستخدامها كنقاط مرجعية أو 
 قياس.
RT تعرف األشكال 

RT صّوات مرجعية 

RT طرق القياس 
RT معالجة الصورة 

 واسمات بيولوجية

INIS: 1984-08-24; ETDE: 1984-10-24 

UF مواد مرجعية 
RT استقالب 

RT القتفاءتقنيات ا 

RT حركيات التفاعل الكيمياحيوي 
RT دراسات الدالة الديناميكية 

RT مسارات بيولوجية 

 واشنطن

1999-03-03 

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

NT1 ريتشلند 
RT الشاطىء الغربي في الواليات المتحدة 

RT جبال كاسكاد 

RT حوض باسكو 
RT حوض نهر كولومبيا 

RT خليج سيكويم 

RT ت بيكرماون 
RT ماونت سانت هيلينز 

RT  محميةhanford 

RT  مختبر تطوير هندسيhanford 
RT مصب باغيت 

RT نهر سكاجيت 

RT نهر كولومبيا 
RT نهر ليويس 

 واقيات

NT1 مالجىء ضد السقط 

NT1 وقاءات الحيوان 
RT أبنية 

RT أسلحة نووية 

RT انفجارات نووية 
RT بِنى تحت سطحية 

RT تدريع 

RT دفاع مدني 
RT سقط محلّي 

RT وقاية من اإلشعاع 

 وامضات

INIS: 1975-12-17; ETDE: 2002-06-13 

USE مواد متفسفرة 

 وامضات بالستيكية

BT1 مواد متفسفرة 
RT أنتراِسن 

RT ترفنيالت 

RT مكاشيف وميضية بالستيكية 

 وامضات سائلة

BT1 مواد متفسفرة 

RT ترفنيالت 

RT عدّ وميضي 
RT مكاشيف وميضية سائلة 

 وايراكيت

2000-04-12 
*BT1 زيوليتات 

 وايومنغ

1997-06-19 

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 
NT1 حوض نهر باودر 

NT1 حوض واشاكي 

NT1 مواقع روك سبرينغ 
RT احتياطيات النفط البحري في الواليات المتحدة 

RT تشكيل واساتش 

RT تشكيلة نهر غرين 
RT حزام التحميل الغربي في الواليات المتحدة 

RT حوض نهر نورث بالت 

RT سهل سنيك ريفر 

RT منتزه يلوستون الوطني 

 وتديّة بارفومية

INIS: 1978-09-28; ETDE: 1978-06-14 

*BT1 بكتريا 

RT معالجة مناعية 

 وتديّة هالمية

INIS: 1993-07-14; ETDE: 1983-05-21 

*BT1 بكتريا 

RT استرداد مح ً  سَّن للزيت ميكروبيّا

 وثوقية

RT أخطاء 

RT أداء 
RT أعطال 

RT أمان المفاعل 

RT انقطاعات الكهرباء 

RT تأثير األميبا 

RT تحليل المنظومات 

RT تحليل نمط العطل 
RT تقدير الخطورة 

RT حواسيب تتحمل الخطأ 

RT دقّة 
RT ضبط الجودة 

RT ضمان الجودة 

RT مخاطر 
RT  أمبير -منظومات تحكم تفاعلية فولط 

RT مواصفات 

RT هوامش اآلمان 
RT وفرة 

RT وقاية من اإلشعاع 

 وثوقية

2014-01-23 
USE منظومات تحديد الهوية 

 وثيقة معايير

INIS: 1987-09-22; ETDE: 1987-10-23 
RT الهيئة الدولية للتقانة الكهربائية 

RT لجنة المواصفات االوربية 

RT معايرة 
RT معايير 

RT )هيئة المواصفات العالمية )إيزو 

 وجه

*BT1 رأس 
NT1 أنف 

NT1 عيون 

NT2 شبكية العين 
NT2 عدسة بلّورية 

NT2 قرنية 

NT2 قنوات دمعية 

NT2 مشيمية 

NT2 ملتحمة 

RT أجهزة تنفس اصطناعية 
RT تجويف فموي 

RT جيوب 

 وجود طبيعي

1985-07-18 
RT تركيب الركاز 

RT جيوكيمياء 

RT األرض قشرة 
RT نسبة نظيرية 

RT نظائر مشعة 
RT وفرة العنصر 

 وحدات  أدوات نووية

UF  وحدات األجهزة النوويةaec 

UF وحدات األدوات النووية 
RT بنى ذات وحدات 

RT تجهيزات إلكترونية 

RT حواسيب 
RT منظومات جمع البيانات 

RT منظومات مراقبة مباشرة 

RT منظومة الناقل السريع 
RT منظومة تطبيق الحاسوب على القياس والتحكم 

RT نقل البيانات 

 الدولية SIوحدات 

INIS: 1997-06-05; ETDE: 1976-07-07 
UF بكريل 

UF سيفرت 

UF غراي 
UF واحدة سيفرت 

BT1 واحدات 

RT نظام متري 

 aecوحدات األجهزة النووية 

ETDE: 2002-06-06 

USE وحدات  أدوات نووية 

 وويةوحدات األدوات الن

USE وحدات  أدوات نووية 

 وحدات التفاعلية

BT1 واحدات 

NT1 إناور 

NT1 دوالرات 

RT إدخاالت التفاعلية 

RT تفاعلية 

 وحدات الهيئة الدولية لإلشعاع

UF وحدات الهيئة الدولية لإلشعاع 

BT1 منظمات دولية 

RT الهيئة الدولية للحماية من اإلشعاع 
RT توصيات 

RT قياس الجرعة 

RT وحدات جرعة إشعاعية 

 وحدات الهيئة الدولية لإلشعاع

2006-05-22 

USE وحدات الهيئة الدولية لإلشعاع 

 وحدات تشُكل المستعمرة

ETDE: 2005-01-28 

UF وحدات تشكيل المستعمرة 

RT تكوين مستعمرات طحالية 
RT خاليا جذعية 

 وحدات تشكيل المستعمرة

INIS: 2006-09-19; ETDE: 2005-01-28 

USE وحدات تشُكل المستعمرة 

 وحدات تطوير العمليات

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-17 

USE وحدات تطوير العملية 

 وحدات تطوير العملية

INIS: 1984-04-04; ETDE: 1977-01-10 

UF وحدات تطوير العمليات 

BT1 نماذج داليّة 
RT اختبارات حقلية 

RT تجارب ذات مقياس مخبري 

RT منشآت إثبات الجدوي 
RT منشآت رائدة 

 وحدات تغذية السفينة الفضائية بالطاقة

*BT1 منابع التغذية الكهربائية 

RT بطاريات نظائر مشعة 
RT طاقة كهربائية 

RT مركبات فضائية 

 وحدات تغذية لمعدات الراديو

2000-04-12 

*BT1 منابع التغذية الكهربائية 

RT معدات راديو 

 يةوحدات جرعة إشعاع

1997-06-05 

UF بكريل 

UF راد 
UF )ض  رونتغن )وحدة تعرُّ

UF ريم 

UF سيفرت 
UF غراي 

UF )مكافئ رونتغن )ريم 

UF  واحدةr )واحدة تعّرض( 
UF واحدة سيفرت 

BT1 واحدات 

RT جرعات إشعاعية 
RT قياس الجرعة 
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RT مجال النشاط االشعاعي 

RT مجاالت الجرعة االشعاعية 
RT وحدات الهيئة الدولية لإلشعاع 

 وحدات طبيعية

BT1 واحدات 

NT1 يونيتون 
RT ثوابت أساسية 

من محطة الكهرباء البخارية فس  1-وحدة 

 سوسكويهانا

1993-11-09 

USE  سوسكويهانا 1-مفاعل 

 من محطة توليد الكهرباء في سّري 1-وحدة 

USE  مفاعلsurry-1 

 ووية في سكوياهمن منشأة توليد الكهرباء الن 1-وحدة 

1999-09-17 

USE  مفاعلsequoyah-1 

من محطة الكهرباء البخارية فس  2-وحدة 

 سوسكويهانا

1993-11-09 

USE  سوسكويهانا 2-مفاعل 

 من محطة توليد الكهرباء في سّري 2-وحدة 

USE  مفاعلsurry-2 

 من منشأة توليد الكهرباء النووية في سكوياه 2-وحدة 

1999-09-17 

USE ل مفاعsequoyah-2 

 وحدة التكنولوجيا النووية )ماليزيا(

INIS: 1985-10-23; ETDE: 1985-11-13 

USE  مجمعpuspati النووي في ماليزيا 

 وحدة المجّمع في منشأة اختبار

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-11-08 
USE  منشأة اختبار المنظومة الشمسية متوسطة درجة

 الحرارة

 وحدة ماينزر

INIS: 1983-06-30; ETDE: 2002-03-28 
USE موصلية مائية 

 وحل الجرف

INIS: 1991-10-11; ETDE: 1978-04-05 
RT جرف 

RT رواسب 

RT ضفاف مثلمة 
RT نفايات صلبة 

RT نفايات معدنية 

 وحل الحفر

1991-10-11 

USE موائع الحفر 

 وحيدات

*BT1 كريات بيضاء 

 وحيدات الفلقة

INIS: 1991-12-16; ETDE: 1988-12-21 

USE ليليوبسيدا 

 وحيدات القطب كهربائية

USE شحنات كهربائية 

 وحيدات قطب ديراك

USE وحيدات قطب مغنطيسية 

 وحيدات قطب مغنطيسية

UF وحيدات قطب ديراك 

BT1 أحاديات القطب 

*BT1 جسيمات مفترضة 

 وخز إبري

2003-06-05 
BT1 طب 

 وديان

INIS: 1992-05-26; ETDE: 1976-06-07 

NT1 وادي إمبريال 
NT1 وادي لونغ 

NT1 وادي نهر رافت 

RT أراٍض مكسرة 

RT أودية ضيقة 
RT جبال 

RT مستجمع األمطار 

 وذمة

BT1 أعراض 
BT1 تغيَّرات مرضية 

RT احتباس 

RT سوائل الجسم 
RT فضاء خارج الخاليا 

RT مدرات البول 

 وذمة مخاطية

USE قصور الدرق 

 وراثة

USE علم الوراثة 

 ي لمفاويُورام ُحبْيب

USE مرض هدجكن 

 ورق

RT صناعة الورق 

RT مواد كهرنافذة 

 َوْرق

USE أوراق 

 ورم َحبَن إرليخ

*BT1 أورام تجريبية 

RT  َْحبَن 
RT خاليا ورمية َحبَنِيَّة 

 ورم حبيبي لمفاوي خبيث

USE مرض هدجكن 

 ورنيش

BT1 ُكسوات 
RT مواد كهرنافذة 

 وريقات التعرية

USE أجهزة تعرية الحزمة 

 وريقات كبدية )المثقوبات(

1982-01-13 

USE ُمثَّقبات 

 وزارة اإلسكان والتنمية المدنية في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-25 
USE  وزارة اإلسكان والتنمية المدنية في الواليات

 المتحدة

 وزارة اإلسكان والتنمية المدنية في الواليات المتحدة

INIS: 1977-11-21; ETDE: 1977-04-12 

UF  وزارة اإلسكان والتنمية المدنية في الواليات

 المتحدة
*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

 وزارة التجارة في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 

UF وزارة التجارة في الواليات المتحدة 
*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

NT1 المكتب الوطني للمعايير في الواليات المتحدة 

 وزارة التجارة في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 
USE وزارة التجارة في الواليات المتحدة 

 وزارة الخارجية في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-17 
UF ةوزارة الخارجية في الواليات المتحد 

*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

 وزارة الخارجية في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-12-17 
USE وزارة الخارجية في الواليات المتحدة 

 وزارة الخزانة في الواليات المتحدة

INIS: 1992-04-09; ETDE: 1979-02-23 

*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 
NT1 دخل الداخلي في الواليات المتحدةمصلحة ال 

 وزارة الداخلية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1978-04-06 
USE وزارة الداخلية في الواليات المتحدة 

 وزارة الداخلية في الواليات المتحدة

INIS: 1992-05-22; ETDE: 1978-04-06 

UF وزارة الداخلية 
*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

NT1 المساحة الجيولوجية في الواليات المتحدة 

NT1  مصلحة األسماك والحياة البرية في الواليات
 المتحدة

NT1 مكتب االستصالح في الواليات المتحدة 

NT1 مكتب التعدين السطحي في الواليات المتحدة 
NT1 مكتب المناجم في الواليات المتحدة 

 وزارة الدفاع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-10-20 
USE وزارة الدفاع في الواليات المتحدة 

 وزارة الدفاع في الواليات المتحدة

INIS: 1992-05-21; ETDE: 2002-05-24 

USE وزارة الدفاع في الواليات المتحدة 

 وزارة الدفاع في الواليات المتحدة

INIS: 1992-05-21; ETDE: 1977-09-20 

UF وزارة الدفاع 

UF  الواليات المتحدةوزارة الدفاع في 
*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

NT1 سلك المهندسين في الواليات المتحدة 

 وزارة الزراعة في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 

USE وزارة الزراعة في الواليات المتحدة 

 وزارة الزراعة في الواليات المتحدة

INIS: 1992-06-12; ETDE: 1979-02-23 
UF وزارة الزراعة في الواليات المتحدة 

*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

NT1 إدارة اإلنارة الريفية في الواليات المتحدة 
NT1 مصلحة الغابات في الواليات المتحدة 

وزارة الصحة والتعليم والخدمة اإلجتماعية في 

 الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 

UF  وزارة الصحة والتعليم والخدمة اإلجتماعية في
 الواليات المتحدة

*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

NT1 إدارة األغذية والعقاقير في الواليات المتحدة 

وزارة الصحة والتعليم والخدمة اإلجتماعية في 

 الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 
USE  وزارة الصحة والتعليم والخدمة اإلجتماعية في

 الواليات المتحدة

 وزارة الطاقة في الواليات المتحدة

INIS: 1997-06-19; ETDE: 1977-08-09 

UF إدارة برنامج وزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

UF مركز معلومات تقنية 
*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

NT1 إدارة التنظيم االقتصادي 

NT1  إدارة الصحة واألمان في المناجم في الواليات
 المتحدة

NT1 إدارة الطاقة في المنطقة الغربية 

NT1 إدارة الكهرباء الجنوبية الشرقية 
NT1 إدارة الكهرباء الجنوبية الغربية 

NT1 إدارة طاقة أالسكا 

NT1 إدارة طاقة بونفيل 
NT1  في الواليات المتحدةإدارة معلومات الطاقة 

NT1 احتياطي أوك ريدج 

NT1  المعهد الوطني لبحوث البترول والطاقة في

 الواليات المتحدة

NT1 )بيتس )مختبر قدرة ذرية 

NT1 سجل اليورانيوم في الواليات المتحدة 
NT1 عملية هانفورد للمنتجات الذرية 

NT1  محطة معالجة كيميائيةidaho 

NT1  محميةhanford 
NT1 ابر بالتل في شمال شرق المحيط الهادئمخ 

NT1  مخبرidaho الوطني 

NT1 مخبر آرغون الوطني 
NT1 مخبر أوك ريدج الوطني 
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NT1 مخبر بروكهافن الوطني 

NT1 مخبر فيرميالب 
NT1 مخبر لورنس بيركلي 

NT1 مخبر لورنس ليفرمور الوطني 

NT2 مخبر لورنس ليفرمور 
NT1 مخبر لوس أالموس الوطني 

NT1 مخبر ماوند 

NT1 مخبركنولز للطاقة الذرية 
NT1  مختبرames 

NT1 مختبر الطاقة المتجددة الوطني 

NT1 مختبر القياسات البيئية 
NT1  مختبر تطوير هندسيhanford 

NT1 مختبرات سانديا الوطنية 

NT2 مختبرات سانديا 
NT1 مركز إنتاج المواد العلفية 

NT1 مركز بيتسبرغ لتكنولوجيا الطاقة 

NT1 مركز تقانة الطاقة في بارتِْلسفيل 
NT1 مركز الرامي لبحوث الطاقة 

NT1 مركز الرامي لتكنولوجيا الطاقة 

NT1 مركز مسّرع ستانفورد الخطي 
NT1 مركز مورغانتاون لتكنولوجيا الطاقة 

NT1 مصلحة تحديد الطاقة في الواليات المتحدة 

NT1 مصنع نشر الغازات في أوك ريدج 
NT1 ث علم السموم االستنشاقيةمعهد بحو 

NT1 مفتش عام لوزارة الطاقة في الواليات المتحدة 

NT1 مكاتب حقلية لوزارة الطاقة في الواليات المتحدة 
NT1  منشأةpaducah 

NT1  منشأةy-12 

NT1  منشأة إنتاج سكيوياuf6 
NT1 منشأة االنتثار الغازي في بورتسموث 

NT1 منشأة التخصيب بالطرد المركزي في بورتسموث 

NT1 منشأة بانتكس 
NT1 منشأة حصر النفايات 

NT1 منشأة روكي فالتس 

NT1 منشأة سافاناه ريفر 

NT1  منشأة شركة أتوميكس إنترنيشينال في كانوغا

 بارك

NT1 منشأة مدينة كنساس 
NT1 موقع اختبار نيفادا 

NT1 نبات القلقاس 

NT1 قة اإلتحادية في الواليات المتحدةهيئة تنظيم الطا 
RT إدارة الطاقة االتحادية في الواليات المتحدة 

RT إدارة تطوير بحوث الطاقة في الواليات المتحدة 

RT جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس 
RT هيئة الطاقة الذّرية في الواليات المتحدة 

 وزارة العدل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-25 
USE وزارة العدل في الواليات المتحدة 

 وزارة العدل في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 

USE وزارة العدل في الواليات المتحدة 

 وزارة العدل في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-19; ETDE: 1979-02-23 

UF وزارة العدل 

UF وزارة العدل في الواليات المتحدة 
*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

NT1 مكتب التحقيقات الفدرالي 

 وزارة العمل في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 

UF وزارة العمل في الواليات المتحدة 

*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 
NT1 إدارة الصحة واألمان المهني في الواليات المتحدة 

 وزارة العمل في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-02-23 

USE وزارة العمل في الواليات المتحدة 

 وزارة النقل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-09-20 

USE وزارة النقل في الواليات المتحدة 

 وزارة النقل في الواليات المتحدة

INIS: 1979-09-18; ETDE: 1977-08-09 

UF وزارة النقل 

*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 
NT1 إدارة المالحة االتحادية في الواليات المتحدة 

NT1 خفر السواحل في الواليات المتحدة 

 وزن

UF قياس الوزن 
UF قياس الوزن 

RT كتلة 

RT كثافة 
RT مؤشرات الوزن 

RT وزن جزيئي 

 وزن جزيئي

RT إزالة البلمرة 
RT بلمرة 

RT تناضح 

RT جزيئات 
RT فحص قّري 

RT وزن 

 وزن ذري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1982-10-05 

SEE عدد كتلي 

 وزن نوعي

USE كثافة 

 وسائط التباين

1996-10-23 

UF ديوراست 

UF يودوبيراست 
NT1 أيوباميدول 

NT1 أيوهكسول 

NT1 توروتراست 
NT1 ليبيدول 

NT1 متريزاميد 

NT1 هيبوران 
RT تجاوب مغنطيسي نووي 

RT تصوير شعاعي حيوي طبي 

 وسائل القياس

UF )أدوات )القياس 

SF مقاييس التوتر 

NT1 أمتار 
NT2 مقاييس األكسجين 

NT2 مقاييس االستطاعة 

NT2 مقاييس التريتيوم 
NT2 مقاييس التفاعلية 

NT2 مقاييس الجريان 

NT3 آكالت البالزما 
NT2 مقاييس الغاز 

NT2 مقاييس الكبريت 

NT2 مقاييس الكربون 
NT2 مقاييس النشاط 

NT2 مقاييس الهدروجين 

NT2 مقاييس حرارة 
NT2 مقياس الميل 

NT1 دينامومترات 

NT1 صفيفات سيسمية 
NT1 قياسات ترسيبية 

NT1 مؤشرات المستوى 

NT1 مؤشرات الوزن 
NT2 موازين 

NT3 موازين مكروية 

NT1 ماسحات متعددة األطياف 
NT1 دات المدى  محدِّ

NT2 رادار 

NT3 وتيرادار ص 
NT3 رادار ضوئي 

NT2 سونار 

NT1 محلالت الفترا ت الزمنية 
NT2 كرونوترونات 

NT1 محلالت بالتفاعل النووي 

NT1 محلالت بالتنشيط النتروني 

NT1 مراقبات 

NT2 أجهزة مراقبة الحزمة 

NT3 كؤوس فارادي 
NT3 ماسحات الحزمة 

NT3 محّسات تحريضية مغنطيسية 

NT2 أجهزة مراقبة تلوث الهواء 
NT3 عدادات جسيمات تكثف 

NT2 أجهزة مراقبة عناصر تالفة 
NT2 رقابة تلّوث المياه 

NT2 مرقابات إشعاعية 

NT3 أجهزة مراقبة 

NT3 أجهزة مراقبة النترونات 
NT3 رقابات تلويث سطحي 

NT3 ث السوائل  مرقابات تلوُّ

NT3 مقاييس سرعة التعّرض 
NT1 مزدوجات حرارية 

NT1 معايير إشعاعية 

NT2 اشيف أسر اإللكتروناتمك 
NT1 معايير الوقود 

NT1 مقاييس اإلشعاع الحراري 

NT1 مقاييس اإلشعاع السماوي 
NT1 مقاييس اإلشعاع الشمسي 

NT1 مقاييس االختراق 

NT1 مقاييس االرتفاع 
NT1 مقاييس االمتصاص في الغالف األيوني 

NT1 مقاييس االنزياح 

NT1 مقاييس االنعراج 
NT2 مقاييس انعراج أشعة 

NT2  مقاييس انعراج أشعة- x 

NT2 مقاييس انعراج النترونات 
NT1 مقاييس االنفعال 

NT1 مقاييس التداخل 

NT2  بيرو -مقياس تداخل فابري 
NT2  زندر -مقياس تداخل ماخ 

NT2 مقياس تداخل مايكلسون 

NT1 مقاييس التدفق 
NT2 أجهزة سكويد 

NT1 مقاييس التسارع 

NT1 )مقاييس التفلطحية )الستقطاب الضوء 
NT1 مقاييس الثخانة 

NT1 مقاييس الجرعة 

NT2 حجرات التأين االستقرائية 
NT2 غراي-حجرات تأين براغ 

NT2 حجرات تأيين للمكثفات 

NT2 مقاييس الجرعة الكيميائية 

NT3 مقاييس جرعة هالم البوليمر 

NT2  مقاييس جرعةritac 

NT2  مقاييس جرعةritad 
NT2 مقاييس جرعة أفالم فوتوغرافية 

NT2 مقاييس جرعة اإللكترونات الخارجة 

NT2  ألبيدو -مقاييس جرعة النترونات 
NT2 مقاييس جرعة بيولوجية 

NT2 مقاييس جرعة تألقية 

NT3 مجراع بالتألق الحراري 
NT3  مقاييس جرعةrpl 

NT2 مقاييس جرعة حرارية 

NT2 مقاييس جرعة فقاعية 
NT2 مقاييس جرعة لونية 

NT1 مقاييس الحرارة العالية 
NT2 مقاييس درجة الحرارة العالية الضوئية 

NT1 مقاييس الرائحة 

NT1 مقاييس الرطوبة 

NT1 مقاييس الزوايا 

NT1 مقاييس السرعة 

NT1 )مقاييس السيسمية )الزلزالية 
NT1 مقاييس الضغط 

NT2 معايير ذوات أسالك حارة 

NT3 مقاييس بيراني 
NT2 مقاييس خالء 

NT3 مقاييس التأيّن 

NT4 ألبرد-مقاييس بايرد 
NT4  ّمقاييس تأيّن مشع 

NT4 مقاييس فيليبس 

NT3 مقاييس بيراني 
NT3 مقاييس كنودسن 

NT2 موازين الضغط 

NT1 مقاييس الضوء 
NT2 مقاييس الكثافة الضوئية 

NT1 مقاييس الفلورة 

NT1 مقاييس الكثافة 
NT2 مقاييس الكثافة 

NT1 مقاييس اللزوجة 

NT1 مقاييس المسامية 
NT1 مقاييس تَْوشيل 

NT1 مقاييس جرعة ضجيجية 

NT1 مقاييس درجة الحرارة 
NT2 مقاييس جيوحرارية 

NT2 مقاييس حرارة ضجيجية 

NT1 مقاييس طيف 
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NT2 محلالت جسيمات معتدلة 

NT2 مقاييس الطيف بتحويل فورييه 
NT2  مقاييس طيفnmr 

NT2  مقاييس طيف أشعة- x 

NT2 مقاييس طيف أشعة غاما 
NT3 مقاييس طيف الزوج 

NT3 مقاييس طيف كومبتون 

NT3 مقاييس طيف موسباور 
NT2 مقاييس طيف ألفا 

NT2 مقاييس طيف إلكترونية 

NT2 مقاييس طيف األشعة الكونية 
NT2 مقاييس طيف األيونات الثقيلة 

NT2 مقاييس طيف الكتلة الناقصة 

NT2 مقاييس طيف بروتونية 
NT2 مقاييس طيف بيتا 

NT2  مقاييس طيف تجاوب إلكتروني مغنطيسي

 مساير
NT2 مقاييس طيف تحت األحمر 

NT3 مقاييس طيف صوتية ضوئية 

NT2 مقاييس طيف زمن الطيران 
NT3 مقاييس طيف زمن الطيران الكتلية 

NT2 مقاييس طيف شظايا االنشطار 

NT2 مقاييس طيف ضوئية 
NT2 مقاييس طيف فوق بنفسجية 

NT2 مقاييس طيف كتلية 

NT3 مقاييس طيف كتلة سكونية 
NT3 مقاييس طيف كتلية ديناميكية 

NT4 مقاييس طيف زمن الطيران الكتلية 

NT4 مقاييس طيف كتلية ذات توازن طاقي 
NT3 مقاييس طيف كتلية شرارية 

NT2 مقاييس طيف كهراكدية 

NT2 مقاييس طيف متعددة الجسيمات 
NT2 مقاييس طيف مغنطيسية 

NT3 مقاييس طيف ذات عدسات مغنطيسية 

NT3 مقاييس طيف مغنطيسية منبسطة 

NT2 مقاييس طيف نترونية 

NT3  مقاييس الطيفbonner  الكروية 

NT1 مقاييس طيف ضوئية 
NT1 مقاييس فقر الدم 

NT2 مقاييس دوبلر الليزرية لقياس سرعة الريح 

NT2  السلك الحارمقاييس سرعة الرياح ذات 
NT1 مقاييس كمية الحرارة 

NT1 مقاييس مغنطيسية 

NT2 مقاييس المغنطيسية ذات العينة المهتزة 
NT2 مقاييس المغنطيسية ذات الوشيعة المتحركة 

NT2 مقاييس مغنطة ذات مبادرة بروتونية 

NT2 مقاييس مغنطيسية ذات بوابة تدفق 
NT1 مكاشيف إشعاع 

NT2 حجرات التأين 
NT3 حجرات أيونية مكسوة بالبور 

NT3 حجرات االنشطار 

NT3 حجرات التأين االستقرائية 

NT3 حجرات التأين السائل 

NT3 غراي-حجرات تأين براغ 

NT3 حجرات تأين متعددة األسالك 
NT3 حجرات تأيين للمكثفات 

NT2 عدادات الجريان 

NT2 عدادات الشرارة 
NT2 عدادات الهالة 

NT2 عدادات الهمرات 

NT2 عدادات بلّورية 
NT3 عدادات الُشعيرة البلورية 

NT2 عدادات تشيرينكوف 

NT2 عدادات تناسبية 
NT3 حجرات إبرية 

NT3 حجرات تناسبية متعددة األسالك 

NT4 حجرات االنسياق 
NT5 حجرات إسقاط زمني 

NT3  عداداتbf3 

NT3  عداداتhe-3 
NT3 عدادات تناسبية سائلة 

NT3 عدادات مبطنة بالبور 

NT2 عدادات دون جدران 
NT2  موللر -عدادات غايغر 

NT2 عدادات لكامل الجسم 

NT2 عدادات منخفضة السوية 
NT2 عدادات وميضية 

NT3 مكاشيف الوميض الغازية 

NT3 مكاشيف ديودات ضوئية وميضية 

NT3 مكاشيف وميضية سائلة 

NT3 مكاشيف وميضية صلبة 
NT4  مكاشيفbgo 

NT4  مكاشيفnai 

NT4 مكاشيف وميضية بالستيكية 
NT2  كاشفalice 

NT2  رادون -مقاييس 

NT2 مقاييس إشعاع 
NT2 مكاشف مسارات الغاز 

NT3 حجرات السحاب 

NT4 حجرات االنتثار 
NT4 حجرات التمدد 

NT3 حجرات الشرارة 

NT4 حجرات الشرارة الواسعة الفجوة 
NT4 حجرات شرارة إسقاطية 

NT4 حجرات شرارة ذات ّسيال 

NT4 حجرات شرارة الغشائية 
NT5 حجرات الشرارة السلكية 

NT5 حجرات شرارة صوتية 

NT3 حجرات فقاعية 
NT4 حجرات فقاعات فوق صوتية 

NT4 ية  حجرات فقاعات قّرِ

NT4 حجرات فقاقيع بسوائل ثقيلة 
NT2 مكاشيف أربعة باي 

NT2 مكاشيف إشعاع التحول 

NT2 مكاشيف إشعاع كيميائية 
NT2 وتوغرافيةمكاشيف أفالم ف 

NT2 مكاشيف أمواج تثاقلية 

NT2 مكاشيف اإلشاع التوجهية 
NT2 مكاشيف اإلصدارات الثانوية 

NT2 مكاشيف المسار الكهرنافذية 

NT2 مكاشيف المضاعفات اإللكترونية 
NT2 مكاشيف النترونات 

NT3 حجرات أيونية مكسوة بالبور 

NT3 حجرات االنشطار 

NT3  عداداتbf3 

NT3  عداداتhe-3 

NT3 عدادات مبطنة بالبور 
NT3 مكاشيف ارتداد البروتونات 

NT3 مكاشيف تنشيطية 

NT3 مكاشيف ذات مهدّئ 
NT4 عدادات طويلة 

NT4  مكاشيفbonner  الكروية 

NT3 مكاشيف ذات ُوريقة انشطارية 
NT3 مكاشيف عتبية 

NT3 مكاشيف مزدوجات كهرحرارية انشطارية 

NT3 مكاشيف نترونات ذاتية التغذية 
NT2 مكاشيف النتريتوهات 

NT3 تلسكوب نترينو بايكال 
NT3   كاشف النترينوsuper-k  

NT3 كاشف النترينو  لمكعب الجليد 

NT3  مكشافborexino 

NT2 مكاشيف حساسة للموضع 

NT2 مكاشيف ديود كومبتون 

NT2 مكاشيف ذاتية التغذية 
NT3 مكاشيف غاما ذاتية التغذية 

NT3 لتغذيةمكاشيف نترونات ذاتية ا 

NT2 مكاشيف شبه موصلة 
NT3  مكاشيفsi شبه الموصلة 

NT4 كواشف شريحة السليكون المكروية 

NT4 مكاشيف سيليسيوم معادَلة بالليتيوم 
NT3 مكاشيف أشباه موصالت من الجرمانيوم 

NT4 مكاشيف جرمانيوم معادَل بالليتيوم 

NT4 مكاشيف من الجرمانيوم عالي النقاوة 
NT3 السطحي مكاشيف الحاجز 

NT3 مكاشيف تلوريد الكادميوم شبه الموصل 

NT3  مكاشيف تلوريد زنك الكدميوم شبه موصلة 
NT3  مكاشيف شبه موصلةhg12 

NT3  مكاشيف شبه موصلةinsb 

NT3 مكاشيف شبه موصلة جرمية 
NT3 مكاشيف معادَلة بالليتيوم 

NT4 مكاشيف جرمانيوم معادَل بالليتيوم 

NT4 مكاشيف سيليسيوم معادَلة بالليتيوم 
NT4 مكاشيف وصلة معادَلة بالليتيوم 

NT3 مكاشيف وصلية 

NT4 مكاشيف وصلة معادَلة بالليتيوم 
NT2 مكاشيف غروانية فائقة الموصلية 

NT2 مكاشيف كهرنارية 

NT2 مكاشيف مكافئة للنسيج 

NT2  مكشافatlas 

NT2  مكشافcms 
NT2  مكشافcompass 

NT2  مكشافlhcb  

NT2  مكشافphenix 
NT2  مكشافphobox 

NT2  مكشافstar 

NT2 مكشاف مصادم ستانفورد الخطي 
NT2 مكشاف مصادم فيرميالب 

NT1 مكاشيف الحريق 

NT2 مكاشيف الدخان 
NT1 مكاشيف حركية األيونات 

NT1 مكاشيف سيسمية 

NT1 منّظمات الكمون 
NT1 موازين مغنطيسية 

NT1 وسائل قياس كهربائية 

NT2 مقاييس األمبير 
NT2 مقاييس االستطاعة 

NT2 مقاييس الفلط 

NT2 مقاييس غلفانية 
NT2 مقاييس كمون 

NT2 مقاييس كهربائية 

NT2 مكشاف كهربائي 
RT جيروسكوبات 

RT حساسات 

RT دوال االستجابة 
RT قياس الزمن 

RT قياس درجة الحرارة 

RT محواالت 
RT مسابر 

RT مسابر الغالف األيوني 

RT ُمَسْلِسالت الدنا 
RT  منشأةnisus 

RT منظومات تسجيل 

RT منظومات قياس مباشر 

RT نمنمة 

RT وسائل المفاعل 

 وسائل المفاعل

NT1 وسائل داخل قلب 

NT2 مقاييس حرارة ضجيجية 

RT أمان المفاعل 
RT إيقاف تشغيل المفاعل 

RT تشغيل المفاعل 

RT غرف التحكم 
RT مراقبة أجسام منفكة 

RT مراقبة صوتية 

RT منظومات التحكم بالمفاعل 
RT منظومات حماية المفاعل 

RT منظومات مراقبة المفاعل 

RT وسائل القياس 

 وسائل تعليمية

INIS: 1992-02-05; ETDE: 1977-06-21 

UF أدلة المناهج 

UF )أدوات )تعليمية 
RT تدريب 

RT تعليم 

RT معروضات 
RT منشآت تعليمية 

 وسائل داخل قلب

BT1 وسائل المفاعل 

NT1 مقاييس حرارة ضجيجية 
RT تفتيش أثناء خدمة 

RT قلوب المفاعالت 
RT مراقبة درجة الحرارة 

RT مراقبة صوتية 

RT وضع 

 وسائل قياس كهربائية

*BT1 تجهيزات كهربائية 

BT1 وسائل القياس 

NT1 مقاييس األمبير 
NT1 مقاييس االستطاعة 

NT1 مقاييس الفلط 

NT1 مقاييس غلفانية 
NT1 مقاييس كمون 

NT1 مقاييس كهربائية 

NT1 مكشاف كهربائي 
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RT تجهيزات إلكترونية 

RT جسور كهربائية 
RT كؤوس فارادي 

 وسائل مالحة بحرية

RT توجيه إلكتروني 

RT توجيه عطالي 
RT سفن 

RT صواريخ 

RT طائرة 
RT عوامات 

RT مركبات فضائية 

RT نظام تموضع شامل 

 وسطاء الترتيب

BT1 أرقام بدون واحدات 

RT بنية بلّورية 

RT حلقة ويلسون 

 وسطاء الشبيكة

RT شبيكات بلّورية 

 وسطاء تألكل

1999-01-25 
UF )ترتامين )ثالثي إتيلين ميالمين 

UF ثالثي اتيلين أمين 

UF مانوموستين 
UF مجهر إلكتروني نافذ 

NT1 إندوكسان 

NT1 خردل النتروجين 
NT1 ميالران 

RT ألكلة 

RT عقاقير مضادة للتفتل 
RT عقاقير مضادة للورم 

RT مضادات الُمْستَْقلَب 

RT معقمات كيميائية 

 وسطاء خطية

*BT1  ّمقاييس سرعة العد 

 وسطاء ستوكس

RT استقطاب 

 وسطاء شبيكة المفاعل

UF )خطوة )وسطاء المفاعل 

UF خطوة شبيكة المفاعل 

RT شبيكات المفاعل 
RT طرائق التجانس 

RT فاعالتفيزياء الم 

 وسطاء مخلبية

1996-10-23 
UF ثالثي النونيالمين 

UF ( ثالثي نوتيل األمينtna) 

UF حلقي البنتان ثنائي أمين رباعي حمض الخل 

UF حمض سداسي متلين ثنائي أمين رباعي الخل 

UF حمض سداسي متلين ثنائي أمين رباعي الخل 
UF حمض سيكلو بنتان ثنائي أمين رباعي الخل 

UF عمائل تعقيد 

SF كيمياويات 
NT1 أستيل أستون 

NT1 بنسألمين 

NT1 ثالثي أوكتيالمين 
NT1 ثالثي دودسيالمين 

NT1 ثنائي اتيل ثنائي تيو الكربامات 

NT1 ثنائي الثيزون 
NT1 ثنائي الميدكبرول 

NT1 حمض إحادي دودسيل الفسفوريك 

NT1 حمض إيتلين ثنائي أمين رباعي الخل 
NT1 أمينواتيل  -2مكرر ) -كول حمض اتيلين غلي

 اتير( رباعي الخل

NT1 حمض ثالثي اتيلين رباعي أمينو سداسي الخل 
NT1 حمض ثنائي أمينو حلقي هكسان رباعي الخل 

NT1 حمض ثنائي اتيلين ثالثي أمين خماسي الخل 

NT1 حمض سيكلوهكسيلين ثنائي نتريلو رباعي الخل 
NT1 حمض نترو ثالثي الخل 

NT1  إتيل  ثنائي أمينو الخل حمض هدروكسيheida 

NT1 حمض هدروكسي إتيل إيتلين ثنائي أمينو الخل 
NT1  تروميتامين -دسيالمين 

NT1 ديفيروكسامين 

NT1 2اتيلين مضاعف )  -ن، ن- (o -  هدروكسي
 فنيل( الغليسين

RT إزالة تلوث 

RT إيترات تاجية 
RT عقاقير 

RT مركبات مخلبية 

 وسطاء ولفنشتاين

BT1 أرقام بدون واحدات 
RT تآثرات 

RT نكليونات 

 وسعيّة

INIS: 1984-01-18; ETDE: 1981-06-13 
*BT1 خواص كهربائية 

RT تحريضية 

RT خواص كهرنافذية 
RT شحنات كهربائية 

RT مطيافية انتقالية للسويات العميقة 

RT ممانعة كهربائية 

 وسم

NT1 طريقة ويلزباخ 

NT1 وسم مزدوج 
RT تبادل نظائري 

RT تطبيقات نظيرية 

RT تقنيات الحومة الموسومة 
RT تنشيط إشعاعي 

RT  14مركبات الكربون 

RT مركبات موسومة 
RT نظائر حرة من الحامالت 

 وسم البيانات

INIS: 1999-05-13; ETDE: 1980-05-23 

UF وسم البيانات العددية 
RT إدارة قاعدة البيانات 

RT استرداد المعلومات 

RT منظومات معلومات 

 وسم البيانات العددية

INIS: 1999-05-13; ETDE: 1980-05-23 

USE وسم البيانات 

 وسم مزدوج

BT1 وسم 

RT مركبات موسومة 

دم  وسيط الصَّ

RT تبعثر 
RT تصادمات محيطية 

RT تفاعالت نووية 

 وسيط ماكي

USE  النداو -نظرية غينزبِوْرغ 

 وشائع

UF محرضات 

UF وشائع غروانية فائقة الموصلية 
*BT1 ملفات كهربائية 

RT مشغاّلت 

RT وشائع المغنطيس 

 وشائع المغنطيس

UF )ملفات )مغنطيسية 

UF وشائع مغنطيسية 

*BT1 ملفات كهربائية 
NT1 وشائع مغنطيس نبضية 

RT آالت لف الوشائع 

RT مغانط 
RT مغانط الحاجز 

RT مغانط غروانية فائقة الموصلية 

RT ملفات فائقة الموصلية 
RT وشائع 

 وشائع غروانية فائقة الموصلية

INIS: 1984-04-04; ETDE: 2002-06-13 
USE مغانط غروانية فائقة الموصلية 

USE وشائع 

 وشائع مغنطيس نبضية

*BT1 وشائع المغنطيس 

 وشائع مغنطيسية

USE وشائع المغنطيس 

 وشاح األرض

1985-12-10 
SF مشروع موهول 

RT تربة غطائية 

RT قشرة األرض 
RT كوكب األرض 

RT لب األرض 

 وصل مسبري

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-29 
UF )ربط )اآلبار 

NT1 ربط الُحفَر بواسطة التيار الكهربائي 

RT عوامل سبر التشققتات 

 وصالت

UF توصيالت 

SF وصالت 
NT1 فواصل التمدد 

NT1 وصالت أنبوبية 

NT1 وصالت ُمَصْوَملة 
NT1 وصالت ملحومة 

NT1 وصالت ملحومة 

NT1 وصالت ملحومة بالصفر 
NT1 وصالت ملولبة 

RT إغالقات 

RT تثبيت 
RT توافق 

RT ربط 

RT فلنجات 

 وصالت

2000-03-28 

SEE تماسات كهربائية 

SEE مفاتيح وصل 
SEE وصالت 

SEE وصالت شبه موصلة 

SEE وصالت غروانية فائقة الموصلية 

 ت )تجهيزات(وصال

USE وصالت بينية للتجهيزات 

 MSوصالت 

2016-04-19 
BT1 وصالت شبه موصلة 

RT  خاليا شمسيةms 

 P-Nوصالت 

1977-01-26 
BT1 وصالت شبه موصلة 

RT  أشباه موصالت من النوعp 

RT مواد شبه موصلة 
RT موصالت من النوع- n 

 وصالت أنبوبية

BT1 وصالت 
RT سباكة 

RT فواصل التمدد 

 وصالت بينية للتجهيزات

UF )وصالت )تجهيزات 
RT أسلوب بناء الحاسوب 

RT تجهيزات 

RT تجهيزات إلكترونية 
RT حواسيب 

RT منظومة الناقل السريع 

RT منظومة تطبيق الحاسوب على القياس والتحكم 
RT نقل البيانات 

 وصالت جوزفسون

*BT1 وصالت غروانية فائقة الموصلية 

RT مفعول جوزفسون 

 ت شبه موصلةوصال

SF وصالت 

NT1  وصالتms 
NT1  وصالتp-n 

NT1 وصالت ال متجانسة 

NT1 وصالت متجانسة 
NT1 معدن  -عازل -وصالت معدنmim 

RT ترانزستورات وصلية 

RT ديودات شبه موصلة 
RT مكاشيف وصلية 



 وصالت غروانية فائقة الموصلية 1208 وقاية من اإلشعاع

 

 

RT مواد شبه موصلة 

 وصالت غروانية فائقة الموصلية

1999-10-15 
SF وصالت 

BT1 وصالت نفقية 

NT1 وصالت جوزفسون 
RT أجهزة غروانية فائقة الموصلية 

RT مفعول النفق 

RT موصالت فائقة 

 وصالت كتامة قابلة لالنتفاخ

BT1 أختام 

 وصالت ال متجانسة

INIS: 1982-08-27; ETDE: 1981-07-18 
BT1 وصالت شبه موصلة 

RT آبار كمومية 

RT وصالت متجانسة 

 وصالت متجانسة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-07-18 

BT1 وصالت شبه موصلة 

RT وصالت ال متجانسة 

 وصالت ُمَصْوَملة

BT1 وصالت 

 MIMمعدن  -عازل -وصالت معدن

BT1 وصالت شبه موصلة 
BT1 وصالت نفقية 

 وصالت مالءمة أنبوبية

RT أختام 

RT أوعية الضغط 
RT خطوط أنابيب 

RT سباكة 

RT صمامات 
RT صنابير الماء 

RT فتحات 

RT فواصل التمدد 
RT مقيّدات 

RT ِمنفثات 

RT مواسير 

 وصالت ملحومة

BT1 وصالت 

RT تلحيم 

 وصالت ملحومة

UF لحام بالطي 

UF لحامات 

UF لحامات درزية 
UF لحامات نقطية 

UF  لحماتbutt 

BT1 وصالت 
RT تلحيم 

 وصالت ملحومة بالصفر

BT1 وصالت 

RT لحام بالصفر 

 وصالت ملولبة

INIS: 1988-11-16; ETDE: 1982-10-05 

BT1 وصالت 

 وصالت نفقية

2016-04-19 

وصالت تشكل حاجزا، كطبقة رقيقة عازلة أو كمون 
 كهربائي، فيما بين إثنين من المواد الموصلة كهربائيا.

NT1 وصالت غروانية فائقة الموصلية 

NT2 وصالت جوزفسون 

NT1 معدن  -عازل -وصالت معدنmim 

NT1  مغنطيسيةوصالت نفقية 

RT مفعول النفق 

 وصالت نفقية مغنطيسية

2016-04-19 
BT1 وصالت نفقية 

 وصلة منفاخ

RT صمامات 

RT فواصل التمدد 
RT مضخات 

RT مقاييس الضغط 

RT نفّاخات 

 وصول شمسي

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-09-22 

RT إشعاع شمسي مباشر 

RT حقوق شمسية 

 وضع

INIS: 1982-12-07; ETDE: 1977-03-08 

UF موضع 

RT أهداف 
RT إيواء 

RT تراصف 

RT خطوط أنابيب 
RT دفّاعات تحكم 

RT سفن 

RT عناصر وقود 
RT منصات بحرية 

RT نظام تموضع شامل 

RT وسائل داخل قلب 

 وضعية االستعداد

2004-05-13 

RT إقالع 
RT تجهيزات إلكترونية 

RT تجهيزات كهربائية 

RT عملية 

 وطاء

*BT1 دماغ 

RT استئصال النخامى 

RT استتباب 
RT استقالب 

RT جهاز عصبي مستقل 

RT غدة نخامية 

RT غدد صم 

RT هرمون ُمْطلق للتيروتروبين 

 وظائف اإلفراغ

USE دوال االستبقاء 

 وظائف بيولوجية

INIS: 1976-01-28; ETDE: 1976-08-24 

UF )وظيفة )بيولوجية 
RT استقالب 

RT دراسات الدالة الديناميكية 

RT عالقات الفعالية بالبنية 
RT فيزيولوجيا 

RT مسارات بيولوجية 

 وظيفة )بيولوجية(

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1976-08-26 
USE وظائف بيولوجية 

 وعي بيئي

2004-08-26 
BT1 رأي عام 

RT بيئة 

RT جودة بيئية 
RT سياسة بيئية 

 وفرة

2004-02-18 

RT اتصاالت 
RT بيانات 

RT تحليل نمط العطل 

RT تطور بيولوجي 
RT منظومات تحكم محوسبة 

RT نظرية المعلومات 

RT وثوقية 

 وفرة

1992-03-09 

SF تبعية التركيز 

SF تركيز 
SF )تركيز )تحليلية 

NT1 وفرة العنصر 

RT تركيب الركاز 
RT تركيب كيميائي 

RT نسبة التركيز 

RT نسبة نظيرية 

 وفرة )عنصر(

ETDE: 2002-06-06 
USE وفرة العنصر 

 وفرة )كيميائية(

ETDE: 2002-06-06 

USE تركيب كيميائي 

 وفرة )معدن(

ETDE: 2002-06-06 

USE تركيب الركاز 

 وفرة )نظيرية(

ETDE: 2002-06-06 

USE نسبة نظيرية 

 وفرة العنصر

ETDE: 1978-09-11 
UF )وفرة )عنصر 

BT1 وفرة 

RT تركيب كيميائي 
RT كيمياء كونية 

RT نسبة نظيرية 

RT وجود طبيعي 

 وقاءات الحيوان

INIS: 1992-08-24; ETDE: 1977-06-21 

BT1 أبنية 
BT1 واقيات 

 وقاية

2000-04-12 

USE أمان 

 وقاية )تآكل(

USE حماية من التآكل 

 وقاية )سالمة(

INIS: 1976-03-02; ETDE: 2002-04-26 

USE أمان 

 وقاية )من اإلشعاع(

USE وقاية من اإلشعاع 

 وقاية إشعاعية

USE وقاية من اإلشعاع 

 وقاية فيزيائية

INIS: 1976-04-03; ETDE: 1978-03-08 

RT أمن 

RT اتفاقية الحماية الفيزيائية للمواد النووية 
RT تخريب 

RT تدخل بشري 

RT تعدٍّ حيوي 
RT ية  حماية السّرِ

RT صحة النَسب بالقياسات الحيوية 

RT ضمانات 
RT عناصر األمن 

RT منظومات تحكم بالدخول 
RT منظومات كشف االندساس 

 وقاية من اإلشعاع

1995-05-10 

UF )أمان )نووي 
UF أمان من اإلشعاع 

UF أمان نووي 

UF علم الصحة اإلشعاعي 
UF فيزياء صحية 

UF )وقاية )من اإلشعاع 

UF وقاية إشعاعية 
SF  ً  أخفض ما يمكن عمليا

RT أجهزة تنفس اصطناعية 

RT إزالة تلوث 
RT أمان 

RT علأمان المفا 

RT احتواء 
RT الميثاق الدولي لآلمان النووي 

RT الهيئة الدولية للحماية من اإلشعاع 

RT بيئة 
RT تخفيض الجرعة إلى أدنى حد ممكن 

RT تدبير من بُعد 

RT تدريع 
RT تدريع بيولوجي 



 وقاية من التلُّوث البحري، اتفاقية لندن 1209 ريوقود أحفو

 

 

RT ترخيص 

RT تشعيع خارجي 
RT تفتيش 

RT تلفزيون 

RT تنظيمات 
RT توصيات 

RT ثخن النصف 

RT حد سنوي للمدخول 
RT حواجب 

RT حوادث 

RT خاليا حارة 
RT دفاع مدني 

RT سجل اليورانيوم في الواليات المتحدة 

RT َسْقط 
RT سلّم أحداث نووية دولية 

RT شخص مرجعي 

RT شروط العمل 
RT صحة عامة 

RT صناديق القفازات 

RT طب صناعي 
RT طب وقائي 

RT طيران فضائي 

RT عدّ لكامل الجسم 
RT إصالحي فعل 

RT فيزياء حيوية 

RT قفازات 
RT قوانين الوقاية من اإلشعاع 

RT قياس الجرعة 

RT  ِِ  لباس واِق
RT مجلس اإلشعاع الفدرالي 

RT مخاطر إشعاعية 

RT مخاطر صحية 
RT مختبرات حارة 

RT مراقبة اإلشعاع 

RT مرشَّات األمان 

RT مسافة 

RT مصادر مشعة 

RT مظاهر قانونية 
RT معايير األمان 

RT مقويات الصورة 

RT مالجىء ضد السقط 
RT مناطق تحت السيطرة 

RT مواد تدريع 

RT مواد وقائية من اإلشعاع 
RT نواحٍ أخالقية 

RT نوعية اإلشعاع 

RT هيئة الوقاية اإلشعاعية 
RT واقيات 

RT وثوقية 

 وقاية من التلُّوث البحري، اتفاقية لندن

INIS: 1984-06-21; ETDE: 2002-03-27 

USE  ميثاق لندن حول منع التلوث البحري بواسطة

 الفضالت والمواد األخرى

 وقاية من الصواريخ

1975-10-23 

RT أمان المفاعل 

RT حوادث المفاعالت 
RT صدمة مؤثرة 

RT منظومات حماية المفاعل 

 وقت مرن

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1977-06-21 
USE برامج العمل المتناوب 

 وقف تشغيل المفاعل نهائيا  

BT1 إيقاف نهائي للتشغيل 
BT1 دورة حياة المفاعل 

RT إعداد المفاعل 

RT مراقبة وطنية 

 وقود

1997-06-19 

SF دواسر 

NT1 أوحال الوقود 
NT1 وقود أحفوري 

NT2 ُخث 

NT2 رمال نفطية 
NT2 صخر الشيل النفطي 

NT3 غضاريات صفحية سود 

NT2 غاز طبيعي 

NT3 غاز ذو منشأ الأحيائي 
NT3 غاز طبيعي ُمسال 

NT3 غاز طبيعي مضغوط 

NT2 فحم 
NT3 رذاذ فحمي 

NT3 فحم أسود 

NT4 أنتراسيت 
NT4 فحم حّمري 

NT3 فحم السابروليت 

NT4 فحم الشموع 
NT4 )فحم الطحالب )فحم البوغهيد 

NT5 توربانيت 

NT3 فحم بني، ليغنيت 
NT4 ليغنيت 

NT3 فحم حجري شبه حّمري 

NT3 الكبريت-فحم عالي 
NT3 الكبريت-فحم منخفض 

NT2 نفط 

NT3 خامات رديئة 
NT3 غضار صفحي نفطي 

NT4 أجزاء الزيت الحجري 

NT3 مجزءات نفطية 
NT4 غازات المصافي 

NT4 فضاالت نفطية 

NT4 قُطارات نفطية 
NT5 مازوت 

NT6 زيوت الوقود 

NT7 زيوت التدفئة 
NT7  ٍوقود متبق 

NT6 )كيروسين )كاز 

NT6 وقود ديزل 
NT3 نفط متبقّي 

NT1 وقود إصطناعي 

NT2 بترول اصطناعي 

NT2 زيوت حرارية 

NT2 وقود كحولي 

NT3 وقود اإليتالنول 
NT3 وقود ِمتانولي 

NT2 وقود هدروجيني 

NT1 وقود االمراجل 
NT1 وقود بديل 

NT2 فحم مكّرر بالمذيب 

NT2 وقود إصطناعي 
NT3 بترول اصطناعي 

NT3 زيوت حرارية 

NT3 وقود كحولي 
NT4 وقود اإليتالنول 

NT4 وقود ِمتانولي 
NT3 وقود هدروجيني 

NT2 وقود حيوي 

NT3 وقود الحطب 

NT3 وقود ديزل حيوي 

NT2 وقود مستخرج من النفايات الصلبة 

NT1 وقود سائل 
NT2 زيوت الوقود 

NT3 زيوت التدفئة 

NT3  ٍوقود متبق 
NT2 غازولين 

NT3 غازولين خال من الرصاص 

NT2 )كيروسين )كاز 
NT2 محاليل الوقود 

NT2 مزيج من الفازولين والكحول 

NT2 وقود ديزل 
NT2 وقود ديزل حيوي 

NT2 وقود كحولي 

NT3 وقود اإليتالنول 
NT3 وقود ِمتانولي 

NT2 وقود مؤكسج 

NT2 وقود محركات نفاثة 
NT2 وقود ملح مصهور 

NT2 وقود من معدن سائل 

NT1 وقود صلب 
NT2 ُخث 

NT2 والب من اآلجرق 

NT2 وقود أكسيد يورانيوم ممزوج 
NT2 وقود الحطب 

NT2 وقود الكربيد الممزوج 

NT2 وقود النتريد الممزوج 

NT2 وقود نووي سبيكي 

NT3  اليورانيوم -وقود المولبيدنيوم 
NT2 وقود نووي متبعثر 

NT1 وقود غازي 

NT2 غاز الوقود 
NT3 غاز ذو قدرة حرارية متوسطة 

NT4 غاز المدينة 

NT4 غاز مائي 
NT4 غاز مائي مكربن 

NT3  غاز ردم أرضي 

NT3 غاز طبيعي 
NT4 غاز ذو منشأ الأحيائي 

NT4 غاز طبيعي ُمسال 

NT4 غاز طبيعي مضغوط 
NT3 غاز عالي الوحدات الحرارية البريطانية 

NT3 غاز منخفض المحتوى الحراري 

NT4 غاز المولدات 
NT1 وقود للسيارات 

NT1 وقود نووي 

NT2 محاليل الوقود 
NT2 وقود أكسيد يورانيوم ممزوج 

NT2 وقود الكربيد الممزوج 

NT2 وقود النتريد الممزوج 
NT2 وقود فاسد 

NT2 وقود مستهلك 

NT2 وقود ملح مصهور 
NT2 وقود من معدن سائل 

NT2 وقود نووي سبيكي 

NT3  اليورانيوم -وقود المولبيدنيوم 
NT2 وقود نووي متبعثر 

NT2 وقود نووي يتحمل الحادث 

NT1 وقود نووي حراري 
RT إضافات الوقود 

RT إمدادات الوقود 

RT استبدال الوقود 

RT استهالك وقود 

RT بقايا صلبة بالكربنة 

RT تسعير متوسط 
RT خشب 

RT قابلية التبادل 

RT قيمة حرارية 
RT منظومات الوقود 

RT  هواء -نسبة وقود 

RT نصف تكويك 

 وقود )نووي(

2000-04-12 

USE وقود نووي 

 hogوقود 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-04-11 

USE نفايات خشبية 

 وقود أحفوري

UF )احتياطات الوقود األحفوري )المستحاثي 
BT1 مصادر الطاقة 

BT1 وقود 

NT1 ُخث 
NT1 رمال نفطية 

NT1 صخر الشيل النفطي 

NT2 غضاريات صفحية سود 
NT1 غاز طبيعي 

NT2 غاز ذو منشأ الأحيائي 

NT2 غاز طبيعي ُمسال 
NT2 غاز طبيعي مضغوط 

NT1 فحم 
NT2 رذاذ فحمي 

NT2 فحم أسود 

NT3 أنتراسيت 
NT3 فحم حّمري 

NT2 فحم السابروليت 

NT3 فحم الشموع 
NT3 )فحم الطحالب )فحم البوغهيد 

NT4 توربانيت 

NT2 فحم بني، ليغنيت 
NT3 ليغنيت 

NT2 فحم حجري شبه حّمري 

NT2 الكبريت-فحم عالي 
NT2 الكبريت-فحم منخفض 

NT1 نفط 
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NT2 خامات رديئة 

NT2 غضار صفحي نفطي 
NT3 أجزاء الزيت الحجري 

NT2 مجزءات نفطية 

NT3 غازات المصافي 
NT3 فضاالت نفطية 

NT3 قُطارات نفطية 

NT4 مازوت 
NT5 زيوت الوقود 

NT6 زيوت التدفئة 

NT6  ٍوقود متبق 
NT5 )كيروسين )كاز 

NT5 وقود ديزل 

NT2 نفط متبقّي 
RT استبدال الوقود 

RT  قرار منشآت توليد الكهرباء واالستخدام الصناعي

 للوقود في الواليات المتحدة
RT قوالب من اآلجر 

RT كوك 

RT منظومات تغذية الوقود 

 وقود إصطناعي

SF عملية الغاز- m 

SF وقود بديل 

BT1 وقود 
*BT1 وقود بديل 

NT1 بترول اصطناعي 

NT1 زيوت حرارية 
NT1 وقود كحولي 

NT2 وقود اإليتالنول 

NT2 وقود ِمتانولي 
NT1 وقود هدروجيني 

RT برنامج المزيج من الغاز والحكول 

RT تسييل الفحم 
RT تغويز الفحم 

RT ذاتيات التغذية 

RT زيوت الخشب 
RT شركة الوقود االصطناعي 

RT صناعة الوقود االصطناعي 
RT  عملياتcrg 

RT  عملية تحويل حفزية وحيدة الخطوة من المتانول

 إلى الغازولين
RT غاز الوقود 

RT غازات حرارية 

RT محطات تحويل الكتل الحيوية إلى وقود 
RT مصافي الوقود االصطناعي 

RT نواتج تحلل حراري 

RT هضم ال هوائي 
RT وقود مستخرج من النفايات الصلبة 

 وقود أكسيد يورانيوم ممزوج

INIS: 1980-04-02; ETDE: 1980-05-07 

*BT1 وقود صلب 

*BT1 وقود نووي 

RT خزف 

 وقود االمراجل

INIS: 1993-02-15; ETDE: 1981-01-30 
BT1 وقود 

RT محطات توليد كهرباء ذات وقود أحفوري 

RT مراجل 
RT مولّدات البخار 

 وقود اإليتالنول

INIS: 1992-07-23; ETDE: 1979-09-06 
*BT1 وقود كحولي 

RT إيتانول 

RT إيتانول حيوي 
RT مزيج من الفازولين والكحول 

RT وقود ديزل 

RT وقود للسيارات 

 وقود االندماج

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-05-23 

USE وقود نووي حراري 

 وقود الحطب

INIS: 1992-04-09; ETDE: 1981-01-27 
UF حبيبات خشبية 

UF حطب الوقود 
UF خشب الوقود 

*BT1 وقود حيوي 

*BT1 وقود صلب 
RT أشجار 

RT خشب 

RT فحم نباتي 
RT كتلة حيوية 

RT منشآت توليد كهرباء وقودها الحطب 

 وقود الطائرات

2000-04-12 
SEE غازولين 

SEE وقود محركات نفاثة 

 وقود الكتلة الحيوية

2004-08-30 
USE وقود حيوي 

 وقود الكربيد الممزوج

INIS: 1982-09-21; ETDE: 1982-02-23 

*BT1 وقود صلب 

*BT1 وقود نووي 

RT كربيدات البلوتونيوم 
RT كربيدات اليورانيوم 

RT  منشأةcoral العادة المعالجة 

 وقود المتيل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-05-13 
USE كحول 

USE )ِمتانول )كحول الميتيل 

 وقود المفاعل

2000-04-12 
USE وقود نووي 

 وقود المفاعل )اندماج(

INIS: 1982-11-29; ETDE: 2002-05-01 
USE وقود نووي حراري 

 وقود المفاعل )انشطار(

INIS: 1982-11-29; ETDE: 2002-05-01 

USE وقود نووي 

 اليورانيوم -وقود المولبيدنيوم 

2004-01-14 

*BT1 وقود نووي سبيكي 

 وقود النتريد الممزوج

1988-10-10 

*BT1 وقود صلب 

*BT1 وقود نووي 
RT خزف 

RT نتريدات البلوتونيوم 

RT نتريدات اليورانيوم 

 وقود بديل

2011-01-25 

BT1 وقود 

NT1 فحم مكّرر بالمذيب 
NT1 وقود إصطناعي 

NT2 بترول اصطناعي 

NT2 زيوت حرارية 
NT2 وقود كحولي 

NT3 وقود اإليتالنول 

NT3 وقود ِمتانولي 
NT2 وقود هدروجيني 

NT1 وقود حيوي 

NT2 وقود الحطب 
NT2 وقود ديزل حيوي 

NT1 وقود مستخرج من النفايات الصلبة 

RT إيتانول حيوي 
RT استبدال الوقود 

RT كتلة حيوية 

 وقود بديل

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-03-29 

SEE استبدال الوقود 

SEE وقود إصطناعي 

 وقود ثقيل

INIS: 1992-05-21; ETDE: 1976-01-23 

USE  ٍوقود متبق 

 وقود حيوي

2004-08-30 
UF وقود الكتلة الحيوية 

*BT1 وقود بديل 

NT1 وقود الحطب 
NT1 وقود ديزل حيوي 

RT إيتانول حيوي 

RT كتلة حيوية 
RT محاصيل الطاقة 

 وقود ديزل

1991-10-10 

UF )زيت ديزل )كّسر 
*BT1 مازوت 

*BT1 وقود سائل 

RT وقود اإليتالنول 
RT وقود ديزل حيوي 

 وقود ديزل حيوي

2013-07-24 
يمكن استعمالها لوقود الديزل الحيوي النقي وكذلك لمزيج من 

 وقود الديزل الحيوي النفطي.

*BT1 وقود حيوي 
*BT1 وقود سائل 

RT وقود ديزل 

 وقود سائل

BT1 وقود 
NT1 زيوت الوقود 

NT2 زيوت التدفئة 

NT2  ٍوقود متبق 
NT1 غازولين 

NT2 غازولين خال من الرصاص 

NT1 )كيروسين )كاز 
NT1 محاليل الوقود 

NT1 مزيج من الفازولين والكحول 

NT1 وقود ديزل 
NT1 وقود ديزل حيوي 

NT1 وقود كحولي 

NT2 وقود اإليتالنول 
NT2 وقود ِمتانولي 

NT1 وقود مؤكسج 

NT1 وقود محركات نفاثة 
NT1 وقود ملح مصهور 

NT1 وقود من معدن سائل 

RT سوائل الفحم 
RT غاز طبيعي ُمسال 

RT وقود للسيارات 

 وقود صلب

1999-05-06 

BT1 وقود 

NT1 ُخث 

NT1 قوالب من اآلجر 

NT1 وقود أكسيد يورانيوم ممزوج 

NT1 وقود الحطب 
NT1 وقود الكربيد الممزوج 

NT1 وقود النتريد الممزوج 

NT1 وقود نووي سبيكي 
NT2  اليورانيوم -وقود المولبيدنيوم 

NT1 عثروقود نووي متب 

RT خشب 
RT فحم 

RT فحم نباتي 

RT كتلة حيوية 
RT كوك 

RT لحاء 

RT وقود مسحوق 

 وقود غازي

2000-01-05 

BT1 وقود 

NT1 غاز الوقود 
NT2 غاز ذو قدرة حرارية متوسطة 

NT3 غاز المدينة 

NT3 غاز مائي 
NT3 غاز مائي مكربن 

NT2  غاز ردم أرضي 
NT2 غاز طبيعي 

NT3 غاز ذو منشأ الأحيائي 
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NT3 غاز طبيعي ُمسال 

NT3 غاز طبيعي مضغوط 
NT2 غاز عالي الوحدات الحرارية البريطانية 

NT2 غاز منخفض المحتوى الحراري 

NT3 غاز المولدات 
RT بالزما منشطرة 

RT مفاعالت بوقود غازي 

RT وقود نووي 

 وقود فاسد

INIS: 1978-05-19; ETDE: 1978-01-23 

*BT1 وقود نووي 

RT انتشار 
RT ناتضما 

 وقود كحولي

INIS: 1992-05-21; ETDE: 1978-11-14 

*BT1 وقود إصطناعي 
*BT1 وقود سائل 

NT1 وقود اإليتالنول 

NT1 وقود ِمتانولي 
RT كحول 

RT مزيج من الفازولين والكحول 

RT وقود للسيارات 

 وقود للسيارات

1997-06-17 

BT1 وقود 
RT استهالك وقود 

RT تحكم القرع 

RT غازولين 
RT )كيروسين )كاز 

RT محطات خدمة للغازولين 

RT مزيج من الفازولين والكحول 
RT وقود اإليتالنول 

RT وقود سائل 

RT وقود كحولي 
RT وقود مؤكسج 

RT وقود ِمتانولي 

RT وقود هدروجيني 

 وقود للطائرات

2000-04-12 

SEE غازولين 

SEE وقود محركات نفاثة 

 وقود مؤكسج

2013-07-19 

*BT1 وقود سائل 
RT وقود للسيارات 

تانولي  وقود مِّ

INIS: 1992-04-13; ETDE: 1979-09-06 

*BT1 وقود كحولي 

RT )ِمتانول )كحول الميتيل 

RT مزيج من الفازولين والكحول 

RT وقود للسيارات 

 وقود متبقٍ 

INIS: 1992-05-21; ETDE: 1976-01-23 

UF بقايا 

UF  ٍزيت وقود متبق 
UF  و  6زيوت حراقnos. 5 

UF زيوت وسخة 

UF  و  6زيوت وقودnos. 4, 5 
UF وقود ثقيل 

*BT1 زيوت الوقود 
RT عملية روز الستخالص النفط 

RT فضاالت نفطية 

 وقود محركات نفاثة

1994-08-26 
SF وقود الطائرات 

SF وقود للطائرات 

*BT1 وقود سائل 
RT وقود هدروجيني 

 وقود مستخرج من النفايات الصلبة

INIS: 1992-04-09; ETDE: 1976-11-01 

UF وقود مستخَرج من النفايات الصلبة 
*BT1 وقود بديل 

RT محطات توليد كهرباء وقودها النفايات الصلبة 

RT منشآت استرجاع الموارد 

RT نفايات بلديّة 
RT نفايات صلبة 

RT نفايات صناعية 

RT وقود إصطناعي 

 وقود مستخَرج من النفايات الصلبة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-11-02 

USE وقود مستخرج من النفايات الصلبة 

 وقود مستهلك

UF وقود مشعّع 
*BT1 وقود نووي 

RT  تخزين مراقب قابل لالسترجاع 

RT زمن تبريد الوقود 
RT عناصر الوقود المستهلك 

RT قرارات سياسة النفايات النووية 

RT كمال الوقود 
RT محطة إعادة المعالجة في كارلسروه 

RT  مشروعmrs في الواليات المتحدة 

RT مفاعالت 
RT منشآت إعادة معالجة الوقود 

RT منشآت تخزين 

RT منشأة فاكروسدورف إلعادة المعالجة 
RT نُفايات مشعّة 

RT نواتج االنشطار 

 وقود مسحوق

INIS: 1999-07-09; ETDE: 1985-04-09 

RT رذاذ فحمي 

RT مساحيق 
RT وقود صلب 

 وقود مشعّع

INIS: 1976-07-30; ETDE: 2002-06-13 

USE وقود مستهلك 

 وقود مقطر

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 

USE زيوت التدفئة 

 وقود ملح مصهور

UF وقود ملح مصهور 

*BT1 وقود سائل 

*BT1 وقود نووي 
RT مفاعالت ملح مصهور 

 وقود ملح مصهور

USE وقود ملح مصهور 

 وقود من معدن سائل

*BT1 لوقود سائ 
*BT1 وقود نووي 

RT مفاعالت ذات وقود مائع 

 وقود نظيف من عملية فحم

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-08-24 

USE  عمليةcffc 

 2وقود نفطي رقم 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-03-11 
USE زيوت التدفئة 

 وقود نووي

UF )وقود )نووي 

UF وقود المفاعل 
UF )وقود المفاعل )انشطار 

BT1 مصادر الطاقة 

*BT1 مواد المفاعل 
BT1 وقود 

NT1 محاليل الوقود 
NT1 وقود أكسيد يورانيوم ممزوج 

NT1 وقود الكربيد الممزوج 

NT1 وقود النتريد الممزوج 
NT1 وقود فاسد 

NT1 وقود مستهلك 

NT1 وقود ملح مصهور 
NT1 وقود من معدن سائل 

NT1 وقود نووي سبيكي 

NT2  ورانيومالي -وقود المولبيدنيوم 
NT1 وقود نووي متبعثر 

NT1 وقود نووي يتحمل الحادث 

RT إدارة المواد النووية 

RT استحراق 

RT بلوتونيوم 
RT  غالف -تآثرات وقود 

RT  مبّرد -تآثرات وقود 

RT تكثيف الوقود 
RT حبيبات الوقود 

RT دورة التوريوم 

RT دورة وقود 
RT سياسة عدم االنتشار 

RT عناصر وقود 

RT غّساالت الوقود 
RT فيسيوم 

RT كريات الوقود 

RT كمال الوقود 
RT مستولدات المسّرع 

RT مفاعالت 

RT مواد خصبة 
RT مواد قابلة لالنشطار 

RT وقود غازي 

RT يورانيوم 

 وقود نووي حراري

1996-03-04 

UF وقود االندماج 

UF )وقود المفاعل )اندماج 
BT1 وقود 

RT إعادة تدوير 

RT اإللكترونية أهداف الحزمة 
RT أهداف حزمة أيونية 

RT أهداف ليزرية 

RT تجميع اختبار منظومات التريتيوم 
RT تريتيوم 

RT تزويد مفاعل نووي حراري بالوقود 

RT حقن الحبيبات 
RT حقن غاز 

RT دوتوريوم 

RT  عمليةd-t 
RT مصب الجسيمات 

RT منظومات تغذية الوقود 
RT ناتج االندماج 

 وقود نووي سبيكي

*BT1 وقود صلب 

*BT1 وقود نووي 
NT1  اليورانيوم -وقود المولبيدنيوم 

 وقود نووي متبعثر

*BT1 وقود صلب 

*BT1 وقود نووي 
RT حبيبات الوقود 

RT مفاعالت ذات وقود مبعثر 

 وقود نووي يتحمل الحادث

2016-03-10 

*BT1 وقود نووي 

RT أمان المفاعل 
RT تغليف 

RT حوادث المفاعالت 

 وقود هدروجيني

1992-07-10 
*BT1 وقود إصطناعي 

RT جليد نصف ذائب 

RT هدروجين 
RT وقود للسيارات 

RT وقود محركات نفاثة 

 وقوع المرض

INIS: 1985-01-18; ETDE: 1981-06-16 
UF َمراَضة 

RT أمراض 

RT أمراض النبات 
RT علم األوبئة 

RT مقاومة المرض 

 وقّادات

INIS: 1992-03-16; ETDE: 1976-09-14 

*BT1 منظومات تغذية الوقود 

RT أفران 
RT حّراقات 

RT فحم 
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RT مراجل 

 وكاالت مراقبة التلوث

INIS: 1993-01-27; ETDE: 1976-11-01 
NT1 وكالة حماية البيئة في الواليات المتحدة 

RT تعزيز 

RT تنظيمات التلوث 
RT قوانين التلوث 

 وكالة  الطاقة النووية األوربية

1995-03-28 

USE وكالة الطاقة النووية 

 وكالة إدارة الطوارىء اإلتحادية في الواليات المتحدة

INIS: 1993-06-02; ETDE: 1984-02-10 

UF وكالة إدارة الطوارىء الفدرالية 
*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

 وكالة إدارة الطوارىء الفدرالية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1984-02-10 

USE  وكالة إدارة الطوارىء اإلتحادية في الواليات
 المتحدة

 وكالة الطاقة الذرية اليابانية

2006-01-26 

USE وكالة الطاقة الذرية اليابانية 

 وكالة الطاقة الذرية اليابانية

2006-01-26 

UF وكالة الطاقة الذرية اليابانية 
*BT1 منظمات يابانية 

 وكالة الطاقة العالمية

INIS: 1977-04-07; ETDE: 1976-05-17 

USE الوكالة الدولية للطاقة 

 وكالة الطاقة النووية

2000-04-12 

USE وكالة الطاقة النووية 

 وكالة الطاقة النووية

1995-03-31 
UF وكالة  الطاقة النووية األوربية 

UF وكالة الطاقة النووية 
UF (  وكالة الطاقة النوويةoecd) 

UF ألوربيةوكالة الطاقة النووية ا 

*BT1 منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 

 (oecdوكالة الطاقة النووية  )

INIS: 1977-04-07; ETDE: 2002-04-17 

USE وكالة الطاقة النووية 

 وكالة الطاقة النووية األوربية

1995-03-28 
USE وكالة الطاقة النووية 

 وكالة الطاقة النووية األوربية في إيطاليا

INIS: 1985-03-15; ETDE: 2002-06-13 

USE وكالة الطاقة النووية األوربية في إيطاليا 

 وكالة الطاقة النووية األوربية في إيطاليا

INIS: 1985-03-15; ETDE: 1989-08-16 

UF الطاقة النووية وبدائلها، الهيئة الوطنية 
UF لجنة وطنية للطاقة النووية والبديلة 

UF ألوربية في إيطالياوكالة الطاقة النووية ا 

*BT1 منظمات إيطالية 
NT1 لجنة وطنية للطاقة النووية 

 وكالة الفضاء األمريكية )ناسا(

UF )وكالة الفضاء األمريكية )ناسا 

*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

 وكالة الفضاء األمريكية )ناسا(

1993-11-09 

USE )وكالة الفضاء األمريكية )ناسا 

 ربيةوكالة الفضاء األو

INIS: 1982-04-13; ETDE: 1982-05-07 

USE وكالة الفضاء األوربية 

 وكالة الفضاء األوربية

INIS: 1995-10-27; ETDE: 1980-11-25 
UF منظمة بحوث الفضاء األوربية 

UF منظمة وكالة الفضاء األوربية 

UF وكالة الفضاء األوربية 

BT1 منظمات دولية 

 وكالة المخابرات المركزية

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-25 
USE وكالة المخابرات المركزية في الواليات المتحدة 

 وكالة المخابرات المركزية في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-25 

UF وكالة المخابرات المركزية 
*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 

 وكالة الوقاية البيئية

1978-07-04 
USE وكالة حماية البيئة في الواليات المتحدة 

أرجنتينية لمحاسبة و مراقبة المواد  -وكالة برازيلية 

 النووية

INIS: 1999-06-22; ETDE: 2002-04-17 

USE  الوكالة البرازيلية األرجنتينية لضبط المواد

 النووية

 وكالة حماية البيئة

USE وكالة حماية البيئة في الواليات المتحدة 

 وكالة حماية البيئة في الواليات المتحدة

INIS: 1978-07-04; ETDE: 1977-11-29 
UF وكالة الوقاية البيئية 

UF وكالة حماية البيئة 

*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 
BT1 وكاالت مراقبة التلوث 

 وكالة مراقبة ونزع التسلح في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-03-04 

USE وكالة مراقبة ونزع التسلح في الواليات المتحدة 

 وكالة مراقبة ونزع التسلح في الواليات المتحدة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1986-03-04 

UF وكالة مراقبة ونزع التسلح في الواليات المتحدة 

*BT1 منظمات في الواليات المتحدة 
RT مراقبة التسلح 

 والدة

USE مخاض 

 والية مدينة الفاتيكان

2008-03-28 

USE نظرة مقدسة 

 ولفراميت

*BT1 مواد أكسيدية 
RT أكاسيد التنغستين 

RT أكاسيد الحديد 

 ولوج  المياه

INIS: 1985-10-23; ETDE: 1978-10-23 

UF )ارتشاح )صخر 

UF )ارتشاح )ماء 
UF ارتشاح المياه 

UF )اندساس )ماء 

UF اندساس المياه 
UF ماء التسّرب 

SF اندساس 

RT آبار الغاز الطبيعي 
RT آبار النفط 

RT بِنى جيولوجية 

RT تجاويف 
RT تصريف منجمي 

RT حوامل مائية 

RT صخر الخزان 
RT طبقات الفحم الحجري 

RT ماء 

RT مناجم 
RT مياه جوفية 

RT هدرولوجيا 

 وليجة

USE أنسجة عظمية 

 وميض

RT تألّق باإلشعاع 

 وهج النهار

USE توهج الهواء 

 وولفرام )تنغستين(

USE تنغستين 

 ويتووتر ستراند

BT1 جبال 

RT ترانسفال 

 ويسكونسن

1997-06-17 
*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 

RT نهر الميسيسيبي 

RT نهر مينوميني 

 يابان

1997-06-19 

BT1 آسيا 
BT1 بلدان متطورة 

NT1 ناغازاكي 

NT1 هاشيما نتي 

NT1 هيروشيما 

RT أوكيناوا 

RT حقل أوتاكي الجيوحراري 
RT حقل أونوما الجيوحراري 

RT حقل أونيكوب الجيوحراري 

RT حقل بيبّو الجيوحراري 
RT حقل تاكينو الجيو حراري 

RT حقل تاكينويو الجيو حراري 

RT حقل كاّكوندا الجيوحراري 
RT حقل ماتسوكاوا الجيوحراري 

RT حقل هاتشوبارو الجيوحراري 

RT  منشأةrokkasho اء اليورانيومالغن 
RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 

 ياقوت

*BT1 كورندوم 

 يحاميم )ج يحموم(

1992-04-13 

NT1 دوافن كبريتية 

RT براكين 
RT منظومات هدروحرارية 

RT موائع يحمومية 

 يدواني

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1976-02-23 
USE خياالت 

 يدوانية

BT1 خواص الجسيمات 

RT ياندفاع زاو 
RT تناظر يدواني 

RT سبين 

RT لولبية 
RT ميكانيك كمومي 

 يرابيع

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-06-15 
USE جرابيّات 

 يرابيع )جمع يربوع(

*BT1 قوارض 

 يربوع

USE قوارض 

 يرقات

UF َحْوراوات 

UF خليفة الُمذَنبَّة 
UF شراغيف 

UF مرحلة يرقانية 

RT برمائيات 
RT ل شكلي  تحوُّ

RT حشرات 

RT عوالق سمكية 
RT فئات عمرية 

 يرقان

BT1 أعراض 

BT1 تغيَّرات مرضية 
RT التهاب الكبد 

RT كبد 
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 يِّالّدونا

1997-01-28 
USE صف المغنوليّات 

USE نباتات طبية 

 يلو كريك

1997-06-19 
*BT1 أنهار 

RT حوض يلو كريك 

RT كولورادو 

 ينابيع )مائية(

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-06-06 

USE ينابيع المياه 

 ينابيع المياه

INIS: 2000-01-26; ETDE: 1980-06-06 

UF )ينابيع )مائية 

NT1 ينابيع حارة 

NT2 ينابيع حارة 

NT2 ينابيع حارة 

NT3 فّوارات حارة 
NT1 ينابيع معدنية 

RT مياه جوفية 

RT هدرولوجيا 

 ينابيع جيوحرارية

INIS: 2000-03-27; ETDE: 1980-08-12 

SEE فّوارات حارة 

SEE ينابيع حارة 
SEE ينابيع حارة 

SEE ينابيع حارة 

 ينابيع حارة

2000-04-12 

USE فّوارات حارة 

 ينابيع حارة

2000-03-31 
SF مياه حرارية 

SF ينابيع جيوحرارية 

*BT1 ينابيع حارة 
NT1 فّوارات حارة 

RT منظومات هدروحرارية 

RT ينابيع معدنية 

 ينابيع حارة

INIS: 2000-01-26; ETDE: 1980-06-06 

SF ينابيع جيوحرارية 

*BT1 ينابيع حارة 
RT منظومات هدروحرارية 

 ينابيع حارة

INIS: 2000-01-26; ETDE: 1976-01-23 

SF مياه حرارية 

SF ينابيع جيوحرارية 

BT1 ينابيع المياه 
NT1 ينابيع حارة 

NT1 ينابيع حارة 

NT2 فّوارات حارة 
RT حقول جيوحرارية 

RT طاقة جيوحرارية 

RT منظومات هدروحرارية 
RT ينابيع معدنية 

 ينابيع روزفلت الحارة

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1979-01-30 

BT1 منطقة مصادر جيوحرارية معروفة 
*BT1 يوتا 

RT حقول جيوحرارية 

 ينابيع ستيمبوت

2000-04-12 

*BT1 نيفادا 

 ينابيع كوزو هوت )الحارة(

INIS: 1992-06-04; ETDE: 1979-07-18 
*BT1 كاليفورنيا 

 ينابيع معدنية

2000-01-26 

BT1 ينابيع المياه 
RT ينابيع حارة 

RT ينابيع حارة 

 أميدي الحارة -ينابيع وندل 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1985-12-13 
BT1 منطقة مصادر جيوحرارية معروفة 

RT حقول جيوحرارية 

RT كاليفورنيا 

 يَْنبُوت

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1981-05-18 

*BT1 أشجار 

*BT1 قَْرنيّات 

 يوبيكوينون

*BT1 بنزوكينونات 

BT1 تمائم أنزيمات 
RT  فيتامينk 

 يوتا

1997-06-19 

*BT1 الواليات المتحدة األمريكية 
NT1 ينابيع روزفلت الحارة 

RT  احتياطيات الغضار الصفحي النفطي البحري في

 الواليات المتحدة
RT بحيرة غريت صولت 

RT تشكيلة نهر غرين 

RT تشكيلة يوئنتا 
RT جسور طبيعية في نيشنال مونيومنت 

RT حزام التحميل الغربي في الواليات المتحدة 

RT حوض بارادوكس 
RT حوض يوئنتا 

RT راسب الحيد األسفلتي 

RT غريت بيزين 
RT مشروع شيل هوايت ريفر 

RT مكمن الرمال النفطية 

RT غل رمل القارمكمن تريان 

RT مكمن سنيسايد 

RT مكمن سيركل كليفز 

RT نهر هوايت 

 يوترياليت

1996-07-15 

USE فلزات التوريوم 
USE معادن السيليكيت 

 يود

UF يوديدات اليود 

*BT1 هالوجينات 
RT إضافات اليود 

RT عملية أيودة 

RT غدة درقية 
RT غلوبيولين درقي 

RT لوغول 

RT هرمونات درقية 

 108يود 

INIS: 1991-03-22; ETDE: 1991-04-09 

*BT1 نظائر اليود 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 109يود 

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1984-07-10 

*BT1 نظائر اليود 
*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 ظائر مشعة من االضمحالل البروتونين 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 110يود 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اليود 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 111يود 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اليود 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1  ةفردي -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 112يود 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اليود 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 113يود 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-04-28 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اليود 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 114يود 

INIS: 1978-02-23; ETDE: 1978-03-08 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اليود 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 115يود 

1978-07-03 
*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اليود 
*BT1 سر اإللكترونينظائر مشعة ذات األ 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 116يود 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اليود 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 117يود 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اليود 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 118يود 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اليود 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 119يود 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اليود 
*BT1 لكترونينظائر مشعة ذات األسر اإل 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 120يود 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 



 121يود  1214 يودوبيراست

 

 

*BT1 نظائر اليود 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 121يود 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اليود 
*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 122يود 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اليود 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 123يود 

*BT1 نظائر اليود 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 124يود 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اليود 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 125يود 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر اليود 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 126يود 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اليود 

*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 127يود 

*BT1 نظائر اليود 

*BT1 نظائر مستقرة 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 128يود 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1  زائد المشعة -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اليود 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 129يود 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر اليود 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 130يود 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر اليود 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 131يود 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اليود 
*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 132يود 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر اليود 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 133يود 

*BT1  عةناقص المش  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر اليود 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 134يود 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اليود 
*BT1 تقال متماكبنظائر ان 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 135يود 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اليود 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 136يود 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اليود 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 137يود 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اليود 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1 فردية -ية نوى زوج 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 138يود 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اليود 
*BT1 نظائر مشعة عمرها ثواني 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 139يود 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اليود 

*BT1  ثوانينظائر مشعة عمرها 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 140يود 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اليود 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 141يود 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اليود 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 142يود 

INIS: 1986-04-28; ETDE: 1986-07-03 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اليود 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1  فردية -نوى فردية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 143يود 

2007-11-01 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اليود 

*BT1  فردية -نوى زوجية 
*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 144يود 

2007-11-01 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اليود 

*BT1  فردية -نوى فردية 

*BT1 نوى كتلها متوسطة 

 يود مرتبط بالبروتين

UF يود مرتبط بالبروتين 

*BT1 بروتينات 

*BT1 مركبات يود عضوية 
RT تنقية بالزما الدم 

RT فرط الدرق 
RT فِنسون 

RT قصور الدرق 

RT كيمياء الدم 
RT معالجة إشعاعية 

RT هرمونات درقية 

 يود مرتبط بالبروتين

USE يود مرتبط بالبروتين 

 يودات

BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات اليود 

RT حمض اليوديك 

 يودات أينشتاينيوم

1997-01-28 

*BT1 هاليدات األنشتانيوم 
*BT1 يوديدات 

 يودنة

*BT1 هلجنة 

RT نزع اليود 

 يودو ثنائي أكسي اليوريدين

USE يوديد أكسي يوريدين 

 يودوأوراسيالت

*BT1 مركبات يود عضوية 

*BT1 مضادات الُمْستَْقلَب 
*BT1 يوراسيالت 

NT1 يوديد أكسي يوريدين 

 يودوبنز أمينو خالت الصوديوم

INIS: 1975-10-23; ETDE: 2002-06-13 

USE هيبوران 

 n-o-يودوبنزيل أمينو الخالت

INIS: 1975-10-23; ETDE: 2002-04-16 
USE هيبوران 

 يودوبيراست

1996-07-18 

USE بيريدينات 
USE حموض حلقية المتجانسة 
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USE مركبات يود عضوية 

USE ائط التباينوس 

 يودوفورم

*BT1 هدروكربونات أليفاتية ميودنة 

RT ِمتان 

RT هدروكربونات 

 يودوكلوروكوين

INIS: 1996-10-23; ETDE: 1981-09-22 

USE مركبات كلور عضوية 

USE مركبات يود عضوية 

 na -يودوهيبورات 

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1980-08-12 

USE هيبوران 

 يودوهيبورات )هيبوران(

INIS: 1975-10-23; ETDE: 2002-06-13 

USE هيبوران 

 يوديات البور

*BT1 هاليدات البور 
*BT1 يوديدات 

 يوديات الديسبروسيوم

*BT1 هاليدات الديسبروسيوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديد أكسي يوريدين

UF يودو ثنائي أكسي اليوريدين 

*BT1 نوكليوزيدات 
*BT1 يودوأوراسيالت 

RT سجينيوريدين منقوص األك 

 يوديد المتيل

*BT1 هدروكربونات أليفاتية ميودنة 
RT عملية أيودة 

RT ِمتان 

 يوديدات

1997-06-17 
*BT1 مركبات اليود 

*BT1 هاليدات 
NT1 بودات األنتيموان 

NT1 يودات أينشتاينيوم 

NT1 يوديات البور 
NT1 يوديات الديسبروسيوم 

NT1 يوديدات اإلربيوم 

NT1 يوديدات األرغون 
NT1 يوديدات األستاتين 

NT1 يوديدات األلمنيوم 

NT1 يوديدات األمريسيوم 
NT1 يوديدات اإلنديوم 

NT1 يوديدات اإليتربيوم 

NT1 يوديدات اإليتريوم 
NT1 يوديدات االوروبيوم 

NT1 يوديدات الباريوم 

NT1 يوديدات البراسيوديميوم 
NT1 يوديدات البروتكتينيوم 

NT1 يوديدات البروميتيوم 

NT1 ديدات البريليوميو 
NT1 يوديدات البزموت 

NT1 يوديدات البالتين 

NT1 يوديدات البالّديوم 
NT1 يوديدات البلوتونيوم 

NT1 يوديدات البوتاسيوم 

NT1 يوديدات البولونيوم 
NT1 يوديدات التاليوم 

NT1 يوديدات التربيوم 

NT1 يوديدات التكنيسيوم 
NT1 يوديدات التلّوريوم 

NT1 ليوميوديدات التنتا 

NT1 يوديدات التنغستين 
NT1 يوديدات التوريوم 

NT1 يوديدات التيتانيوم 

NT1 يوديدات الجرمانيوم 
NT1 يوديدات الحديد 

NT2 هاليدات الحديد 

NT3 بروميدات الحديد 
NT3 فلوريدات الحديد 

NT3 كلوريدات الحديد 

NT1 يوديدات الذهب 

NT1 يوديدات الرصاص 
NT1 يوديدات الروبيديوم 

NT1 يوديدات الرينيوم 

NT1 يوديدات الزئبق 
NT1 يوديدات الزركونيوم 

NT1 يوديدات الزرنيخ 

NT1 يوديدات الزنك 
NT1 يوديدات الساماريوم 

NT1 يوديدات السترونسيوم 

NT1 يوديدات السكانديوم 
NT1 يوديدات السليكون 

NT1 يوديدات السلينيوم 

NT1 يوديدات السيريوم 
NT1 يوديدات السيزيوم 

NT1 يوديدات الصوديوم 

NT1 يوديدات الغادولينيوم 
NT1 يوديدات الغاليوم 

NT1 يوديدات الفاناديوم 

NT1 يوديدات الفرميوم 
NT1 يوديدات الفسفور 

NT1 يوديدات الفضة 

NT1 يوديدات القصدير 
NT1 يوديدات الكالسيوم 

NT1 يوديدات الكاليفورنيوم 

NT1 يوديدات الكدميوم 
NT1 يوديدات الكروم 

NT1 يوديدات الكزينون 

NT1 يوديدات الكوبالت 
NT1 يوديدات الكوريوم 

NT1 يوديدات الالنتانوم 

NT1 يوديدات اللوتيسيوم 
NT1 يوديدات الليتيوم 

NT1 يوديدات المغنيزيوم 

NT1 يوديدات المنغنيز 

NT1 يوديدات الموليبدنوم 

NT1 يوديدات النبتونيوم 

NT1 يوديدات النتروجين 
NT1 يوديدات النحاس 

NT1 يوديدات النيكل 

NT1 يوديدات النيوبيوم 
NT1 يوديدات النيوديميوم 

NT1 يوديدات النيون 

NT1 يوديدات الهافنيوم 
NT1 يوديدات الهدروجين 

NT1 يوديدات الهولميوم 

NT1 يوديدات اليورانيوم 
NT1 يويدات التوليوم 

RT يوديدات األكسجين 

 يوديدات اإلربيوم

*BT1 هاليدات اإلربيوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات األرغون

*BT1 هاليدات األرغون 
*BT1 يوديدات 

 يوديدات األستاتين

1996-07-16 

*BT1 هاليدات األستاتين 
*BT1 يوديدات 

 يوديدات األكسجين

*BT1 مركبات اليود 
*BT1 هاليدات األكسجين 

RT أكاسيد اليود 

RT أكسيدات 
RT يوديدات 

 يوديدات األلمنيوم

*BT1 هاليدات األلمنيوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات األمريسيوم

1997-01-28 

*BT1 هاليدات االمريسيوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات اإلنديوم

*BT1 هاليدات اإلنديوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات اإليتربيوم

*BT1 هاليدات اإليتربيوم 
*BT1 يوديدات 

 يوديدات اإليتريوم

*BT1 هاليدات اإليتريوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات االوروبيوم

*BT1 هاليدات األوروبيوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات الباريوم

*BT1 هاليدات الباريوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات البراسيوديميوم

*BT1 هاليدات البراسيوديميوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات البروتكتينيوم

1997-01-28 

*BT1 تينيومهاليدات البروتك 
*BT1 يوديدات 

 يوديدات البروم

USE بروميدات اليود 

 يوديدات البروميتيوم

1996-07-23 

*BT1  هاليدات البروميتيوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات البريليوم

1996-07-16 

*BT1 هاليدات البيريليوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات البزموت

*BT1 هاليدات البزموت 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات البالتين

*BT1 هاليدات البالتين 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات البالّديوم

*BT1 هاليدات البالديوم 
*BT1 يوديدات 

 يوديدات البلوتونيوم

*BT1 هاليدات البلوتونيوم 
*BT1 يوديدات 

 يوديدات البوتاسيوم

*BT1 فسفورات العضوية 

*BT1 مركبات البوتاسيوم 
*BT1 هاليدات البوتاسيوم 

*BT1 يوديدات 

RT للوغو 

 يوديدات البولونيوم

1996-07-23 

*BT1 هاليدات البولونيوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات التاليوم

*BT1 هاليدات التاليوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات التربيوم

*BT1 هاليدات التربيوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات التكنيسيوم

*BT1 هاليدات التكنيسيوم 
*BT1 يوديدات 

 يوديدات التلّوريوم

*BT1 هاليدات التلّوريوم 
*BT1 يوديدات 

 يوديدات التنتاليوم

*BT1 هاليدات التنتاليوم 
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*BT1 يوديدات 

 يوديدات التنغستين

*BT1 هاليدات التنغستن 
*BT1 يوديدات 

 يوديدات التوريوم

*BT1 هاليدات التوريوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات التيتانيوم

*BT1 هاليدات التيتانيوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات الجرمانيوم

*BT1 هاليدات الجرمانيوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات الحديد

*BT1 يوديدات 

NT1 هاليدات الحديد 

NT2 بروميدات الحديد 

NT2 فلوريدات الحديد 
NT2 كلوريدات الحديد 

 يوديدات الذهب

*BT1 هاليدات الذهب 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات الرصاص

*BT1 هاليدات الرصاص 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات الروبيديوم

*BT1 هاليدات الروبيديوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات الرينيوم

INIS: 1979-01-18; ETDE: 1976-12-15 
*BT1 هاليدات الرينيوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات الزئبق

*BT1 هاليدات الزئبق 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات الزركونيوم

*BT1 هاليدات الزركونيوم 
*BT1 يوديدات 

 يوديدات الزرنيخ

*BT1 هاليدات الزرنيخ 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات الزنك

*BT1 هاليدات الزنك 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات الساماريوم

*BT1 هاليدات الساماريوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات السترونسيوم

*BT1 هاليدات السترونسيوم 
*BT1 يوديدات 

 يوديدات السكانديوم

*BT1 هاليدات السكانديوم 
*BT1 يوديدات 

 يوديدات السليكون

*BT1 هاليدات السيليسيوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات السلينيوم

*BT1 هاليدات السلينيوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات السيريوم

*BT1 هاليدات السيريوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات السيزيوم

*BT1 فسفورات العضوية 
*BT1 هاليدات السيزيوم 

*BT1 يوديدات 

 صوديوميوديدات ال

*BT1 فسفورات العضوية 
*BT1 هاليدات الصوديوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات الغادولينيوم

*BT1 هاليدات الغادولينيوم 
*BT1 يوديدات 

 يوديدات الغاليوم

*BT1 هاليدات الغاليوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات الفاناديوم

*BT1 هاليدات الفاناديوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات الفرميوم

INIS: 1997-01-28; ETDE: 1987-10-02 

*BT1 هاليدات الفرميوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات الفسفور

*BT1 هاليدات الفوسفور 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات الفضة

*BT1 هاليدات الفضة 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات الفلور

USE فلوريدات اليود 

 يوديدات القصدير

*BT1 هاليدات القصدير 

*BT1 يوديدات 

 السيوميوديدات الك

*BT1 هاليدات الكالسيوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات الكاليفورنيوم

1997-01-28 
*BT1 هاليدات الكاليفورنيوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات الكدميوم

*BT1 هاليدات الكدميوم 
*BT1 يوديدات 

 يوديدات الكروم

*BT1 هاليدات الكروم 
*BT1 يوديدات 

 يوديدات الكزينون

INIS: 1980-11-07; ETDE: 1978-10-23 

*BT1 هاليدات الكزينون 
*BT1 يوديدات 

 يوديدات الكلور

USE كلوريدات اليود 

 يوديدات الكوبالت

*BT1 هاليدات الكوبالت 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات الكوريوم

INIS: 1987-08-27; ETDE: 1987-03-24 
*BT1 هاليدات الكوريوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات الالنتانوم

*BT1 ات الالنتانومهاليد 
*BT1 يوديدات 

 يوديدات اللوتيسيوم

*BT1 هاليدات اللوتيسيوم 
*BT1 يوديدات 

 يوديدات الليتيوم

*BT1 فسفورات العضوية 

*BT1 هاليدات الليتيوم 
*BT1 يوديدات 

 يوديدات المغنيزيوم

*BT1 هاليدات المغنيزيوم 
*BT1 يوديدات 

 يوديدات المنغنيز

*BT1 هاليدات المنغنيز 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات الموليبدنوم

*BT1 هاليدات الموليبدنوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات النبتونيوم

*BT1 هاليدات النبتونيوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات النتروجين

2000-04-12 
*BT1 هاليدات النتروجين 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات النحاس

*BT1 هاليدات النحاس 
*BT1 يوديدات 

 يوديدات النيكل

*BT1 هاليدات النيكل 
*BT1 يوديدات 

 يوديدات النيوبيوم

*BT1 مركبات النيوبيوم 

*BT1 هاليدات النيوبيوم 
*BT1 يوديدات 

 يوديدات النيوديميوم

*BT1 هاليدات النيوديميوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات النيون

*BT1 هاليدات النيون 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات الهافنيوم

*BT1 هاليدات الهافنيوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات الهدروجين

INIS: 2000-04-12; ETDE: 1983-02-09 
*BT1 هاليدات الهيدروجين 

*BT1 يوديدات 

RT حمض الهدرويوديك 

 يوديدات الهولميوم

*BT1 هاليدات الهولميوم 

*BT1 يوديدات 

 يوديدات اليود

USE يود 

 يوديدات اليورانيوم

*BT1 هاليدات اليورانيوم 

*BT1 يوديدات 

 يورات السيان

*BT1 تريازينات 

*BT1 مركبات أكسجين عضوية 

 يوراثوريت

*BT1 فلزات التوريوم 

*BT1 معادن السيليكيت 

*BT1 معادن اليورانيوم 
RT سليكات التوريوم 

RT سليكات اليورانيوم 

 يوراسيالت

*BT1 بيريميدينات 
*BT1 مركبات أكسجينية 

NT1 بروموراسيالت 

NT2 برومودأكسي يوريدين 
NT1 تيمين 

NT1 ثيويوراسيل 

NT1 حمض األوروتيك 
NT1 فلورويوراسيالت 

NT2 فلوكسريدين 
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NT1 كلور اليوراسيالت 

NT1 يودوأوراسيالت 
NT2 يوديد أكسي يوريدين 

NT1 يوريدين 

NT1 يوريدين منقوص األكسجين 
RT حمض اليوريديليك 

RT غلوغوز بيريدوكساك بوريداين ثنائي الفوسفات 

 يورانات

1996-07-23 
BT1 مركبات أوكسجينية 

*BT1 مركبات اليورانيوم 

NT1 يورانات  السيزيوم 
NT1 يورانات البزموت 

NT1 يورانات البوتاسيوم 

NT1 يورانات التاليوم 
NT1 يورانات الروبيديوم 

NT1 يورانات السترونسيوم 

NT1 يورانات الصوديوم 

NT1 يورانات الليتيوم 

NT1 يوراناتات األمونيوم 

NT2 ديودانات األمونيوم 

 يورانات  السيزيوم

1975-11-27 

*BT1 مركبات السيزيوم 
*BT1 يورانات 

 يورانات البزموت

2000-04-12 

BT1 مركبات البزموت 
*BT1 يورانات 

 يورانات البوتاسيوم

INIS: 1975-11-27; ETDE: 1975-08-19 

*BT1 مركبات البوتاسيوم 

*BT1 يورانات 

 يورانات التاليوم

1996-07-23 
BT1 مركبات التاليوم 

*BT1 يورانات 

 يورانات الروبيديوم

INIS: 1975-11-27; ETDE: 1975-08-19 
*BT1 مركبات الروبيديوم 

*BT1 يورانات 

 يورانات السترونسيوم

INIS: 1991-09-16; ETDE: 1978-11-14 
*BT1 مركبات السترونسيوم 

*BT1 يورانات 

 يورانات الصوديوم

*BT1 لصوديوممركبات ا 

*BT1 يورانات 

 يورانات الليتيوم

INIS: 1975-11-27; ETDE: 1975-08-19 
*BT1 مركبات الليتيوم 

*BT1 يورانات 

 يوراناتات األمونيوم

BT1 مركبات األمونيوم 
*BT1 يورانات 

NT1 ديودانات األمونيوم 

 يورانوبيليت

2000-04-12 
USE معادن اليورانيوم 

 يورانوتيل

2000-03-29 
USE معادن السيليكيت 

USE معادن اليورانيوم 

 يورانوثوريانيت

1997-01-28 
USE فلزات التوريوم 

USE معادن اليورانيوم 

USE مواد أكسيدية 

 يورانوسيرسيت

1997-01-28 
USE فلزات الفسفات 

USE معادن اليورانيوم 

 يورانوفان

1976-02-05 
*BT1 معادن السيليكيت 

*BT1 معادن اليورانيوم 

RT الكالسيوم سليكات 
RT سليكات اليورانيوم 

 يورانيتات

*BT1 معادن اليورانيوم 
*BT1 مواد أكسيدية 

NT1 بتشبلند 

NT1 بروجريت 
RT تكوليت 

RT رمال سود 

 يورانيوم

*BT1 أكتينيدات 
NT1  ألفا -يورانيوم 

NT1  بتا -يورانيوم 

NT1  غاما -يورانيوم 
NT1 يورانيوم طبيعي 

NT1 يورانيوم مخّصب 

NT2 يورانيوم عالي اإلغناء 
NT2 يورانيوم قليل االغناء 

NT2 يورانيوم متوسط التخصيب 

NT1 يورانيوم منضب 
RT أركزة اليورانيوم 

RT دورة اليورانيوم 

RT متطلبات اليورانيوم 
RT منشآت المواد العلفية 

RT نشاط إشعاعي طبيعي 

RT وقود نووي 

 ألفا -يورانيوم 

*BT1 يورانيوم 

 بتا -يورانيوم 

*BT1 يورانيوم 

 غاما -يورانيوم 

*BT1 يورانيوم 

 217يورانيوم 

2007-04-23 

*BT1 نظائر اليورانيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 218يورانيوم 

1992-07-06 
*BT1 نظائر اليورانيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 219يورانيوم 

1993-06-25 
*BT1 نظائر اليورانيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 220يورانيوم 

2007-04-23 

*BT1 نظائر اليورانيوم 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 221يورانيوم 

2007-04-23 
*BT1 نظائر اليورانيوم 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 222يورانيوم 

INIS: 1986-06-09; ETDE: 1988-12-05 

*BT1 نظائر اليورانيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 223يورانيوم 

1991-07-02 

*BT1 نظائر اليورانيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 
*BT1 مشعة من اضمحالل ألفا نظائر 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 224يورانيوم 

1991-07-02 

*BT1 نظائر اليورانيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها مكروثانيات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 225يورانيوم 

INIS: 1989-07-19; ETDE: 1977-09-19 

*BT1 نظائر اليورانيوم 
*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 226يورانيوم 

*BT1 نظائر اليورانيوم 

*BT1 نظائر عمرها ميلي ثانية 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 227يورانيوم 

*BT1 نظائر اليورانيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 228يورانيوم 

UF  يورانيومi 

*BT1 نظائر اليورانيوم 

*BT1 لكترونينظائر مشعة ذات األسر اإل 
*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 229يورانيوم 

*BT1 نظائر اليورانيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 كتينيداتنوى األ 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 230يورانيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر اليورانيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 231يورانيوم 

*BT1 نظائر اليورانيوم 
*BT1 نظائر مشعة ذات األسر اإللكتروني 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 



 232يورانيوم  1218 (117يونينسبتيوم )العنصر 

 

 

 232يورانيوم 

*BT1 نظائر اليورانيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 24نيون  نظائر مشعة من اضمحالل 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 233يورانيوم 

*BT1 نظائر اليورانيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  24نظائر مشعة من اضمحالل نيون 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 234يورانيوم 

UF  يورانيومii 
*BT1 نظائر اليورانيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1  28نظائر مشعة من اضمحالل المغنزيوم 

*BT1  24نظائر مشعة من اضمحالل نيون 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 235يورانيوم 

*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 
*BT1 نظائر اليورانيوم 

*BT1 نظائر انتقال متماكب 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 236يورانيوم 

*BT1 نظائر اليورانيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 نظائر مشعة من اضمحالل ألفا 
*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 

*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 237يورانيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اليورانيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها أيام 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 238يورانيوم 

*BT1 نظائر اليورانيوم 
*BT1 نظائر مشعة عمرها سنوات 

*BT1 انظائر مشعة من اضمحالل ألف 

*BT1 نظائر مشعة من االنشطار التلقائي 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 239يورانيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اليورانيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  فردية -نوى زوجية 

 240يورانيوم 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر التحول الداخلي المشعة 

*BT1 نظائر اليورانيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها ساعات 
*BT1 نوى األكتينيدات 

*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 241يورانيوم 

2004-07-16 
*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 

*BT1 نظائر اليورانيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  فردية -نوى زوجية 

 242يورانيوم 

INIS: 1986-06-09; ETDE: 1979-07-24 

*BT1  ناقص المشعة  -نظائر اضمحالل بيتا 
*BT1 نظائر اليورانيوم 

*BT1 نظائر مشعة عمرها دقائق 

*BT1 نوى األكتينيدات 
*BT1  زوجية -نوى زوجية 

 i يورانيوم

USE  228يورانيوم 

 iiيورانيوم 

USE  234يورانيوم 

 x1يورانيوم 

USE  234توريوم 

 x2يورانيوم 

USE  231توريوم 

 يورانيوم طبيعي

*BT1 يورانيوم 

 يورانيوم عالي اإلغناء

*BT1 يورانيوم مخّصب 

 يورانيوم قليل االغناء

*BT1 يورانيوم مخّصب 

 يورانيوم متوسط التخصيب

*BT1 يورانيوم مخّصب 

 يورانيوم مخّصب

*BT1 مواد مخصبة بالنظائر 

*BT1 يورانيوم 

NT1 يورانيوم عالي اإلغناء 
NT1 يورانيوم قليل االغناء 

NT1 يورانيوم متوسط التخصيب 

RT مفاعالت يورانيوم مخصب 

 يورانيوم منضب

*BT1 يورانيوم 

RT دورة وقود 

 يورباريونات

2000-04-12 
USE كواركات 

 يورتيان

*BT1 كربامات 
RT متعددة البورتان 

 يوروتروبين )سيستامين(

UF سداسي متلين رباعي األمين 

UF سيستامين 
*BT1 أمينات 

 يوروكيناز

*BT1 ببتيدازات النوعية 

*BT1 عوامل تخثّر الدم 
*BT1 عوامل حالة للِّيفين 

RT انحالل الليفين 

 يوروهيبورات الصوديوم

INIS: 1975-10-23; ETDE: 1980-08-12 

USE هيبوران 

 يوريدات اإلنديوم

*BT1 بوريدات 
BT1 مركبات اإلنديوم 

 يوريداين ثنائي فوسفات الغلوغوز

INIS: 2005-01-17; ETDE: 2005-02-01 

USE غلوغوز بيريدوكساك بوريداين ثنائي الفوسفات 

 يوريدين

*BT1 نوكليوزيدات 

*BT1 يوراسيالت 
RT حمض اليوديديليك 

RT ريدوكساك بوريداين ثنائي الفوسفاتغلوغوز بي 

 يوريدين منقوص األكسجين

*BT1 مضادات الُمْستَْقلَب 
*BT1 نوكليوزيدات 

*BT1 يوراسيالت 

RT برومودأكسي يوريدين 
RT فلوكسريدين 

RT يوديد أكسي يوريدين 

 يوغسالفيا

SEE بوسنيا وهرزغوفينا 
SEE جمهورية مقدونيا في يوغوسالفيا 

SEE سلوفينيا 

SEE ربياص 
SEE كرواتيا 

SEE مونتينغرو 

 يوغسالفيا )مقدونيا(

INIS: 1997-06-05; ETDE: 1998-04-10 

USE جمهورية مقدونيا في يوغوسالفيا 

 يوغلينا

*BT1 ياط  حامالت الّسِ
*BT1 طحالب ُعيينية 

*BT1 طحالب وحيدة الخلية 

 يولش )هيئة البحوث النووية(

INIS: 1984-06-21; ETDE: 1995-10-30 
USE مركز بحوث يولشي 

 يوميّات األجنحة

INIS: 1993-07-14; ETDE: 1984-02-21 
UF ذَباب ابنة يوم 

*BT1 حشرات 

RT متعضيات مائية 

 يونان

1995-04-03 

*BT1 أوروبا الغربية 

BT1 بلدان نامية 
RT منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي 

 (134يونتريغواديوم )العنصر 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-05-11 

USE  134عنصر 

 (173يونسبتريوم )العنصر 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-05-11 

USE  173عنصر 

 يونسكو

INIS: 1975-11-07; ETDE: 1975-12-16 

BT1 منظمات دولية 

RT األمم المتحدة 

 (145يونغوادبنتيوم )العنصر 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-05-11 

USE  145عنصر 

 يونيتون

*BT1 وحدات طبيعية 

RT حقول تثاقلية 

RT غرافيتونات 

 يونيتيول

*BT1 )ثنائي التيوالت )ثنائي الميركبروالت 

*BT1 حموض السلفونيك 

RT ثنائي الميدكبرول 

 (115يونينبنتيوم )العنصر 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-05-11 

USE موسكوفيوم 

 (112يونينبيوم )العنصر 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-05-11 

USE كوبرنيسيوم 

 (113يونينتريوم )العنصر 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-05-11 
USE  نيهونيوم 

 (117يونينسبتيوم )العنصر 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-05-11 

USE تينيسين 



 (114وم )العنصر يونينغوادي 1219 يويدات التوليوم

 

 

 (114يونينغواديوم )العنصر 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-05-11 
USE لفليروفيوم 

 (118يونينغوكتيوم )العنصر 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-05-11 

USE أوغانيسون 

 (116يونينهكسيوم )العنصر 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-05-11 

USE ليفرموريوم 

 (111يونينينيوم )العنصر 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-05-11 

USE رونتغينيوم 

 (119يونينينيوم )العنصر 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-05-11 
USE  119عنصر 

 (110يونيّنيليوم )العنصر 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-05-11 

USE دارمْستاديوم 

 (105يونّيلبتيوم )العنصر 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-05-11 

USE دوبنيوم 

 (107يونّيلسبتيوم )العنصر 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-05-11 

USE ريومبو 

 (104يونّيلغواديوم )العنصر 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-05-11 
USE  (104رذرفورديوم )العنصر 

 (109يونّيلنيوم )العنصر 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-05-11 
USE ميتنريوم 

 (106يونّيلهكسيوم )العنصر 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-05-11 

USE  (106سيبورجيوم )العنصر 

 (108يونّيلوكتيوم )العنصر 

INIS: 1985-12-10; ETDE: 2002-05-11 

USE  (108هاسيوم )العنصر 

 يويدات التوليوم

*BT1 هاليدات التوليوم 

*BT1 يوديدات 
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